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Keltezés: 201 1' rnájus 31'

2010. december 3l adatok E Ft-ban
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képviselő

Sor-
szám A tétel megnevezése EIőző év

E|őző
év(ek)

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
A. Befektetetteszközök 144243 0 142692

2 I. IMMATERTALIS JAVAK 0 0
3 tI. TARGYI ESZKOZOK 144243 r42692
A III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKoZOK 0
5 B. Forgóeszközök 11789 0 10829
6 I. KÉSZLETEK
1 II. KoVETELÉSEK 0 0
8 III. ERTEKPAPIROK
9 tV' PENZESZKÖZÖK r  1789 r0829
l 0 C. Aktív időbeli elhatárolások C

Eszközök összesen I 5352 1
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MÉRLEG Források (passzívák)

20 1 0. december 3 l . adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése E|őző év

E|őző
év(ek)

módosí.
tásai

Tárgyév

z b c d e

z D. Saiát tőke 1 55686 0 153175
J I. iNDULŐ ToKE C 0
Á II. TOKEVALTOZAS r55703 r5393',7
5 In' LEKoTÖtt tRRtRLpr
6 fV. ERTEKELESI TARTALEK
'7 V. rnncyÉvI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 1 1 -762

8 VI. TÁRGYÉvt ERporraÉxy verleLKoZASI TEVÉKENYSEGBÖL 0
20 E. Céltartalékok

21 F. Kiitelezettségek 346 0 346
22 I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

.!. ) III. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
)Á ru. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 346 346
25 G. Passzív időbeli eIhatárolások 0 0

26 Források összesen rs6032 0 l  r53521

Keitezés: 2011. máius 3i . ffi QÍ4 t.f,,,ilhtr-
t 

\ képviselő
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EREDMÉNYKIN,IUTATÁs
adatok E Frban

Sor-
szám

A tétel megnevezése E|óző év

E|őző
év(ek)

módosí-
t ó c o i

Tárgyév

a b c d e

A Osszes közhasznú tevékenvség bevétele s6254 34807
Közhasznú célú működésre kapott támogatás I 695( l ó365

a alaoítótóI r 695r I 6365
b köznontikö l tsesvetesbo|
c helviönkormánvzattól

d eevéb
2 Pá|yázati uton elnYert tiímogatás 33 r 51 3  100
l Közhasznú tevékenvsésből származó bevétel 3  ZO> 14490
4 Taedí i ból származó b ev éteI
5 Esyéb bevétel l ' / 31 418
6 PénzüsVi müveletek beVételei 75( 3'74
7 Rendkivüli bevételek 397

8 Aktivált saiát teliesítménvek értéke
B Vál|a lkozás i  tevékenység bevéte|e 0 0

ArbeVételek
2 Eevéb bevételek
3 Pénztievi műveletek bevételer
4 Rendkívüli bevételek
c osszes bevéteI 56254 0 34807
D Közhaszn ú tevékenység kö|tségei 562'71 0 35569
I Anvaeiellesri ráfordítások 3621 6261
2 Szenrélyi i elleeű ráforditások r 3 l 3 l 12629
3 rtékcsökkenésí leírás t 55l 155 1
4 EsYéb ráfordítások 37898 1504i

5 Pénzüsvi múveletek ráfordításar 70 8(

6 Rendkívüli ráfordítások
E Vál lalkozási tevékenység kö|tségei 0 0

AnvasieIlesű ráfordítások

z Személvi iellegű rálordítások
3 Ertékcsökkenési leírás
4 Esvéb ráfordítások

5 Pénzüwi műveletek ráfordításai
6 Rendkívüli ráfordítások
7 AktiVált saiát teliesítménvek éfi éke
F osszes tevékenvsée költséeei (D+E) s627 1 35569
c Adózás e|i itt i  vál lalkozási eredménv íB-E) 0 0
H Adófi zetési kötelezettsée

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0
J Társvévi közhasznú eredménv (A-D) t- ln, -762

rffi A,ft
képviselő

Keltezés 2010.  december3 l .
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r'Üccprlp,N xoxvvvIZSGÁLór rurnNTÉS

a MAGYARoRszÁcI EGYHAZAK OKUMENIKUS renÁcsa
2010. évi eg;vszerűsÍtett éves beszámolójának könyvvizsgá|atárő|

