Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége
2020. november 9-i közgyűlésén elfogadott határozatokban foglalt módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt

Alapszabálya
PREAMBULUM
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát továbbiakban - Ökumenikus Tanács
- a Fővárosi Bíróság 44.-es sorszámon, a Pk. 66.657/1991.számú jogerős határozatával,
egyházként nyilvántartásba vette. A nyilvántartás alapját a lelkiismereti és vallásszabadságról
valamint az egyházakról szóló 1991. évi IV. tv. szolgáltatta.
Az Ökumenikus Tanács olyan önálló jogi személyiségű szervezet, amelyet alapszabálya
szerint jogi személyiségű egyházak hoztak létre. Az Ökumenikus Tanács nem egyház.
A Magyar Országgyűlés 2011.04.25.-én hirdette ki Magyarország új Alaptörvényét, új
Alkotmányát továbbiakban – Alaptörvény. Az Alaptörvény VII. cikkében kapott felhatalmazás
alapján megalkotta a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.évi CCVI-. továbbiakban- Ehtv.
törvényt.
Az Országgyűlés az Alaptörvény felhatalmazása alapján az egyesülési jogról a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011.évi CLXXV. törvényt - továbbiakban „Civil tv.”-. 2014. március 15-től hatályba lépett a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk”), melyben foglalt rendelkezések alapján
a jelen Alapszabály szövege átdolgozásra, módosításra került.
Külön törvény szabályozza a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló rendelkezéseket, amely a 2011. évi CLXXXI.továbbiakban- Ectv.-ben hirdettek ki.
A 2011.évi CCVI. tv. - Ehtv. - 35.§ (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján az
Ökumenikus Tanács Elnöksége és a 2012.02.23.-án megtartott alakuló ülésen megjelent
tagegyházak képviselői úgy nyilatkoztak, hogy további működési szándékukat fenntartják.
Ennek jogalapját többek között, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. CLXXXI. -Ectv. - képezte.
Az Ectv. szerint jogutódként a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
Szövetsége egyesületként jött létre (a továbbiakban „Ökumenikus Tanács, „egyesület” vagy
„szövetség”), amelyet a jogelőd egyház, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
jogi személyiségű alapító egyházai hoznak létre.
Az alapító egyházak létszáma változatlanul 11.
Az Ökumenikus Tanács a jogelődhöz hasonlóan önkéntességi alapon szerveződött jogi
személyiségű egyházakból áll, amely egyházak 2011.12.31.-én és 2012.01.01.-én
szabályszerűen nyilvántartásba vett egyházként működnek.
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Tekintettel a jelen Alapszabály elfogadásának idején hatályos a 2011. évi CLXXV.
Törvény („Ectv.”) 31.§-46.-ban foglaltakra az Ökumenikus Tanács Alapszabálya az alábbiakat
rögzíti, a törvény szövegével mindenben egyezően:
Az Alapszabály Preambuluma „Ökumenikus hitéleti és egyesületi (szövetségi) célok, fő
tevékenységek” cím alatt, az Ectv. 34. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakkal
összhangban tartalmazza, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e
közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e
közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő.
Az Alapszabály Preambuluma „Ökumenikus hitéleti és egyesületi (szövetségi) célok, fő
tevékenységek” cím (10) bekezdés alatt, az Ectv. 34. § (1) bekezdésének a) pontjában
foglaltakkal összhangban tartalmazza azt a kitételt, hogy az Alapszabály rendelkezései nem
zárják ki, hogy az egyesület tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
Az Ectv. 34.§ (1) b) pontjával összhangban az egyesület gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
Az Ectv. 34.§ (1) c) pontjával összhangban az egyesület gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére
fordítja.
Az Ectv. 34.§ (1) d) pontjával összhangban az egyesület közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
Az Ectv. 34.§ (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az egyesület megfelel az Ectv.
t32. §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartás és a beszámoló adatai
alapján állapít meg.
Az Ectv. 35. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az egyesülettel állami, közigazgatási,
költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, ha az egyesület
közhasznú jogállású. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását
szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és
a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül
mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret
kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő
kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.
Az Ectv 36. § (1) bekezdése szerint közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a
közhasznú megjelölést.
Az Ectv 36. § (2) bekezdése szerint a civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket,
valamint az e szervezeteket támogatókat külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség
vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg.
Ökumenikus hitéleti és egyesületi (szövetségi) célok, fő tevékenységek konkrét
felsorolása az Ectv. 17.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, külön megjelölve az egyes
közhasznú tevékenységeket a konkrét jogszabályi hivatkozással:
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(1) Az alapszabály nem zárja ki, hogy az Ökumenikus Tanács, 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 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.
(2) 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. Ennek keretében közfeladatként
az egyesület: segíti és támogatja a nemzeti és vallási emlékhelyek védelmét és hozzáférhetővé
tételét. A tevékenység közfeladatként konkrétan meghatározva a kulturális örökség védelméről
szóló a 2001. évi LXIV. Törvény 61/B.§. (3) bek-ben. Továbbá a fenti tevékenysége keretében
az egyesület megvalósítja, támogatja és segíti: a közösségi kulturális hagyományok, értékek
ápolásának/művelődésre szerveződő (vallási) közösségek tevékenységét, a (vallásos) lakosság
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását, önszerveződések támogatását,
művészeti (vallási) értékek létrehozását, megőrzésüket segíti segítése. Meghatározva
közfeladatként a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény
121.§ a)-b) pontjaiban.
(3) 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.
(4) Segítségnyújtás országos, területi és helyi evangéliumi alkalmak (imahetek,
reformáció ünnepe, evangelizációk, stb.) megrendezésében. A helyi és területi ökumenikus
szerveződések létrejöttének és tevékenységének támogatása. Ennek keretében az egyesület
segíti, támogatja és szervezi: a közösségi kulturális (vallási) hagyományok, értékek
ápolásának/művelődésre szerveződő (vallási) közösségek tevékenységét, a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális, (vallási) célok megvalósítását, önszerveződések támogatását, segíti
a művészeti, vallásos értékek létrehozását, megőrzését. Meghatározva közfeladatként az 1991.
évi XX. törvényben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
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az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről, a 121.§ a)-b) pontokban.
Közfeladatként továbbá megvalósítja az egyesület: a vallási élet, objektumok és vallási
sokszínűség, mint több ezer éves kiemelt kulturális örökség védelmét. Meghatározva
közfeladatként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
23.§ (5) 17. pontjában, valamint a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
Törvény 5.§ (1) bek-ben. Konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület a családok
védelmét, jólétének erősítését, a gyermekvállalás támogatását, a gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítését. Meghatározva közfeladatként a családok védelméről szóló 2011.
évi CCXI. Törvény 1.§-6.§-ban.
