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a 2012, Eves Köáasznúsági egyszerűsített beszrámolójanak

felülvizs gálatár ó1

egyéni cég képviselője



FüGGETLEN KöNyWIzsGÁlóI rBlBNrÉ,s

Mint a MAGYaRoRszÁct pcyriÁzer Öruvp,NIrtls
reNÁcsÁNar szövprspcp
i 1 1 17., Budapest, Magyar Tudósok Körutja 3, /

- továbbiakban MEÖT-

megbízott könywizsgálója elvégeztem a 2 O I 2, december 31,-i

loráulónaora elkészitett és mellékletként idecsatoIt'--*"iö7rrÁiÁű pcyszEnúsíTETT EvEs BEszÁMoLó
felülvizsgálatát.

A MEÖT gazdasági vezetqe, valamint a fótitk|áí a melléklet szerinti

NyilatkozÁan rtigzítette felelősségét a Beszámoló 
. 
Számviteli

iáruennyet-, a vúatkozó speciális beszámolókészítési elvekkel,

valamini tényekkel való összhangjáért és atekintetben, hogy a

Beszámoló teljeskörú-, valamennyi 2012, évben bekövetkezett

gazdasági esemény hatását íartalmazza.

A MEÖT 2011 évi Beszámolóját a SZATAX 2008 Könywizsgáló

Kft (2013, Pomáz, Honfoglalás u.13) nevében Szabó Endre Tibor

0027'67 sz. alatt bejegyzett könyvvizsgáló látta eI hitelesító

záradékkal.

A könywizsgálatot a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok és

a könywizJgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes -
törvén}ek és egyéb jogszabályok alapjrin hajtottam végre,

Ennek alapján a könywizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő

bizonyosságot szeíezíem anól, hogy a 2 0 I2, december 31,-i

árr"pÚ"' ártalmaző Közhasznú egyszerúsített éves beszámoló a

ME'ÖT vagyoni-, pénzügy! és jövedelmi be|yzetéí hűen-, a

valóságnak megfelelően tartalmazza.

A Beszá,rnoló Mérlegének föösszege
159.301 e. Ft,

amely az eszköz- és forrás oldalon azonos!

n traPÖr összesített eredménye 332 e, Ft nyereség, amelyet

tarsasági adó nem terhel és teljes egészében köáasznú

tevékenysé gból szírmazik.



.)

A 2012 éves pénzügyi beszímoló táb|áúatos részeit részletes

szöveges magyatÁzat éJkOzhasznúsági jelentés egészíti ki, amelynek

szárnszerű adaíat e gymás sal szinkronban vannak,

Budapest. 2013. május 16, r
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Adatok eFlban
sorsz. A iétel megnevezése Elózó év Elózó éV(ek) TárgyéV

a b c d e
összes közhasznú tevékenvsér 54041 4970i

1 közhasznú célú múködésle kaDot 405( 30087

a alapitóió 405t 1286a

b központi költséqvet a
c helyi önkormányzatió a
d eqyél 11222

2- pálvázati úlon elnved támooatás
,1,166€

3, közhasznú tevékenvséoból származt 1300t 476l

4. Taodiiból származó bevéielek 150c

5. Eqvéb bevételek 29[ 20(.

6, Pénzüqyi múVeletek bevételei 321 148i

7, Rendkívülibevéteiek

8. Aktivált saiái teliesítménv értéke

vállalkozá§i tevékenvséo bevétele

1 kbevételek
2 Eqvéb bevételek

3, pénzüovi múveletek bevéielei

4. RendkíVülibevélelek

o§szé§ bevétel 5&4i 49701

D. közhasznú tevékenvséq költségei 60 1í 49 37(
,I

Anvaoielleoű láfordítások 26 95e

2. személvi ielleoű ráíorditások 1351l 1610!

3, Edékcsökkenési lekás 345[

4, Eovéb ráfordítások 3629t 1144

5. pénzüqvl műveletek ráíoídításai 2|

6, lendkívúli ráforditások

vállalkozási tevékenvséq költséoei

1 Anvaoielleoú ráforditások

2. személvi ielleoú ráfoíditások

3, Értékcsökkenési leirás

4. Eovéb íáíorditások

5. pénzüqyi műveletek ráíoíditásai

6, Rendkívüli ráforditások

7, AkliVált saiát teliesitrnény értéke

Összes tevékenvséo költségei (D+E 601 49 37c

Adózás elótti vállalkozási eredmén\

H, Adóf izetési kötelezettséq

l. Tárovévi vállalkozási eredménv (G.

J, Iárovévi közhasznú eredménv (A-D) .0 Ubt 33,

íáiékoztató adatok

A. személvi ielleqú ráfordítá§ok 13514 16109

1. Bérköli§éqek 1351l 11908

a, meobízásidiiak
b. iiszieletdiiak

', 
Személvi ielleoű eOVéb kö|tséqek

3, személvi ielleoú költséqek közleíhei J42!