A MAGYARonszÁct ncyuazar oxun,roNtrus rnNÁcsa (adószám; l9000527-l-43, a
továbbiakban: Tanács) képvise|ője, Dr. Fischl Vilrnos által rnegbízott kölryvvizsgá|ójaként a SZATAX 2008 Kft' (MI(VK
nyilvántartási szám:000267) könyvvizsgálója, Szabi Endre T'ibor 006829 szán alatt bejegyzett könyvvizsgáló elvégeztern
a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK oruvENIrUS TANÁCSA 2010. évi  rnér legének, eredménykimutatásának és
kiegészítő jelentésének (továbbiakban: l<özzétételre l<erÍj]ő beszárnoIó) a vizsgá|atát, amelyet a Tanács 20 l0. évi
egyszerűsített éves beszárnolója tartalrnaz. A beszárnoló el|<észítése a Tanács vezetőségének a felelőssége.

Feladatorn a kizzététe|re kerü|o beszánroló hite|esítése könyvvizsgá|atom alapján, valarnint annak megítélése,
|rogy az abban l<özölt infbrrrrációk osszhangbarr vannak-e a szárnviteli nyilvántar1ásokban fog|altakkal. A könyvvizsgá|ó
felelossége akizzététe|re l<erülő beszárlo|ó vé|ernén yezése az elvégzett könyvvizsgá|at alapján.

A l<önyvvizsgálatot a Mag1.arországon érvényben Iévő törvénye|< és jogszabályok, valarl int a magyar Nemzeti
I(inyvvizsgálati Standardo|< h atál yos el ő írásai a| apj án h ajtottanr végre.

A könyvvizsgálat ntagába fog|a|ta a MAGYARORSZAGI EGYHAZAK OKUMENIKUS TANACSA
l<Özzétételre kerülo 2010. évi egyszerűsített éves beszárnolójánaktéttyszárnait éS á|1ítáSait a|átánas^ó bizonylatok véletlen
mintavéte| alapján tör1énő vizsgálatát, a szárnviteli szabályok és alapelvel< betartásának és a||<a|mazásának megítélését'
val amint a kirn utatások cisszeál l ításáriak álta| án os éltél<elését.

A könyvvizsgálat Során a rerrdelkezésernre bocsátott bizonylatok alapján bizonyosságot szeÍeúem arról, hogy a
J.anács 2010' évi egyszerűsített éves beszárnolója nem taÍÍ.almaz |ényeges hibákat, a hiteIeSítést kizáró tévedéseket.

A könyvvizseá|at során sze.|.zett (a rnegvizsgáIt ,dokurnenturnokon alapuló) tapaszta|ataim alapján a
MAGYARORSZAG| EGYI-IAZAK OKUMENIKUS TANACSA 20l0.  évi .  a 20l0.  decernber 31- i  á l lapotot  tükr özo
(ezen jelentés eIválaszthatatlan részét képező)

l53 521 EFt mérleg fő összegű'
- 7 62 E Ft &árgyévi eredményt (veszteséget)

tartalrrrazó egyszerűsített éves beszám o|ő1áÍ. az a|ábbi záradé|<|<al látom el:

Zúradék/véleménv

A könyvviugáIat sortín a TantÍcs 2010. évi egJ)SzerííSített éves beszámolójdt, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati ullÍttimusztúslÍt űz érvényes nemzeti könyvviugdlati
standardokban foglaltak szerint feliilvizsgtÍltant, és ennek alapján eIegendő és medelelő
bizottyosstígot szereztem arról, hogy az egyszeríísített éves beszdruolót u szdmviteli törvényben

foglultak és a Magyűrorszúgon elfogadott sztÍtttviteli elvek szerütt készítették el. Az egyszerííSített
éves besztÍmoló a TantÍcs vűgyolui, pénzügyi és jövedelmi ltelyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 20|2, nájus 7

