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Az Egyesület cél szerinti tevékenysége: 
 „Ökumenikus hitéleti célok, feladatok: 
Az alapszabály nem zárja ki, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetsége, magát egyháznak 
tekintő vagy egyházként szerveződő, de nyilvántartásba nem vett nem jogi 
személyiségű szervezettel ezen alapszabály szerint kapcsolatot létesítsen és tartson 
fenn.  
Az Ökumenikus Tanács Szövetségének tagjai lehetnek mindazok az egyházak 
(továbbiakban tagegyházak), amelyek 
- az Úr Jézus Krisztust Istennek és Üdvözítőjüknek vallják a Szentírás szerint, és 
együttesen is arra törekszenek, hogy eleget tegyenek közös elhívásuknak az egy Isten, 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére; 
 
 vállalják,hogy  
      a) mélyítik az egyházak közötti egységet Jézus imájának  

         megfelelően: „…hogy mindnyájan egyek legyenek…” (Jn 17,21), 
       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 
keresztyén egységgel kapcsolatos elvi teológiai – kérdések megvitatása saját 
testületeiben vagy tágabb körű értekezleteken, 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 keresztyén 
közösségekkel az ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása. 
 
A világ keresztyén egyházaival, felekezeti és ökumenikus szervezeteivel való 
kapcsolatok ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi fórumokkal való együttműködés, 
valamint azok tájékoztatása a magyarországi ökumenikus mozgalom működéséről, 
tapasztalatairól, eredményeiről személyes kapcsolatok útján és a sajtó eszközeivel is. 
Törekvés arra, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetségén kívüli egyházak, ökumenikus 
szervezetek, közösségek, illetve minden ökumenikus szellemiségű tevékenység 
kapcsolódhasson a Tanács munkájához, és esetleg formálisan is csatlakozzon ahhoz. 
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Mivel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetségét, mint 
egyesületet kizárólag jogi személyiségű egyházak hozzák létre, így ez az új jogi 
személyiségű szervezet a – civil tv. 4.§(3) bekezdés szerint – egyesületi jogi jelleggel, 
szövetségként működik az egyesületre irányadó civil tv. szerint. 
 
A civil tv. 2. §-ának 19. és 20. pontja szerint az új Ökumenikus Tanács Szövetsége 
közérdekből haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesületként működő 
szervezet, amely a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében a 
tagegyházakhoz tartozó és az ezekkel hitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás 
alapján valamilyen közösséget vállaló állampolgárok összessége részére,- a liturgikus, 
hitelvi sokszínűséggel Jézus Krisztusban egyesülve- nyújt, elsősorban hitéleti és egyéb 
közösségi szolgáltatást. 
 
Az Ökumenikus Tanács Szövetség közhasznúsága abban nyilvánul meg, hogy a 
tagegyházak  tagjai részére hitéleti, lelkiismereti és vallásszabadsági alapon közösséget 
vállaló polgárok részére a tagegyházakon hitéletén túl és egyéb, részben állami 
kötelezettségek körében  társadalmi szükségleteket elégít ki. 
 

A civil tv. 2.§-ának 19. és 20. pontja szerint az Ökumenikus Tanács közérdekből 
haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesületként működő szervezet, amely 
a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében a tagegyházakhoz tartozó 
és az ezekkel hitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás alapján valamilyen 
közösséget vállaló állampolgárok összessége részére, - a liturgikus, hitelvi 
sokszínűséggel Jézus Krisztusban egyesülve - nyújt, elsősorban hitéleti és egyéb 
közösségi szolgáltatást. A jelen Alapszabály nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az ezzel ellenétes rendelkezés vagy 
értelmezése az Alapszabály rendelkezéseinek, semmis. (Ectv. 34.§) 
 
Az Alaptörvény VII. cikkének (2) bekezdés harmadik mondata szerint „ Az állam a 
közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal.”  
Ez az együttműködés az Ökumenikus Tanács Szövetsége létezéséből, eddigi 
működéséből fakad, amely külön szerződés nélkül is igazolja a közfeladat ellátását.  
A keresztyén hívő egyházi és egyéb közösségek együttműködése nem csak hitéleti, 
hanem a társadalmi lét szempontjából is valóságos szükséglet.  
 