(5) Jószolgálat vállalása a tagegyházak között esetleg kialakuló feszültségek
megszüntetésére. Ennek keretében konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület: a
közösségi kulturális,, vallási hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő
(vallási) közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja, vallási élete javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatását, önszerveződések támogatását, művészeti
értékek létrehozását, megőrzésének segítését. Meghatározva közfeladatként a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvényben,121.§ a)-b)
pontjaiban.
(6) 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. Ennek
keretében az egyesület segíti, támogatja és szervezi: a közösségi kulturális (vallási)
hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő (vallási) közösségek
tevékenységét, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális, (vallási) célok megvalósítását,
önszerveződések támogatását, segíti a művészeti, vallásos értékek létrehozását, megőrzését.
Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX. törvényben a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről, a 121.§ a)-b) pontokban. Közfeladatként továbbá megvalósítja az egyesület: a
vallási élet, objektumok és vallási sokszínűség, mint több ezer éves kiemelt kulturális örökség
védelmét. Meghatározva közfeladatként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 23.§ (5) 17. pontjában, valamint a a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. Törvény 5.§ (1) bek-ben. Konkrétan közfeladatként megvalósítja az
egyesület a családok védelmét, jólétének erősítését, a gyermekvállalás támogatását, a
gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítését. Meghatározva közfeladatként a
családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. Törvény 1.§-6.§-ban.
(7) A magyarországi nemzetiségi egyházakkal és a külföldi magyar keresztyén
közösségekkel az ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása. (Nem minősül közfeladatnak)
(8) 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. Ennek
keretében az egyesület segíti, támogatja és szervezi: a közösségi kulturális (vallási)
hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő (vallási) közösségek
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tevékenységét, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális, (vallási) célok megvalósítását,
önszerveződések támogatását, segíti a művészeti, vallásos értékek létrehozását, megőrzését.
Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX. törvényben a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről, a 121.§ a)-b) pontokban. Közfeladatként továbbá megvalósítja az egyesület: a
vallási élet, objektumok és vallási sokszínűség, mint több ezer éves kiemelt kulturális örökség
védelmét. Meghatározva közfeladatként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 23.§ (5) 17. pontjában, valamint a a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. Törvény 5.§ (1) bek-ben
(9) Mivel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát, mint egyesületet kizárólag
jogi személyiségű egyházak hozzák létre, így ez az új jogi személyiségű szervezet a - Civil tv.
4.§(3) bek.szerint- egyesületi jogi jelleggel, szövetségként működik az egyesületre irányadó
Civil tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény rendelkezései szerint.
Tekintettel a jelen Alapszabály elfogadásának idején hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi törvény 3:63. §-ban foglaltakra, az Ökumenikus Tanács Alapszabálya rögzíti - a
törvény szövegével mindenben egyezően -, hogy az egyesület a tagok közös, tartós,
alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott
tagsággal rendelkező jogi személy. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. Az egyesület
alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.
(10) 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.§)

(11) Az Ökumenikus Tanács közhasznúsága abban nyilvánul meg, hogy a tagegyházak
tagjai részére hitéleti, lelkiismereti és vallásszabadsági alapon közösséget vállaló polgárok
részére a tagegyházak hitéletén túl és egyéb, részben állami kötelezettségek körében társadalmi
szükségleteket elégít ki. Ennek keretében konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület:
a közösségi kulturális hagyományok, (vallási) értékek ápolásának/művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének, a lakosság vallásos életmódja javítását szolgáló kulturális, vallási
célok megvalósításának támogatását, önszerveződések támogatását, művészeti értékek
létrehozásának, megőrzésének segítését. Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX.
törvényben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121.§ a)-b) pontokban, Továbbá ennek
keretében konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület: a családok jólétének erősítését,
a gyermekvállalás támogatását, a gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítését.
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Meghatározva közfeladatként a 2011. évi CCXI. Törvényben a családok védelméről 1.§-6.§ban. Továbbá ennek keretében konkrétan közfeladatként az egyesület: támogatja a lakosság
(vallási) önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét. Meghatározva
közfeladatként a 2011. évi CLXXXIX. Törvényben Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§
a)-b) pontokban.
(12) A Civil tv.- 2.§ 21.pontja alapján a fentiekből fakadó közfeladatainak teljesítése
érdekében az Ökumenikus Tanács Szövetsége írásban, eseti vagy tartós közszolgáltatási
szerződést köt állami, önkormányzati szervekkel, kivéve, ha a szerződés alapján nyújtott
közszolgáltatás jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve.
(13) Az Alaptörvény VII. cikkének (2) bek. 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. Ennek keretében konkrétan közfeladatként az
egyesület: támogatja a lakosság (vallási) önszerveződő közösségeit, erősíti a település
önfenntartó képességét. Meghatározva közfeladatként Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 6.§ a)-b) pontjaiban.
(14) 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.
(15) 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.
Ennek keretében konkrétan közfeladatként az egyesület: támogatja a lakosság
(vallási) önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét.
Meghatározva közfeladatként Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 6.§ a)-b) pontjaiban.
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. Továbbá ennek keretében
konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület: a családok jólétének
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erősítését, a gyermekvállalás támogatását, a gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítését. Meghatározva közfeladatként a 2011. évi CCXI.
Törvényben a családok védelméről 1.§-6.§-ban.
c. Pünkösd alkalmával tematikus/liturgikus anyagot bocsát a magyarországi
keresztény közösségek gyülekezetei és intézményei számára és egy központi
istentiszteletet szervez Budapesten székházában Ennek keretében konkrétan
közfeladatként az egyesület: támogatja a lakosság (vallási) önszerveződő
közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét. Meghatározva
közfeladatként Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 6.§ a)-b) pontjaiban.
d. Szent István ünnepének előestéjén – főpapi koncelebrációval – vigíliát tart,
amelyre meghívást nyernek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és
kormányzati képviselői, neves közéleti személyiségek. Ennek keretében
konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület: a közösségi kulturális
hagyományok, (vallási) értékek ápolásának/művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének, a lakosság vallásos életmódja javítását szolgáló
kulturális, vallási célok megvalósításának támogatását, önszerveződések
támogatását, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítését.
Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX. törvényben a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121.§ a)-b) pontokban,
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. Ennek keretében konkrétan közfeladatként
megvalósítja az egyesület: a közösségi kulturális hagyományok, (vallási)
értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a
lakosság vallásos életmódja javítását szolgáló kulturális, vallási célok
megvalósításának támogatását, önszerveződések támogatását, művészeti
értékek létrehozásának, megőrzésének segítését. Meghatározva közfeladatként
az 1991. évi XX. törvényben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről 121.§ a)-b) pontokban,
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.
Ennek keretében konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület: a
közösségi kulturális hagyományok, (vallási) értékek ápolásának/művelődésre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság vallásos életmódja javítását
szolgáló
kulturális,
vallási
célok
megvalósításának
támogatását,
önszerveződések támogatását, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének
segítését. Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX. törvényben a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121.§ a)-b) pontokban,
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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. Ennek keretében konkrétan közfeladatként megvalósítja az
egyesület: az együttműködést a középtávú tudomány-, technológia- és
innovációs politikai stratégia kialakításában, meghatározva konkrét
közfeladatként a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004.
