
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

01 Fővárosi Törvényszék

Dr. Fischl Vilmos

Fischl Vilmos

Horváth Anna

Magyar

Békéscsaba

1 9 7 2 0 2 2 1

0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.42



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 1 1 7 BUDAPEST

MAGYAR TUDÓSOK körút

3

    

0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4

7  P k 6 6 6 5 7  1 9 9 1 2 1

1 8 3 9 6 0 4 1 1 4 3

Dr. Fischl Vilmos

Budapest 2 0 1 9 0 2 2 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

103 104 94 350

103 104 94 350

17 005 19 030

9 395

16 996 18 635

194 117

120 303 113 497

119 041 111 274

128 353 119 041

-9 312 -7 767

602 494

602 494

660 1 729

120 303 113 497

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

49 884 49 875 49 884 49 875

1 650 1 650 1 650 1 650

30 640 31 470 30 640 31 470

17 594 16 755 17 594 16 755

2 755 4 256 2 755 4 256

16 3 16 3

49 900 49 878 49 900 49 878

49 900 49 878 49 900 49 878

27 144 26 307 27 144 26 307

20 825 20 812 20 825 20 812

7 507 7 180 7 507 7 180

9 417 9 738 9 417 9 738

1 826 787 1 826 787

0 1 0 1

59 212 57 645 59 212 57 645

59 212 57 645 59 212 57 645

-9 312 -7 767 -9 312 -7 767

-9 312 -7 767 -9 312 -7 767

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

6 500 4 250 6 500 4 250

2 000 2 000 2 000 2 000

164 85 164 85

3 633 2 755 3 633 2 755

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 1 7 BUDAPEST

MAGYAR TUDÓSOK körút

3

    

7  P k 6 6 6 5 7  1 9 9 1 2 1

0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4

1 8 3 9 6 0 4 1 1 4 3

Dr. Fischl Vilmos

Ökumenikus hitélet

Civil törvény

Vallási tevékenység

5000000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Egyházi sajtó 500 500

hitéleti vevékenységek és programok 411 180

911 680

911 680

Főtitkár /munkaviszony jogviszony/ 7 507 7 180

7 507 7 180

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

49 900 49 878

164 85

49 736 49 793

59 212 57 645

20 825 20 812

59 212 57 645

-9 312 -7 767

41 47

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

„Október a Protestáns Kultúra Hónapja” 

NEA Egyedi

2018

5 000 000

3 900 000

3 900 000

5 000 000

3 900 000

3 900 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Pünkösdi Zenés Vigília 

NEA támogatás

2018

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége által szervezett Világimanap (2018. március 2.)

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

2018

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

MEÖT működési költség támogatása

Budapest Főváros Önkormányzata

2018

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.08 14.18.43



Maryarországi Eryházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége

The Ecumenical Council of Churches in Hungary
Der Ökumenische Rat der Kirchenin [Ingarn

SteinbachJőzsef

EInök

Dr. FischlVilmos
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Az Egyesület cél szerinti tevékenysége:

,,Ökumenikus hitéleti célok, feladatok:
Az alapszabálynem zárjaki,hogy azÖkumenikus Tanács Szövetsége, magát egyháznak
tekintő vagy egyházként szeweződő, de nyilvántartásba nem vett nem josi
személyiségű szewezettel ezen alapszabály szerint kapcsolatot létesítsen és tartson
fenn.
Az Ökumenikus Tanács Szövetségének tagjai iehetnek mindazok az egyházak
(továbbiakban tage gyh ázak), ameiyek
- az Űr Jézus Krisztust Istennek és Üdvözítőjüknek vallják a Szentírás szerint, és
együttesen is arra törekszenek, hogy eleget tegyenek közös elhívásuknakaz egy Isten,
az Alya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére;

vállalják,hogy
a) mélltik az egyházak közötti egységet Jézus imájának

megfelelően: ,...ho5'- mindnyájan egyek legyenek..." (Jn I7,2I),
b) növekednek az egyházak közötti kölcsönös megértésben és közös

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

élik meg az evangéliumot;
d) jelen alapszabályt magukra nézve kötelezően elfogadják

Krisztus intézményes egyházai és hívei között elősegíti a krisztusi egység megélését.
Inspirálja és katalizálja az egyházak, egyházi közösségek és hívek együttműködését.
Elősegíti a Krisztusban adott egység intenzív megélését és gyakorlását.

A tagegyházakat egyetemesen érdeklő és érintő elvi és gyakorlati - elsősorban a
keresz§én egységgel kapcsolatos elvi teológiai kérdések megvitatása saját
testületeiben vagy tágabb körű érrekezleteken, konferenciákon. 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 területi ökumenikus
szerveződések létrejöttének és tevékenységének támogatása.
Jószolgálati feladatok vállalása a tagegyházak között esetleg kialakuló feszültségek
megszüntetésére.

Egyeztetés, a szimpátia és szolidaritás kifejezése a tagegyházakat egyetemesen érintő
ügyekben, egyházközi kapcsolatokban. Ez különösen is fontos lehet politikai vagy
társadalmi téren jelentkező diszkrimináció, jogsértés, vagy bármely más sérelem
esetén.
A magyarországi nemzetiségi egyházakkal és a külföldi magyar keresz§én
közösségekkel az ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása.

A világ keresz§én egyházaival, felekezeti és ökumenikus szervezeteivel va}Ó

kapcsolatok ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházifórumokkal való e5yüttműködés,
valamint azok tájékoztatása a magyarországi ökumenikus mozgalom működésérŐl,
tapasztalatairól, eredményeiről személyes kapcsolatok útján és a sajtó e"szközeivel is.
Törekvós arra, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetségén kívüli egyházak, ökumenikus
szervezetek, közösségek, illetve minden ökumenikus szellemiségű tevé

i§%kapcsolódhasson a Tanács munkájához, és esetleg formálisan is csatlakozzo



Mivel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetségét, mint
egyesületet kizárólas jogi szemólyiségő egyházak hozzák létre, igy ez az új jogi
személyiségű szervezet a - ciül tv. +.§(s) bekezdés szerint - egyesületi jogi jelleggel,
szövetségként működik az egyesületre irányadó civil tv. szerint.

A ciúl tv. 2. §-ának r9. és zo. pontja szerint az új Ökumenikus Tanács Szövetsége
közérdekből haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesüietként működő
szervezet, amely a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében a
tagegyházakhoz tartoző és az ezekkel hitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás
alapján valamilyen közösséget válla}ó állampolgárok összessége részére,- a liturgikus,
hitelü sokszínűséggel Jézus Krisztusban egyesülve- nyújt, elsősorban hitéleti és egyéb
közösségi szolgáltatást.

ez Ökumenikus Tanács Szövetség közhasznúsága abban nyilvánul meg, hogy a
tagegyházak tagjai részére hité]eti,lelkiismereti és va}lásszabadsági aiapon közösséget
vállaló polgárok részére a tagegyházakon hitéletén túl és egyéb, részben állami
köte}ezettségek körében társadalmi szükségleteket elégít ki.

