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FTIQQPALF N KOI{YVVIZSGA T OT JELEI{TES

a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK oKUMEN[KUS TANÁCSA
z01Í. évi egyszerűsített éves beszámolój ának kiin1'vvizs g á|atárő|

A MAcYARoRSZÁcI EGYHÁZAK orunanNtxus TANÁCSA (adószárrr:  l9000527-|-43,  a
továbbial<ban:l.anács) képvise|óje, Dr' Frschl Vilmos áItal rnegbízott könyvvizsgálójal<ént a SZATAX 2008 l(ft- (MKV|(
nyilvántartási szám:000267) könyr,vizsgálija. Szabó Endre Tibor 006829 szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló elvégeztem
a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK Öt<uvENtt<t,]S IANÁCSA 20ll. évi nrérlegéne|<' eredménykirnutatásá-nak és
kíegészitő je|entésének (toVábbial(lrarr: |<özzététeire l<erülö lreszámol<i) a vizsgálatát, amelyet a Janács 20l l" évi
egyszerűsített éves beszárnolója tartalrrtaz. A beszánroló e]keszítése a Tanács vezetőségének a felelőssége'

Feladatom a közzét.éte|re kerülő beszárnoló hitelesítéSe könyvvizsgálatorn alapján, valamint annak megíté|ése,
hogy az abban közÖlt információk összhangban vanna|<-e a szárnviteli nyilvántar1ásokban |oglaltakkal. A könyvvizsgáló
felelőssége aköz,zététe|re l<erülő beszárnoIó vélerrrélryezése aze|végzettkönyvr,izsgáIat alapján.

A könyvvizsgálatot a Magyarországon érvén,r,'ben lévő törvényel< és jogszabályok, va]aminl a magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok hatályos előírásai alap.ián ha.itottam végre'

A k önyvv izsgá lat  n lagába log la l ta a MAGYARoRSZÁGl ECYF]ÁZAK tr t lvBxIrus TANÁCSA
]<özzététe|re l<erülő 20 l1' évi egyszerűsíteft éves beszárrlcl|ójána|< tényszánrait és á||ításait a|átámaszto bizonylatok véletlen
rrrintavétel a|apján történő vizsgálatát, a számviteli szabályok és alapelve|< betartásának és a|kalrnazásának megítélését,
valarn int a l<imutatások összeál | ításánalt álta|ános érté|<elését.

A l<önyvvizsgálat során a rendelkezésenlre bocsátott bizonylatok alapján bizonyosságot szerezteÍ| arról' hogy a'Tanács 
20 l l . évi egyszerűs ített éves beszánro |ój a nern Lartalnaz lényeges h ibákat, a hitelesítést kizáró tévedéseket.

A könyvvizsgá|at során sze1zett (a lTegviZSgá|t do|<urnentutnokon a|apLr|ó) tapasztalataim alapján a
MAGYARORSZÁGI EGYF|ÁZAK orcun,tpNtxUS TANÁCSA 20| l .  évi ,  a 20l  l .  december 3 l - i  á l lapotot  i t i t . .o 'o
(ezerr jelentés elválaszthatatlan részét képező)

taftalrnazó egyszerűsített éves beszám o|o.iát az a|ábbi záradeklial látorn el:

Zdrudék/véleménv

A k()ttyvviugdlat sortÍn a Tandcs 20l1. évi egyszeríísített éves besztÍmolójttt, annak részeit és
tételeit, űzok könyvelési és bizonylati altíttímuszttistÍt üz érvényes nemzeti könywiagtÍlati
standardokban fogIaltak szerint felülvizsgtÍltam, és ennek aIapjtÍn eIegenclő és megfetelő
bizonyosstÍgot szereztem űrróI, hogy az egyszeríísített éves besztimolót a sztÍmviteli törvényben
foglaltak és a Mugyarországon elfogadott szúnuiteli elvek szerint kéSzítették el, Az egyszeríísítetÍ
éves beszámolö a Tan(tcs vagyotti, pénzügyi és jtivedelmi helyzetérőI megbízható és vulós képet acl.

