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FüGcETLf,N KöNtvvlz§GÁLól JELENTlis

Minl a MAGYARoRSZÁGI EGYIIIZÁK óKUMENIKUS
T^NÁasÁNAK s7övFTsÉcp
/ l l l 7., Budap.s!. Magya Tudósok Köniija ]. /

_ továbbiakban MEoT

negbizotl könywizsBilója el!égeztem a 2 0l3 decenrbel ]],,i
loldjlón,oD .llé./jteh ei m(]]eL el(én. ,dec.clo]l

KOZIIASZNU EGYSZDRUSITDTI EVDS BESZAMOLO

A MEÖT gedasági ve?e!óje, valanint a 6iitkár a delléklel szerinti
Nyilatkozalbú ólzíteüe fel.ióssé!ét a Beszánoló szánviieli
TöFémyel_, a vonalkozó speciális beszámo!ókós7itési elvekkel.
mlamint iényekkel !a|ó öszhan8jáéí és atekinteLben. hogy a
Beszinoló leljeskörü_, valanemyi 2013 élben bekövelk9zeti
güdasáei es€mény hatásátrafialmaza

A könyvvizsgálatól a Ma§/d Nenzeti Kőnywi^gálati standardok ós
á L, ny\v,/.galJl. \oó.!io/o \,,hc\ o acor.,",|)..
törvények és e8yéb jogszabályok alapján h.jtollm vé3re.

Emek alapján a köíyvlizsgál teNezése és elvég*se révón kclIö
bizonyosságo| srerezten anól. hogy ! 20l3 decémber 3l,_i
állapoloi rartalmMó KözhaszDú egszerúsitetl éves beszánoló a
MEÖT vacyoni_. pénziilyi_ és .jóledelni lre]yzelél húen_, !
való§ácnalt ntglelelóén taílaln&a

Á Beszátloló Méilegének lóösszeEe
l56,043 e. Ft.

amely u eszkóz_ és foíás oldalon áfunos|
A MEÖT ósszesnö( ere{nnénre t.o2] e, ri nyelcség, ame]yet
tiiisasági adó nen teftel és ie].js ceószben kóznafrú
levékenységból sámrozik



-2-

A 2013 év6 Péirl8yi beszinoló rábláatos És*il részleles
szdveees Mg}eizat és Kóáasznúgigj jelentés egé9itj ki, melynet
szá]Mú adataj ee}tÁ$ál szinkrcnban vünak

Ruddpesl, 2014 dprilis 3.
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A kcttős
egyszerű§itett

konywitelt vezető egyéb sz€rv€zet
beszánolóia es lozhasznúsági melléklete
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A_kett.is könJwitelt
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beszámoIóia
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A kettó§ kőniwiték
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A kettős
beszánolója

vezető egyeb szesezet
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TFLJEssÉcl NYlLAT(oZAT

A M^cYARoRsZÁol ECYHÁZAK ÓKüIVIF]NIKIJs- 
i;NÁcsÁ\AK szövETSÉGE (iovábbiakban MEóT)
( l t l ?., Budapes! IVlae}aI Tudósok Köfuja ],)
K.n\§.nDr. FÉ.hl vnFu iólij*ár -

, 
" 

, ,'.';"a;._"a ,,. ,,l1pol ,,,,l,.,le./j,e- \o/HA,/,i
ecvszexüsirerr ÉvEs BEa2^MoLóJÁN^K és k,pcsólódó

Jor..*r".^i""t felülvi,seálaiíYal ószcfijggésben _amBk éidekébcn,

l., 
" 
rin,,-,,r" _ pei,,J" l,rL,ú,ol,,, s" r\"Pl! /,lo

,nii -, i -, r.|'.\a,-,,|é\/x,,\il , oír heJ|J|áio/o,

.",.l -""..."l. ,|.l,. .,., /cn",tL o, a,o,^c,l, ié,
Li.^..-*.i r.ott._o cre(l ,,|1,o,§,lga|,o l',ed,,l Kor1,
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laa: o lj ü í. hog} legjobb ludásuDn szeri kélvhel l. 9? llditálás

l. / Felelósek laqr unk a Kózhls7nú eByszerúsiletl éles besáúoló
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