A civil tv. z.§-ának 19. és zo. pontja szerint az Ökumenikus Tanács közérdekből
haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesületként működő szewezet, amely
a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében a tagegyházakhoztartoző
és az ezekkel hitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás alapján valamilyen
közösséget vállaló állampolgárok összessége tészére, - a liturgikus, hitelü
sokszínűséggel Jézus Krisztusban egyesülve - nyújt, elsősorban hitéleti és egyéb
közösségi szolgáltatást. A jelen Aiapszabály nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az ezzel ellenétes rendelkezés vagy
értelmezése az Alapszabá|y rendelkezéseinek, semmis. (Ectv. 34.§)

Az Alaptörvény VII. cikkének (z) bekezdés harmadik mondata szerint ,, Az áilam a
közösségi céiok érdekében együttműködik az egyházakkal."
Ez az együttműködés az ókumenikus Tanács Szövetsége létezéséből, eddigi
működéséből fakad, amely külön szerződés nélkül is igazolja a közfeladat ellátását.
A keresz§én hívő egybázi és egyéb közösségek együttműködése nem csak hitéleti,
hanem a társadalmi lét szempontjából is valóságos szükséglet.

Ezen állami közösségi cólok megvalósítása érdekében, az Ökumenikus Tanács
Szövetsége a létrehozása óta és az utóbbi két évben, a fentieken túl, az alábbi
közhasznú, közösségi tevékenységeket fejtette ki.
A magyarországi hagyományos protestáns és ortodox egyházak szövetsége
együttműködósben a Magyar Katolikus Egyházzal, Unitárius Egyházzal,
üdvhadsereggel és számos evangéliumi kötődésű és célkitűzésű szakmai és
korcsoportos társadalmi szervezettel - az alábbi területeken végezte és végzi a maga
közfeladatokat ellátó tevékenységót.

I. Istentiszteleti,liturgikus események:
a. Minden éuben országosan megrendezi (Iz Egyetemes Imahét

istentiszteleteit lefordítva és a magyarországi üszonyokra alkalmazva
annak nemzetközi tematikáját, meghatározva ós megszervezve annak

harmadik hetében kerül sor szinte valamennyi településen, s
nagyságrendben mozgósítva a híveket.



b. Minden éuben színtén országosan megrendezi az úgyneuezett Női
Világimanapot, amely azon túlmenően, hogy több száz magyarországi
településen tízezres nagyságrendben mozgósítja elsősorban a nőket
tanulmányi és imádságos közösségre, egyben bevonja őket a nemzetközi
szolidaritásba azáItal, hogy egy harmadik világbeli ország sorsát
megismerteti és azok megsegítésére adományokat gyűjt: pl. zorr Chile.

c. Pünkösd alkalmőual tematikus/liturgikus anyagot bocsát a
magyarországi keresztény közösségek gyülekezetei és intézményei
számára és egy központi istentiszteletet szewez Budapesten
székházában.

d. Szent Istuán ünnepének előestéjén - főpapi koncelebrációval - ügíliát
tart, amelyre meghívást nyernek országunk közjogi méltóságai,
parlamenti és kormányzati képüselői, neves közéleti személyiségek.

e. Megszeruezi a Teremtés Hetének nyító és záró istentíszteleteit
szeptember utolsó és október első vasárnapján, amelyeken olyan
alapvető környezeti, környezetvédelmi és teremtésvédelmi kérdésekkel
foglalkozik, amelyek fontos szociáletikai jelentőséggel bírnak mind a
tudományos, mind a társadalmi, mind pedig a politikai közéletben.

f. Október hónap folyamőn országszerte szőmos istentíszteletet tart a
XVI. Reformáció értékeinek jegyében, amelyek közül kiemelkedik az
országos reformációi istentisztelet, valamint október 31-én a reformációi
megemlékezés.

II. Tanulmányi, teológ.ai, szociáletikai munka:
a. Eutizedek óta szerkeszti a Theologiai Szemle című folyóiratoí, amely

lassan kilenc é,utizede szolgálja a keresztény teológiai tudományosságot
és annak interdiszciplináris természettudományos és
társadalomtudományos - összefüggéseit.

b. SpecíáIis szociáletikai kérdésekkel foglalkozik, s ezekkel nemzetközi
konferenciákon is megjelenik. Ilyen témakörök az áIlam, az egyház és a
társadalom kapcsolata, valamint az eutanázia vagy a
társadalmi/történelmi ünnepek, ér,{ordulók szakrális megélése. Ezek
sorából a tavalyi esztendőben kiemelkedett az a kampány, amellyel több
mint tízezer emberL értünk e] tizenkét városban az emberek figyelmét
felhír,r,a a fenntarthatóság kérdéseire, a tradicionális és innovatív értékek
tudatos megélésére. Evente tematikus anyagot készít a Teremtés Hete
rendezvénysorozatához és azt segédanyagként eljuttatja a tagegyházak
helyi közösségeihez.

c. Az októberi rendezuénysorozat keretében tanulmányi és közösségépítő
programokat szewez, amelyek az istentisztelet formáit és kereteit
meghaladva jelenítik meg a Reformáció értékeit gyülekezetekben is, de
elsősorban iskolákban, ifiúsági szervezetekben és kulturális
rendezvényekben: pl. Reformációi Gála, reformációi tanulmányi verseny
stb.

III. Erdekképviselet, infrastrukturális és anyagi támogatás:
a. Az új egyházi töruény alkotósának folyclmatában igyekezett egyaránt

képuíselni a kisebb és a nagyobb tagegyházai érdekeit. Tette ezt
nyilatkozatok formájában, amellyel a törvényhozókat, majd pedig a
végrehajtókat i5yekezet befolyásoini. Továbbá tette ezt olyaníűilD;1
nyilatkozatokkal, illetve tárgyalásokkal, amelyekkel biztosította a törr/érrylt; ttffr__'t5

áítal jelenleg kebvezőtlen"Éelyzetbe került 
"tagegyházait arról, tqgy á / l.Í::;'?\- t;' íl lY- ll
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Krisztusban való egységüket a törvényalkotás differenciálása nem bontja
meg.

b. Tagegyházai köze] háromezer gyülekezetben, intézményben és
szervezetben fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és
közösségformálől -építő tevékenységüket. Ezeknek nyújtott a modern
info-kommunikáció terüIetén oktatőssal, honlap szerkesztéssel és egy
időszakra honlap biztosítással segítséget. Ezzel a lépéssel olyan egyházi
közösségeket és egyházi munkásokatlönkénteseket kapcsolt be az
információáramlás korszerű folyamatába, amelyek és akik e segítség
nélkül ebből még évekig kimaradtak volna.

c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női munkához
kötődően konkrét segítségnyujtőst ad roma programokra,
katasztrófahelyzetekre: vörösisz ap, árúz.