/ /  . /  i  , ''"'11;L'- L *
, A/DZaDO Lnore l tDOr ' '

bej'bgyzett könyvvizsgá| ó
ig.  sz . :  006829

Szatal ?CIÜB KönywflÍji lll
i'on-n,'v. 2013 Pomáz, HonÍcgntas u. to'
"'"'Atii"at' 14539012-2-1-3- -^^

-., U'cB2'öoTopatooootl:o-l zoiooos

lSi;zabo Endre Tiborl
1/, ug{vezetó
Ml(Vl( ig. sz. : 002167

SZATAX 2008 KÖnyvvizsgáló Kft.
nyt. sz.: 002542



Az Egyesület neve : Mag5,31g'.' ági Egyházak okumenikus Tanácsa
Székhelye: Budapest Magyar tudósok körútja 3..
A Tanács a\apitója}viag1arországi Refoirriát-.:s Egi.ház, }u{ag;arországi E'"'angélikus Egi'haz'
Ravasz LászIó, Radvánszky Alber1
Műkodését az ottagű elnökség irányítja ,
Főtitkar: Dr Fischl Vilmos

Azdapító okirat kelte 1991 (Eredetileg 1943-ban aiakult)
Birósági végzés száma', Pk 66"657l1991

Nyiivántartási száma: ., '14... .. .,
Nyilvántartó biróság: Fővarosi Biróság.
Adószáma: 1900052] -l, -43

Az Tanács cél szerinti ter,ékenysége:
,, Ökumenikus hitéleti célok, feladatok:

Az alapszabály nem zárja ki, hogy az okumenikus Tanács Szövetsége, magát egyháznak

tekinto vagy egyhfuként szervezódő, de nyilr,ántartásba nem vett nem jogi személyiségű

szervezetíe| ezen alapszabáIy szerint kapcsoiatot létesítsen és tartson fenn.

Az okumenikus Tanács Szövetségének tagai lehetnek mindazok az egyhÍzak (továbbiakban

tagegyházak), amelyek
- azlJr Jézus Krisztust Istennek és Üdvozítőjüknek vallják a Szentírás szerint, és együttesen is

arra törekszenek, hogy eleget tegyenek közös elhívásukn ak az egy Isten, az Atya, a Fiú és a

Szentlélek dicsóségére;

vállalják,hogy

a) mélyítik az egyházak közötti egységet Jézus imájanak

megfelelően: ,,. '.hogy mindnyájan egyek legyenek..''' (Jn 17,2I),

b) novekednek az egyházakközötti kölcsönös megértésben és közös

életben,

c) az élet valamennyi területén szoval és tettel egységben hirdetik és

élik meg az evangéIiumot;
- jelen alapszabáIymagukra nézve kötelezóen elfogadják.

Krisztus intézményes egyházai és hívei között elősegíti a krisztusi egység megélését.

Inspirálja és katalizálj a az egyházak, egyházi közosségek és hívek együttműködését. Elosegíti

a Krisztusban adott egység intenzív megélését és gyakorlását.

A tagegyhazakat egyetemesen érdeklő és érintő eivi és gyakorlati - elsősorban a keresztyén

egységgel kapcsolatos elr,i teológiai - kérdések megvitatása saját testületeiben Vagy tágabb

körű értekezleteken, konferenciákon' Az e körbe eső alkalmi vagy rendszeres tanulmányi

munka megszervezése.



Segítségnyújtás országos, területí és helyi evangéliumi alkaimak (imahetek, reformáció

ürtnepe, e\iar'geIízácrólr' stb.) niegrendezésében. A hely*i és területi ökumenikus szer-'.eződések

létrej ottének és tevékenységének támo gatása.

Jószolgálat válialása atagegyházak i<özött esetleg kialakuló feszültségek megsztintetésére.

F'gyeztetés, a szimpátia és szolidaritás kifejezése a tagegyhÁzakat egyetemesen érinto

ugyekben, egyházközi kapcsolatokban. Ez különösen is fontos lehet politikai vagy tarsadalmi

téren jelentkező diszkrimináció' jogsértés, vagy bármely más sérelem esetén'

A magyaro rszági nemzetiségi egyházakkal és a külíoldi magyar keresztyén közösségekkel az

ökumenikus kapcso lat kiépíté se és fenntartása.