B. Nvúitott támoqatások

1, Továbbutalt, i|letve átadott támogatás
1t]/ a

Magyarorszá9i Egyházak Ökumenikus Tanácsának szövetsége
Nyilv.szám: 7,Pk.66.657i1991/16].

Adószám:18396041-1-43
9499 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/ Alapcélként vallási ievékenységet vég

Eredménykimutatás
Fordu]ónap: 2012.12,31

ffiBudapest, 2013. május 16-



Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szövetsége

Nyllv.szám; 7.Pk.66.657/199í/1 6-1.

Adószám:,18396041-1-43

9499 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi:erlv;ldenység/ Alapcélként vallási tevékenységet végzó egy€

8udapesl 20í3, május í6,

Fordulónap: 20í 2.december 3í,
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3. sz. melléklet

TELJESSEGI NYILATKOZAT

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS
TANÁCSÁNAK SZöVETSÉGE (továbbiakban MEöT)
(1117., Budapest, Magyar Tudósok Körútja 3.)
- Képviseli Dr. Fischl Vilmos főtitkár -

2 0 1 2. december 31.-i állapot szerint elkészített KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK és kapcsolódó
dokumentumainak felülvizsgálatával összefiiggésben -annak érdekében,
hogy a könywizsgáló a pénzigyi kimutatásokról a Számvitelről szóló
2000. évi C. Tv - nek, valamint a Szrfunviteli Tv-ben meghatározott
egyéb szewezetekre, illetve ezen szevezetek beszámoló-készítési és

könl.wezetési kötelezettségének sajátosságairól kiadott Korm.
rendeletnek való megfelelésról véleményt alkothasson -
i g a z o l j u k, hogy legiobb tudásunk szerint képviseltük az auditálás
sorátrt az alábbiakat:

1 . / Felelősek vagyunk a Közhasznú egyszenisített éves beszámoló
2000. évi C. Tv - nek megfelelően nyilvrintartott adatokból
törlénő összeállításáért-, a Beszámolónak a Törvénnyel , a
vonatkozó beszámoló-készítési elvekke1 és tényekkel való
összhangjáért , azétt,hogy a Beszámoló a MEÖT vagyonáról-,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hű és valós képet mutasson
az év fordulónapjan.

2. l Az Eves beszámoló összeállítása előtt valamennyi rendelkezésre
álló bizonylat és a 2012. évet illető gazdasági esemény elszámolásra
került, amelyet a Beszámoló íaítalmaz.
Ennek keretében az áímenő tételek i időbeli elhatárolások i
munkaszámos nyilvántartás alapjín -a tárgyévben lezánt
programoktól- helyesen kerültek elkülönítésre, igy azok az
eredménlt a valóságnak megfelelően befolyásolják.

3. / Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és múködtetése,
amely lehetóvé teszi olyan pénzügyi kimutatások készitését,
amelyek nem tarlalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állítást.

4. / Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a Beszámoló forduló-
napja utani időszakban történt események miatt a pénzügyi
kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.



1

5. / Nem merültek fel olyan jelentós kérdések, amelyek sztikségessé
terrrrék az előző évi pérr;ljgyi kimutatások ismételt közzétételét
vagy az e|őző idószaki hibák korrigéúását a tényidőszaki pénzügyi
kimutatásokban.

6./ Kijelentjük, hogy a2012. december 31.-i állapot szerint
elkészített Közhasznú egyszenisített éves beszrimoló
felülvizsgálata alkalmából a könywizsgáló rész&e szolgáltaíotl
adatok és információk teljeskörüek; nincs tudomásunk olyan
brirminemú lényeges tartozásról, vagy követelésról, amely a
Beszámolóban foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná a MEÖT
pénzügyi helyzetét.

Budapest. 2013 május 16,



Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége

The Ecumenical Cotmcil of Churches in Hmgary
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Az Egyesület neve: Magyarországi Egyház* Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a
továbbiakban: MEÖT / Ökumenikus Tanács /

Az Egyesület székhelye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körutja 3.

Az Egyesület alapítói: Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyhaz

§ilix,lr,"f*."

Az Egyesület működését az öttagú elnökség irányítja.

Az Egyesület főtitkára: Dr. Fischl Vilmos

Az alapitő okirat kelte: 1991 (A szewezet eredetileg l943-ban alakult.)
Bíróságvégzésszáma: PK.66.657|I99I.

A szervezet nyilvántartási száma: 44

A nyilvantartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék

A szervezet adószáma: a beszámolási időszak zérónapján: 19000527-I-43
a beszámoló készítésének napj én a szewezet nevébe jogutódként
a ,,szövetség" megnevezés került és adószáma 18396041-I-43
számta válíozoíl. Az alapííő okiratba (Alapszabály) foglalt
minden egyéb más adattartalom válíozaílan.