Budapest, 20 l2' rnájus 7
$nltax 2Ü$$ Iiilnywl:sgáló Kfi'
Széxhely: 2013 Fc,:táz, HonÍoglalás u. 13,
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Jegyzőkönyv
felr 'ér'e a Ma gl 'arnrszási Esvhá:zak ok urnenikus Tanácsa székhelr 'én

(Bp. 1Il7,Magyar tudósok kft 3.)
20|2. máius 7-én 10-órakor,

Tárgy: MEoT 2010-2011 évi közhasznúsági jelentésének eifogadása

Jelen vannak a MEÖT tagegyházainak képviselői' A mellékelt jelenléti ív alapján'

A MEOT elnöke megnyitja a taggyűlést. Megállapítja. hogy a tagegyházak teljes létszámban
megjelentek és a taggyűlés határozatképes.

A MEOT elnöke vitára bocsátja a MEoT 2OIO-2O1 1 évi közhasznúsági jeientést, amely a
MEÖT szövetséggé alakulásának céljából, a MEoT elnöksége készíttetett' Az elnök
tájékoztatja a jelentést, hogy a közhasznúsági jelentést könyvvizsgáIo ellenjegyezte. Ennek
folytán a jelentés hiteles.

Kérdés észrevétel nem történt.

Az einök szavazásra bocsátja a tagegyházaknak, a meghívóval együtt kiküldött jelentést.

A taggyűlés egyhangúan nyíltszavazással hozott határozatÍ"al elfogadta a MEo]. 2OIO-2O1I
évi közhasznúsági j elentését.

Egyéb észrevétel kérdés nem hangzott el.
Elnök bezárja a taggyűlést

\ i
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Steinbach Jbzsef
levezeto elnök

Dr. Mészáros Káimán
hite1esítő

M.Í^
hitelesÍtő



Magy ar orczágí Egyházak o krrmenikus T anác s a
The Ecumenical Council of Churches in Hungary

Der Okumenische Rat der Kirchen in LJngarn

1717 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
Te1.: +36 1 371-2690 Fax: +36 7 377-2691

E-mail: oikumene@meot.hu
Internet: httt:: / / neot.hu /

I(DB Bank: 73597 539- 12302010 -0003 1 854
President: BishopJozsef Steinbach General Secretar_v: Rev. Dr. Vilmos Fischl

Határozat

Készült Budapest, 2012.05.07 .

Targy: 2010. és 2011. évrol szóló Beszámoló és

határozat.

Közlrasznúsági jelentést elfogadó taggyrílés

A Magyarországi Egyházak okumenikus Tanácsa a 2010

beszámolót és közhasznúsági jelentést elfogadja a szövetséggé

és 2011 évről szóló egyszerűsített

aiakulás céljából.

Steinbach Józsefelnök

Gáncs Péter alelnök

Dr. Mészáros Kálmán alelnök

Kalota József alelnök

Dr" Fischl Vilmos fotitkár

Csobolyó Katalin gazdasági vezeto
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Az E gyesül et neve : Magyarorsz ági Egyházak okumenikus Tanácsa
Székhelye: Budapest Magyar tudósok köruda 3.'
A Tarrács aiapítója: ivÍagyarországi Reforrrráius E91lráz. iuiag.' ai.országi Ei'a.rrgélikus Egyliáz.
Ravasz Lász|ő, Radvánszky Albert
N{űködését az öttag,l elnökség irányitja
Főtitkar: Dr Fischl Vilmos

Az alapitő okirat kelte . 1 991 (Eredetileg 1 943-banalakult)
Birósági végzés száma: Pk 66'657 l 199I.

Nyilvantartási sziíma: ...44.. .. ,..
N.vilvrántartó biróság: Fővarosi Biróság.
Adószáma: 19000527 -I -43

Az Tanács cél szerinti tevékenvsése:
,, okumenikus hitéIeti célok, feli.datok:

Az alapszabály nem zárja ki, hogy az tkumenikus Tanács Szövetsége, magát egyhaznak

tekintő vagy egyhtzként szerveződö, de nyilvántartásba nem Vett nem jogi szeméiyiségű

szewezeÍle| ezen aIapszabáIy szerint kapcsolatot létesítsen és tartson fenn.

Az okumenikus Tanács Szövetségének tagai lehetnek mindazok az egyházak (továbbiakban

tagegyházak), amelyek
- azL]r Jézus Krisztust Istennek és Üdvcizítőjüknek vallják a Szentírás szerint, és együttesen is

arra törekszenek, hogy eleget tegyenek kozös elhívásuknak az egy Isten, az Atya, a Fiú és a

Szentlélek dicsőségére;

vállalják,hogy

a) mélyítik az egyházak közÖtti egységet Jézus imájanak

megfelelően: ,,...hogy mindnyájan egyek legyenek''.'' (Jn 77,2I),

b) növekednek az egyházak közötti kölcsönös megértésben és közös

óletben,

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

élik meg az evangéIiumot;
- j elen alapszabáIyl magukra nézv e kötelezően elfo gadj ák.