A világ keresáyén egyházaival, felekezeti és cjkumenikus szervezeteivel való kapcsolatok

ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi forumok]<al való együttműködés, valamint azok

tájékoztatása a magyarországi ökumenikus mozgalom műkodéséről, tapasztalatatrőI,

eredményeiről személyes kapcsolatok útjan és a sajtó eszközeivel is.

Torekvés arra, hogy az okumenikus Tanács Szövetségén kivú|i egyházak. ökumenikus

szervezetek, közösségelc, illetve minden ökumenikus szellemiségu tevékenység

kapcsolódhasson a Tanács murri<ájához, és esetleg formálisan is csatlakozzon ahhoz.

A civil tv.-2.$.ának 19. és 2o.pontja szerint aZ trj Ökumenikus Tanács Szövetsége

közérdekbol haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesriletként működő szeTvezet,

amely a lakosság' hitéleti |elkiismereti és valiásszabadsága körében a tagegyhánakhoz tntozo

és az eze1<kel hitéleti szempontból saját önkéntes e\határozás a|apjarl valamilyen közösséget

vá1laló állampolgárok összessége részére, - a liturgikus, hitelvi sokszínűséggel Jézus

Krisztusban .gy.'.itu. - nyújt, elsősorban hitéleti és egyéb kozösségi szolgáltatást.

Az okumenikus Tanács Szövetség kozhasznúsága abban nyilvanul meg, hogy atagegyházak

tagjai részére hitéleti, leikiismereti és vallásszabadsági alapon közosséget vállaló polgárok

réízére a tagegyhénakon hitéletén túl és egyéb, részben állami kötelezettségek körében

társadalmi szükségleteket elégít ki'

A civi1 tv'- 2.$ 21.pontja aiapjan a fentiekből fakadó kozfeladatainakteljesítése érdekébenaz

Ökumeniku' r**' izöveis-é,e írásban, eseti vagy tartós közszolgáltatási szerződést köt

állami, önkormanyzati szeryekk.l, kiué.''e' ha a szerződés alapján nyújtott közszoigáltatás

j o gszab áIyb an me ghat ár o zott feltéte 1 eken a] apul ó engedél yhez v an kötve.

Ezen állami közösségi célok megvalósítása érdekében, az Ökumenikus Tanács Szövetsége a

létrehozása óta és ai utóbbi két évben, a fentieken tuI, az alábbi közhasznú, közösségi

tevékenységeket fej tette kí.
A magyűországí hagyomárryos protestáns és ortodox egyházak szÖvetsége

egyrittmíkodésben a Magyar Katolikus EgyházzaI, Unitárius Egyházzal, Üdvhadsereggel és

,iá-o'evangéliumi kötődésű és célkitűzésű szakmai és korcsopor1os társadalmi szervezette]
_ az alábbiteiületeken végezte és végzi amaga közfeladatokat ellátó tevékenységét'

I. [stentiszteleti, liturgikus események:



Minden évben országosan meg.endezi az Egyetemes Intahét tstentiszteleteit

lefordítva és a magyarországi l,iszonyokra alkaImazva annak nemzetkozi

tematikáját, iiieglratározva és rllegszervezve annak központi, országos

istentiszteleteit' Erre arcndezvénysorozatra január harmadik hetében kerü] sor

szinte vaiamennyi településen, százezres nagyságrendben mozgósítva a

híveket.
Minden éllben szinÍén országosan megrendezi az úgynevezett Női

Világin,tanapot, amely azon túlmenően, hogy több száz magyarországi
településen tizezres nagyságrendben mozgósítja elsősorban a nőket tanulmányi