A szervezet körrrryvvizsgálója: Baracska László
Bejegyzés szétrna: 002934

gazdasági képviselőj e :

Nagyné Lehoczki Anita
mérlegképes könywelő
Regisztrációs száma: MK 17 7 5 40
Igazo|v ény száma: 00 0 02 4 4

A beszámoló készítés időpontja: 201,2. 05. 1,6,



Az Egyesület cél szerinti tevékenysége:

,,Ökumenikus hitéleti célok, feladatok:
Az alapszabály nem záqa ki, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetsége, magát egyháunak
tekintő vagy egyhéukéní szerveződő, de nyilvántartásba nem vett nem jogi személyiségű
szeruezettel ezen alapszabály szerint kapcsolatot létesítsen és tartson fenn.
Az Okumenikus Tanács Szövetségének tagjai lehetnek mindazok az egyháaak (továbbiakban
lagegyházak), amelyek
- az Ur Jézus Krisztust Istennek és Üdvözítójüknek valljak a Szentírás szerint, és együttesen is
arra törekszenek, hogy eleget tegyenek közös elhívásukn ak az egy Isten, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek dicsőségére;

vállalják,hogy
a) mélyítik az egyházak kőzötti egységet Jézus imájának

megfelelően: ,,. . .hogy mindnyájan egyek legyenek..." (Jn 17,21),
b) növekednek az egyhazakközötti kölcsönös megérlésben és közös

életben,
c) az élet valamennyi területén szóval és tettel egységben hirdetik és

élik meg az evangéliumot;
- jelen alapszabáll.t maguka nézve kötelezően elfogadják.

Krisáus intézményes egyházai és hívei között elósegíti a krisztusi egység megélését.
Inspirálja és katalizálja az egyhéuak, egyhazi közösségek és hívek együttműködését. Elősegíti
a Krisztusban adott egység intenzív megélését és gyakorlását.

A tagegyházakat egyetemesen érdekló és érintő elvi és gyakorlati - elsősorban a keresztyén
egységgel kapcsolatos elvi teológiai - kérdések megvitatása saját testületeiben vagy tágabb
köni értekezleteken, konferenci ákon. Az e körbe eső alkalmi vagy rendszeres tanulmányi
munka megszervezése.

Segítségnyújtás országos, területi és helyi evangéliumi alkalmak (imahetek, reformáció
ünnepe, evangelizációk, stb.) megrendezésében. A helyi és teriileti ökumenikus szerveződések
létrejöttének és tevékenységének támogatása.
Jószolgálat vállalása a tagegyházak között esetleg kialakuló feszültségek megszüntetésére.

Egyeztetés, a szimpáíia és szolidaritás kifejezése a tagegyházakat egyetemesen érintő
ügyekben, egyházkőzi kapcsolatokban. Ez különösen is fontos lehet politikai vagy társadalmi
téren j elentkező diszkrimináció, jogsértés, vagy bármely más sérelem esetén.
A magyarországi nemzetiségi egyházald<al és a külföldi magyar keresztyén közösségekkel az
ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása.

A világ keresáyén egyhéaaival, felekezeti és ökumenikus szervezeteivel való kapcsolatok
ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi forumokkal való együttműködés, valamint azok
tájékozíatása a magyarországi ökumenikus mozgalom működéséről, tapasztalatairól,
eredményeiről személyes kapcsolatok útján és a sajtó eszközeivel is.
Törekvés arra, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetségén kívüli egyházak, ökumenikus
szervezetek, közösségek, ilietve minden ökumenikus szellemiségú tevékenység
kapcsolódhasson a Tanács munkájához, és esetleg formálisan is csatlakozzon ahhoz,



Mivel a Magyarországi Egyhéuak Ökumenikus Tanácsának Szövetségét, mint egyesületet
kizarólag jogi személyiségú egyházakhozzák létre, így ez az íj jogi személyiségú szeryezet a

- civil tv. 4.§(3) bekezdés szerint - egyesületi jogi jelleggel, szövetségként múködik az
egyesületre irányadó civil tv. szerint.

A civil tv. 2. §-ának 19. és 20. pontj a szerint az új Ökumenikus Tanács Szövetsége
közérdekből haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesületként működó szeívezet,
amely a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében a tagegyházakho z tartozó
és az ezekkel hitéleti szempontból saját önkéntes elhatérozás alapján valamilyen közösséget
vállaló állampolgárok összessége részére,- a liturgikus, hitelvi sokszínűséggel Jézus
Krisztusban egyesülve- nyújt, elsősorban hitéleti és egyéb közösségi szolgáltatást.

Az Ökumenikus Tanács Szövetség közhasznúsáea abban nyilvlánul meg, hogy a tagegyhzak
tagiai részére hitéleti, lelkiismereti és vallásszabadsági alapon közösséget vállaló polgárok
tészére a tagegyhazakon hitéletén túl és egyéb, részben állami kötelezettségek körében
társadalmi szükségleteket elégít ki.