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

Inspirálja éskatalízá\ja az egybázak, egyházi közösségek és hívek együttmiiködését. E1ősegíti

a Ikisáusban adott egység intenzív megélését és gyakorlását.

A tagegyházakat egyetemesen érdeklo és érintő elvi és gyakoriati _ eIsősorban a keresztyén

egységgel kapcsoiatos elvi teológiai _ lcérdések megvitatása saját teshileteiben Vagy tágabb

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

munka megszervezése'



Segítségnyujtás országos, területi és helyi evangéliunri alkalmak (imahetek, reformáció

ünnepe, evangelizációk. stb.) megrendezésében. A hel;yi és ter"ületi ökuinenikus szerveződések

létrej öttének és tevékeny sé gének támo gatása.

Jószolgálat válialása atagegyházak között esetleg kialakuló feszültségek megszüntetésére"

Egyeztetés, a szimpátia és szolidaritás kifejezése a

ügyekb en, e gyÍlázkö zi kapcso l ato kb an " Ez kül önö s en i s

téren j elentkező diszkrimináció, j o gsértés, vagy bármely

A magyarországi nemzetiségi egylrázakkal és a küiföldi

ökumenikus kapcso lat kiépítése és fenntartása.

tagegyházakat egyetemesen érintő

fontos lehet politikai vagy tarsadalmi

más sérelem esetén.

magyar keresztyén közösségekkel az

A világ keresztyén egyházaíval, felekezeti és ökumenikus szervezeteivel való kapcsolatok

ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi fórumokka| valő együttműködés, valamint azok

tájékoztatása a magyalországi ökumenikus mozgalom működéséről, tapasztalataírőI,

eredményeiről személyes kapcsolatok út.1án és a sajtó eszközeivel is.

Törekvés arra, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetségén kivúIi egyházak, ökumenikus

szervezetek, közösségek, ilIetve minden ökumenikus szeliemiségü tevékenység

kapcsolódhasson a Tanács munkájához' és esetleg formálisan is csatiakozzon a\lhoz,

A civil tv.-2.$-anak 19. és 20.pontja szennt az új okumenikus Tanács Szövetsége
közérdekbol haszonszerzési cél néikül, közfeladatot el]átó, egyesületként működő szetvezet,
amely a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében atagegyházaI<hoztartoző
és az eze|d<el hitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás alapján valamilyen közösséget
vállaló állampolgárok összessége részére, - a liturgikus, hitelvi sokszínűséggel Jézus
Krisztusban egyesülve - nyújt, elsősorban hité]eti és egyéb közösségi szolgáltatást.

Az Ökumerukus Tanács Szövetség közhasznúsága abban nyilvánul meg, hogy a tagegyházak
tagjai részére hitéleti, lelkiismereti és valiásszabadsági alapon közösséget vállaló polgárok
részére a tagegyhézakon hitéletén túl és egyéb, részben állami kötelezettségek korében
tarsadalmi sziikségleteket elégít ki'

A civil tv'- 2.$ 21.pont.1a alapján a fentiekből fakadó közfeladatainak teljesítése érdekébenaz
okumenikus Tanács Szövetsége írásban, eseti vagy tartós közszoleáltatási szerződést köt
állami, önkormányzati szervekkel, kivéve' ha a szerzodés a|apján nyújtott közszolgáltatás
j o gszab ályban rne ghat ár o zott feltétei eken alapul ó engedél yhez van kötve.

Ezen áIlami közösségi célok megvalósítása érdekében, az okumenikus Tanács Szövetsége a
létrehozása óta és az utóbbi két évben, a fentieken tul, az alábbi közhasznú, kozosségi
tevékenységeket fejtette ki.
A magyarországi hagyományos protestáns és ortodox egyházak szövetsége
együttmríködésben a Magyar Katoiikus Egyházzal, Unitarius Egyházzal, Üdvhadsereggel és
számos evangéiiumi kötődéSű és célkitűzésű szakmai és korcsoportos tarsadalmi szervezettel
-aza|ábbi területeken végezte ésvégzi a maga közfeladatokat ellátó tevékenységét.