évi CXXXIV. Törvény 5.§ (3) bek-ben.
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. Ennek keretében konkrétan közfeladatként
megvalósítja az egyesület: a közösségi kulturális hagyományok, (vallási)
értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a
lakosság vallásos életmódja javítását szolgáló kulturális, vallási célok
megvalósításának támogatását, önszerveződések támogatását, művészeti
értékek létrehozásának, megőrzésének segítését. Meghatározva közfeladatként
az 1991. évi XX. törvényben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről 121.§ a)-b) pontokban,
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. Ennek keretében
konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület: a közösségi kulturális
hagyományok, (vallási) értékek ápolásának/művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének, a lakosság vallásos életmódja javítását szolgáló
kulturális, vallási célok megvalósításának támogatását, önszerveződések
támogatását, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítését.
Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX. törvényben a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121.§ a)-b) pontokban,

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
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arról, hogy a Krisztusban való egységüket a törvényalkotás differenciálása nem
bontja meg. Ennek keretében konkrétan közfeladatként megvalósítja az
egyesület: a közösségi kulturális hagyományok, (vallási) értékek
ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság
vallásos életmódja javítását szolgáló kulturális, vallási célok megvalósításának
támogatását, önszerveződések támogatását, művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítését. Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX.
törvényben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
121.§ a)-b) pontokban,
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. Ennek keretében konkrétan közfeladatként megvalósítja az egyesület: a
közösségi kulturális hagyományok, (vallási) értékek ápolásának/művelődésre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság vallásos életmódja
javítását szolgáló kulturális, vallási célok megvalósításának támogatását,
önszerveződések támogatását, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének
segítését. Meghatározva közfeladatként az 1991. évi XX. törvényben a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121.§ a)-b) pontokban,
Ennek keretében továbbá, konkrétan közfeladatként az egyesület: támogatja a
lakosság (vallási) önszerveződő közösségeit. Meghatározva közfeladatként
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 6.§
a)-b) pontjaiban.
c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női munkához
kötődően
konkrét
segítségnyújtást
ad
roma
programokra,
katasztrófahelyzetekre: vörösiszap, árvíz. . Ennek keretében konkrétan
közfeladatként megvalósít az egyesület ellát jogvédelmi feladatokat,
gyermekek, a jövő nemzedékek érdekei, nők, nemzetiségek (vallási) jogai,
leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai tekintetében.
Meghatározva közfeladatként az alapvető jogok biztosításáról szóló 2011. évi
CXI. Törvény 2.§ a), b), c), d) pontjaiban. Továbbá megvalósítja és
együttműködik az egyesület nemzetiségi feladatokat ellátó, más szervtől átvett
feladatok, érdekképviseleti, esélyegyenlőségi, kulturális, vallási autonómia
megerősítésére szolgáló, önszerveződés támogatása céljából, nemzeti, vallási
közösséghez kötődő kulturális javak megőrzésében. Közfeladatként
meghatározva a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 115.§
a)-i) pontjaiban.
1./ Szervezet neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége
Rövidített neve: Ökumenikus Tanács, MEÖT
2./ Az Ökumenikus Tanács székhelye:
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H-1117 Budapest, XI.Magyar tudósok körútja 3.
3. Az Ökumenikus Tanács jogállása:
3.1. Az előzményben hivatkozott Alaptörvény és tételesen megjelölt jogszabályok, valamint
egyéb kapcsolódó rendelkezések felhatalmazása alapján az alakuló taggyűlésen megjelent
alapító tag egyházak hozzák létre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Szövetségét, amely egyesületként a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
jogutódja. A jogelőd korábban nem egyesületként, hanem egyházként nyilvántartott szervezeti
formában működött.
3.2. Az Ökumenikus Tanács egyesületként működő olyan szövetség, amelyben az alapító
tagegyházakat és a később csatlakozó egyházakat, az illetékes törvényszék jogerős határozattal
nyilvántartásba vett és amelyet az Ökumenikus Tanácsban a nyilvántartásba vétel szerinti
törvényes képviselő vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp.196.§) vagy
közokiratba foglalt meghatalmazással természetes személy képvisel úgy, hogy a képviselet
tartalmát a meghatalmazó minden esetben köteles meghatározni.
3.3. Az Ökumenikus Tanács jogi személy.
3.4. Az Ökumenikus Tanács az Egyházak Világtanács (World Council of Churches),valamint
az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches) partnerszervezete.
3.5. Ez az Ökumenikus Tanács határozatlan időre alakul.
4. Az Ökumenikus Tanács tagjai, csatlakozás feltételei:
4.1. Az Ökumenikus Tanács tagjává lehet minden olyan egyház, amely ezt az Ökumenikus
Tanács Elnökségének írásban bejelenti, és a bejelentéshez csatolja saját alapszabályát,
hitvallását és nyilatkozatát arról, hogy a bevezetésben foglalt ismérveket és az Ökumenikus
Tanács mindenkor hatályos alapszabályát, magára nézve kötelezően elfogadja. A csatlakozó új
tagot – összhangban a jelen Alapszabály 4.9-4.10. pontjaiban foglaltakkal - megilletik az
alapítói jogosultságok.
4.2. Az Ökomenikus Tanácsba való tagfelvételről az Elnökség legkésőbb a soron következő
elnökségi ülésen köteles állást foglalni. A döntést az Elnökség a kérelmezővel köteles
igazolható módon közölni. Az egyesület Elnökségének határozata ellen jogorvoslatnak van
helye, melyet a közlés kézbesítésétől számított 15 napon belül kell az elnökségnél kell
benyújtani. A tagfelvétel tárgyában a végleges döntést a közgyűlés a 4.10. pontban foglaltak
szerint hozza meg.
4.3. A tagegyházak egyenjogúak.
4.4. Az Ökumenikus Tanács tagjai jogosultak az Ökumenikus Tanács szolgálatainak
igénybevételére, és vállalják az Ökumenikus Tanács fenntartásából reájuk háruló terheket és
fizetik az alapszabályban meghatározott tagdíjat.