A civil tv. 2. § 21. pontj a alapján a fentiekből fakadó közfeladatainak teljesítése érdekében az
Ökumenikus Tanács Szövetsége írásban, eseti vagy tartós közszoleáltatási szerződést köt
állami, önkormanyzati szervekkel, kivéve, ha a szerződés alapjrán nyújtott közszolgáltatás
jogszabályban meghatarozott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve.

Az Alaptörvény VII. cikkének (2) bekezdés harmadik mondata szerint ,, Az állam a kózösségi
célok érdekében e gyüttműködik a z e gyhír;al<kal ;'
Ez az együttműködés az Ökumenikus Tanács Szövetsége létezéséből, eddigi működéséből
fakad, amely külön szerződés nélkül is igazolja a közfeladat ellátását.
A keresztyén hivő egyházi és egyéb közösségek együttműködése nem csak hitéleti, hanem a
társadalmi lét szempontjából is valóságos szükséelet.

Ezen állami közösségi célok megvalósítása érdekében, az Ökumenikus Tanács Szövetsége a
létrehozása őta és az utóbbi két évben, a fentieken túl, az alábbi közhasznú, közösségi
tevékenységeket fejtette ki.
A magyarországi hagyomrirryos protestáns és ortodox egyházak szövetsége
együttmúködésben a Magyar Katolikus Egyhazza|, Unitárius Egyhiuzal, Üdvhadsereggel és
számos evangéliumi kötődésú és célkitűzésű szakmai és korcsoportos tarsadalmi szeívezettel
- az alábbi területeken végezte és végzi a maga közfeladatokat ellátó tevékenységét.

I. Istentiszteleti, liturgikus események:
a. Minden évben országosan megrendezi az Egyetemes Imahét istentiszteleteit

lefordítva és a magyarországi viszonyokra alkalmazva annak nemzetközi
tematikáját, meghatározva és megszervezve annak központi, országos
istentiszteleteit. Erre a rendezvénysorozatra január harmadik hetében kerü1 sor
szinte valamennyi településen, százezres nagyságrendben mozgósítva a
híveket.

b. Minden évben szintén országosan megrendezi az úg)nevezett Női
Világimanapot, amely azon túlmenően, hogy több száa magyarországi
településen tizeztes nagyságrendben mozgósítja elsósorban a nőket tanulmányi
és imádságos közösségre, egyben bevonja őket a nemzetközi szolidaritásba
azáIta|, hogy egy harmadik világbeli ország sorsát megismerteti és azok
megsegítésóre adományokat gyűjt: pl, 201 1 Chile.



c. Pünkasd alkalmával tematikus/liturgikus aayagot bocsát a magyarországi
keresztény közösségek gyülekezetei és intézményei szárnáxa és egy központi
istentiszteletet szervez Budapes ten székÁínában

d. Szent István ünnepének előestéjén - főpapi koncelebrációval - vigiliíú. tart,
amelyre meghívást nyemek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és
kormrányzati képviselői, neves közéleti személyiségek.

e. Megszervezi a Teremtés Hetének nyitó éS záró istentiszteleteit szepíembeí
utolsó és október első vasámapj án, amelyeken olyan alapvető környezeti,
kömyezetvédelmi és teremtésvédelmi kérdésekkel foglalkozik, amelyek fontos
szociáletikai jelentőséggel bírnak mind a tudományos, mind a tarsadalmi, mind
pedig a politikai közéletben.

f. Ohóber hónap folyamán országszerte számos istentiszteletet tart a XYI.
Reformáció értékeinek jegyében, amelyek közül kiemelkedik az országos
reformációi istentisztelet, valamint október 31-én a reformációi megemlékezés.

II. Tanulmányi, teológiai, szociáletikai munka:
a. Evtizedek óta szerkeszti a Theologiai Szemle című folyóiratot, amely lassan

kilenc ér,.tizede szolgálla a keresztény teológiai tudományosságot és annak
interdiszciplináris - természettudományos és társadalomtudomrányos -
összefiiggéseit.

b. Speciális szociáletikai kérdésekkel foglalkozik, s ezekkel nemzetközi
konferenciákon is megjelenik. Ilyen témakörök az állam, az egyház és a
társadalom kapcsolata, valamint az etíanéuia vagy a társadalmi/tOrténelmi
ürrnepek, évfordulók szakrális megélése. Ezek sorából a íavalyi esáendőben
kiemelkedett az a kampány, amellyel több mint íizezer embert érti,ink el
tizenkét városban az emberek figyelmét felhíwa a fenntarlhatóság kérdéseire,
a tradicionalis és inrrovatív értékek tudatos megélésére. Évente tematikus
anyagot készít a Teremtés Hete rendezvény sorozatához és azt segédanyagként
eljuttaü a a tageg yházak belyi közösségeihez.

c. Az októberi rendezvénysorozat keretében tanulmányi és közösségépítő
programokat szeívez, amelyek az istentisztelet formáit és kereteit meghaladva
jelenítik meg a Reformáció értékeit gyülekezetekben is, de elsősorban
iskoiákban, i{úsági szervezetekben és kulturális rendezvényekben: pl.
Reformációi Gála, reformációi tanulmrinyi verseny stb.