I. Istentiszteleti,liturgikus események:
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Minden évben országosan megrendezi az Egyetenles Intahét istentiszteleteit
lefordítva és a magyarországi viszonyokra alkalmazva annak nemzetközi
ternatikájái. incghatározva és iTtegszei*Vezve airrial< közpoiiti, országos
istentiszteleteit. Ene a rendezvénysorczatrajanuár harmadik hetében kerül sor
szinte valamennyi településen, százezres nagyságrendben mozgósítva a
híveket'
Minden évben szintén országosan megrendezi az úgynevezett Női
Világimanapot, amely azon túlmenően, hogy több száz magyarországi
településen tizezres nagyságrendben mozgósítja elsősorban a nőket tanulmányi
és imádságos közösségre, egyben bevonja őket a nemzetkozi szolidaritásba
azá|tal, hogy egy harmadik világbeli ország sorsát megismerteti és azok
megsegítésére adományokat gyűjt: pI' 20I1 Chile'
Pünkosd alkalmával tematikus/liturgikus anyagot bocsát a magyalországi
keresztény közösségek gyülekezetei és intézményei számára és egy központi
i stent i s zte I e tet szer v ez B udap e st en szé|dtázáb an.
Szent István ünnepének előestéjén _ fópapi koncelebrációval - vigíliát tart.
ameiyre meghívást nyernek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és
kormányzati képviselői, neves kozéleti személyiségek.
Megszervezi a Teremtés Hetének nyitó és záró istentiszteleteit szeptember
utolsó és október első vasárnapján, amelyeken olyan alapvető környezeti,
környezetvédelmi és teremtésvédelmi kérdésekkel foglalkozik, amelyek fontos
szociáletikai jelentőséggel bírnak mind a tudonrányos, mind a társadalmi, mind
pedig a politikai közéletben.
október hónap folyamán országszerte szánlos istentiszteletet tart a XVI'
Reformáció értékeinek jegyében' amelyek közül kiemelkedik az országos
reformációi istentiszteiet, valamint október 31.én a reformációi megemlékezés.

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

kilenc ér,tizede szolgálja a keresztény teológiai tudományosságot és annak
interdiszciplináris természettudományos és társadalomtudományos -

összefuggéseit.
b. Speciális szociáletikai kérdésekkel foglalkozik, s ezekkel nemzetközi

konferenciákon is megjelenik. Iiyen témakörök az áIlam, az egyhia és a
tarsadalom kapcsolata, valamint az eutanázia vagy a tarsadalmi/torténelmi
ünnepek, évfordulók szakrális megélése. Ezek sorából a tavalyi esztendőben
kiemelkedett. az a kampány, amellyel több, mint tízezer embert értünk el
tizenkét városban az emberek figyelmét felhíwa a fenntarthatóság kérdéseire,
a tradicionális és innovatív értékek tudatos n-regélésére. Evente tematikus
anyagot készit a Teremtés Hete rendezvény sorozatához és azt segédanyagként
elj uttad a a tagegyházak helyi közö sségeihez.

c. Az októberi rendezvénysorozat keretében tanulmányi és kozösségépítő
prog,amokat szervez, amelyek az istentisztelet formáit és kereteit meghaladva
jelenítik meg a Reformáció értékeit gyüiekezetekben is, de elsősorban
iskolákban, ifiúsági szervezetekben és kulturális rendezvényekben: pl.
Reformációl GáIa. reformációi tanulmányi verseny stb.

III.Érdekképviselet, infrastrukturális és anyagi támogatás:

b.

í]

d,



b.

Az új egyházi torvény alkotásának.folyanlatában ig,lekezetÍ egyaránÍ képviselni
a kisebb és a nagyobb tagegyházai érdekeit. Tette ezt nyílatkozatok
formájában' ameiiyei a törvényhozőkat, majd pedig a végrehajtói<at igyekezei
befolyásoini. Továbbá tette eZÍ. olyan nyilatkozatokkal, illetve targyaiásokkal,
amelyekkel biztosította a törvény által jelenleg kedvezőtlen helyzetbe került
tagegyhénait arról, hogy a Krisztusban való egységtiket a törvényalkotás
differenciálása nem bontja meg.
TagegyhÍnai közel hátomezer gyülekezetben, intézményben és szervezetben
fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és közösségformáló.építő
tevékenységüket. Ezeknek nyújtott a nlodern info-kommunikació területén
oktatással, honlap szerkesztéssel és egy időszalrra honlap biztosítással
segítséget. Ezze| a lépéssel olyarr egyháni közösségeket és egyházi
munkásokaíönkénteseket kapcsolt be az inÍbrmációáramlás korszeru
folyamatába, amelyek és akik, e segítség nélkül ebből még évekig kimaradtak
volna.