Ezen állami közösségi célok 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 – 
együttműködésben 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 tevékenységét. 
 

I. Istentiszteleti, liturgikus események:  
a. Minden évben országosan megrendezi az Egyetemes Imahét 

istentiszteleteit lefordítva és a magyarországi viszonyokra alkalmazva 
annak nemzetközi tematikáját, meghatározva és megszervezve annak 
központi, országos istentiszteleteit. Erre a rendezvénysorozatra január 
harmadik hetében kerül sor szinte valamennyi településen, százezres 
nagyságrendben mozgósítva a híveket. 



 5 

b. Minden évben szintén országosan megrendezi az úgynevezett 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 azáltal, hogy egy harmadik világbeli ország sorsát 
megismerteti és azok megsegítésére adományokat gyűjt: pl. 2011 Chile. 

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

d. Szent István ünnepének előestéjén – főpapi koncelebrációval – vigíliát 
tart, amelyre meghívást nyernek országunk közjogi méltóságai, 
parlamenti és kormányzati képviselői, neves közéleti személyiségek.  

e. 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 
tudományos, mind a társadalmi, mind pedig a politikai közéletben.  

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

 
II. Tanulmányi, teológiai, szociáletikai munka: 

a. Évtizedek óta szerkeszti a Theologiai Szemle című folyóiratot, amely 
lassan kilenc évtizede szolgálja a keresztény teológiai tudományosságot 
és annak interdiszciplináris – természettudományos és 
társadalomtudományos – összefüggéseit. 

b. Speciális szociáletikai kérdésekkel foglalkozik, s ezekkel nemzetközi 
konferenciákon is megjelenik. Ilyen témakörök az állam, az egyház és a 
társadalom kapcsolata, valamint az eutanázia vagy a 
társadalmi/történelmi 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 
felhívva a fenntarthatóság kérdéseire, a tradicionális és innovatív értékek 
tudatos megélésére. Évente tematikus anyagot készít a Teremtés Hete 
rendezvénysorozatához és azt segédanyagként eljuttatja a tagegyházak 
helyi közösségeihez.  

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

 
III.  Érdekképviselet, infrastrukturális és anyagi támogatás: 

a. Az új egyházi törvény alkotásának folyamatában igyekezett egyaránt 
képviselni a kisebb és a nagyobb tagegyházai érdekeit. Tette ezt 
nyilatkozatok formájában, amellyel a törvényhozókat, majd pedig a 
végrehajtókat igyekezet befolyásolni. Továbbá tette ezt olyan 
nyilatkozatokkal, illetve tárgyalásokkal, amelyekkel biztosította a törvény 
által jelenleg kedvezőtlen helyzetbe került tagegyházait arról, hogy a 
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Krisztusban való egységüket a törvényalkotás differenciálása nem bontja 
meg. 

b. Tagegyházai közel háromezer gyülekezetben, intézményben és 
szervezetben fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és 
közösségformáló/-építő tevékenységüket. Ezeknek nyújtott a modern 
info-kommunikáció területén oktatással, honlap szerkesztéssel és egy 
időszakra honlap biztosítással segítséget. Ezzel a lépéssel olyan egyházi 
közösségeket és egyházi munkásokat/önkénteseket kapcsolt be az 
információáramlás korszerű folyamatába, amelyek és akik e segítség 
nélkül ebből még évekig kimaradtak volna. 

c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női munkához 
kötődően konkrét segítségnyújtást ad roma programokra, 
katasztrófahelyzetekre: vörösiszap, árvíz. 

  
19. Az Ökumenikus Tanács közhasznú tevékenységére vonatkozó 
szabályok: 
 
19.1.A civil tv.32.§.1.bek.-e, valamint az alapszabály bevezetőjében utalt körülmények 
szerint az Ökumenikus Tanács olyan nyilvántartásba vett egyesület, amely 
közfeladatot lát el, a társadalomban szükségleteket elégit ki és ehhez megfelelő 
erőforrással és társadalmi támogatottsággal rendelkezik. Ezen körülmények fennállása 
a közhasznú jogállás megszerzését a szövetség részére lehetővé teszi.  
A hatályos alapszabály szerint az egyesület korábbi tevékenységét tekintve, olyan 
szervezet, amely testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül a szervezethez 
csatlakozott egyházak, az egyházközségi tagjain kívül, minden más személy javára is, a 
hitéleti és egyéb a bevezetésben hivatkozott szolgáltatásokhoz hozzájuthat.  
 