III. Érctekképviselet, infrastrukturális és anyagi támogatás:
a, Az új eglhazi törvény alkotásánakfolyamatában igyekezett egyaránt képviselni

a kisebb és a nagyobb tagegyházat érdekeit. Telte ezí nyilatkozatok
formájában, amellyel a törvényhozókat, majd pedig a végrehajtókat igyekezet
befolyásolni. Továbbá tetle ezt olyan nyilatkozatokkal, illetve tárgyalásokkal,
amelyekkel biztosította a törvény által jélenleg kedvezőtlen helyzetbe keült
tagegyháuait arról, hogy a Krisztusban való egységüket a törvényalkotás
differenciálása nem bontja meg.

b. Tagegyházai közel háromezer gyülekezetben, intézményben és szervezetben
fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és közösségformálólépítő
tevékenységiiket, Eze]lrtek nyújtott a modern info-kommunikáció területén
oktatással, honlap szerkesztéssel és egl időszalva honlap biztosítással
segítséget, Ezzel a lépéssel olyan egyházi közösségeket és egyházi
munkásokat/önkénteseket kapcsolt be az információáramlás korszerú



folyamatába, amelyek és akik e segítség nélkül ebból még évekig kimaradtak
vo]na.

c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női munkához
kötődően konlwét segíNégnyújtást ad roma programokra,
katasztr őfahely zetekre : vörösiszap, árvíz.

d. szerény kereteihez képest építési kölcsönsegély alapot műk)dte| amellyel
tagegyhéna gyülekezetei élhetnek a s$áI egyházi frjhatóságuk ajánlásával és
kezességóvel.

(...)
19. Az Ökumenikus Tanács közhasznú tevékenységére vonatkozó szatlályok:

19.1-A civil tv.32. §.l.bek,-e, valamint az alapszabály bevezetőjében utalt könilmények szerint
az Ökumenikus Tanács olyan nyilvántartáiba vetí szöveté§, amely közfeladatot tát el, a
tírsadalomban sziikségleteket elégit ki és ehhez megfelólő erőionással és társadalmi
támogatottsággal rendelkezik. Fzen kórülmények fennállása a közhasznú jogállás
megszerzését a szövetség részére lehetóvó teszi,
A hatálYos alaPszabálY szerint a szövetség korábbi tevékenységét tekintve, olyan szervezet,
amely tesnileti tagiain, munkavállalóin, önkéntesein kívil á szewezethe) csatlakozott
egyhazak, az egyházközségi tagiain kívül, minden más személy javrára is, a hitéleti és egyéb a
bevezetésben hivatkozott szolgált atásokÁoz hozzájuthat.

19.2.A szolgáIíaíásokhoz valő hozzáfétés a lelkiismereti és vallásszabadság és a hitélet
gYakorlásanak Önkéntességén alapul. Ezt a közflasznű szolgáltatást, gazdálkodása útjrin a
szövetség úgy igazolja, hogy átlagos éves közhasznúsági tevékenységgei kapcsolatos bevétele
az eglT nillió forintot meghaladja. Bevételeinek szinte teljes egészéi a bevizetőben rögzíteíl
kÖzhasznú célok megvalósítására fordította, továbbá a szómélyi jovedelemadó meghaázott
részének az adózók rendelkezése szerint, a szövetség javara felajánlott összeg eléri és
meghaladja a jogszabályban meghatározott minimális mértékeket. Ez utóbbi feltétJl tényét a
társadalmi szervezethez íaítozó és nyilvántartásba vett tageg yhéuak igazolhatják.

A jelen alapsx,abdlyban rögzített célok megvatósíttísa érdekében a közértlekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évL LXXXWII. tv. rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett
önkénteseket vesz igénybe.

A közhasznú tevékenységból eredó szolgáltatást, tehát a bevezető Ész szabályozza. A
szövetség tagsága és tagegyházai az Alaptörvényben is szabályozott lelkiismereti és
vallásszabadság jogok gyakorlásáaak a megkülönböztetés-mentes lehétósógét biztosítja.

19.3. Az Ökumenikus Tanács, mint közhasznú szervezeí, közhasznúsági céljainak
megvalósítása érdekében, ezen célokat nem veszélyeáetve, gazdasági vállallozási
tevékenységet is végeáet, az adott válalkozási tevékenységet irányádó hatályos szabályok
szerint. A gazdálkodás vállalkozási tevékenység során elért eredményét a úövetség nem
osztja fel, hanem azt közhasznúsági céljainak megvalósítására fordítja.