4.5. Az Ökumenikus Tanács nyilvántartásba vett, jogi személyiségű alapító tagegyházai a
következők:
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Magyarországi Református Egyház (székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21., képviselője:
Steinbach József püspök)
Magyarországi Evangélikus Egyház (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út. 24., képviselője:
Kondor Péter püspök)
Magyarországi Baptista Egyház (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 31., képviselője: Papp
János elnök)
Magyar Pünkösdi Egyház (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 37., képviselője: Pataky
Albert)
Magyarországi Metodista Egyház (székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73., képviselője:
Khaled-Abdo László)
Magyar Ortodox Egyházmegye (székhelye: 1052 Budapest, Petőfi tér 2. I. 2., képviselője:
Szvjátoszláv Bulah)
Magyarországi Román Ortodox Egyház (székhelye: 5700 Gyula, Szent Miklós park 2.,
képviselője: Magyar Péter Marius)
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (székhelye: 2000 Szentendre, Pátriárka u. 5., képviselője:
Voiszlav Gality)
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház (székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 15.,
képviselője: Tyütyünkova Mónika elnök)
Magyarországi Ortodox Exarchátus (Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus) (székhelye:
1056 Budapest, Váci u. 55. I/1., képviselője: Szentirmai Róbert)
Szent Margit Anglikán /Episzkopális Egyház (székhelye: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt.
3., képviselője: Frank Hegedűs)
4.6. Az Ökumenikus Tanács tagegyházainak egymás közötti kapcsolatát mind az Ökumenikus
Tanácson belül, mind területi és helyi (gyülekezeti) szinten a viszonosság elve határozza meg.
4.7. A törvényes és meghatalmazott képviselőknek a képviseleti jogosultságukat minden
esetben igazolniuk kell.
4.8. Az alapító tagok erkölcsi, kiváltságos helyzete nem jelent többlet szavazati jogot a
szövetségben.
Az alapító tagokra vonatkozó jelen alapszabállyal és a hatályos jogszabályokkal nem ellentétes
privilegizált szabályokat az Elnökség a külön íven szerkesztett működési szabályzatban és/vagy
eseti elnökségi döntésben állapítja meg.
4.9. Az alapítói tagsági jog, az alapítói tagsági jogviszony nem engedményezhető vagy
idegeníthető el harmadik személynek, továbbá, semmilyen jogviszony útján nem adható
biztosítékul és nem is terhelhető meg. Az alapítói tagsági jogviszony a tagegyház törvényes
képviselője útján vagy általa a jelen alapszabály 3.2 pontjában hivatkozott meghatalmazás útján
gyakorolható szabályszerűen.
4.10. Az alapító és a később csatlakozó új tagok az egyesület közgyűlésén felvett
jegyzőkönyvbe foglalt felvételi határozat szerint vállnak az egyesület (szövetség) tagjává. A
szövetség tagja lehet az a jogi személyiségű egyház, amely a mindenkor hatályos egyházi
törvények szerint, jogerősen nyilvántartásba vett egyháznak minősül és elfogadja az
Ökumenikus Tanács jelen és mindenkor hatályos alapszabályát és belépési nyilatkozatban
vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a szövetség munkájában, valamint időben fizeti a tagdíjat.
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4.11. Az Ökumenikus Tanács nyílt szövetség, amelyhez bármely egyház csatlakozhat, ha
elfogadja a jelen alapszabályban írt feltételeket.
5. Tanácsadó Testület
5.1. Az Ökumenikus Tanács közgyűlése egy-egy egyháznak, egyházak testületi, ökumenikus
szerveződésének, valamint egyházi alapítású, vagy/és a Krisztushitet hirdető szervezeteknek
felajánlhatja, ill. az ilyen szervezetek jelentkezését elfogadhatja, hogy együttműködőkként
(támogatóként vagy önkéntesként) vegyenek részt az Ökumenikus Tanács munkájában.
5.2. Az Ökumenikus Tanács a jelen alapszabálya bevezetőjében utalt kapcsolat létesítés
körében olyan Tanácsadó Testületet intézményesít, amelynek az Ökumenikus Tanács formális
működése szempontjából semmilyen döntési jogköre nincs. Az együttműködés – önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező - szervezeti formájaként jön létre a Tanácsadó Testület.
A hitéleti, a lelkiismereti és vallásszabadság jogok gyakorlásának az Alaptörvényben rögzített
szempontjai mentén, bármely nyilvántartott vagy nyilvántartás nélküli szervezettel, a
Tanácsadó Testület állandó vagy ideiglenes jelleggel konzultációs vagy az Elnökség által
meghatározott tartalmú kapcsolatot létesíthet.
5.3. A Tanácsadó Testületnek nincs állandó tagsága, szervezete, kötelező erejű ajánlásokat,
rendelkezéseket nem hozhat, munkaprogramjain bármely bel- és külföldi egyház és szervezet,
a politikai pártok kivételével, részt vehet.
A Tanácsadó Testületnek - ellenkező elnökségi döntés hiányában - a Magyarországon
egyházként nyilvántartásba vett egyházak állandó meghívott tagjai. Az elnökség a Tanácsadó
Testültbe esetileg vagy időszakos jelleggel bármely egyházi,- nem egyházi szervezetet, közéleti
személyiséget kül- és belföldről egyaránt meghívhat.
5.4. A Tanácsadó Testület működtetésére az Elnökség – önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező - szervező bizottságot hozhat létre, meghatározatja, ellenőrizheti eseti vagy éves
munkaprogramját, a programok teljesítéséhez anyagi, természetbeni segítséget nyújthat. A
szervező bizottság tagjai nem tisztségviselők.
6. Az Ökumenikus Tanács szervezeti felépítése, szervei, tisztségviselői:
6.1. KÖZGYŰLÉS: Az Ökumenikus Tanács legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely az
egyesületi tagok összességéből áll. A döntéshozó szerv a döntéseit, határozatait közgyűlés
tartásával – amennyiben jogszabály vagy az alapszabály másként nem rendelkezik – egyszerű
szótöbbséggel hozza.
6.2. ELNÖKSÉG (Ügyvezetés): Az egyesület ügyvezetését a közgyűlés közvetlen irányítása alá
tartozó a közgyűlés által választott 6 (hat) tagú Elnökség látja el, amelyet (melynek tagjait) a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal választ 5 (öt) éves határozott
időtartamra. Az Elnökség tagja az egyesülettel munkaviszonyban lévő főtitkár is. Az Elnökség
1 elnökből, 3 alelnökből, 1 elnökségi tagból és főtitkárból áll. Az elnökségi tagok vezető
tisztségviselők. Az Elnök és a főtitkár önálló képviseleti, aláírási és bankszámla feletti
rendelkezési joggal rendelkezik.
6.3. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: Az Ökumenikus Tanács, az egyesület közhasznú és más, az
alapszabályban rögzített tevékenységének ellenőrzése, valamint az egyesület érdekeinek
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megóvása és a működés ellenőrzése céljából 3 (három) tagú felügyelőbizottságot választ. A
felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 7 5 (öt) évi határozott időtartamra. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatók. Egyebekben a felügyelőbizottsági tagságra, a felügyelőbizottság működésére és
tagjainak felelősségére a Ptk. 3:26-3:38.§-ban foglaltak az irányadók.
A felügyelőbizottságot a közgyűlés akkor köteles és jogosult megválasztani, ha az Ökumenikus
Tanács közhasznú minősítést kap.
