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FTIQQPALF N KOI{YVVIZSGA T OT JELEI{TES
a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK oKUMEN[KUS TANÁCSA
z01Í.éviegyszerűsített
évesbeszámolój
gá|atárő|
ának kiin1'vvizs
A MAcYARoRSZÁcI
EGYHÁZAK
( a d ó s z á r r r :l 9 0 0 0 5 2 7 - | - 4 3 , a
orunanNtxus
TANÁCSA
továbbial<ban:l.anács)
képvise|óje,
Dr' Frschl Vilmos áItalrnegbízott
könyvvizsgálójal<ént
a SZATAX 2008 l(ft- (MKV|(
nyilvántartásiszám:000267) könyr,vizsgálija. Szabó Endre Tibor 006829 szám alattbejegyzettkönyvvizsgáló elvégeztem
a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK Öt<uvENtt<t,]SIANÁCSA 20ll. évi nrérlegéne|<'
eredménykirnutatásá-nak
és
kíegészitője|entésének
(toVábbial(lrarr:
|<özzététeire
l<erülö lreszámol<i)
a vizsgálatát, amelyet a Janács 20l l" évi
egyszerűsített
évesbeszárnolójatartalrrtaz.
A beszánrolóe]keszítése
a Tanácsvezetőségének
a felelőssége'
Feladatoma közzét.éte|re
kerülő beszárnolóhitelesítéSe
könyvvizsgálatornalapján, valamint annak megíté|ése,
hogy az abbanközÖlt információk összhangban vanna|<-e
a szárnvitelinyilvántar1ásokban
|oglaltakkal.A könyvvizsgáló
felelősségeaköz,zététe|re
l<erülőbeszárnoIóvélerrrélryezése
aze|végzettkönyvr,izsgáIat
alapján.
A könyvvizsgálatot a Magyarországon érvén,r,'ben
lévő törvényel<ésjogszabályok, va]aminl a magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokhatályoselőírásaialap.iánha.itottam
végre'
A könyvvizsgálat nlagába loglalta a MAGYARoRSZÁGl
ECYF]ÁZAK trtlvBxIrus
TANÁCSA
]<özzététe|re
l<erülő20 l1' éviegyszerűsíteft
évesbeszárrlcl|ójána|<
tényszánrait
ésá||ításait
a|átámasztobizonylatokvéletlen
rrrintavétel
a|apjántörténő vizsgálatát,a számviteli szabályokés alapelve|<
betartásánakés a|kalrnazásának
megítélését,
valarnint a l<imutatások
összeál |ításánaltálta|ánosérté|<elését.
A l<önyvvizsgálatsorán a rendelkezésenlrebocsátottbizonylatok alapján bizonyosságot szerezteÍ|arról' hogy a
'Tanács
20 l l . éviegyszerűsítettévesbeszánro|ója nern Lartalnazlényegeshibákat, a hitelesítést
kizáró tévedéseket.
A könyvvizsgá|at során sze1zett (a lTegviZSgá|tdo|<urnentutnokon
a|apLr|ó) tapasztalataimalapján a
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taftalrnazóegyszerűsített
évesbeszámo|o.iátaz a|ábbi záradekliallátorn el:

Zdrudék/véleménv
A k()ttyvviugdlat sortÍn a Tandcs 20l1. éviegyszeríísített
évesbesztÍmolójttt,annak részeités
tételeit, űzok könyvelési és bizonylati altíttímuszttistÍtüz érvényes nemzeti könywiagtÍlati
standardokban fogIaltak szerint felülvizsgtÍltam, és ennek aIapjtÍn eIegenclő és megfetelő
bizonyosstÍgotszereztem űrróI, hogy az egyszeríísítettéves besztimolót a sztÍmviteli törvényben
el, Az egyszeríísítetÍ
foglaltak és a Mugyarországon elfogadott szúnuiteli elvek szerint kéSzítették
évesbeszámolö a Tan(tcs vagyotti, pénzügyi ésjtivedelmi helyzetérőImegbízható ésvulós képetacl.
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Tárgy: MEoT 2010-2011éviközhasznúságijelentésének
eifogadása

Jelen vannak a MEÖT tagegyházainakképviselői' A mellékeltjelenlétiív alapján'