19.4. Az Ökumenikus Tanács, mint köáasznú szeryezet politikai tevékenységet nem folytat,
szewezete páttl..októl fiiggetlen és azoknak anyagi tíimogatást nem npjt.
A szÖvetség által a közfeladat és közhasznúsági céljainak m"guuióiítáru érdekében, állami,
közigazgaíási, költségvetési szerwel, közszolgáltatási szerzőáést csak akkor köüet, ha a
kÖzhasznúsági jogállásról az illetékes szerv, bíróság, nyilvrántartásba vételi jogerős hat éltozatot
hozott,"



Az okumenikus Tanács szövetsége számos alkalmi segítőkkel, önkéntesekkel,
egyhaztagokkal, helyi és országos civil szervezetekkel mr,íködött és működik együtt, fenti
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében.

a.) MagYarországon a kömyezettudatos gazdálkodásanak kialakításának elősegítése, valamint
,,emberhez méltÓ" egészséges kömyezet létrehozása mentális és fizikális szinten egyaránt.

b.) az országosan nem iskolai rendszerű felnóttképzés elősegítése, valamint az emberi
eróforrás, gazdálkodás és szervezetfejlesztés, illetve tarsadalmlkutatási és szakértői
tevékenYségek segítésével a hazai vállalaíok, civil szervezetek fejlődésének támogatása.

Az Ökumenikus Tanács közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Az Ökumenikus Tanács cél szerinti működési területe, vállalt feladata:
Magyarországon a kÖmyezettudatos gazdálkodásának kialakításának elősegítése, valamint
,,emberhez méltó" egészséges kömyezet létrehozása mentális és fizikális siinten egyaránt.

Szlímviteli politika fő vondsai:
Az Okumenikus Tanács kettős könywitelt vezet.
- közhasznú egyszenisített éves beszámolót készít.
- az Okumenikus Tanács vállalkozói tevékenységet is folytathat így Közhasznú egyszerűsített
éves beszámoló készitéséhez a könywezetésnek az eszközök és }Órrásai, valamint bevételek
és kiadások könyvelésénél az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység adatait
elkülönítve kell kimutatni.
- az Ökumenikus Tanács - köteles az éves beszámoló .ióvahagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni a közhasznú szervezetekől szóló törvény T-s s. trl
bekezdése értelmében és tartalommal.

Az üzleti év:
- Az Ökumenikus Tanács gazdálkodási éve megegyezik a naptrári éwel, ebben az esetben a
mérleg fordulónap december 3 i.
A mérleg formája, tételeinek tagolása, összevonása: Az Ökumenikus Tanács a Szt.22. § (1)
bekezdés szerinti mérleg sémak közül az ,,A" változat szerint állítja össze a beszámoló
mérlegét.
- Az Ökumenikus Tanács nem é1 azzal a lehetőséggel, hogy a mérleg tételeit továbbtagolja, új
tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz.

Az eredmény kimutatás formája, tételeinek tagolása, összevonása:
Az Okumenikus Tanács az eredmény kimutatást /Szt, 71. § (1)-(2) bek./:
- összköltség eljáLrással, ezen belül ,,A" típusban készíti;
- az okumenikus Tanács nem él azzal a lehetőséggel, hogy az eredmény kimutatás tételeit
továbbtagolja, új tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz;
- Az Ökumenikus Tanács elkülönítetten mutada ki a számvitelében az adatokat: válalkozási
tevékenység költségei, Tanácsi tevékenység költségei, egyéb közvetett költségek, kiadások,



A könyvvizsgálat /Szt. 1 55. § - 1JB. §/
- Az Okumenikus Tanács az üzleti évről készített beszámolója könywizsgálati kótelezettség
alá tartozik. Ennek értelmében az Ökumenikus Tanács 2012. éves beszámolóját fiiggetlen
könywizsgálói jelentéssel köteles a bíróság részére benyújtani. --

A könnyvizsgálati kötelezettségnek az Ökumenikus Tanács eleget tett.
A könywizsgálati zaradék rendelkezésre áll a beszámoló és közhasznúsági jelentéshez.

A letétbehelyezés, közzététel /Szt. 153. §/:
Az Ökumenikus Tanács az éves beszámolót köteles letétbe helyezni, és gondoskodni köteles a
közzétéíelre vonatkozó j ogi szabáIy ozás vé glehaj tásaról.
Az Okumenikus Tanács kózzéíételi kötelezettségéről a Közhasznú szervezetekról szóló
tÖrvénY 19. §-a rendelkezik: a közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve arról saját
költségére másolatot készithet.

A számlarend számlánként tarta|mazza az állomány növekedésének, csökkenésének
jogcimeit, az azokat étintő gazdasági eseményeket, valamint más számlákkal való kapcsolatát,
továbbá a számlarendben foglaltakat alátámasáó bizonylati rendet. /Szt. 161, §/

Az értékcsökkenési leírás számítási módja:

- Valamennyi eszközre linearis.
Az ..értékcsökkenés összegének számítási alapja: minden eszköznél a bruttó érték.
Az Okumenikus Tanács a hasznos élettartamot eszközönként egyedileg _ alapvetően a vrárható
műszaki élettarlam alapján - állapította meg,

A várható hasznos élettartamot megelőzően értékesíteni szándékozott egyes immateriális
javak (vagyoni értékűjogok, szellemi termékek) és targyi eszközök maradvrányértékét esetileg
kell megállapítani.
Az értékcsökkenés elszámolása
- a 0 összegú nettó érlékig, (vagy)
- az előre meghatarozott maradványértékig, (vagy)
- a kÖnYwiteli nyilvantartásból történő kivezetés időpontjáig tört énik,\ta az még nem érte el a
0 éftéket

A kis összegű immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése:
Az okumenikus Tanács a 100 ezer Ft alatti egyedi bekerüiési értéket el nem éró vagyoni
étlékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy
Összegben nem Írja le azokat egyedi minósítés szeriní oszlályozza a vétrltató élettartam szerint.