Lg. Az Ökumenikus Tanács közhasznú tevókenységére vonatkozó
szabályok:

r9.r.A ciül tv.3z.§.r.bek.-e, valamint az alapszabály bevezetőjében utalt körülmények
szerint az Ökumenikus Tanács olyan nyilvántartásba vett eggesület, amely
közfeladatot lát el, a társadalomban szükségleteket elégit ki és ehhez megfelelő
erőforrássai és társadalmi támogatottsággal rendelkezik. Ezen körülmények fennállása
a közhasznú jogállás megszerzését a szövetség részére lehetővé teszi.
A hatályos alapszabály szerint az egyesület korábbi tevékenységét tekinüe, olyan
szervezet, amely testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül a szewezethez
csatlakozott egyházak, az egyházkőzségitagjain kívül, minden más személyjavára is, a
hitéleti és egyéb a bevezetésben hivatkozott szolgáltatásokhoz hozzájuthat.

19.2.Aszolgáltatásokhoz valőhozzáférés a leikiismereti és vallásszabadság és a hitélet
gyakorlásának önkéntességén aiapul. Ezt a közhasznú szolgáltatást, gazdálkodása
útján a szövetség úgy igazolja, hogy átlagos éves közhasznúsági tevókenységgel
kapcsolatos bevétele az egymillió forintot meghaladja. Bevóteleinek szinte teljes
egészét a bevezetőben rögzített közhasznú célok megvalósítására fordította, továbbá a
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adőzők rendelkezése szerint, a
szövetség javára felajánlott összeg eléri és meghaladja a jogszabályban meghatározott
minimális mértékeket. Ez utóbbi feltétel tényót a társadalmi szervezethez tartozó és
nyilvántartásba vett tagegyházak igazolhatják.

A jelen alapszabőlgban rögzített céIok tneguo,lősítűsa érd.ekében a
közérd"ekű önkéntes teuékengségről szőlő 2oo5. éuí. IXXXVIII. tu.
r endelke z é s eínek fig y eletnb e u é t ele rnellett önként e s eket u e s z i g éng b e.

A közhasznú tevékenységből eredő szolgáltatást, tehát abevezető rész szabályozza. A
szövetség tagsága és tagegyházai az Naptörvényben is szabályozott lelkiismereti és
vallásszabadság jogok gyakorlásának a megkülönböztetés-mentes lehetőségét
biztosítja.

I93. Az Ökumenikus Tanács, mint közhasznú szervezet, közhasznúsági céljainak
megvalósítása érdekében, ezen célokat nem veszélyeztetve, gazdasági vállalkozási
tevékenységet is végezhet, az adott vállalkozási tevékenysóget irányadó hatályos
szabályok szerint. A gazdálkodás vállalkozási tevékenység során elért eredményét a
szövetség nem osztja fel, hanem azt közhasznúsági céljainak megvalósítására fordítja.



19.4.Az Ökumenikus Tanács, mint közhasznú szervezet politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A szövetség által a közfeladat és közhasznúsági céljainak megvalósítása érdekében,
állami, kőzigazgatási, kö]tségvetési szetwel, közszolgáltatási szerződést csak akkor
köthet, ha a közhasznúsági jogállásró] az illetékes szerv, bíróság, nyilvántartásba vételi
jogerős határozatot hozott. "

Az Ökumenikus Tanács Szövetsége számos alkalmi segítőkkel, önkéntesekkel,
egyháztagokkal, helyi ós országos ciúl szervezetekkel működött és működik együtt,
fenti közhasznú céljainak megvalósítása érdekében.

a.) Magyarországon a környezettudatos gazdálkodásának kialakításának elősegítése,
valamint ,,emberhez méltó" egészséges környezet létrehozása mentális és fizikális
szinten egyaránt.

b.) az országosan nem iskoiai rendszerű felnőttképzés elősegítése, valamint az emberi
erőforrás, gazdálkodás és szervezetfejlesztés, illetve társadalmi-kutatási és szakértői
tevékenységek segítésével a hazaivá]lalatok, ciü1 szervezetek fejlődésének támogatása.

Az Ökumenikus Tanács közvetlen potitikai tevékenységet nem folytat.

a,z Ökumeníkus Trrnőcs eél szefintí rnűködési területe, uőllaltfelad.ata:

Magyarországon a környezettudatos gazdálkodásának kialakításának elősegítése,
valamint ,,emberhez méltó" egészséges környezet létrehozása mentális és fizikális
szinten egyaránt.

S zárnuít eli p otitika fő u onő"s aí :

Az Ökumenikus Tanács kettős könlr,vitelt vezet.
- közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.
- az Ökumenikus Tanács vállalkozói tevékenységet is folytathat így Közhasznú
egyszerűsített éves beszámo]ó készítéséhez a könyrvezetésnek az eszközők és forrásai,
valamint bevételek és kiadások könyvelésénél az alaptevékenység és a vállalkozói
tevékenység adatait elkülöníwe kell kimutatni.
- az ökumenikus Tanács - köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni a Közhasznú szervezetekről szóló törvény tq §. (t)
bekezdése értelmében és tartalommal.

Az üzletí éu:
- ez Ökumenikus Tanács gazdálkodási éve megegyezik a naptári éwel, ebben az
esetben a mérleg fordulónap december 3l.
A mérleg formája, tételeinek tagolása, összevonása: Az Okumenikus Tanács a Szt. zz.
§ (r) bekezdés szerinti mérleg sémák közül az ,,.L" változat szerint állítja össze a
beszámoló mérlegét.
- Az Ökumenikus Tanács nem él azzal a lehetőséggel, hogy a mérleg
továbbtagolja, új tételeket felr,,egyen és összevonásokat sem alkalmaz.

Az er e dmény kimut clt ás for mőj a, t ételeinek t ag olás a, ö s s z eu oná s a :

Az Ökumenikus Tanács az eredmény kimutatást /Szt. zr. § (r)-(z) bek./:
- összköltség eljárással, ezen belül ,,A" típusban készíti;

ry,&

tételeit



- az Ökumenikus Tanács nem él azzal a lehetőséggel, hogy az eredmény kimutatás
tételeit továbbtagolja, új tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz;
- ez Ökumenikus Tanács elkülönítetten mutatja ki a számvitelében az adatokat:
vállalkozási tevékenység költségei, Tanácsi ter,ékenység költségei, egyéb közvetett
költségek, kiadások.
Akönyuuízsgálat /Szt. 155.§ - ls9. §/:
- Az Ökumenikus Tanács az üzleti évről készített beszámolója könynwizsgálati
kötelezettség aIá nem tartozik. A közgyűlés saját önálló döntése alapján
köny,rvizsgálatot szavazott meg, a beszámolók és az év közi időközi beszámolók
könnl,r.izsgálati alátámasztására.
Ennek értelmében az Ökumenikus Tanács zor8. éves beszámolóját fliggetlen
kön},r,vizsgálói jelentéssel köteles a bíróság részére benyújtani.

A könnl,vizsgálati kötelezettségnek az Ökumenikus Tanács eleget tett.
A könyrwizsgálati záradék rendelkezésre áll a beszámoló és közhasznúsági jelentéshez.