19.2.A szolgáltatásokhoz való hozzáférés a lelkiismereti és vallásszabadság és a hitélet 
gyakorlásának önkéntességén alapul. Ezt a közhasznú szolgáltatást, gazdálkodása 
útján a szövetség úgy igazolja, hogy átlagos éves közhasznúsági tevékenységgel 
kapcsolatos bevétele az egymillió forintot meghaladja. Bevételeinek szinte teljes 
egészét a bevezetőben rögzített közhasznú célok megvalósítására fordította, továbbá a 
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózók rendelkezése szerint, a 
szövetség javára felajánlott összeg eléri és meghaladja a jogszabályban meghatározott 
minimális mértékeket. Ez utóbbi feltétel tényét a társadalmi szervezethez tartozó és 
nyilvántartásba vett tagegyházak igazolhatják. 
 
A jelen alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi. LXXXVIII. tv. 
rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett önkénteseket vesz igénybe. 
 
A közhasznú tevékenységből eredő szolgáltatást, tehát a bevezető rész szabályozza. A 
szövetség tagsága és tagegyházai az Alaptörvényben is szabályozott lelkiismereti és 
vallásszabadság jogok gyakorlásának a megkülönböztetés-mentes lehetőségét 
biztosítja.  
 
19.3. Az Ökumenikus Tanács, mint közhasznú szervezet, közhasznúsági céljainak 
megvalósítása érdekében, ezen célokat nem veszélyeztetve, gazdasági vállalkozási 
tevékenységet is végezhet, az adott vállalkozási tevékenységet irányadó hatályos 
szabályok szerint.  A gazdálkodás vállalkozási tevékenység során elért eredményét a 
szövetség nem osztja fel, hanem azt közhasznúsági céljainak megvalósítására fordítja. 
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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, közigazgatási, költségvetési szervvel, közszolgáltatási szerződést csak akkor 
köthet, ha a közhasznúsági jogállásról az illetékes szerv, bíróság, nyilvántartásba vételi 
jogerős határozatot hozott.” 
Az Ökumenikus Tanács Szövetsége számos alkalmi segítőkkel, önkéntesekkel, 
egyháztagokkal, helyi és országos civil 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 iskolai rendszerű felnőttképzés elősegítése, valamint az emberi 
erőforrás, gazdálkodás és szervezetfejlesztés, illetve társadalmi-kutatási és szakértői 
tevékenységek segítésével a hazai vállalatok, civil szervezetek fejlődésének támogatása. 
 
 
Az Ökumenikus Tanács közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 
 
 
Az Ökumenikus Tanács cél szerinti működési területe, vállalt feladata: 
Magyarországon a környezettudatos gazdálkodásának kialakításának elősegítése, 
valamint „emberhez méltó” egészséges környezet létrehozása mentális és fizikális 
szinten egyaránt. 
 
Számviteli politika fő vonásai: 
Az Ökumenikus Tanács kettős könyvvitelt vezet. 
- közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. 
- az Ökumenikus Tanács vállalkozói tevékenységet is folytathat így Közhasznú 
egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez a könyvvezetésnek az eszközök és forrásai, 
valamint bevételek és kiadások könyvelésénél az alaptevékenység és a vállalkozói 
tevékenység adatait elkülönítve kell kimutatni. 
- az Ökumenikus Tanács - köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni a Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19 §. (1) 
bekezdése értelmében és tartalommal. 
 
Az üzleti év: 
- Az Ökumenikus Tanács gazdálkodási éve megegyezik a naptári évvel, ebben az 
esetben a mérleg fordulónap december 31. 
A mérleg formája, tételeinek tagolása, összevonása: Az Ökumenikus Tanács a Szt. 22. 
§ (1) bekezdés szerinti mérleg sémák közül az „A” változat szerint állítja össze a 
beszámoló mérlegét. 
- Az Ökumenikus Tanács nem él azzal a lehetőséggel, hogy a mérleg tételeit 
továbbtagolja, új tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz. 
 