Az Ökumenikus Tanács egyes eszközöknél egyedi értékelés alapján áJlapiíla meg, hogy az
immateriális jósz ág, tárgyi eszköz tarlósan szolgálla, vagy már nem szolgálja a tevéLenys3get,
ezért minden évben a leltárkészítéskor, a kuratórium képviselő aláirásával köteles igazolni a
targyi eszközök, illetve immateriális javak tényleges használatát és műszaki állapotát, majd
eá ..követően javaslatot kell tennie az esetleges hasznrá.latból való kivonásra.
Az Ökumenikus Tanács a vásrárolt készletek évközi aiakulásáról folyamatos mennyiségi és
értékbeni nyilvántartást nem vezet. A vásárolt készleteket a vásárláskor azomal koltségként
számolja el.
A mérleg fordulónapj an meglévő készletet tételesen lelíátozza és aá bekerülési (beszerzési)
értéken veszi nyilvántartásba, mely érték a le nem vonható Ár'Á+ is taííalmzza.



Mérleg és eredmény-kimutatás (. melléklet).

Az összes eszkőzéríék 159.301 ezer forint, amelyből tárgyi eszköz érték 14I.244 ezer forint,
forgóeszközök értéke 18.057 ezer forint, melyből a követelós összege 201 ezer és a
pénzkészlet:l1 .856 ezet Ft.

Az Ökumenikus Tanács ingatlanna] rendelkezik, tevékenységét székhelyén folytatja.

Forrásoldal: Az összes eszközérték fonása jelentős részben saját tóke, értéke 146.595 ezer
forint,

Kötelezettségek összege év végén 11.258 ezer forint, melyből hosszúlejáratu kötelezettség
10.275 ezer forínt, rövidlejaratú kötelezettség 983 ezer forint.

47890 szállító Röv.k öt

236062 suA RöV.k öt

15248 kés.pótlék RöV.k öt

706268 EB^ RöV.k öt

8600 NYBA RöV,k öt

295000 SZOHOZA Röv.k öt

176760 Szakképzési Röv.k öt
cégautó

96800 adó Röv.k öt

Passzív időbeli elhatarolások a2012. év végén: 1.116ezerforint.

Az Ökumenikus Tanács 2012. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett, bevételei és
kiadásai kizétrőlag a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatban merültek fel.

Eredmény-kimutatás:

A cél szerinti tevékenységból szétrmaző bevétele: 49.702 ezer foint

Az Ökumenikus Tanács 2012. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

Az Ökumenikus Tanács 2012. évben az alábbi pályázati bevételekke| rendelkezett:

1.183.333 Nemzeti EgyüttmriLködési Alap - múködési támogatás
1 350.000 Nemzeti Együttmuködési Alap -2012. évi ORH program támogatása

Nemzeti Kulturális Alap - 2012. évi ORH ökumenikus programjainak
500.000 támogatása
3.500.000 KIM - 2011. évi működési támogatás

1.500.000 KIM - 201 1 , évi protestráns zenei fesztivál támogatása
1.000.000 KIM - 201 l . évi Filmszemle támogatása
I.492.784 KIM - 201 1. évi Vallásközi konferencia támogatása
I.141.824 NFÜ - 201 1. évi Fenntarthatósági program rés ztámogaíása



Az Ökumenikus Tanács által 2012. évbenkifizetett adományok azalábbiak szerint alakultak:

Ökumenikus gyülekezeti munka támogatása - Dunavarsárry-Délegyhfui
700.000 ReformátusEgyhazközség
30.000 Teremtésvédelmi program végrehajtásához , JTÖD Rend

Ökumenikus ifiúsági gyülekezeti munka támogatása - Dunavarsány-D élegyhazi
100.000 ReformátusEgyhazközség

Cserkészeknek program-megvalósításhoz - Evangéliumi Ichthys Cserkész
150.000 Alapítvány

Ökumenikus ifiúsági gyülekezeti munka támogatása - Dunavarsány-D élegyhéai
100.000 ReformátusEgyházközség
50.000 Ökumenikus program támogatása, Magyar Evangéliumi Szövetség
20.000 KutatókOrszágosKonferenciája-InformációtudományiKözpont
50.000 Ökumenikus Ifiúsági tábor - Aszódi Evangélikus Ifiúságért Alapítvrány
15.000 Cserkészet támogatása, Kossuth Lajos Cserkész A|apiívány
32.921 Ökumenikus program megvalósítása - Oekumenische Forum
100.000 Hitéleti támogatás - Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség
200,000 Nyilas Misi Ösztöndíj - Magyar Református Szeretetszolgálat
30.000 Könyvkiadás támogatása - Fekete Sas Kiadó
100.000 Hitéleti támogatás - Dunavarsány-Délegyhazi Református Egyhazközség

Az Ökumenikus Tanács 2012 évben az adó 1 %-ának kérésére nem voltjogosult.