és imádságos közösségre, egyben bevonja őket a nemzetközi szolidaritásba

azáItal, hogy egy harmadik világbeii ország sorsát megismerteti és azok

rnegsegítésére adományokat g}.t{t: pl. 2011 Chile'
Pünktsd alkalmával tematikus/liturgikus anyagot bocsát a magyarországí

keresztény közösségek gyülekezetei és intézményei számára és egy központi

i stenti s zte l e tet szer v ez B ud ap e s t e n széLdlázáb an,
Szent Isnan ünnepének előestéjén - főpapi koncelebrációval _ vigíliát ta:t,

amelyre meghívást nyemek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és

kormány zaÍi képr,iselői, neve S közéleti személyi ségek'
Megszervezi a Teremtés Hetének nyitó és záró istentiszteleteit szeptember

utolsó és október elso vasálr-napjan, amelyekerr olyan alapvető környezeti,

környezetvédelmi és teremtésvédelmi kérdésekkel foglalkozik, amelyek fontos

szociáietikai jelentőséggel bírnak mind a tudományos, mind a társadalmi' mind
pedig a politikai közéletben.
ohóber hónap folyamón országszerte számos istentiszteletet tart a XVI.
Reformáció értékeinek jegyében, amelyek közül kiemelkedik az országos
reformációi istentisztelet. valamint október 31-én a reformációi megemlékezés.

[I. Tanulmányi, teológiai, szociá|etikai munka:
a. Évtizedek óta szerkeszti a Theologiai Szemle című folyóiratot, amely lassan

ki|enc évtizede szolgálja a keresztény teológiai tudományosságot és annak
interdiszcipiináris természettudományos és tarsadalomtudományos _

összefiiggéseit'
b' Speciátis szociáletikai kérdésekkel foglalkozik, s ezekkel nemzetközi

konferenciákon is megjelenik. Ilyen témakörök az álLam', az egyház és a
tarsadalom kapcsolata, valamint az eutanázía vagy a társadalmi/to*énelmi
ünnepek' évforduiók szakrális megélése. Ezek sorából a tavalyi esáendőben
kiemelkedett az a kampány, amellyel több, mint tízezet embert értiink el
tizenkét városban az emberek figyelmét felhíwa a fenntarthatőság kérdéseire,
a tradicionális és innovatív értékek tudatos megélésére. Evente tematikus
anyagot készít a Teremtés Hete rendezvény sorozatához és art segédanyagként
elj uttatj a a tage gyházak helyi kö zö s sé geihez.

c. Az októberi rendezvénysorozat keretében tanulnlányi és kazÓsségépítő
programokat szervez, amelyek az istentisztelet formáit és kereteit meghaladva
jelenítik meg a Reformáció értékeit gyüiekezetekben is, de elsősorban

iskoiákban, ífiúságí szervezetekben és kulturális rendezvényekben: pi.

Reformációi Gáta. reformácíói tanulmányi verseny stb.

c

b.

U .

L-t.

III.Érdekképviselet, infrastrukturális és anyagi támogatás:



Az új eglházi torvén1l alkotasánakfolyamatában igyekezetÍ egyarant képviselni
a kisebb és a rragyobb tagegyl.Ázai érdekeit. Tette ezt nyilatkozatok
fc:rmájában. ameiiyei a iörvérryhozőkai, rrrajd pedig a végreiiajtókat igyekezet
befolyásolni. Továbbá tette ezt olyan nyílatkozatokkal, illetve tárgyalásokkal'
amelyekkel biztosította a törvény álta)' jelenleg kedvezőtlen heiyzetbe került
tagegybázait arról, hogy a Krisztusban való egységüket a törvényalkotás
differenciálása nem bontja meg.
Tagegyhéaai közel háromezer gyüIekezetben, intézményben és szervezetben
fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és közosségformáló-építő
tevékenységüket' Ezeknek nyújtott a modern info-kommunikació területén
oktatással, honlap szerkesztéssel és egy időszalo,a hanlap biztosítással
segítséget. Ezze]' a lépéssel olyan egyházi közösségeket és egyházi
munkásokat/önkénteseket kapcsolt be az információáramlás korszerű
folyamatába, amelyek és akik, e segítség nélkül ebből még évekig kimaradtak
volna.
Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női mun]<ához
kötődően konlc]"ét segítségnyújtást ad roma programokra, katasztrófa
helyzetekre: vörösiszap, árvíz.

d. Szerény kereteihez képest építési kölcsönsegél1l alapot nzűkodtet, amellyel
tagegyháza gyülekezetei élhetnek a saját egyházi főhatóságuk ajanlásával és
kezességével.