A letétbehelyezés, közzététel / Szt. lss. § / :
Az Ökumenikus Tanács az éves beszámolót köteles letétbe helyezni, és gondoskodni
kötel e s a kő zzétérel re vo n atko z ó j o gi szab á|y ozás vé gre h aj tás áról.
Az Ökumenikus Tanács közzétételi kötelezettségéről a Közhasznú szervezetekről szőlő
tön ény 19. §-a rendelkezik: a közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve arról
saját költségére másolatot készíthet.

A számlarend számlánként tartalmazza az áliomány növekedésének, csökkenésének
jogcímeit, az azokat érintő gazdasági eseményeket, valamint más számlákkal való
kapcsolatát, továbbá a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. lSzt.
16r.

Az értékcsökkenési leírós számításí módia:

- Valamennyi eszközre lineáris.

§l

Az értékcsökkenés összegének számítási alapja: minden eszköznél a bruttó érték.
Az Ökumenikus Tanács a hasznos élettartamot eszközönként egyedileg - alapvetően a
várható műszaki élettartam alapján - állapította meg.

A várható hasznos élettartamot megelőzően értékesíteni szándékozott egyes
immateriális javak (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek) és tárgyi eszközök
maradványértékét esetileg kell megállapítani.
Az értékcsökkenés elszámolása
- a o összegű nettó értékig, (vagy)
- az előre meghatározott maradványértékig, (vagy)
- a köny.lwiteli nyilvántartásból történő kivezetés időpontjáig történik,ha az még nem
értee]aoértéket

A kis összegű immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése:
Az Ökumenikus Tanács a25o ezer Ft alatti egyedi bekerülési értéket el nem érő vagyoni
értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy
összegben nem írja le azokat egyedi minősítés szerint osztáIyozza a várható élettartam
szerint.

Az Ökumenikus Tanács egyes eszközöknél egyedi értékelés alapján állapítja'ffi€g,

Wftaz immateriális jőszág, tárgyi eszköz tartósan szolgálja, vagy már nem szol



tevékenységet, ezért minden évben a leltárkészítéskor, a kuratórium képúselő
aláírásával köteles igazolni a tárgyi eszközök, illetve immateriális javak tényleges
használatát és műszaki állapotát, majd ezt követően javaslatot kell tennie az esetleges
használatból való kivonásra.

Az Ökumenikus Tanács a vásáro]t készletek évközi alaku]ásáról folyamatos mennyiségi
és értékbeni nyilvántartást nem vezet. A vásárolt készleteket a vásárláskor azonnal
költségként számolja el.
A mérleg fordulónapján meglévő készletet téteiesen leltározza ós azt bekerülési
(beszerzési) értéken veszi nyilvántartásba.
Mérleg és eredmény-kimutatás (I. melléklet).

Az Ökumenikus Tanács ingatlannal rendelkezik, tevékenységét székhelyén folytatja.

Az összes eszközérték

tárgyi eszköz érték

I13.4g7 ezer forint, amelyből

94.350 ezer forint,
forgóeszközök értéke 19.o3o ezer forint,

melyből a követelés összege

és a pénzkészlet:
gg5 ezeí forint
tB.63s ezer forint

Aktív időbeli elhatárolás a 2o1B. év vógén 117 ezer forint.

Forrásoldal:

Az összes eszközérték forrásajelentős részben saját tőke,
értéke

Köte}ezettségek összege év végén

l1,1.274 ezer forint.

494 ezeí forint.
Ebből:

Szállítók: 375 ezer forint.

passzív időbeli e}határolások
2o1B. év végén: L.72g ezer forint.

Az Ökumenikus Tanács zor8. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett, bevételei
és kiadásai kizárólag a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatban merültek fel.

Eredmény-kimutatás főbb tartalmi elemei
kiemelten a közhasznúsági jelentés tagoltsággal:

A cél szerinti közhasznú tevéken}rségből származó bevétele: ag.Bz8 ezer forint



Ebből:
Alapítótól:
Tagdíj bevétel:
Pártoló tagtól:
Jogi személytől:

-ebből adomány:
Egyházi személytől:

Adományokból
- kültöldi adomány:

3I.47o ezer forint
r.65o ezer forint
r.8oo ezer forint
r.4oB ezer forint

3oo ezer forint
z.6o8 ezer forint

4.250 ezer forint
2.ooo ezer forint

2oo eZeY

t.717 ezer forint
- magánszemély adomány : 2.539 ezer forint

Központi költségvetéstől :

H elyi O nkorm án y zattől:
Jogi személy

A programok költségeinek részét és működési költségait a MEÖT támogatók áital
biztosított bevételből fedezte.

Az Ökumenikus Tanács 2o1B. évben költségvetési támogatásban részesült.
Az Ökumenikus Tanács 2o1B. évben az a|ábbi pőIyőzati beuételekkel rendelkezett.

Központi költsóevetéstől :

Az Ectu.z.& l5. szerinti köItséquetési támoqatősként kapott összegek az alábbiak:

Egyéb költségvetési bevétel-támogatás
NAV SZJA t %

Egyéb bevétel -kamat :

- ktg térítés

5.ooo.ooo.-Ft

35o.ooo.-Ft

z.ooo.ooo.-Ft

roo.ooo.-Ft
3o.ooo.-Ft

85 ezer forint
3 ezer forint

t4B ezer forint

Nemzeti Együttműködési A]ap - NEA -E-r8-oro3 működési
támogatás
Az 5.ooo.ooo Ft-ból r.roo.ooo Ft Elhatárolásra került

Nemzeti Együttműködési Alup -

Budapest Főváros Önkormányzati Hivatal - zor8. éú működési
támogatás

Női Misszió
Terémtésvédelmi program végrehajtásához - JTÖD

Jogi személyiségű tám. :

zoo.ooo.-Ft Szerencse Játék Zrt. - SZNP-3oB lzot&

Az Ökumeníkus Tanőcs áItaI zot9. évben kifizetett adomőnyok az alábbiak szerint
alakultak ( 68o E Ft) össz. értékben



5oo.ooo.-Ft
50.ooo.-Ft

1.

,

3.

4.
5.

Református Egyházközség Ökumenikus ifi úsági gyülekezeti
munka támogatása
- Dunavarsány- D éle gyházi Református Egyházközség

Ökumenikus program támogatása - Magyar Evangéliumi Szövetség

- Oekumenische Forum

T

Az Ökumenikus Tanács zor8. évben az adő t %o-rajogosult.
A NAV értesítés alapján a felajánlott összeg: 85 ezer forint volt, mely kiutalásra
került.