A tevékenység arbevételét az Ökumenikus Tanács az alábbiak szerint használta fel:

kiadások közótt:

Közhasznú tevékenység költségei 49 370

1. Anyagjellegú ráforditások 26 956

2. Személyi jellegű ráfordítások 16109

3, ÉrtékcsOkkenési leírás 3458

4. Egyéb ráfordítások 1144

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 25

6. Rendkívüli ráfordítások 1678

Vezető tisáségviselóknek nyújtott juttatások:

2012, év folyaman a főtitkár (Dr. Fischl Vilmos) szirnára 4.620 ezer forint bér került
kifizetésre. Az Ökumenikus Tanács elnöke és tagjai semmiféle anyagi, vagy természetbeni
juttatásban nem részesültek.
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A cél szerinti köáasznú tevékenységből szirmaző bevételek és költségek különbözete: +332
ezer forint eredmény, mely utrán társasági adófizetési kötelezettség nincs. A közhaszrrú
tevékenységen kívül egyéb, válalkozási bevétel nem volt, ezéft a 2012 éves eredmény teljes
egészében tókeváltozásként könyvelhetó.

Vállalkozási tevékenységből bevétel nincs és költség sem került könyvelésre.

Az Ökumenikus Tanács prártnak nem tagia, Támogatást párttól nem kapott és nem nyújtott
egyetlen ptírt részére sem.

Budapest, 20l3. má.ius 21.

4Z^rÁ___
Dr. Fischl Vilmos
képviseló

érylh
Q"g§
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JEGYZOKONYV
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége

a MEöT 20t2.Űes Beszámolóláró és Közhasznúsági Jelentéséről döntő Taggyűlésének
ülóséről

Felvéve: 2013. május 27_én |6 órakor a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának

Szövetségének (touábbiakban MEÖT) székhelyén (1 l 17 Budapest, Magyar tudósok körútja

3.)

Jelen vannak: a MEöT Tagegyházainak vezetői, a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

ív alapj án.

Tárgy: A 2013. május 9_én kelt meghívóban, május l7_én futár útj án közölt napirend és

egyéT dokument áció (2Ol2. éves Beszámoló és Közhasznúsági Jelentés), amely papír alapon

e;án jegyzőkcinyv meilékletét képezi. (A futárral eszközölt kézbesítés megtörténtét az áívételi

iven sárepló áIáírások igazolják, mely dokumentum szintén e jegyzőkönyv mellékletét

képezi.)

l, Az elnök megrryitja az ülest,

2. Az ehök megállapítja a Taggyúlés határozatképességét,

3. A Taggyűlés egyhangúIag elfogadja a megküldött napirendet,

4. Az elnök a taggyúlési jegyzőkönyv hitelesítésére Gáncs pétet és kalota Józsefet kérte fel,

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadja a hitelesítő tagok személyét,

5. A MEöT Számvizsgáló Bizottságának elnöke, Kohan péter, és a MEöT által alkalmazott

független kcinyvvizsgZló. Baracska László röviden _ rqékozíatla a jelenlévőket a _

ffivvizsgáló által illenjegyzett, így hiteles _ MEöT 2012. éves Beszámolójában és

roáhaszntisagi Jelentésébón ioglaltaűl, annak érdekében is, hogy a résztvevők a meglelelő

és sztikséges Ínformációkkal l.eidelkezrerrek az ülésezéssel és döntéshozatallal kapcsolatosan,

Az Elnök Vitára bocsátja a 2012. éves zárszámadásí ós közhasznúsági jelentést, melyekkel

kapcsolatban módosítási.javaslat, kérdés, észrevétel nincs, hozzászólás nem érkezik,

A Taggyűlés egyhangú szavazással elfogadja a MEÖr 2012, éves Beszámolóját és

Közhasznúsági Jelentését.
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Dr. Fischl Vilmos főtitkar
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A 2012. éves Beszámolót és Közhasznúsági Jelentést elfogadó taggyűlési

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a2012. évesBeszámolót és
Közhasznúsági Jelentést elfogadj a.

Készült:

Tárgy:
határozat.

steinbach József elnök

Gáncs péter alelnök

Papp János alelnök

kalota József alelnök

Dr. Fischl Vilmos íötitkár

Nagyné Lehoczki Aniía gazdasági vezető

Pataky Albert felügyelő bizottság elnöke
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