t9. Az okumenikus Tanács közhasznri tevékenységére vonatkozó szabályok:

19.1,2011' évi CLXXV.(civil tv.)32.$.(1)'bek.-e, valamint az a|apszabétly bevezetőjében utalt
körülmények szerint az okumenikus Tanács olyan nyilvantartásba vett tarsadalmi szervezet,
amely közfeladatot lát el a társadalomban szükségleteket elégit ki és ehhez megfelelő
erőforrással és tarsadalmi támogatottsággal rendelkezik. Ezen korülmények fennállása a
kozhasznú jogállás megszerzését a szövetség részére lehetővé teszi.
A hatályos a\apszabály szerint a szovetség korábbi tevékenységét tekintve, olyan társadalmi
szelyezet, amely testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül a tarsadaimi
szervezethez csat|akozott egyházal<,^ az egyházközségi tag;ain kívül, minden más személy
javána is, a hitéleti és egyéb a bevezetésben lrivatkozott szolgáltatásokhoz hozzájutbat.

I9.2'A szolgáltatásokhoz valő hozzáférés a lelkiismereti és vallásszabadság és a hitélet
gyakorlásának önkéntességén alapul. Ezt. a kozhasznú szolgá|tatást, gazdálkodása útján a
szövetség úgy igazolja, hogy a legutóbbi két lezárt tizleti éve tekintetében és már
megalakulásátő| az év végi zfuomérlegeld<el igazolhatóan adozott eredménye nem negatív.
Bevételeinek szinte tejes egészét a bevezetoben rögzitett közhasznú célok megvalósítására
fordította, továbbá a személyi jövedelemadó meghatÉ:tozott részének, az adőzők rendelkezése
szerint, a szövetség 1avára felajánlott összeg eléri és meghaladja a jogszabályban

meghatározott minimális mértékeket. Ez utóbbi feltétel tényét a társadalmi szervezethez
tarto ző é s nyi 1 v ántartás b a v ett tage gyházak í gazolhatj ák.

A közhasznú tevékenység és szolgáItatatás teljesítése érdekében az utóbbi két év éú|agában
jelentős létszámú önkéntesek segítségével biztosította aközhasznú szolgáltatás elérhetőségét,
figyelemmel a közérdekű öirkéntes tevékenységrői szóió 2005'évi LXXXVII. tv.
rendelkezéseire.

b.



A közhasznú tevékenységből eredő szolgáItatást, tehát a bevezeto rész szabáIyozza.
szövetség tagsága és tagegyházai az Alaptörr'ényben is szabáIyozotÍ. lelkiismereti
vaiiásszabadság jogok gyai<oriásanak a megküiöriböztetés mentes. lehetőségét biztosítia.

19,3.Az okumenikus Tanács, mint közhasznú szeÍvezet, közhasznúsági céljainak
megvalósítása érdekében, ezen célokat nem yeszéIyeztetve, gazdasági vállalkozási
tevékenységet is végezhet, az adott vállalkozási tevékenységet irányadó hatályos szabályok
szerint. A gazdáIkodás vállalkozási tevélcenység során elért eredményét a szövetség nem
o s ztj a fe l, hanern azt. I<ö úlasznús ági c é lj ainak nre gval ó s ít ás fu a f or ditj a.

19,4, Az Ökumenikus Tanács, mint köáasznú szervezet poiitikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A szövetség által a kozfeladat és közlraszriúsági céljainak megvalósítása érdekében, állami,
közigazgatási' költségr,etési szervvel, közszoigáltatási szeruodést csak akkor köthet, ha a
közhasznúsági jogá1lásrő| az illetékes SZerV' bíróság, nyílvántartásba vételi jogerős haténozatot
hozott."