Az eredmény kimutatás formája, tételeinek tagolása, összevonása: 
Az Ökumenikus Tanács az eredmény kimutatást /Szt. 71. § (1)-(2) bek./: 
- összköltség eljárással, ezen belül „A” típusban készíti; 
- az Ökumenikus Tanács nem él azzal a lehetőséggel, hogy az eredmény kimutatás 
tételeit tovább tagolja, új tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz; 
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- Az Ökumenikus Tanács elkülönítetten mutatja ki a számvitelében az adatokat: 
vállalkozási tevékenység költségei, Tanácsi tevékenység költségei, egyéb közvetett 
költségek, kiadások. 
A könyvvizsgálat /Szt. 155. § - 158. §/: 
- Az Ökumenikus Tanács az üzleti évről készített beszámolója könyvvizsgálati 
kötelezettség alá nem tartozik.  A közgyűlés saját önálló döntése alapján 
könyvvizsgálatot szavazott meg, a beszámolók és az év közi időközi beszámolók 
könnyvizsgálati alátámasztására. Ennek értelmében az Ökumenikus Tanács 2020. éves 
beszámolóját független könyvvizsgálói jelentéssel köteles a bíróság részére benyújtani. 
 
A könnyvizsgálati kötelezettségnek az Ökumenikus Tanács eleget tett.  
A könyvvizsgálati záradék rendelkezésre áll a  beszámoló és közhasznúsági jelentéshez. 
 
A letétbehelyezés, közzététel /Szt. 153. §/: 
Az Ökumenikus Tanács az éves beszámolót köteles letétbe helyezni, és gondoskodni 
köteles a közzétételre vonatkozó jogi szabályozás végrehajtásáról. 
Az Ökumenikus Tanács közzétételi kötelezettségéről a Közhasznú szervezetekről szóló 
törvény 19. §-a rendelkezik: a közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve arról 
saját költségére másolatot készíthet. 
 
A számlarend számlánként tartalmazza az állomány növekedésének, csökkenésének 
jogcímeit, az azokat érintő gazdasági eseményeket, valamint más számlákkal való 
kapcsolatát, továbbá a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. /Szt. 
161. §/ 
 
Az értékcsökkenési leírás számítási módja: 
 
- Valamennyi eszközre lineáris. 
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 0 összegű nettó értékig, (vagy) 
- az előre meghatározott maradványértékig, (vagy) 
- a könyvviteli nyilvántartásból történő kivezetés időpontjáig történik, ha az még nem 
érte el a 0 értéket 
 
A kis összegű immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése: 
Az Ökumenikus Tanács a 250 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 osztályozza a várható élettartam 
szerint. 
 
Az Ökumenikus Tanács egyes eszközöknél egyedi értékelés alapján állapítja meg, hogy 
az immateriális jószág, tárgyi eszköz tartósan szolgálja, vagy már nem szolgálja a 
tevékenységet, ezért minden évben a leltárkészítéskor, a kuratórium képviselő 
aláírásával köteles igazolni a tárgyi eszközök, illetve immateriális javak tényleges 
használatát és műszaki állapotát, majd ezt követően javaslatot kell tennie az esetleges 
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használatból való kivonásra. 
Az Ökumenikus Tanács a vásárolt készletek évközi alakulásáról folyamatos mennyiségi 
és értékbeni nyilvántartást nem vezet. A vásárolt készleteket a vásárláskor azonnal 
költségként számolja el. 
A mérleg fordulónapján meglévő készletet tételesen leltározza és azt bekerülési 
(beszerzési) értéken veszi nyilvántartásba. 
 
 
Az Ökumenikus Tanács ingatlannal rendelkezik, tevékenységét székhelyén 
folytatja. 
 
Mérleg és eredmény-kimutatás (l. melléklet). 
 
Az összes eszközérték                                113.465 ezer forint, amelyből  

tárgyi eszköz érték                           95.151 ezer forint,  
forgóeszközök értéke                      18.005ezer forint,  

              melyből a követelés összege              335 ezer forint 
              pénzkészlet:                                      17. 670  ezer forint 
 
Aktív időbeli elhatárolás a 2020. év végén 309 ezer forint. 
 