Adom ányokból szátmaző bevétel 4. 256 ezer forint, melyből
- külföldi hité}eti adomány: I.7|7 ezer forint,

Az adomány, alapcél szerinti tevékenységeink megvalósításáhoznyújtott
segítsóget

A közhasznú tevékenység árbevéte|ét az Ökumenikus Tanács az alábbiak
szerint használta fel, kizárólag közhasznú tevékenységre :

kiadások között:

közhasznú tevékenysóg
költségei
Anyagi ellesű ráfordítások
Személyi j ellegű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzüryi
ráfordításai

műveletek

Tárgyévi közhasznú eredmény: . 7.767 ezer forint

A cél szerinti közhasznú tevékenységből szárrnazó bevételek és költségek
különbözete:

Közhasznú eredményz -7.767 ezer forint eredmény.

Ertékcsökkenés: 9.738 ezer forint

A korrigált közhasznúsági tevékenység eredménye: l.g7a ezer fori

57,645 E forint

z6,9o7 ezer forint

zo.8rz ezer forint
g.738 ezer forint

787 ezer forint
l ezer forint

.&iffi



Tájókoztató adatok:

Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:

zor8. év folyamán a főtitkár (Dr. Fischl Vilmos) számára
7.r8o ezer forint bór és szeméb,i jeilegű jövedelem került kifizetésre,

Az Ökumenikus Tanács elnöke és tagjai semmiféle anyagi, vagy természetbeni
juttatásban nem részesültek.

önkéntes munka:

önkéntes munkára az év során több alkalommal is sor került:
Az önkéntes munkát végzőkszáma őssz: 47.fő

A MEÖT alanya a társági adónak.

Vállalkozási tevékenységből bevétel nem ért €}, és vállalkozási tevékenységgel
kapcsolatos költség sem került elszámolásra.

Részletes adatok) .

mely alapján áttekinthető a MEOT zor8. év KOZHASZNU BEVETEL
eloszlása feladatkörönként és projektenként f az adatok forintban vannak
feltüntewe/

Többlet bev.
"+" _-_--_--_---

Nem teliesült
Megvalósulás

{'lo-a

Tagdíj

Bevetelelr 0S§ZE§EN
TERV:

1 650 0001 f,,5ü í]ü(}

31 405 600
Tagegyházi Hj

31 405 6CIi]

3 200 000
Alaptevékenység

3 277 7B0

1 200 000
Női Misszió

], ;04 t}ts

100,000/o

1 400 000

1 1B0 000t 936 (l(]ü

B 957 600
Ház /MEÖT Központ

E 956 035
f,!-
:a
,tn



T'elies Protekt és
MEÓ'["§<ozpont,

ZJ3fi- eeyetelel_

Részletes adatok,
mely alapján áttekinthető a
feiadatkörönként és projektenként az
forintban vannak feltüntetvel

MEÖT zor8. év költség eloszlása
alábbiak szerint alakult l az adatok

KIÁDÁsoK összrsEn 2018,:

k és törvén

/m/:
Illetmények és törvényes terhek

15 54B 000 75546238

15 54B 000 1,4696238
B50000

Maradvány(+)

a teryhez

1 762

Maradvány(+)

99,99%

99,99o/o

Megva lósulás

TENY

6 0B5 000 5832110 252 B90

/Ft/,:
Dologi költségek
2,1,Biztosítás és cégautó adó

2.2. lr o dafenntartási költségek
2.3. Posta-, telefon
2.4. Bank ktg.

2,5, Közlekedési költségek
.2.6,|ogi és Ügyviteli ktg,

Külügyi költségek
Konferenciák, vendégfogadások
Belföldi ökumenikus programok
Kapcsolattartás tagszervezetekkel

KIADASOK OSSZESEN 2018.: TERV TENY Maradvány(+)

400 000
990 000

1 415 000
400 000
B00 000

230 000
500 000
400 000
400 000
550 000

3B0656
986 360

1,393 042
4t9 343
644 074
230 000
4991,55

405 000
295 000
579 4B0

9 344

3 640

21 95B
-19 343

155 926
0

B45
-5 000

105 000
-29 4B0

95,1-6%

99,63%

98,45%

t04,84%

80,5L%

Ioo,00%

99,83%

L01,,25%

73,75%

I05,360/o

Női misszió Bizottsá 1 B50 000 1 609 086

/Ft/=
2.5. Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok II / 2-9 / a

Regionális Női Találkoző ll /2/b

100 000 96 560

200 000 L97 539
300 000 296090

96,56%

98,77%

;EN
t"-rnn,

ö7,ö
a!n

§



Világimanap II/2/c
Nemzetközi kapcsolatok Il / Z / d

Ismerj meg, Ismerkedj - képző I|/2/e
Támogatás ok |l/2/f és Ök.lrl.táuor

KIADÁSOK ÖsszEsEN 201,8.:

700 000
250 000
200 000
100 000

699 576
49 476

169 905
100 000

4B4

200 524

30 095

0

99,93%Wi:
84,95o/o

rcl,o0%

Maradvány(+)

kereszténv Esység Bizottsá 1435 000 1,242196

/Ft/:
2.5. Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok Il / 2-9 / a

Támogatások |l / 2 / f és Öt.trl.tánor
Pünkösdi Ökumené II / 3 /b
|anuári Imahét ll/3/c
Augusztus 19. istentiszte|et Il /3 / d
Infokommunikáció/din. Enekeskkönyv
II/3/e

KIADÁSOK ÖsszrsEn 201"8.: TENY Maradvány(+)

35 000
200 000

50 000
200 000
450 000
200 000

300 000

35 001
LB7 066

50000
796 219
368 696
120 770

2B4 444

-1

12 934
0

3 781

81 304
79 230

15 556

too,o0%

93,53%

1o0,oo%

98,17%

8I,93%
,6a39%

94,8I%

TERV

szociáletika Bizottsá 900 000 B94034

/Ft/:
2.5. Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok ll / 2-9 / a

Konferencia -tanulmány II / 4 /b
Teremtés Hete tanulmányi anyag
II/a/c
Konferencia-tanulmány II / 4 / d

Roma Szakmai Fórumok II/a/e

KIADÁSOK Összgsnru 2018.:

100 000
100 000
200 000

300 000

100 000
100 000

1,04 097
1,00 637
199950

298174
100 000
9L 176

-4 097
-637

50

1 826

0
8 B24

Lo4,1o%

Loo,64%

99,98%

99,39%

L00,0o%

91,18o/o

TERV TBNY Maradvány(+)

Misszió Bi 2 000 000 1,9B2526

/Ft/:
2.5. Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok lI / 2-9 / a

Missziói Csendesnap ok II / 5 /b
Imakörlevél ll/5/c
Missziói Nap IIl5/d

100 000
100 000

1 500 000
100 000
150 000

BB 016
99 B9B

1 495 745

99000
749 867

11 9B4

102

4 255
1 000

133

88,o2%

99,9o%

99,72%

ő§§b
kffi



Balatonnet |I/5/e

KIADASOK OSSZESEN 2018.:

50 000 50 000

TENY Maradvány(+)

100,00%

TERV

Szemle Bi 640 000 52630+

/Ft/:
2.5. Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok l| / 2-9 / a

Theologiai Szemle lektorálás |I / 6 /b
Kapcsolatok teológiákkal. II / 6 / c

Kihelyezett szerkesztőbizottsági ülés
|I/6/d

KIADASOK OSSZESEN 201B.:

40 000
200 000
100 000
200 000

100 000

23002
1,74 5,J,1

45005
1,B41,23

99 663

16 99B

25 4B9

15 B77

337

92,06%

99,66%

TERV TENY Maradvánift)

a,',57,;57%

87,260/o

ORH Bizottsá 2 3B0 000 32B52L9
/Ft/:
2.5, Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok II / 2-9 / a

Megnyitó istentisztelet II /7 lb
Missziói Napok ll/7 /c
Reformáció Konferenciák I| / 7 d

Reformációi istentiszte|et II / 7 / e

Reformációi megemlékezés || /7 / f
PRU/7 /g

KIADÁS0K ÖsszBsBtt 201B. TERV: TERV

150 000
50 000

100 000
200 000
900 000

100 000
100 000

7B0 000

153 006
51 905

t23295
200000

1041000
100000
100000

15 16013

TENY

-3 006
-1 905

-23 295
0

-141 000

0
0

Ioz,o0%

1o3,8I%

L23,30%o

Ioo,oo%

1t5,67%

Ia1,oo%

Ioo,oo%

-736013ffi
Maradvány(+)

160 000

/Ft/:
2.5. Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok ll / 2-9 / a
Kapcsolatfelvétel vallási közösségekkel
|I/B/b
Könyvismertetések, refl exiók
eseményekre II/B/c
Együttműködés hazai és nemzetközi
dialógussal foglalkozó közösségekkel
lI/B/d

KIADÁSOK ÖsszEsnru 201B.:

30 000 29 00L
30 000 29 329

60 000 67756

20 000 L0 765

20 000 17 550

999 96,67%

671 97,76%

-1 756 Io2,93%
,a.7,,,;;,,.1'; 

: :: :;:;1;,7,

g ZSS:.;:':' 
:._;:., ,i8%

2 450 87,75%

Maradvány(+)

Túlköltött(-)

TERV TENY



Ifiúsási Bizottsá 1B0 000 771,368 B 632 95,2o%

/Ft/:
2.5. Közlekedési költségek
Bizottsági tanácskozá sok Il / 2-9 / a

I fj úsági ta|á|koző / Csendesnap
Ö kumenikus ifj úsági v ezetőképző
I|/9 /c

60 000
20 000

50 000

50 000

53 157

20 730
48 550

48 931

6 B43
-730

1 450

1 069

88,600/o

103,65%

97,70%

97,86%

Maradvány(+)

Projekt össz költsége/Ft/ a 201B éves
beszámoló alapján : ,,többlet költség",
melyre fedezet, a bevételi olda] volt.
MEÖT Központ /KIADÁSOK Össznsen
201,8.

Maradvány(+)

HÁzl upör Központ

Illetménvek és törvénves terhek /Ft/: 61,1,5 z00 611,5200 0

Dolosi költsések /Ftl:
1,1,322

11 B00 000 Ft 561 477 439

HÁZ Biztosítás
Közüzemi díjak
karbantartások
Beruházások, felúj ítások
Tisztítószerek, egyéb felszerelések
Vendégek étkezése

MEÖT Központ köItsége a 2018 éves
beszámoló alapján:

477.439 Ft ,.megtakarítás ".

Ev végi Ecs elszámolása / Ft/

200 000
B 000 000
1 000 000
1 000 000
1 200 000

400 000

1,97 744
7 671542

973 3B9
940 B49

1,1,99 997
399 046

9.738.3687

2 256
3BB 45B

26 611

59 151

9
954

98,87%

95,I4%

97,34%

94,o8%

Ioo,oo%

99,76%

Eves össz költség /Ft/: 57.644.944

16



Közhasznú Jogállás
mutatóinak vizsgálata a 2<118

évben

A MEÖT zor8 év beszámolója alapján a Közhasznú Jogállás megállapításához
szükséges mutatókat megvizsgá}ta. A üzsgálata során, az előirás szerinti mutatók
alapján megállapításra került, hogy a MEÖT a2o|7 és zor8 gazdálkodási évek alapján
a továbbiakban is megfelel a közhasznúsági előírásoknak.

Részletezése:
Az,,Erőforrás ellátottság mutató alapján az Ectv. 32.& ( +) a) pontja alapján:
f tctv. sz. § @ a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] /

zot7 év Eves összes bevétel (+g.goo ezer forint ) összege és a
zor8 év Eves összes bevétel (+g.BzB ezer forint ) összegének fele nagyobb az

elvárt 1.ooo ezer forint összegnól.

Ezen mutató alapján a MEÖr az ,,Erőforrás ellátottság mutatójából:

azBctv.32.& ( 4) a) pontját teljesítette

A,, Társadalmi támogatottság" mutató alapján Ectv. 3z.& ( s) b) pontja alapján:
/ Ectv. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5]

zot7 év Eves összes közhasznú tevékenység ráfordításai (1g.ztz ezer forint )
összege és a
zol8 év Eves összes közhasznú tevékenység ráfordításai (sz.6qs ezer forint)és a
2oI7. év Eves összes ráfordításának (59.z1,2 ezer forint ) összege, továbbá
a zor8 év Eves összes ráfordításai (sz.6qs ezer forint) összegének hányadosa
nagyobb az elvárt o,5 összegnél.

A,, Társadalmi támogatottság" mutató a Ectv. 32.& ( s) c ) pontja alapján:
f rctv. az. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10íő]/

zot7 évben a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenys égetvégző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről
sző|őZ005. évi LHfiVIIL törvénynek megfelelőenJ 4I fő és a
201B érüen a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenys égetvégző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 47fő összegének fele több, mint
t0 fő,

Ezen mutatók alapján a MEÖr a,, Társadalmi támogatottság" mutatójából:

az Ectv. 32.& ( 5) b) pontját és
Ectv. 3z.& ( s) c) pontját teljesítette

A személyi iövedelemadó meghatározott részének azadóző rendelkezése szerinti
felhasználásáról szőlő 1996, évi OfiVI. törvény alapián átutalt
felhasználása:



A MEOT a felajánlott SZJA t%o átutaltösszegét (85 ezer forint ) teljes összegben
felhasználta alapcél szerinti, működési, reklám és marketing célra.
Tartalékolt összeget nem különít el következőidőszakban való felhasználásra.

A MEÖT zor8 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatotL, társasági adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett.

A közhasznú tevékenységen kímil egyéb, vállalkozási bevétel nem volt, ezérta zor8 éves
eredmény a nonprofit szervezetekre vonatkozó előírások szerint teljes egészében
tőkeváltozáskónt könyvelhető.

Az Ökumenikus Tanács pártnak nem tagja.
Támogatást párttól nem kapott és nem nyújtott egyetlen párt részére sem.
Sportegyesület részére támogatást nem adott.

Budapest, 2079. február z5.

Dr. Fischl Vilmos
Főtitkár

Könyr,vizsgáló ellenj egyzése :

Budapest, 2019. február z5.