Lz Ökumenikus Tanács Szövetsége számos alkaimi segítőkkel' önkéntesekkel,
egyháutagokkal, helyi és országos civil szervezetekkel működött és működik együtt, fenti
közhasznú céijainak megvalósítása érdekében.

a.) Magyarországon a környezettudatos gazdálkodásának kialakításának elősegítése, valamint

,,emberhez méltó'' egészséges környezet létrehozása mentális és fizikális szinten egyaránt.

b,)az országosan nem iskolai rendszerű felnőttképzés elősegítése, valamint az emberi
erőforrás, gazdáIkodás és szervezetfejlesztés, illetve társadalmi-kutatási és szakétői
tevékenységek segítésével a hazaiváIlalatok, civii szervezetek fejlődésének támogatása.

A Tanács közvetlen oolitikai tevékenvséset nem fohtat.

AzTanács cél szerinti működési területe, válla]t feladata:
Magyarországon a környezettudatos gazdá|kodásának kialakításának elősegítése, valamint

,,emberhez méltó'' egészséges környezet létrehozása mentális és Íizikális szinten egyaránt.

Számviteli poiitika fo vonásai:
Az Tanács kettős könywiteltvezet.
- közhasznú egyszerűsített éves beszámolót (rnérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő
melléklet és a224l2000 Korm. r' 3$. 9 bek szerint' illetve 6' számu mell. szerintí
közhasznú eredmény kimutatás ) készít..
. a Tanács vállalkozói tevékenységet is fol}'tathat így Közhasznú egyszerusített éves
beszámoló készítéséhez a könywezetésnek az eszközök és fonásai, valamint bevételek és
kiadások kcinyvelésénéI az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység adatait elküiönítve
kell kimutatni.
- a Tanács - koteles az éves beszámoló
Jóváhagyásár,al egyidejűleg közhasznúságijelentést készíteni aKózhasznú szervezetekről
szóló tv 19 s. 1 bekezdése értelmében és tartalommal.
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Azuzleti év:
- A Tanács gazdáIkodási éve megegyezik a naptári évvel, ebben az esetben a mérleg
forduiórrap decerrr'oer 3 1 .
A mérieg formája, tételeinek tagolása. összevonása
A Tanács a Szt. 22. s (l) bek. szerinti mérleg sémák köziil aZ,,A,, változat szerint áIIít1a össze
a beszámoló mérlegét.
- A Tanács nem él azza\ a lehetoséggel, hogy a mérleg tételeit továbbtagoija, új tételeket
felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz.

Az eredmény kimutatás fonnája, tételeinek tagolása, összevonása
A Tanács az eredmény kimutatást lsl-.71' $ (1)-(2) bek./:
. összköltség eljarással, ezen belül ',A'' típusban készíti.
- AzTanács nem é| azza| a lehetőséggel, hogy az eredmény kimutatás tételeit továbbtagolja,
új tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz '
- AzTanács elkülönítetten mutatja kí a számvitelében az adatokat:
vállalkozási tevékenység költségei,
Tanácsi tevékenység költségei,
egyéb közvetett költségek, kiadások

A mérleg készítés idopontja 2011.05.31

A könyvvizsgálat lSzt. l55. $ . 158. $/:
- AzTanács az iz|eti évről készített beszámolója könywizsgálati kötelezettség alá nem
tartozik,

A letétbehely ezés, közzététel l Szt. 15 3' $/:
A Tanács az egyszerúsített éves beszámolót nem köteles letétbe heiyezni, de gondoskodni
kotel es a kö zzétételre vo natko ző j o gi szab ály o zás vé grehaj tás áró ].
A ]'anács közzétételi kötelezettségérőI a Közhasznú szervezetekről szóló w
19 $-a rendelkezik'' aközhasznúsági jeientésébe barki betekinthet, ilietve anói saját költségére
másolatot készíthet

A számlarend számlánként tartalmazza aZ állomány növekedésének, csökkenésének
jogcímeit, az azokat érintő gazdasági eseményeket, valamint más számlákkal való kapcsolatát,
továbbá a számlarendben foglaltakat alátám aszto bizonylati rendet . lSn.. 161 . $/

Az értékcsökkenési leírás számítási módia

- Valamennyi eszközre lineáris,
Az értékcsökkenés összegének számítási a1apja: minden eszköznéi a bruttó érték
A Tanács a hasznos élettartamot eszközon]<ént egyedileg - aiapvetóen a várható rnríszaki
élettartam alapjan - állapította meg.
A várható hasznos élettartamot megelozően értékesíteni szándékozott egyes immateriális
javak (vagyoni értélní jogok, szellemi termékek) és targyi eszközök maradványéfiékét esetileg
keli megállapítani.
Az értékcsökkenés elszámolása
- a 0 összegű nettó értékig. 1vagy)
- az e]őre meghatározott maradvárryértékig, (vagy)
- a könyvviteli nyilvantartásból történő kivezetés időpontjáig történik, ha azmégnem érte el a



0 értéket.