 
Az összes  forrás:  
 
Az összes eszközérték forrása jelentős részben  

saját tőke, értéke   112849 ezer forint. 
 
Kötelezettségek összege év végén         26 ezer forint. 
 
Passzív időbeli elhatárolások a 2020. év végén: 590 ezer forint. 
 
 
Eredmény-kimutatás:  
 
Az Ökumenikus Tanács 2020. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett, bevételei 
és kiadásai kizárólag a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatban merültek fel. 
 
 
A cél szerinti tevékenységből származó bevétele: 52 074 ezer forint. 
 
 
A MEÖT bevételei Tagdíjból, Tagegyházi hozzájárulásból (50%-ban) , adományokból, 
hitéleti programok- konferenciák, pályázati támogatásokból tevődött össze. 
 
Adományok összege:  1623 ezer forint. 
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Az Ökumenikus Tanács 2020. évben költségvetési támogatásban részesült.  
 
Az Ökumenikus Tanács 2020. évben az alábbi pályázati bevételekkel rendelkezett 
aProjekt  és MEÖT Központ  programok, költségek  támogatók által biztosított 
fedezésére. 
 
 
Nemzeti Együttműködési Alap 
 
380.000 .- Ft 
Nemzeti Együttműködési Alap – 2020. évi szakmai támogatás 
PIKNIK Ökumenikus Ifjúsági Est 

 

8.000.000.- Ft 
Nemzeti Együttműködési Alap – Egyedi – 2020. évi működési és 
„Október a Reformáció Hónapja” ,Október a Protestáns Kultúra Hónapja” támogatás 
 

 

Fővárosi Önkormányzat:  

1.000.000.- Ft 
Budapest Főváros Önkormányzati Hivatal – 2020. évi működési támogatás 
 
 500.000.- Ft 
Budapest Főváros Önkormányzati Hivatal – 2020. évi szakmai támogatás 

 
 
 
  
 

 Közhasznú tevékenység költségei          54.947.ezer forint. 

1. Anyagjellegű ráfordítások          28.166ezer forint. 
 

2. Személyi jellegű ráfordítások           22.020ezer forint. 
 

3. Értékcsökkenési leírás             3.810 ezer forint. 
 

4. Egyéb ráfordítások             951 ezer forint. 

 
5. 

 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 

               
                 0 ezer forint. 

   

A cél szerinti közhasznú tevékenységből származó bevételek és költségek 
különbözete: 

 -2.869  ezer forint  ( veszteség) eredmény. 
 
Az Ökumenikus Tanács által 2020. évben kifizetett adományok az alábbiak szerint 
alakultak  830 ezer forint össz. értékben 
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JÉZUS TESTVÉRE ÖK. DIAKÓNIAI REND  
   

30 000,00 
 
ALIANSZ-MAGYAR EVANGÉLIUMI SZÖV. 

 
50 000,00 

EVANGÉLIKUS KÜLMISSZIÓ EGYESÜLET 
 

 
100 000,00 

  
 
JÁTÉKKAL A JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY  

 
100 000,00 

CSÉKVÁR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ  
 

100 000,00 

 
DUNAVARSÁNYI REF. EGYHÁZK. 

 
500 000,00 

 

 

  
-   

  

  

  
Szja 1 % támogatás: 
  

Az Ökumenikus Tanács 2020. évben az adó 1 %-ra jogosult volt.  
Szja 1 % -osfelajánlás összegét - támogatást  jogosult az egyesület 
igénybe venni.  

A kiutalt támogatás felhasználásáról  „KOZ” nyomtatványt állít  

 

ki. 
A NAV értesítés alapján  124.531- Ft , a 2019 rendelkező évben felajánlott összeg. 
A kiutalás megtörtént teljes összegben a MEÖT folyószámlájára. 
 
 

   

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 
 
2020. év folyamán a főtitkár (Dr. Fischl Vilmos) számára 7 580 ezer forint bér került 
kifizetésre.  
Az Ökumenikus Tanács elnöke és tagjai semmiféle anyagi, vagy természetbeni 
juttatásban nem részesültek. 
 