c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női mun]<ához
kötődően konlil,ét segítségnyújtast ad roma programokra, katasztrőfa
helyzetekre: vörösiszap, átvíz.

d. Szerény kereteihez képest építési kÖIcsTnsegéIy alapot műkodtet, amellyei
tagegyháza gyülekezetei élhetnek a saját egyháni fohatóságuk ajránlásával és
kezessésével.

|9. Az Ökumenikus Tanács közhasznú tevékenységére vonatkozó szabályok:

19.I,2011" évi CLXXV.(civil tv.)32.$'(1).bek..e, valamint az a|apszabály bevezetőjében utalt
köriitmények szerint az okumenikus Tanács olyan nyilvantartásba vett tarsadalmi szervezet,
amely közfeladatot lát el a tarsadalomban szükségleteket elégit ki és eItllez megfelelő
erőforrással és társadalmi támogatottsággal rendelkezik' Ezen könilmények ferrnál]ása a
közhasznú jogállás megszerzését a szövetségrészére lehetővé teszi.
A hatályos a|apszabály szerint a szövetség korábbi tevékenységét tekintve, olyan társadalmi
szervezet, amely testületi tagjain' munkavállalóin, önkéntesein kívül a tiírsadalmi
szewezethez csat|akozott egyházak, az egyházközségi tagjain kívül, minden más személy
javára is, a hitéleti és egyéb a bevezetésben hivatkozoÍt szolgáLtatásokhoz hozzájuthat,

I9.2"A szolgáltatásokhoz va|ő hozzáferés a lelkiismereti és vallásszabadság és a hitélet
gyakorlásának önkéntességén alapul. Ezt a köáasznú szolgáltatást, gazdáIkodása útján a
szövetség úgy igazolja, hogy a legutóbbi két \ezáfi. üzletí éve tekintetében és már
megalakulásátol az év végi zÍxőmér\egekkel igazolhatóan adőzott eredménye nem negatív.
Bevételeinek szinte tejes egészét a bevezetőberr rögzitett közhasznú célok megvaiósítására
fordította, továbbá a személyi jövedelemadó meghatározott részének, az adőzők rendelkezése
szerint, a szövetség javára felajaniott összeg eléri és meghaladja a jogszabáiyban
meghatfuozott minimális mértékeket. Ez utóbbi feltétel tényét a társadalmi szervezethez
tarto ző é s nyilvántartásba vett tage gyházak i g azo lhad ák.

A közhasznú tevékenység és szolgáltatatás teljesítése érdekében az utóbbi két év átlagában
jelentős létszámú önkéntesek segítségével biztosította a közhasznú szolgáltatás elérhetőségét,
f,rgyelemmel a közérdekű önkéntes tevékenységrol szóló 2005.eví LXXXVIII. tv"
rendelkezéseire.



A közhasznú tevékenységből eredő szoigáItatást, tehát a bevezeÍ.ő rész szabáIyozza.
szövetség tagsága és tagegyházai az Alaptörvényben is szabá|yozott lelkíismereti
vaiiásszabaciság jogok gyakoriásának a megküiönboztetés mentes, iehetoségét biaosítja.

19.3.Az Ökumenikus Tanács, mint közhasznú szeTvezet, közhasznúsági céljainak
megvalósítása érdekében, ezen célokat nem veszé|yeztet:te, gazdasági vállalkozási
tevékenységet is végezhet, az adott vállalkozási tevékenységet irányadó hatályos szabáiyok
szerint. A gazdálkodás vállalkozási tevékenység során elér1 eredményét a szövetség nem
o sztj a fel, hanem azt kozhasznúsági célj ainak me gval ó s ítás ára fo rdí d a.