6.4. TANÁCSADÓ TESTÜLET: Az Ökumenikus Tanács Tanácsadó Testülete hitéleti kérdésekben
a közgyűlés mellé rendelt – a fenti 5.2-5.4 pontok szerint megalakított - szervezet.
6.5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK: A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell
választani, azzal, hogy a vezető tisztségviselők egyharmada az egyesület tagjain kívüli
személyekből is választható.
6.6. Tekintettel a jelen alapszabállyal létrehozott egyesület sajátos céljára, az egyesület által
ellátandó feladatok és közfeladatok jellegére, a szervezeti felépítésre és az egyesületen belüli
döntéshozatali mechanizmus eddigi rendjére, az egyesület önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeti egységé(ai)nek (ideértve a belső szabályzatok által létrehozott vagy a
későbbiek során létrejövő testületek, bizottságok, egyéb alegységek) vezetője az egység
rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben sem minősülhet az egyesület önálló
képviselőjének.
7. A Közgyűlés:
7.1.Az Ökumenikus Tanács közgyűlését a tagok alkotják, minden olyan egyház, amely az
Ökumenikus Tanácshoz csatlakozik a közgyűlésnek teljes jogú tagjává válik.
Összhangban az Ectv. 37. § (1) bekezdésében foglaltakkal, a több tagból álló döntéshozó szerv,
valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható.
Összhangban az Ectv. 37. § (2) bekezdésében foglaltakkal, a közgyűlést legalább évente
egyszer össze kell hívni (7.2 pont). A 7.2-7.6. pontok szabályozzák az Ectv. (2) bekezdés a)
pontjában foglalt közgyűlési ülések összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára,
az ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára vonatkozó
szabályokat.
Összhangban az Ectv. (2) bekezdés b) pontjában foglaltakkal, a 7.7 pont tartalmazza az
egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezéseket.
Összhangban az Ectv. 37. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakkal, a 6.3 és 13. pontok
tartalmazzák, az egyesület gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerv létrehozására, hatáskörére
és működésére vonatkozó rendelkezéseket.
Összhangban az Ectv. 37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakkal a közhasznú szervezet éves
beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályokat (7.3-7.6).
Összhangban az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal az Alapszabály 7.8-7.10 pontjai
tartalmazzák a nyilvántartások vezetéséről szóló rendelkezéseket, amelyekből a döntésre
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jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható, a döntéseknek az érintettekkel való
közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet
működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról
rendelkező szabályozást.
Összhangban az Ectv. 37. § (4) bekezdésében foglaltakkal, ha a döntéshozó szerv egy tagra
csökken, a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles - a személyi kérdésekkel
kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének
megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos
vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Abban az esetben, ha a
döntéshozó szerv egy főre csökkenne, az Alapszabályt - összhangban az Ectv. 37. § (5)
bekezdésével – módosítani kell akként, hogy az egy tagból (személyből) álló döntéshozó szerv
esetén a létesítő okiratnak rendelkeznie kell az Ectv. 37.§ (4) bekezdésben foglalt
véleményezési jog gyakorlásának módjáról, abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen
gyakorolják - a határozatképesség kivételével - az Ectv. 37.§ (2) bekezdés a) pontjában
foglaltakról, valamint, az Ectv. 37.§ (2) bekezdés b)-d) pontjában és a (3) bekezdésben
foglaltakról.
Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:81. §-ban
foglaltakkal Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
7.2.A közgyűlésen minden tagnak 1 szavazata van.
Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:71.§ (1) d)
pontjában foglaltakkal, a közgyűlés a napirendi pontok megtárgyalása előtt – egyhangú
határozattal -megválasztja a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a
szavazatszámláló(ka)t. A közgyűlés határozatait, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség
esetén a levezető elnök szavazata dönt. A közgyűlésen a főtitkár tanácskozási joggal részt vesz.
A közgyűlésre az Elnökség javaslata alapján vendégként bárki meghívható. A közgyűlést
évente legalább egyszer össze kell hívni.
A meghívónak tartalmazni kell az egyesület (szövetség) nevét, székhelyét, a közgyűlés idejének
és helyszínének megjelölését, a közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben
álláspontjukat kialakíthassák.
Összhangban a Ptk 3:75. §-ban foglaltakkal A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy
közzétételétől számított, az Alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület
szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó személy nem dönt
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vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen
hívták össze, azt csak akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult
jelen van, és egyhangúlag hozzájárul annak megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen
közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
7.3.A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell. Egyebekben a határozatképességre és a határozathozatalra, ha a jelen alapszabály eltérően
nem rendelkezik, a Ptk. 3:18-3:19.§-i az irányadóak. A közgyűlésen jelenlévő – szavazati joggal
rendelkező - tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alapszabály,
és az egyesület céljának módosításához, valamint az egyesület megszüntetéséről szóló
közgyűlési határozat érvényességéhez.
A szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges,
az egyesület más egyesülettel és szövetséggel történő egyesülése kimondásához, azzal, hogy az
egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
7.4.A közgyűlés nyilvánossága csak jogszabályban meghatározott okból, a jogszabályban
meghatározott arányban és tartalommal korlátozható, pl. személyhez főződő jogok.
A közgyűlés összehívásának nyilvánosságát az egyesület úgy biztosítja, hogy a közgyűlésre
szóló meghívókat az egyesület, interneten lévő saját honlapján, az előzetes értesítési időköz
betartása mellett – a közgyűlés megtartását megelőzően 10 nappal – közzé kell tenni.
Az Ökumenikus Tanács a nyilvánosságot a jogszabályban előírt Civil Információs Portál
használatával biztosítja. Az Elnöknek a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére a meghívót,
igazolható módon kell megküldeni, legalább tíz nappal a közgyűlés időpontja előtt.
7.4.1.A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor az ismételt közgyűlést
meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem lenne határozatképes.
7.4.2.A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti
meghívóban előre tájékoztatták.
7.4.3.A közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok
megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a taggyűlést.
7.4.4.A közgyűlés összehívása az Elnök – akadályoztatása vagy felkérése alapján a főtitkár feladata.