 
 
 
Vállalkozási tevékenység: 
 
 
Vállalkozási tevékenység bevétele: 
A 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
Az Ökumenikus Tanács 2020. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett, bevételei 
és kiadásai kizárólag a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatban merültek fel. 
Vállalkozási tevékenységből bevétel nincs és költség sem került könyvelésre. 
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A közhasznú tevékenységen kívül egyéb, vállalkozási bevétel nem volt, ezért a 2020. 
éves eredmény a nonprofit szervezetekre vonatkozó előírások szerint teljes egészében 
tőkeváltozásként könyvelhető. 
 
 
 
 
TAO alanyiság: 
A MEÖT alanya a társági adónak. Társasági adófizetési kötelezettsége 2020 évben 
nincs. 
 
 
Az Ökumenikus Tanács pártnak nem tagja.  
Támogatást párttól nem kapott és nem nyújtott egyetlen párt részére sem. 
Sportegyesület részére támogatást nem adott. 
 
 
 
 
Közhasznúságnak való megfelelés: 
 
A 2020. év beszámoló alapján az előírt törvényi kötelezettségnek eleget tett a 
közhasznúsági fokozat megtartásának érdekében. 
 
 
 
A Civiltörvény 32.§ (4.) bekezdése / a, b, c  pontjai  alapján a MEÖT az  

„ERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁG „ mutaói közül teljesítette az előírtakat, 
így  az elvárt megfelelő erőforrással rendelkezik. 
 
 
 
 A Civiltörvény  32.§( 5). bekezdése / a, b, c  pontjai   alapján  a MEÖT a  

„ TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG” mutatói közül teljesítette az 
előírtakat, így az elvártnak megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. 
 
 
 
 
 
Könyvvizsgálat:  
A beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott. A könyvvizsgálói záradékot tartalmazó 
dokumentáció és könyvvizsgálói jelentés a beszámoló közgyűlés elé terjesztés 
időpontjában hiteles módon rendelkezésre áll.  
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Beszámoló elfogadása: 
 
A MEÖT főtitkára a beszámolót: 

 a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra 2021. március 22-én. 
 

A közgyűlés határozattal fogadja el a 2020. év közhasznúsági jelentés és 
szöveges beszámolót, mely mellékletét képezi jelen dokumentumnak. 

 
A beszámoló elfogadásával a közgyűlés  határozatban rendelkezik beszámoló, a 
közhasznúsági melléklet, szöveges beszámoló, a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó 
könyvvizsgálói jelentés letétbe  helyezéséről  és a közzétételéről.  
A fent felsoroltak a beszámoló kötelező részét képezik, mely letétbehelyezésre kerül az 
OBH hivatalos oldalán a PK-642 / A Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített éves beszámolója és közhasznú melléklet 2020. év 
 
 
Budapest, 2021. március 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Dr. Fischl Vilmos 
főtitkár 
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Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége 

 
 
 
                      The Ecumenical Council of Churches in Hungary 
                         Der Ökumenische Rat der Kirchen in Ungarn 

 
 
 
 

           President: Bishop Steinbach József             General Secretary: Revd. Dr. Fischl Vilmos  

           
Közgyűlés határozat 

 
 

a 2020. ÉV K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  J E L E N T É S - SZÖVEGES 
BESZÁMOLÓ elfogadásáról és letétbehelyezéséről. 

 
 
 
A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége közgyűlése a mai 
napon, 2021. március 22-én a beszámolót, közhasznúsági jelentést és szöveges 
beszámolót megismerte.  
 
 
Határozat:  
A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége 
közgyűlése a mai napon, 2021. március 22-én a beszámolót, közhasznúsági 
jelentést és szöveges beszámolót elfogadta. 
 
 
Közzététel:  
A közgyűlés határozata alapján a  A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
Szövetsége a jóváhagyott beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a 
könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentést helyezze  letétbe  és 
gondoskodjon a közzétételéről az OBH hivatalos oldalán a PK-642 / A Kettős 
könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznú 
melléklet 2020. év bevallás leadásával. 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége  a jóváhagyott 
beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó 
könyvvizsgálói jelentést honlapján tegye közzé. 
 
 
 
Budapest, 2021. március 22. 
 
 
…………………………………………………..                         …………………………………………….. 
 
………………………………………………….                           …………………………………………….. 
 
………………………………………………….                          …………………………………………….. 
         
………………………………………………….                          ……………………………………………… 
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