19,4, Az Ökumenikus Tanács. mint közhasznú szervezet politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól fuggetlen és azoknak anyagi támogatást nem n1újt.
A szövetség áItal a közfeladat és közhasznúsági céljainak nregl,alósítása érdekében, állami.
közigazgatási, költségvetési Szervvel, közszolgáltatási szerződést csak akkor köthet, ha a
kozhasznúsági jogállásről az illetékes szeTy, bíróság. nyilvántartásba vételi jogerős határozatot
hozott""

Az okumenikus Tanács Ször,etsége számos alkaimi segítőkkel, önkéntesekkel,
egyháztagokkal, helyi és országos cir,il szervezetekkel műkodött és működi]< együtt, fenti
közhasznú célj ainak me gvalósítása érdekében.

a.) Magyarországon a környezettudatos gazdáIkodásának kiaiakításának elősegítése, valamint
,,emberhez méltó'' egészséges környezet Iétrehozása mentális és fizikális szinten egyaránt.

b.)az országosan nem iskolai rendszerű felnőttképzés elősegítése, valamint az emberi
erőforrás, gazdáIkodás és szervezetfejlesztés, illetve tarsadalmi-kutatási és szakértői
tevékenységek segítésével a hazai váL\alatok, civil szervezetek fejlődésének támogatása.

A Tanács közvetlen politikai tevékenvséset nem foiwat.

AzTanács cél szerinti miíködési területe' vállalt feladata:
Magyarországon a környezettudatos gazdáIkodásának kialakításanak elősegítése, valamint
,,emberhez méltó'' egészséges környezet léttehozása mentális és Íizikális szinten egyarant'

Számviteli politika fó vonásai:
Az Tanács kettős könywitelt vezet.
- közhasznú egyszerűsítet1 éves beszámolót készít..
- a Tanács vállalkozói tevékenységet is foiytathat így Közhasznú egyszerűsített éves
beszámoló készítéséhez a könyvvezetésnek az eszkózok és forrásai, valamint bevételek és
kiadások könyvelésénél az alaptevékenység és avá|Ia|kozói tevékenység adatait elkülönítve
kell kimutatni.
- a Tanács - köteles az éves beszámoló
Jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúságijeientést készíteni aKözhasznú szervezetekről
szóló tv 19 $' 1 bekezdése értelmében és tarta]ommal.

Azizleti év:
- A Tanács gazdáIkodási éve megegyezik a naptari éwel, ebben az esetben a mérleg

A
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fordulónap december 3 1'
A mérleg formája, tételeinek tagolása' osszevonása
A Tanács a Szt. 22. $ ( i ) bek. szerinti mérieg sémák közüi aZ ,,A,' váitozat szerint aÍiitja össze
a beszámoló mérlegét.
- A Tanács nem él azzal a lehetőséggel' hogy a mérleg tételeit továbbtagolja, új téteieket
felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz.

Az eredmény kimutatás formája, téteieinek tagolása, összevonása
A Tanács az eredmény kimutatást lsú,' 71. $ (1)-(2) bek./:
- összköitség eljárással, ezen belül ,,A'' típusban készíti.
- AzTanács nem él azzal a Iehetoséggei, hogy az eredmény kímutatás tételeit továbbtagolja,
új tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz.
- AzTanács elkülönítetten mutada ki a számviteiében az adatokat:
váilalkozási tevékenység költségei,
Tanácsi tevékenység költségei,
egyéb közvetett koltségek. kiadások

A mérleg készítés időpontja 2012,05.07

A könyr'r'lizsgálat lSzt.I55, $ - 158' $/:
- AzTanács aziz\eti évről készített beszámolója konyvvizsgá|ati kötelezettség alá nem
tartozlk,

A letétbehelyezés, közzététe| l Szt. 153. $/:
A Tanács az egyszer,{isített éves beszámolót nem köteles letétbe helyezni, de gondoskodni
kö te l e s a kö zzétételre vo natko zo j o gi szab ály o zás vé grehaj tás aró 1.
A Tanács kozzététe|i kötelezettségérői a Közhasznú szervezetekrol szóló tv
19 $-a rendelkezik: aközhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve anól saját költségére
másolatot készíthet.

A számlarend számlánként tartalmazza aZ állomárry növekedésének, csökkenésének
jogcímeit, az azokat érintő gazdasági eseményeket, valamint más számlákkal való kapcsolatát.
továbbá a számlarendben foglaltai(at aIátámasztó bizonylati rendet. /Szt. l61' $/

Az értékcsökkenési leírás számítási módia

- Valamennyi eszközre lineáris,
Az értékcsökkenés összegének számítási a|apja: minden eszközné| a bruttó érték
A Tanács a hasznos élettartamot eszközörrként egyedileg - alapvetően a várható műszaki
élettartam alapjan - állapította meg.
A várható hasznos élettartamot megelőzően értékesíteni szandékozott egyes immateriális
javak (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek) és tárgyi eszközök maradványértékét esetileg
kell megállapítani.
Az értékcsökkenés elszámolása
- a 0 osszegű nettó értékig, (vagy)
- az előre meghatározott maradvanyértékig, (vagy)
- a könylr'iteli nyilvántartásból történő lcivezetés időpontjáig történik' ha azmégnem érte el a
0 értéket.