7.5. A közgyűlést össze kell hívni:
 ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban ezt kéri,
 ha az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
 ha a bíróság vagy más, jogszabályban meghatározott felügyeleti szerv a közgyűlés
összehívását elrendeli,
 ha az alapszabály előírja,
 jogszabály elrendeli annak összehívását
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7.6. Összhangban az Ectv. 38. § (1) bekezdésében foglaltakkal, a döntéshozó szerv, valamint
az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
7.7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az Ökumenikus Tanács, mint egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása;
 az alapszabály módosítása,
 a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, - szükség esetén – a könyvvizsgáló
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 a tagdíj mértékének megállapítása,
 az éves költségvetés elfogadása,
 az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása,
 a 3 (három) tagú felügyelőbizottság megválasztása, visszahívása, díjazásuk
megállapítása, ha annak törvényes és az alapszabályban foglalt feltételei fennállnak,
 a közhasznú tevékenység folytatása alapfeltételeinek meghatározása,
 közhasznúsági melléklet elfogadása,
 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll,
 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
 a jelenlegi (és korábbi) egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés,
 Ökumenikus Tanács főtitkára kinevezése,
 döntés a tagsághoz való csatlakozás elfogadásáról és tagsági jogviszony felmondásáról
valamint döntés a tag kizárásáról.
 végelszámoló kijelölése,
 az egyesület vonatkozó belső szabályzata által meghatározott egyesületi tag kizárási
eljárás lefolytatása, jogorvoslati fórumként II.fokon, az egyesületi tag kizárásáról szóló
határozat meghozatala,
 dönt az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében,
 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, alapszabály a közgyűlés hatáskörébe
utal
 a közgyűlés bármely ügyet döntési jogkörébe vonhat, amelyet jogszabály nem tilt.
7.8. A tagok, tisztségviselők, vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, a rájuk
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:19. (2) bekezdésével, az
Alapszabály rögzíti, hogy a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
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c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) bekezdésével,
az Alapszabály rögzíti, hogy vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) bekezdésével,
az Alapszabály rögzíti, hogy nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (5) bekezdésével,
az Alapszabály rögzíti, hogy nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (6) bekezdésével,
az Alapszabály rögzíti, hogy az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
7.8.1. Az Ökumenikus Tanács tisztségviselői: hat tagú Elnökség, amely Elnökből, három
alelnökből, és a főtitkárból áll, valamint a három tagú felügyelőbizottság.
7.8.2. A tisztségviselők (ideértve a vezető tisztségviselőket is) megválasztása – a fenti 7.1-7.6.
pontokban foglaltakkal - nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell
tekinteni, aki az érvényes és leadható szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a
jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes és leadható szavazatok több mint felét, abban
az esetben a tisztségre jelölt, két legtöbb érvényes és leadható szavazatot szerzett személy
között, újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot
kapott személy lesz, akit a megjelölt tisztségre megválasztottnak kell tekinteni.
7.8.3.A tisztségviselő (ideértve a vezető tisztségviselőket is) visszahívására vonatkozó
határozatot részletesen indokolni kell. Az indokolásnak valóságos körülményeken kell
alapulnia, és okszerűnek kell lennie.
7.8.4. A tisztségviselő (ideértve a vezető tisztségviselőket is) visszahívható, különösen akkor,
ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merült fel, és ezt annak felmerülésekor, az
alapszabályban előírt időn belül nem jelenti be az Elnökségnek, az összeférhetetlenségi ok
megszüntetése iránt határidőben nem intézkedik.
Tisztségviselő, illetve vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet
tisztségviselő illetve vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet továbbá tisztségviselő illetve vezető
tisztségviselő, akit ezen foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
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jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folyatató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
Összhangban az Ectv 39. § (1) bekezdésében foglaltakkal, a közhasznú szervezet megszűnését
követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki
korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
Összhangban az Ectv 39. § (2) bekezdésében foglaltakkal, a vezető tisztségviselő, illetve az
ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.8.5. A tisztségviselő (ideértve a vezető tisztségviselőket is) visszahívható, ha egészségi
állapotánál fogva a tisztség betöltésére alkalmatlanná válik. Visszahívható továbbá a
tisztségviselő akkor is, ha az egyesület céljaival bizonyítottan ellentétes magatartást tanúsít, az
egyesület céljának megvalósítását közvetlenül veszélyezteti. Visszahívható kell hívni azt az a
tisztségviselőt, aki az alapszabályban megjelölt feltételek esetén nem lenne a tisztségre, vezető
tisztségviselői minőségre megválasztható.
7.8.6. Megszűnik a tisztségviselői illetve a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b./ megszüntető feltételhez között megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c./ visszahívással,
d./ lemondással,
e./ a tisztségviselő, vezető tisztségviselő halálával,
f./ a tisztségviselő, vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz
szükséges körben történő korlátozásával,
g./ a tisztségviselővel, vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A tisztségviselő(k) – kizárólag, ha megbízási jogviszonyban állnak az egyesülettel -, továbbá a
vezető tisztségviselő(k) a megbízatásá(uk)ról az egyesülethez címzett, a másik vezető
tisztségviselőhöz címzett vagy a döntéshozó szervhez (közgyűlés) címzett nyilatkozattal
bármikor lemondhat(nak). A munkaviszonyban álló tisztségviselők jogviszonyának
megszűntetésére egyebekben a Munka Törvénykönyvének rendelkezései irányadók. Ha az
egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő, vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.
7.8.7. Mivel a nyilvánossági követelmények már a közgyűlésre is vonatkoznak, ezért a
közgyűlésen rögzített jegyzőkönyvek, nyilvántartások, iratokba való betekintés, szabályait is
rögzíteni kell az alapszabályban.
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7.9. Nyilvántartások vezetése:
7.9.1.A közgyűléseken hozott határozatokról a nyilvántartást a főtitkár vezeti, - határozatok
könyvében - amelyből a határozat tartalma, az azt ellenzők, és az azt támogatók számaránya,
időpontja és hatálya, a végrehajtásért felelős személy(ek) kitűnnek. Névszerinti szavazás vagy
kérés esetén a határozatot támogatók és ellenzők neveit fel kell tüntetni. Igény esetén a
jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni az eltérő, támogató véleményeket. A határozatokat
évenként folyamatos sorszámozással kell ellátni. Ilyen nyilvántartás vezetésére az Elnökség is
köteles, ezeket a szabályokat az elnökségi üléseken hozott határozatokra is megfelelően
alkalmazni kell
7.9.2. Az közgyűlés által hozott határozatokat azzal vagy azokkal, aki(k)re a határozat jogot
vagy kötelezettséget állapít meg vagy akinek a számára, valamely kötelezettség vagy
magatartás teljesítését írja elő, kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület
terhére másfajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a
határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi
személynek nem tagja vagy alapítója, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi
befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, a
határozatot igazolható módon közölni kell. Az igazolható közlés lehetséges, postai
tértivevényes vagy ajánlott küldeménnyel, elektronikus úton, az adatrögzítés feltételeinek – a
későbbiek során is bármikor rekonstruálható módon történő teljesítésével, vagy személyes
kézbesítéssel az irat másodpéldányán a címzett ”átvettem„ aláírásával és annak dátumával. A
határozat közlését annak meghozatalától számított 5 (öt) napon belül kell teljesíteni, az abban
előírt kötelezettségek teljesítésének határidejét, minden esetben a szabályszerű kézbesítés
(átvétel) napjától kell számítani. A határozatokat azok meghozatalától számított 15 napon belül
az interneten lévő, az egyesület saját honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ezen
határozathozatali és közlési módok, az Elnökség által hozott határozatokra is, megfelelően
alkalmazandók.