A MEOT elnöke megnyitjaa taggyűlést.
Megállapítja.hogy a tagegyházakteljes létszámban
megjelentekésa taggyűléshatározatképes.
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
tájékoztatjaa jelentést,hogy a közhasznúsági jelentéstkönyvvizsgáIo ellenjegyezte.Ennek
folytán a jelentéshiteles.
Kérdésészrevétel
nem történt.
Az einök szavazásrabocsátjaa tagegyházaknak,a meghívóvalegyütt kiküldött jelentést.
A taggyűlésegyhangúannyíltszavazássalhozott határozatÍ"al
elfogadta a MEo]. 2OIO-2O1I
éviközhasznúságij elentését.
Egyébészrevétel
kérdésnem hangzottel.
Elnök bezárjaa taggyűlést
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TheEcumenical
Councilof Churchesin Hungary
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1717 Budapest,Magyar tudósok körútja 3.
Te1.:+36 1 371-2690
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Internet: httt::/ / neot.hu /
I(DB Bank: 73597539- 12302010 -0003 1854
President:
BishopJozsefSteinbach GeneralSecretar_v:
Rev.Dr. VilmosFischl

Határozat
KészültBudapest,
2012.05.07
.
Targy:2010.és 2011.évrolszóló Beszámolóés Közlrasznúsági jelentést elfogadó taggyrílés
határozat.
A Magyarországi Egyházak okumenikus Tanácsa a 2010 és 2011 évről szóló egyszerűsített
jelentést
beszámolót
ésközhasznúsági
elfogadja
a szövetséggé
aiakuláscéljából.

SteinbachJózsefelnök
Gáncs Péteralelnök
Dr. MészárosKálmán alelnök
Kalota József alelnök
Dr" Fischl Vilmos fotitkár
Csobolyó Katalin gazdasági vezeto
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Az E gyesület neve: Magyarországi Egyházak okumenikus Tanácsa
Székhelye:
BudapestMagyar tudósokköruda 3.'
Egyliáz.
A Tarrácsaiapítója:ivÍagyarországi
ReforrrráiusE91lráz. iuiag.'ai.országiEi'a.rrgélikus
Ravasz Lász|ő, Radvánszky Albert
N{űködésétaz öttag,l elnökség irányitja
Főtitkar:Dr Fischl Vilmos
Az alapitő okirat kelte .1991 (Eredetileg1943-banalakult)
Birósági végzés
száma:Pk 66'657l 199I.
Nyilvantartási
sziíma:...44.... ,..
N.vilvrántartó
biróság: Fővarosi Biróság.
Adószáma: 19000527-I -43

Az Tanács célszerinti tevékenvsése:
,, okumenikus hitéIeticélok,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 aIapszabáIyszerint kapcsolatotlétesítsenéstartson fenn.
Az okumenikus Tanács Szövetségénektagai lehetnek mindazok az egyházak (továbbiakban
tagegyházak),amelyek
- azL]r JézusKrisztust IstennekésÜdvcizítőjüknekvallják a Szentírásszerint,ésegyüttesenis
arra törekszenek, hogy eleget tegyenekkozös elhívásuknakaz egy Isten, az Atya, a Fiú ésa
Szentlélekdicsőségére;
vállalják,hogy
a) mélyítikaz egyházakközÖtti egységetJézusimájanak
megfelelően:,,...hogymindnyájanegyeklegyenek''.''(Jn 77,2I),
ésközös
b) növekednek az egyházakközötti kölcsönös megértésben
óletben,
c) az életvalamennyiterületénszóval éstettelegységbenhirdetik és
élik meg az evangéIiumot;
- j elen alapszabáIylmagukra nézve kötelezően elfogadják.
Krisztus intézményesegyházai és hívei között

eiősegíti a krisztusi egység megélését.