A kis összegű immateriáiis jar,'ak és tárgyi eszközök értékcsökkenése:
A Tarrács aI00 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értéket el nem éro vagyoni értékű jogokat.
szeliemi termékeket és tárgyi eszközöket ahasznáiatba véteikor egy összegben nem írja ie
azokat egyedi minősítés szerint osztáIyozza avárhatő élettartam szerint'

A Tanács egyes eszközöknéi egyedi értékelés alapján áL|apítja meg, hogy az immateriális
jőszág, tárgyi eszköz tartósan szolgálja vagy már nem szoigálja a tevékenységet, ezért minden
évben a|eltárkészítéskor, akuratórium képviselő aláírásávalköteles igazolni atárgyi
eszkozök, illetve immateriális javak tén14eges haszná|atát és műszaki á\lapotát' majd ezt
követőenjavaslatot kell tennie az esetleges használatból való kivonásra.
A Tanács a vásáro]t készletek évközi alakulásáról folyamatos merinyiségi és értékbeni
nyiivántartást nem vezet. A vásárolt készleteket a vásárláskor azonnal költségként számolja
el.
A mérleg fordulónapjan meglér'ő készletet téteiesen leltározza és azt bekertilési (beszerzési)
értéken veszi nyilvántartásba,mely érték a le nem vonható epa-t isfurtalmazza.

Mérleg és eredménykimutatás ( melléklet).

Az összes eszközérték 162.425 ezer forint. amelyből tárgyi eszkiz érték 141 .74I ezer forint.
forgóeszközök értéke 2I.284 ezer forint, melyből a pénzkészlet: 2I.284 e Ft'
Az Tanác s ingatlannal rendelkezik, tevékenysé gét székhelyén folytatj a.

Forrásoldal: Az osszes eszközérték fonása jelentős részben saját tőke, értéke I52.932 ezer
forint.
Kötelezettségek összeg év végén 15.559 ezer forínt.
Passzív időbeli elhatárolások a 201 1. év véeén nincsenek.

Az Tanács 2011. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett, bevéte]ei és kiadásai kizárő|ag
a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatban merültek fel.

Eredmény kimutatás:
A cél szerinti tevékenységből származo bevétele : 54,047 ezer forint

A Tanács 201I, évben nem részesült költségvetési támogatásban.

A Tanác s 20 I 1, évben az alábbi pály ázati bevétel ekkel rendelkezett :

583 000Wekerle Sándor Alapkezelőtől működési pályázat2O11-es évre
2 983 361Wekerle Sándor Alapkezelőtől működési pá|yázat 201 1-es évre
3 000 000Netnzeti Kulturális Alap 2010 évi oRH program támogatása

28 308 1 84 KEOP fenntartható ságl pá|yázat
1 497 913 Nemzeti Kulturális Alap 201 1 évi oRH program tárnogatása

A tevékenység árbevételét az Tanács az alábbiak szerint használta fel:

Kiadások kozött:
Anyag j ellegű ráfordítás 8 '7 53 ezer forint,



Személyi jellegu költsége összege összesen: 13,574ezer forint

A  , , ,Bnékcsölikenési ieírás: i.55i e Ft.-ot számoit ei az Tanács
Egyéb ráfordítások : 36.295 e Ft,

Y ezető ti sztsé gvi se l őknek nyúj tott j uttatás o k :
201 1. év folyamár a főtitkár (dr Bóna Zoltan) 2,440 ezer forint iiletményben részesült' Az
elnöke és tagjai semmifele anyagi, vagy természetbeni juttatásban nem részesültek.

A cél szerinti közhasznú tevékenységbol származőbevéteIek és költségek különbözete:-6'066
ezer forint negatív eredmény, nrely után társasági adofizetésj kötelezettség nincs, az teljes
egészében tőkev á|tozásként könyvelhető.

YáLlalkozási tevékenységből bevétel nincs, de költség sern került könyvelésre"

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

Budapest, 2012, május 4'

Dr Fischl Vilmos
képviseJő