A kis összegű in.rmateriáiis javak és tárgyi eszközök énékcsöi<kenése:
A Tanács a100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értéket el nem érő vagyoni értékűjogokat.
szellemi termékeket és tárgyi eszközöket ahasznáIatba vételkor egy osszegben nem írja
Le,.azokat egyedi minősítés szerint osztályozza a vrárható élettaÍtam szerint'

A Tanács egyes eszközöknéi egyedi értékelés alapjén á|\apítja meg, hogy az immateriális
jőszág, tárgyi eszköz tartósan szolgálja vagy már nem szolgáija a tevékenységet, ezért minden
évben a leltárkészítéskor' a kuratórium képvisel ő aláításával köteles ígazolni a Í,árgyi
eszközök, illetve ímmateriá]is javak tényleges használatát és műszaki áI\apotát, majd ezt
kör'etően javaslatot kell tennie az esetleges használatbói való kivonásra.
A Tanács a vásárolt készletek ér,közi alakulásáról folyamatos mennyiségi és értékbeni
nyilr,ántartást nem vezet. A vásáro]t készleteket a vásárláskor azornal költségként számolja
el.
A mérleg fordulónapján meglévő készletet tételesen \eltározza és azt bekerü]ési (beszerzési)
értéken veszi nyilvántar1ásba, meiy érték a le nem von]rató epÁ-t is tartaImazza.

Mérleg és eredménykimutatás ( melléklet).

Az összes eszközérték 153 ,521 ezer forint' ameiyből tátgyi eszköz érték 142"692 ezer forint,
forgóeszközök értéke 10.829 ezer forint, melyből apénzkészlet: 10.829 e Ft.
Az T anács ingatlannal rendelkezik, tevékenységét székhelyén folytatj a.

Forrásoidal: Az összes eszközérték fonása jelentős részben saját tőke, értéke I53.I75 ezer
forint.
Kötelezettségek összeg év végén 346 ezer forint.
Passzív időbeli elhatarolások a2010. év vésén nincsenek.

Az Tanács 20|0. évben vállalkozói tevékenységet nem végzetÍ.,bevételei és kiadásai kizuólag
a cél szerinti tevékenységgelkapcsolatban merültek fel.

Eredmény kimutatás:
A céi szerinti tevékenységbol szérmazo bevétele :34.807 ezer forint

Az Tanács 2010, évben nem részesrilt költségvetési támogatásban.

A tevékenység iírbevételét az Tarrács az a|ábbiak szerint használta fel:

Kiadások között:
Anyag jellegű ráfordítás 6"26I ezer forint,
Személyi jellegű költsége összege összesen: 12,629 ezer forint

Értékcsclkkenési leírás: 1.551 e Ft.-ot számolt el az Tanács
Egyéb ráfordítások : 15.042 e Ft.

Vezető ti sztségviselőknek nyúj tott j uttatások :
2010. ér,folyamán a főtitkár (dr Bóna Zo|tán) 1'560 ezer forint illetményben részesült'Az



elnöke és tagjai semmiféle anyagi, Vagy természetbeni juttatásban nem részesültek.

A céi szerinti közhasznú tevékenységbői százmazobevéteiek és köitségek küiömbözete - 762
ezer forin1negatív eredmény, meiy után tarsasági adófizetési kötelezettség nincs, az teljes
e gé széberr tőkev álto zásként könyv elhető .

Vállalkozási tevékenységből bevétel nincs, de költség sem került könyvelésre.

Az Tanács pártnak nem tagja. Támogatást nem kapott és nem nyújtott részükre.

Dr Fischl Viimos
képviselő