7.10. Iratbetekintés:
7.10.1. Az Ökumenikus Tanács működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba,
nyilvántartásokba, - bármely elnökségi taghoz intézett írásbeli titoktartási nyilatkozat
megtételét követően - bárki betekinthet. A keletkezett iratokról fényképfelvételt készíthet vagy
ellenérték fejében, fénymásolatot kérhet. Az iratbetekintés csak személyhez fűződő jogok
sérelme esetén korlátozható, abban az arányban, hogy a személyhez fűződő jog, sérelmet ne
szenvedhessen, de a rendelkezés tartalma értelmezhető legyen. Az iratbetekintés csak
jogszabályban meghatározott okból az ott meghatározottak arányában korlátozható.
Az iratbetekintést az azt igénylő részére az egyesület Elnöke, hivatali időben az egyesület
székhelyén, előzetesen egyeztetett időpontban biztosítja kivéve, ha ezt jogszabály vagy
hatósági határozat eltérően nem állapítja meg.
7.10.2. Az Elnök az iratbetekintésről – az adatvédelmi jogszabályok alkalmazásával - köteles
külön nyilvántartást vezetni, amelyben rögzíteni kell a betekintés kérő nevét, címét, a kért irat
megnevezését, a kérelem teljesítésének időpontját. A szabályszerűen megtörtént iratbetekintés
tényét az Elnök a betekintést kérővel aláíratja. Az iratbetekintés szabályai, minden a szövetség
(egyesület) működése kapcsán keletkezett iratokra vonatkoznak, ide értve, különösen a
közgyűlés és az Elnökség működésével kapcsolatos iratokat.
8.Az Elnökség:
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8.1. Az Ökumenikus Tanács Elnökét az alelnökeit, elnökségi tagját és a főtitkárt, más-más
tagegyházakból kell választani.
8.2. Az Elnökség – a 6.2 pontban foglaltakon túl - a közgyűlések közötti időben állást foglal,
vagy nyilatkozatot tesz az Ökumenikus Tanács közösségét, valamint a Krisztusi értékrendet és
missziót egyetemesen érintő ügyekben. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban – a
kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az Ökumenikus
Tanács működését. Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az
Elnökséget az Elnök, írásban hívja össze.
8.2.1. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az ülésről, legalább tíz nappal az ülés
időpontját megelőzően a tagok, írásban, az átvételről és az ülés tárgysorozatáról, igazolható
módon értesítést kaptak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az ülés határozatképes, ha az
elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
8.2.2. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze
kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Az elnökség üléseire – annak
tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok, esetleg kívülállók hívhatók meg. A
meghívott tagoknak nincs szavazati joguk. Az Elnökség ülésein a főtitkár hivatalból részt vesz.
8.3. Az Elnökség határozatai:
8.3.1. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt a Ptk 3:19.§-ban foglalt kizáró okok
valamelyike alá eső személy.
8.3.2. Nem minősül előnynek az egyesület célszerinti juttatatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Ökomenikus Tanács által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott a létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.
8.4. Az Elnökség gondoskodik a közgyűlés által megválasztandó tisztségviselők jelöléséről.
8.5. Jószolgálatot teljesít az egyházak közötti vitás kérdésekben
8.6. Javaslatot terjeszt elő az Ökumenikus Tanács költségvetése és zárszámadása tárgyában.
8.7. Az Elnökség ad hoc Bizottságot, Bizottságokat hozhat létre.
9. Az Elnökség feladata és hatásköre:
 tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás előkészítése,
határozati javaslattétel;
 a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 az Elnökség összehívásának nyilvánosságát az Ökumenikus Tanács, úgy biztosítja,
hogy az elnökségi ülésre szóló meghívókat az interneten lévő saját honlapján, az
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előzetes értesítési idő betartása mellett – az elnökségi ülés megtartását megelőzően 10
nappal – közzé kell tenni;
 a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos döntés előkészítő munkát, az éves programok
meghatározása;
 dönt a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásáról, megvitatásáról és
elfogadásáról;
 az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
 személyzeti munka irányítása;
 tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
 lefolytatja az egyesületi tag kizárásával kapcsolatos eljárást, I.fokon, javaslatot tesz a
közgyűlésnek a kizárásról szóló határozat meghozatalára. A határozata ellen az érintett
tag indokolással ellátott jogorvoslattal a közgyűléshez fordulhat a határozat
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül. A jogorvoslati kérelem beérkezését
követően az Elnök köteles - a lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül - rendkívüli
közgyűlést összehívni a kizárás tárgyában való végleges döntéshozatal (II.fokú eljárás)
végett;
 dönt a fegyelmi szabályzat megalkotásáról és azt a soron következő közgyűlés elé
terjeszti, jóváhagyás céljából;
 közhasznú tevékenység folytatásához kapcsolódó megállapodások, szerződések
letárgyalása, megkötése;
 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság
kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség – az eljárás jellegénél fogva
ideiglenesen, a jogszabályokkal és az alapszabállyal összhangban saját hatáskörébe
von;
 az Elnökség tagjai lehetőség szerint tiszteletdíjban, költségtérítésben egyéb
természetbeni juttatásban részesülhetnek;
 az Elnökség saját hatáskörében eljárva a hatályos alapszabály rendelkezéseinek
megfelelően rendszeres és ad hoc bizottságokat hozhat létre és szüntethet meg;
 megvizsgálja és javaslatot tesz a közgyűlésnek a tiszteletbeli tagságra.
Az Elnökség feladatkörébe tartozik továbbá különösen:
- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala,
- beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
- az éves költségvetés elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatal és végrehajtása,
- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése,
- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
- az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
- tagság nyilvántartása,
- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

21

- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele,
9.1 Az Ökumenikus Tanács (egyesület) megszűnését követő 2 (kettő) évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
9.2. A tisztségviselő (ideértve a vezető tisztségviselőt is), illetve ennek jelölt személy, köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A tisztségviselők (ideértve a vezető
tisztségviselőt is) újra választhatók. A tisztségviselők (ideértve a vezető tisztségviselőt is)
testületileg és személyenként az őket megválasztó közgyűlésnek tartoznak felelőséggel.
10. Az Ökumenikus Tanács Elnökének feladata, hatásköre:
10.1 Az Ökumenikus Tanács Elnökét a közgyűlés választja meg 5 (öt) éves határozott
időtartamra, saját tagjai köréből oly módon, hogy a tagegyházak képviselői váltakozva töltsék
be az elnöki tisztet.