!*:űtffi

Baracska Lász|ő
Könyrwizsgáló
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Melléklet:
könyr,vizsgálati záradék, mely rendelkezésre áll a beszámoló és közhasznúsági
jelentés közzététe}i kötelezettség teljesítéséhez

Könyr,vizsgálói Jelentés és a Teljességi nyilatkozattal együtt kezelendő!

,,rr;:a
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Magyaro rczágs Egyházakókumenikus Tanácsának szövetsége

TheEcumenical Council of Churches inHungary

Der ÖhumenischeRat der Kirchen inUngarn

SteinbachJazsef Dr.FischlVilmos

EInök L.otltqdr

Közhasznús ági j elenrés
2018. év

Budapest, 2019. február 25, L
ffi,
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Magyarors zegí Egyháeak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége

kózhasznúsági jelentése a 20l8-es esztendőről

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
ilaiOf rgyesúlet (a továbbiakban Egyesúiet) 2018. évben gazda,Jkodasáról a számviteli

tórvén1,:rek"e. 
^ 

t 
^p.solodo 

előirasoÉnak megfelelve egyszerŰsített éves beszámolÓt

allitoti össze. A letetÜe helyezés kötelezettségünknek szövetségúnk eleget tesz,

A mérleg főosszege II3.497.EFt, a saját tőkeLll.274 EFl
A részletes kimutatás jelentésünk i. sz. melleklete, mely a mérlegből és a kozhasznú

szervezeri eredménykimumtasbol all.

BEVETELEK2.
49.878.EFt

Ebből:
Alapitótól:
Tagdíj bevétel:
PártolO tagtól:

Jogi személytől:
-ebből adomány:

Egyhazí személytő1:

Adományokból
- kiilfolű adomány:
- magánszernéIyadomány:

Központi kolrcegvetestől:
Heiyi Ö nkorm án y zattól
Jogi személy

ESZKÖZÓK ES FORRÁSOX
113.497 E Ft

Az összes eszkózérték

tárgyeszköz érték
forgóeszkozok értéke

Egyéb koltsegvetésí bevétel-támogatás
NAV SZJA 1% 85 ezer forint

Egyéb bevétel -k^mrt : 3 ezer forint
- ktg térítés 148 ezer forínt

inti koz tevékenvsé szaí:ITlazo e:49.

3L470 ezer fodnt
I.650 ezer forint

1.800 ezer forint
1.408 ezer forínt

3O0 ezer forint
2.608 ezer forint

r,
I.1I( ezeT IoIInt
2.539 ezerforint

4.250 ezer forint
2.000 ezer fodnt

200 ezer

II3.497 ezer forint, amelyből

94.350 ezer forint,
19.030 ezer forint,

melYből a kovetelés o:;;*;", 
forint

és a pénzkészlet: 18.635 ezer forint

Akriv ídőbeti elhatárolás a 2018, érl végén II7 ezer forint.

l



ForrásoIdaI:

Az ósszes eszkőzérték forrása jelentős részben saját tőke,

4.

5.

Ebbő1:
SzáIIítOk: 375 ezer forínt.

passziv ídőbeli elhatárolások
2018. év végén: I.729 ezet forint-

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Teijes mértékben Tőkeváltozásként érvényesítendő a 2018 év eredménye

cÉL szERINTI JuTTATAsoK KIMuTATÁsA

AzEcw,2.ú ]5. szerintikdltségvetésirdmogatáshéffihapott öss7egek ualabbiak:

5.000.000.-Ft

értéke

Kötelezettségek ósszege év végén

350.000.-Ft

2.000.000"-Ft

III.274 ezer forínt.

494 ezer forint.

Nemzeti Egy,uttműkódésí Alap - NEA _E-I8-0103 műkodesi úmogatáS

Az 5,000.0Óo nr-bol1.100.000 Ft Elhatárolásra kerult

Nemzetí Egyuttműkódési Aiap -

Budapest Főváros Ónkormányzati Hivatal
[ámogatás

20t8. evi műkodesi

Jogí személyiségű t.- Zb0.0OO,-rt SzerencseJátékZrt-- SZNP-308/2018

6. TÁMoGATÁsox

AzókumenileusTanacs altal2Ol8. évben kifízetett adomattyoh. az aJábbiak szerint alakultak ( Ó80

E Ft) ossz. értékben

I00.00O.-Ft
30.000.-Ft

500.000.-Ft
50"000.-Ft

Női Misszió
Teremtésvédelmi proglam végrehajtás ához - ITOD Rend

Reformáru s Egyhazkozség Ökumeniku s ifj n s agí gyúiekezeri
munka támogatása
- Dunavars ány- Délegyházi Reformárus Egyhá zkozség

Ökumenikus proglam Eámogatása - Magyar Evangéliumi Szövetség

- Oekumenísche Forum



7. A KöZHASzNú SzERvEZET vEzETő TISZTSEGvISELőINEK }iyIJToTT
;urrerÁsor rnreKE, ILLETvr összrcg

Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:

2018. év folyamán a főtitkar számára
7.180 ezer forint bér és szeméiyi jellegű jovedelem kerult kifizetésre.

Az Okumeníkus Tanács elnöke és cagjai semmífele anyagi, vagy lelmészerbení
juttatásban nem részesültek,

A KŐZy.ASZNÚ TEVEKENYS EGRŐ L SZÓLÓ RÓVID TARTALMI BESZÁMOLO

A MagyarországsEgyhazak Ökumeníkus Tanácsának Szövetsége t943-ban alakult meg,
jelenleg tizenegy tagegyháza van: a Magyarországi Reformáíus, Evangélíkus, Baptísta,
Pűnkösdi és Metoűsta Egyház, a Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai
Patríarchárus), a Magyarországi Román és Bolgár Ortodox Egyhez, a Budai Szerb
Ortodox Egyházmegye, a Magyarország Ortodox Exarchátus (Konstanrinápolyi
Egyetemes Patdarchátus) és az Anglikan Egyhaz. Ezeken kir,ul a kozos munkában
további ket egyl,nz kozruk a Magyar Katolikus Egyhaz és az Unitárius Egyhaz es 11

egyhazakh oz kOtődő szervezet vesz részt, A magyaro rszágs evangéliumi egyhazakJézus
KriszEus főpapi ímájanak az Őt kovetők egységére hívó üzenetét ,,...hogy míndnyájan
egyek legyenek..." (]n 17,21) megérwe hozták létte az egyhazak e szövelségét szent
szolgálaruk hivebb betoltésére és összehangolására. Az Ókumenikus Tanács
együtrműkOdési fOrumot kinal a magyarországs egyházaknak es egyhází szervezeteknek,
Legfontosabb feladatának az egyhazak kozotti együtt munkálkodás erősítését, és a Jézus
Kriszrusról való kOzOs bizonyságtételt tekíntí, Szewezetunk keretében nyolc szakmai
bizotsag műkodik, s azok tevékeny szakmaí kozreműkodésével évente számos egyhazí
ökumenikus programot valOsitunk meg. Az Ökumenikus Tanács évente számos
rendezvényt, országos és regionalis konferenciát szervez, amelyek koztil kiemelkeűk a

mínden év januárjában sorra kerulő Ökumenikus Imahét előkészítése, az áprilisi Ortodox
Keresztény Egyhazi Napok, OktOber a Reformáció Hónapjának megszervezése, Teruleti
NŐi Találkozók, Vílágimanap, auguszrus 19. Államalapítás előestéjén ünnepí
istenrisztelet, etíkai konferencíák, Teremtés Hete, Pünkösdi Zenés Vígílía, Ifjúsági
vezeLŐképzés, Ökumenikus lelkesz- és munkatársképző konferencia, Míssziói Napok
szervezése, Theologiai Szem]e rudományos szakfolyóírat szerkesztése, illewe kulonboző
vilagvallasokkal folyamatos kapcsolattartás.