E1ősegíti
Inspirálja éskatalízá\jaaz egybázak,egyházi közösségek éshívek együttmiiködését.
a Ikisáusban adottegységintenzívmegélését
ésgyakorlását.
A tagegyházakategyetemesenérdekloésérintőelvi ésgyakoriati _ eIsősorbana keresztyén
egységgelkapcsoiatos elvi teológiai _ lcérdések
megvitatásasaját teshileteibenVagy tágabb
körű értekezleteken,konferenciákon. Az e körbe eső alkalmi vagy rendszerestanulmányi
munka megszervezése'

Segítségnyujtásországos, területi és helyi evangéliunrialkalmak (imahetek, reformáció
ünnepe,evangelizációk. stb.)megrendezésében.
A hel;yiéster"ületiökuinenikus szerveződések
létrej
ötténekéstevékeny
ségénektámogatása.
Jószolgálat válialása atagegyházakközött esetlegkialakuló feszültségekmegszüntetésére"
Egyeztetés,a szimpátia és szolidaritás kifejezése a tagegyházakat egyetemesen érintő
ügyekben, e gyÍlázközi kapcsol atokb an" Ez kül önö sen i s fontos lehet politikai vagy tarsadalmi
térenj elentkező diszkrimináció, j ogsértés,
vagy bármely más sérelemesetén.
A magyarországinemzetiségiegylrázakkalésa küiföldi magyar keresztyénközösségekkel az
ökumenikus kapcsolat kiépítése
ésfenntartása.
A világ keresztyénegyházaíval,felekezeti és ökumenikus szervezeteivelvaló kapcsolatok
ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi fórumokka| valő együttműködés,valamint azok
tájékoztatása a magyalországi ökumenikus

mozgalom működéséről, tapasztalataírőI,

eredményeirőlszemélyeskapcsolatokút.1án
ésa sajtó eszközeivel is.
Törekvés arra, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetségén kivúIi egyházak, ökumenikus
szervezetek, közösségek,

ilIetve

minden

ökumenikus

szeliemiségü tevékenység

kapcsolódhassona Tanács munkájához'ésesetlegformálisan is csatiakozzona\lhoz,
A
civil tv.-2.$-anak 19. és 20.pontja szennt az új okumenikus Tanács Szövetsége
közérdekbol haszonszerzésicél néikül,közfeladatot el]átó, egyesületkéntműködő szetvezet,
amely a lakosság, hitéleti lelkiismereti ésvallásszabadsága körében atagegyházaI<hoztartoző
és az eze|d<elhitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás alapján valamilyen közösséget
vállaló állampolgárok összessége részére,- a liturgikus, hitelvi sokszínűséggelJézus
Krisztusban egyesülve- nyújt,elsősorbanhité]etiésegyébközösségi szolgáltatást.
Az Ökumerukus Tanács Szövetség közhasznúsága abban nyilvánul meg, hogy a tagegyházak
tagjai részérehitéleti,lelkiismereti ésvaliásszabadságialapon közösséget vállaló polgárok
részérea tagegyhézakonhitéleténtúl és egyéb, részben állami kötelezettségekkorében
tarsadalmisziikségleteket
elégítki'
A civil tv'- 2.$ 21.pont.1a
alapjána fentiekbőlfakadó közfeladatainakteljesítése
érdekébenaz
okumenikus Tanács Szövetsége írásban,eseti vagy tartós közszoleáltatási szerződéstköt
állami, önkormányzati szervekkel, kivéve' ha a szerzodésa|apján nyújtottközszolgáltatás
j o gszabályban rneghatáro zott feltéteieken alapuló engedélyhez van kötve.
Ezen áIlami közösségi célok megvalósításaérdekében,
az okumenikus Tanács Szövetségea
létrehozásaóta és az utóbbi két évben,a fentieken tul, az alábbi közhasznú, kozosségi
tevékenységeket
fejtetteki.
A magyarországi hagyományos protestáns és ortodox egyházak szövetsége
együttmríködésbena Magyar Katoiikus Egyházzal, Unitarius Egyházzal, Üdvhadsereggel és
számos evangéiiumikötődéSű éscélkitűzésű
szakmai éskorcsoportostarsadalmiszervezettel
-aza|ábbi területekenvégezteésvégzia maga közfeladatokat ellátó tevékenységét.
I. Istentiszteleti,liturgikusesemények:

2

Minden évbenországosan megrendezi az Egyetenles Intahétistentiszteleteit
lefordítva és a magyarországi viszonyokra alkalmazva annak nemzetközi
ternatikájái. incghatározva és iTtegszei*Vezveairrial< közpoiiti, országos
harmadik hetébenkerül sor
istentiszteleteit.Ene a rendezvénysorczatrajanuár
szinte valamennyi településen, százezres nagyságrendben mozgósítva a
híveket'
b. Minden évben szintén országosan megrendezi az úgynevezett Női
Világimanapot, amely azon túlmenően, hogy több száz magyarországi
településentizezres nagyságrendbenmozgósítjaelsősorbana nőket tanulmányi
és imádságos közösségre, egyben bevonja őket a nemzetkozi szolidaritásba
azá|tal, hogy egy harmadik világbeli ország sorsát megismerteti és azok
adományokatgyűjt: pI' 20I1 Chile'
megsegítésére
í] Pünkosd alkalmával tematikus/liturgikusanyagot bocsát a magyalországi
keresztényközösségek gyülekezetei és intézményeiszámára és egy központi
i stenti szteIetet szerv ez B udapesten szé|dtázában.
d, Szent István ünnepénekelőestéjén_ fópapi koncelebrációval - vigíliát tart.
ameiyre meghívást nyernek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és
kormányzatiképviselői,neves kozéletiszemélyiségek.
Megszervezi a TeremtésHetének nyitó és záró istentiszteleteit szeptember
utolsó és október első vasárnapján, amelyeken olyan alapvető környezeti,
foglalkozik, amelyek fontos
kérdésekkel
környezetvédelmiésteremtésvédelmi
szociáletikaijelentőséggelbírnakmind a tudonrányos,mind a társadalmi,mind
pedig a politikai közéletben.
október hónap folyamán országszerte szánlos istentiszteletettart a XVI'
Reformáció értékeinekjegyében' amelyek közül kiemelkedik az országos
reformációi istentiszteiet,valamint október 31.éna reformációi megemlékezés.

II. Tanulmányi, teológiai, szociáIetikaimunka:
a. Evtizedek óta szerkeszti a Theologiai Szemle címűfolyóiratot, amely lassan
kilenc ér,tizedeszolgálja a keresztényteológiai tudományosságotés annak
interdiszciplináris
természettudományosés 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
Ezek sorából a tavalyi esztendőben
ünnepek, évfordulók szakrális megélése.
kiemelkedett.az a kampány, amellyel több, mint tízezer embert értünk el
tizenkétvárosban az emberek figyelmét felhíwa a fenntarthatóságkérdéseire,
Evente tematikus
a tradicionális és innovatív értékektudatos n-regélésére.
és
azt
segédanyagként
anyagot készit a TeremtésHete rendezvénysorozatához
eljuttada a tagegyházakhelyi közö sségeihez.
c. Az októberi rendezvénysorozatkeretében tanulmányi és kozösségépítő
prog,amokat szervez, amelyek az istentiszteletformáit éskereteitmeghaladva
jelenítik meg a Reformáció értékeitgyüiekezetekben is, de elsősorban
iskolákban, ifiúsági szervezetekben és kulturális rendezvényekben:pl.
Reformációl GáIa.reformációi tanulmányiversenystb.
III.Érdekképviselet,
infrastrukturális ésanyagi támogatás:

Az újegyházi torvényalkotásának.folyanlatában ig,lekezetÍegyaránÍképviselni
a kisebb és a nagyobb tagegyházai érdekeit. Tette ezt nyílatkozatok
formájában'ameiiyei a törvényhozőkat,majd pedig a végrehajtói<at
igyekezei
befolyásoini. Továbbá tetteeZÍ.olyan nyilatkozatokkal,illetve targyaiásokkal,
amelyekkel biztosítottaa törvény által jelenleg kedvezőtlen helyzetbe került
tagegyhénaitarról, hogy a Krisztusban való egységtiket a törvényalkotás
differenciálásanem bontjameg.
b. TagegyhÍnai közel hátomezer gyülekezetben, intézménybenés szervezetben
fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és közösségformáló.építő
tevékenységüket.
Ezeknek nyújtotta 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 ésakik, e segítség
nélkül ebből mégévekigkimaradtak
volna.
c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női mun]<ához
kötődően konlil,ét segítségnyújtastad roma programokra, katasztrőfa
helyzetekre:vörösiszap, átvíz.
d. Szerény kereteihez képestépítésikÖIcsTnsegéIy
alapot műkodtet, amellyei
tagegyháza gyülekezetei élhetneka saját egyháni fohatóságuk ajránlásávalés
kezessésével.