Budapest, 2019. febru át 25.

főtitkar

Záradék:
E kózhasznúságijelentést az Egyesúlet kozgyűlése 2019. március lt. napján tartott ülésén elfogadta.
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Kózhasznúsági jelentés 1. számú mellék]ete

Kek Budapest,2019. február 25.

2018. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatás

ffi



Magyarors zágí Egyházak Ökumeníkus Tanácsának Szóvetsége

Egyszerűsített mérleg

Fordulónap: 2018.12.3}.

Kelt: Budapest, 2019. február 25.

adatok eFt-ban

Sbr§,^; Téte} rnegnevezése Ffőzőév EIőző év(et<)
helvesbttései

T:fu8yév

a b c d e
A. Befehtetett es7ha7ak 103.104 94.350

1 ImmateriáIis iavak
il. Tárevi eszközök l03.104 94.350
III Befektetett pénzűwí eszkozok
IV. Befektetett eszközök értékhelvesbítése

}J. Forgóeszkozah 17.005 19.030

I készletek
II kóvetelések 9 395
III. Ertékpapírok
IV. pénzeszközök 16.996 l8,635

C. Akttv időb eli elhat ár olós ok 194 117

Eszközök össze§en t20.303 n3,,49.7

D. saiát tőhe l19.041 111.274

Indulo tőke
II. Tőkevá]tozás
m Lekototr tartalék
IV. Ertékelési taftaiék
V Társvévi eredménv alaotevékenvsépből -9.3l2 -7.767

u. Társvévi eredménv váll. tevékenvsésből
E. céltartalehoh

F. Kótelqettsegek 602 494
I Hátrasorolt kötelezettsések
II Hosszú leiáraru kótelezettsések
ilI. Róvid leiáraru kótelezettsépek 602 494

G. p as sziv időb elí elhat ár olásoh 660 1.729

Fomá§oko§szese* t20"303 ll3:497



Magyarors zágí Egyhőzak Ókumeníkus Tanácsának Szóvetsége

Kózhasznú eredménykimutatás
Fordulónap: 2018.12.31,

adatok eFt-ban

,9,Y, Atétel,rneglpvezé§e Fiőző,év
,lElőző, ' 

,

, ,,éú{ek)

helvesbíieseí
Tárgl€v

a b § d e
A. osszes közhasznú tevékenvsés bevétele 49.900 49.878

I kózhaszntr célú működésre kaoott támopatás 41.908 4L4I7
alapítótól 30.640 3I.470

b. kozponti koltsésvetéstől 6.500 4.250
c. helü onkormánvzattől 2.000 2.000
d eevéb 2.768 3.697

2. pálvázan úton e]nvert támosatás
). közh asznú tevékenvsésb őI származó bevétel 5.326 6.808
4" Tasdíiból származó bevételek I.650 t650
5 Egyéb bevérelek 1.016

6. pénzüwi műveletek bevérelei 3

7. RendkivOli bevételek
8. AktiváIt saiát teliesítménv értéke

B. val]alkozasi revékenvsés bevétele
i. Arbevételek
2, Egyéb bevételek
J. pénzúsvi műveletek bevételei
+, Rendkivuli bevételek

C. osszes bevétel 49.900 49.878
D. közhasznú tevékenvsés koltséeei 59.2I2 57.645

I Anvasiellesű ráfordítások 27.144 26.307

). személvi iellesű ráforűtások 20.825 20.8]2

3. Ertékcsökkenési leírás 9,4I7 9.738
4 Esvéb ráfordítások I.826 787
5. pénzüwi műveletek ráforditásai
6. Rendkivuli raforűtások

E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0
1 Anvasieilesű ráfordítások
2. s zemélvi iellesű ráfordítások
1- Ertékcsókkenési leírás
4, Egyéb ráfordítások
5. pénzüs,vi műveletek ráfordításai
6. Rendkívuli ráfordítasok
7 Aktivált saiát teliesírménv értéke

F. Ósszes tevékenvsés koltsései íD*E) 59.2l2 57.645
G. Ad6zás előtti válla]kozási eredménv (B-E)
H. Adófizetési kötelezettsés
L Tárwévi vállalkozási eredménv (G-H)

Tárcvévi közhasznú eredménv íA-D) .9.3l2 -7,767

Táiékoztató adat ok
A. Személvi íellesű ráfordítások 20.825 20.812

I. Bérkoltsések 14.49l 15,138

a, mesbízási díiak
b. risztelerdíiak

2. szeméivi iellesű ewéb koitsépek 2.579 2.260

3. szeméIvi iellesű koltsesek közterhei 3.755 3.4I4
B. Nvúitott támosatások 0 0

]. Továbbutalt, illewe átadoft támogatás 9]1 ,árr$&'" u ;,Ai 680

§

6 aT*:

Budapest, 20i9. február 25.
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Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete

Magyarors zágí Egyházak Ökumeníkus Tanácsának Szövetsége

KIMUTATAS
a tagokról
2018. év

További ketegyhaz, a Magyar Katolikus Egyhazés azlJnitáríus Egyház és 11 egyhezahoz
kotődő szervezetek pártoiO tagsaírészt vesznek a kozos munkában.

Budapest, 2019. febru ár 25,

név tassási ]ázonosító

]
Magyarországí Reformárus
Ewhaz Ualapitő

2
M agyarors zágs Ev angéliku s
Ewház

2lalapitó

J M a gvarorszási B ap tis ta Eg.lház 3l alapltó

4 Magyarorszási púnkosdi Esyhaz 4lalapitó
5 Masvarorszási Metodista Eevház 5l aJapltó

6 Magvar Ortodox Esvházmes,ve 6l alapitó

7
Magyarországi Román Ortodox
Egyhez,

7l alapltó

8
Magyarországi Bolgár Ortodox
Eg7hez,

8l alapitő

9
Budai szerb ortodox
Esvházmesve

9lalapltó

I0

Magyarországi Orrodox
Exarchárus (Konstantinápolin
Esvetemes patriarchárus

10/ aiapító

t1
Anglikan Egyhaz il/ alapító

12