|9. Az Ökumenikus Tanács közhasznú tevékenységére
vonatkozó szabályok:
19.I,2011"éviCLXXV.(civil tv.)32.$'(1).bek..e,
valamintaz a|apszabálybevezetőjében
utalt
köriitmények szerint az okumenikus Tanács olyan nyilvantartásba vett tarsadalmi szervezet,
amely közfeladatot lát el a tarsadalomban szükségleteketelégit ki és eItllez megfelelő
erőforrással és társadalmi támogatottsággal rendelkezik' Ezen könilmények ferrnál]ása a
közhasznújogállás megszerzését
a szövetségrészére
lehetővéteszi.
A hatályos a|apszabályszerint a szövetségkorábbi 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 hitéletiésegyéba bevezetésbenhivatkozoÍtszolgáLtatásokhozhozzájuthat,
I9.2"A szolgáltatásokhoz va|ő hozzáferésa lelkiismereti és vallásszabadság és a hitélet
gyakorlásának önkéntességén
alapul. Ezt a köáasznú szolgáltatást, gazdáIkodásaútján a
szövetség úgy igazolja, hogy a legutóbbi két \ezáfi. üzletí éve tekintetébenés már
megalakulásátol az év végi zÍxőmér\egekkeligazolhatóan adőzott eredményenem negatív.
Bevételeinekszinte tejes egészéta bevezetőberrrögzitett közhasznú célok megvaiósítására
fordította,továbbá a személyijövedelemadó meghatározottrészének,
az adőzők rendelkezése
javára
szerint, a szövetség
felajaniott összeg eléri és meghaladja a jogszabáiyban
meghatfuozottminimális mértékeket.Ez utóbbi feltételtényéta társadalmi szervezethez
tartoző és nyilvántartásba vett tagegyházak i gazolhadák.
A közhasznú tevékenységés szolgáltatatás teljesítéseérdekébenaz utóbbi két év átlagában
jelentős létszámú
önkénteseksegítségével
biztosítottaa közhasznú szolgáltatáselérhetőségét,
f,rgyelemmel a közérdekű önkéntes tevékenységrolszóló 2005.eví LXXXVIII. tv"
rendelkezéseire.

A közhasznú tevékenységbőleredő szoigáItatást,tehát a bevezeÍ.őrész szabáIyozza. A
szövetség tagsága és tagegyházai az Alaptörvényben is szabá|yozott lelkíismereti e c
jogok gyakoriásánaka megküiönboztetésmentes,iehetoségét
vaiiásszabaciság
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 adottvállalkozási tevékenységet
irányadó hatályos szabáiyok
szerint. A gazdálkodás vállalkozási tevékenység
során elér1eredményéta szövetség nem
osztja fel, hanem azt kozhasznúságicéljainak megvaló sítására fo rdíd a.
19,4,Az Ökumenikus Tanács. mint közhasznú szervezetpolitikai tevékenységet
nem folytat,
pártoktól
szervezete
fuggetlenésazoknakanyagitámogatástnem n1újt.
A szövetség áItal a közfeladat ésközhasznúságicéljainaknregl,alósításaérdekében,
állami.
közigazgatási, költségvetésiSzervvel, közszolgáltatási szerződéstcsak akkor köthet, ha a
jogállásről az illetékesszeTy,bíróság.nyilvántartásbavételijogerős határozatot
kozhasznúsági
hozott""
Az okumenikus Tanács Ször,etsége számos alkaimi segítőkkel, önkéntesekkel,
egyháztagokkal,helyi és országos cir,il szervezetekkelműkodött és működi]< együtt, fenti
közhasznúcéljainak megvalósításaérdekében.
a.) Magyarországona környezettudatos gazdáIkodásának
valamint
kiaiakításánakelősegítése,
környezet Iétrehozása
mentális ésfizikális szintenegyaránt.
,,emberhezméltó''egészséges
valamint az emberi
b.)az országosannem iskolai rendszerűfelnőttképzés
elősegítése,
erőforrás, gazdáIkodásésszervezetfejlesztés,illetve tarsadalmi-kutatási ésszakértői
tevékenységek
támogatása.
segítésével
a hazai váL\alatok,
civil szervezetekfejlődésének
A Tanács közvetlen politikai tevékenvséset
nem foiwat.

AzTanács célszerinti miíködésiterülete'vállalt feladata:
Magyarországon a környezettudatos gazdáIkodásánakkialakításanakelősegítése,valamint
környezet léttehozásamentális ésÍizikális szintenegyarant'
,,emberhezméltó''egészséges
Számviteli politika fó vonásai:
Az Tanács kettős könywitelt vezet.
- közhasznúegyszerűsítet1
évesbeszámolótkészít..
- a Tanács vállalkozói tevékenységet
éves
is foiytathatígy Közhasznú egyszerűsített
beszámoló készítéséhez
a könyvvezetésnekaz eszkózok ésforrásai, valamint bevételekés
adataitelkülönítve
kiadások könyvelésénél
az alaptevékenység
ésavá|Ia|kozóitevékenység
kell kimutatni.
- a Tanács - köteles az évesbeszámoló
Jóváhagyásávalegyidejűleg közhasznúságijeientést
készíteniaKözhasznú szervezetekről
szóló tv 19 $' 1 bekezdéseértelmében
éstarta]ommal.
Azizleti év:
- A Tanács gazdáIkodásiévemegegyezika naptariéwel, ebben az esetbena mérleg

fordulónapdecember3 1'
A mérlegformája, tételeinektagolása'osszevonása
A Tanács a Szt. 22. $ ( i ) bek. szerintimériegsémákközüi aZ ,,A,' váitozatszerint aÍiitjaössze
a beszámolómérlegét.
- A Tanács nem él azzal a lehetőséggel'
hogy a mérlegtételeittovábbtagolja,újtéteieket
felvegyenésösszevonásokat sem alkalmaz.
Az eredménykimutatás formája,téteieinek
tagolása,összevonása
A Tanácsaz eredménykimutatástlsú,'71. $ (1)-(2)bek./:
- összköitségeljárással,ezen belül
készíti.
,,A'' típusban
- AzTanács nem él azzal a Iehetoséggei,
hogy az eredménykímutatástételeittovábbtagolja,
újtételeketfelvegyen ésösszevonásokatsem alkalmaz.
- AzTanács elkülönítetten mutada ki a számviteiébenaz adatokat:
váilalkozási tevékenység
költségei,
Tanácsitevékenység
költségei,
egyébközvetett koltségek.kiadások
A mérlegkészítés
időpontja2012,05.07
A könyr'r'lizsgálatlSzt.I55, $ - 158' $/:
- AzTanács aziz\eti évrőlkészített
beszámolójakonyvvizsgá|atikötelezettségalá nem
tartozlk,
A letétbehelyezés,
közzététe|l Szt. 153.$/:
A Tanács az egyszer,{isített
évesbeszámolótnem köteles letétbehelyezni, de gondoskodni
kö tel es a kö zzétételrevo natkozo j ogi szabályo zás végrehajtásaró 1.
A Tanács kozzététe|ikötelezettségérőia Közhasznú szervezetekrolszóló tv
19 $-a rendelkezik: aközhasznúságijelentésébe
bárki betekinthet,illetve anól sajátköltségére
másolatotkészíthet.
A számlarendszámlánkénttartalmazzaaZ állomárrynövekedésének,
csökkenésének
jogcímeit,az azokatérintő gazdaságieseményeket,
valamint más számlákkal való kapcsolatát.
továbbá a számlarendbenfoglaltai(ataIátámasztóbizonylati rendet./Szt. l61' $/
Az értékcsökkenési
leírásszámításimódia
- Valamennyi eszközre lineáris,
Az értékcsökkenésösszegének számításia|apja:minden eszközné|a bruttó érték
A Tanács a hasznos élettartamot
eszközörrkéntegyedileg- alapvetőena várható műszaki
élettartam
alapjan - állapítottameg.
A várható hasznos élettartamotmegelőzően értékesíteni
szandékozottegyes immateriális
javak (vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek)éstárgyi eszközök maradványértékét
esetileg
kell megállapítani.
Az értékcsökkenés
elszámolása
- a 0 osszegűnettó értékig,(vagy)
- az előre meghatározottmaradvanyértékig,
(vagy)
- a könylr'iteli nyilvántartásból történőlcivezetés
időpontjáig történik' ha azmégnemérteel a
0 értéket.

A kis összegű immateriáiisjar,'akéstárgyi eszközök értékcsökkenése:
A Tarrács aI00 ezer Ft alatti egyedi bekerülésiértéket
jogokat.
el nem érovagyoni értékű
szeliemi termékeketéstárgyi eszközöket ahasznáiatbavéteikoregy összegben nem írjaie
azokategyedi minősítésszerint osztáIyozza avárhatő élettartamszerint'
A Tanács egyes eszközöknéi egyedi értékelés
alapján áL|apítja
meg,hogy az immateriális
jőszág, tárgyi eszköz tartósanszolgáljavagy már nem szoigálja a tevékenységet,
ezértminden
évbena|eltárkészítéskor,
akuratórium képviselő aláírásávalkötelesigazolni atárgyi
eszkozök, illetve immateriális javak tén14eges
haszná|atátésműszaki á\lapotát' majd ezt
követőenjavaslatot kell tennieaz esetlegeshasználatból való kivonásra.
A Tanács a vásáro]tkészletekévközi alakulásáról folyamatosmerinyiségiésértékbeni
nyiivántartástnem vezet.A vásárolt készleteketa vásárláskor azonnalköltségkéntszámolja
el.
A mérlegfordulónapjanmeglér'őkészletettéteiesenleltározza ésazt bekertilési(beszerzési)
értéken
veszi nyilvántartásba,mely értéka le nem vonható epa-t isfurtalmazza.
Mérlegéseredménykimutatás
( melléklet).
Az összes eszközérték162.425ezer forint.amelyből tárgyi eszkiz érték141.74I ezer forint.
forgóeszközök értéke
2I.284 ezerforint,melyből a pénzkészlet:
2I.284 e Ft'
Az Tanács ingatlannalrendelkezik,tevékenysé
gétszékhelyén
folytatja.
Forrásoldal:Az osszes eszközértékfonása jelentős részbensaját tőke, értékeI52.932 ezer
forint.
Kötelezettségekösszeg évvégén15.559ezer forínt.
Passzívidőbeli elhatárolásoka 2011. évvéeén
nincsenek.
Az Tanács 2011. évbenvállalkozói tevékenységet
nem végzett,bevéte]eiéskiadásai kizárő|ag
a célszerinti tevékenységgel
kapcsolatbanmerültek fel.
Eredménykimutatás:
A célszerinti tevékenységből
származobevétele: 54,047ezer forint
A Tanács 201I, évbennem részesültköltségvetésitámogatásban.
A Tanács 20 I 1, évbenaz alábbi pályázati bevételekkel rendelkezett:
583000WekerleSándorAlapkezelőtől
működésipályázat2O11-es
évre
2 983 361WekerleSándorAlapkezelőtől
működésipá|yázat
2011-esévre
3 000 000NetnzetiKulturálisAlap 2010évioRH programtámogatása
28 308 184KEOP fenntartható
ságl pá|yázat
1 497 913NemzetiKulturálisAlap 2011 évioRH programtárnogatása
A tevékenységárbevételétaz Tanács az alábbiak szerint használta fel:
Kiadások kozött:
Anyag j ellegű ráfordítás8'753 ezer forint,

jelleguköltségeösszegeösszesen:13,574ezer
Személyi
forint
A

,,,

Bnékcsölikenési
ieírás:i.55i e Ft.-otszámoitei az Tanács
Egyébráfordítások: 36.295e Ft,
Y ezető ti sztségvi sel őknek nyújtott j uttatások :
201 1. évfolyamár a főtitkár (dr Bóna Zoltan)2,440 ezer forint iiletménybenrészesült'Az
juttatásbannem részesültek.
elnöke éstagjai semmifele anyagi,vagy természetbeni
A célszerintiközhasznútevékenységbol
származőbevéteIekésköltségek különbözete:-6'066
ezer forint negatíveredmény,nrely után társasági adofizetésjkötelezettségnincs, az teljes
egészében
tőkevá|tozáskéntkönyvelhető.
YáLlalkozási tevékenységből
bevételnincs, de költség sernkerült könyvelésre"
Az Tanács pártnaknem tagja.Támogatástnem kapottésnem nyújtottrészükre.

Budapest,2012, május 4'

Dr FischlVilmos
képviseJő