10.2. Az Elnök hatáskörébe tartozik különösen:
-a közgyűlés és az Elnökség döntéseit a főtitkárral együttműködve végrehajtja,
-önállóan képviseli az Ökumenikus Tanácsot,
-a tagegyházakkal való kapcsolatot ápolja,
- felügyeli a tisztségviselők, a bizottságok és az iroda működését,
- elnököl az Ökumenikus Tanács közgyűlésén, az Elnökség ülésén,
11. Az egyesület tevékenységének irányítása körében az Elnök:
- a főtitkárral együttműködve intézkedik a közgyűlés összehívásáról, ajánlásainak,
határozatainak ellenjegyzéséről, közléséről;
 dönt és intézkedik az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe
tartozó kérdésekben;
 irányítja az Elnökség munkáját;
 dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 elnökségi ülések, értesítési időközben történő összehívása, továbbá ezen ülések
összehívására vonatkozó meghívók nyilvánosságát az Elnök, az egyesület saját
internetes honlapján történő közzététellel biztosítja;
 irányítja az egyesület gazdálkodását;
 önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlájáról;
 gyakorloja az az utalványozási jogait;
 a munkáltatói jogokat gyakorol az egyes belső szabályzatokban foglalt tisztségeket
betöltő munkavállalók felett;
 ellát minden olyan feladatot, amelyet az alapszabály vagy jogszabály nem utal az
Elnökség vagy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
12. Az Ökumenikus Tanács alelnökei
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Az Ökumenikus Tanács alelnökei, az Elnök helyettesei az Elnök, vagy az Elnökség felkérésére,
az Elnök akadályoztatása esetén gyakorolnak.
Az Ökumenikus Tanács alelnökeit a közgyűlés választja meg 5 (öt) éves határozott időtartamra
saját tagjai köréből oly módon, hogy a tagegyházak képviselői váltakozva töltsék be az alelnöki
tisztet.
13.Felügyelőbizottság létrehozása, működése, hatásköre és véleményezési jogköre:
Összhangban az Ectv. 40. § (1) bekezdésével, a jelen Alapszabály általánosságban rögzíti,
hogy, ha a közhasznú szervezet (egyesület) éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a
vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség
más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja
meg.
Összhangban az Ectv. 41. § (1) bekezdésével, a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet
működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Összhangban az Ectv. 41. § (2) bekezdésével, a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet
vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy
a létesítő okirat így rendelkezik.
Összhangban az Ectv. 41. § (3) bekezdésével, a felügyelő szerv köteles az intézkedésre való
jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Összhangban az Ectv. 41. § (4) bekezdésével, a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet
a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés
céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az
ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Összhangban az Ectv. 41. § (5) bekezdésével, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
13.1. A felügyelőbizottság 3 (három) tagját a közgyűlés választja. A felügyelőbizottságot az
Ökomenikus Tanács tagjaiból kell választani, figyelemmel a jogszabályokban és a jelen
alapszabályban foglalt kizáró és összeférhetetlenségi szabályokra. A felügyelőbizottság
testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest)
választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tagja
jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Két felügyelőbizottsági tag jelenléte
esetén, csak egyhangú határozat hozható.
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A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelőbizottság tagját e minőségében, senki nem utasíthatja.
13.2. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés
összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti
felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles
intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés
összehívására. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy
jóvá.
13.3. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a jogszabályban vagy az alapszabályban
meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Ökumenikus Tanács
Elnöke a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, köteles
haladéktalanul intézkedni az egyesületi közgyűlésének összehívása iránt.
13.4. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés
megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az
ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is
kiterjessze.
13.5. A felügyelőbizottsági tagok az Ptk.-ban foglaltak szerint felelnek a szövetségnek
(egyesületnek) a kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
13.6. A felügyelőbizottság ellenőrzi az Ökumenikus Tanács működését, az egyesületi
határozatok végrehajtását, betartását és az egyesület működését (gazdálkodását). Ennek során
a tisztségviselőktől (ideértve a vezető tisztségviselőt is) jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, az egyesület pénzügyi nyilvántartásaiba,
könyveibe, bármely iratába betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
13.7. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult közgyűlést, Elnökséget, Elnököt
tájékoztatni, és szükség esetén a közgyűlés vagy az elnökség összehívását kezdeményezni, vagy
az ügy jellegétől függően az Elnöknek intézkedés megtételét javasolni, ha arról szerez
tudomást, hogy:
a.)
az Ökumenikus Tanács működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet
érdekeit, céljait egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető-szerv döntését teszi szükségessé;
b.) a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.
A felügyelőbizottság indítványa alapján az Elnök – annak megtételétől számított harminc napon
belül – köteles a szükséges intézkedést saját hatáskörében megtenni vagy, ha az ügy olyan
jellegű, ezen a határidőn belül a hatályos jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseivel
összhangban intézkedni az Elnökség, vagy a közgyűlés összehívása iránt. E határidő(k)
eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az Elnökség összehívására a felügyelőbizottság is
jogosult. Ha az arra jogosult a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
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intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
c.) ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles erről haladéktalanul értesíteni az egyesület Elnökségét.
13.8. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja (elnöke), akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben korlátozták, továbbá az, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az
egyesület vezető tisztségviselője.
Összhangban az Ectv. 38.§ (3) bekezdésében foglaltakkal, nem lehet a felügyelő szerv elnöke
vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető
szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik
tisztséget nem töltenek be), a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül
- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve a fentiekben meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
13.10. A szövetség tisztségviselője (ideértve a vezető tisztségviselőt is), illetve az ennek jelölt
személy, köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
14. Az egyesület (szövetség) tagjainak tagsági jogviszonnyal kérdései, jogai és
kötelezettségei:
14.1. Az egyesület tagja:
 részt vesz az egyesület (szövetség) tevékenységében és rendezvényein ;
 szavazati jogának gyakorlásával részt vesz a közgyűlés határozatainak meghozatalában,
észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület (szövetség)
működésével kapcsolatban;
 köteles az egyesület (szövetség) ajánlásait betartani és betartatni;
 napirendi javaslatokat tehet a szövetséget érintő kérdések megtárgyalására;
 felvilágosítást kérhet a szövetség tevékenységéről, amelyre ezen kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül a szövetség Elnöksége köteles választ adni;
 törvényes vagy meghatalmazott képviselője útján választhat, illetve választható a
képviseletére feljogosított természetes személy útján a szövetség ügyintéző és
képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
 indítványt tehet a közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
 betekinthet az egyesület (szövetség) nyilvántartásába, irataiba;
 a tagság egyharmadának közösségében - írásban, ok és cél megjelölésével, rendkívüli
közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezhetik.
14.1. A Ptk. 3:65.§-a szerint különleges jogállással (tiszteletbeli tag) természetes személy is
tagja lehet a szövetségnek. Ez a tiszteletbeli tag azonban nem rendelkezik szavazati joggal
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és nem választható tisztségre, az egyesület (szövetség) döntéshozó testületeinek ülésén
csak tanácskozási joggal vehet részt, méltányos tagdíját a közgyűlés állapítja meg. A
tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a közgyűlés választja meg.
14.2. Az egyesület (szövetség) jogi személy tagjai jogaikat és kötelezettségeiket, természetes
személy törvényes képviselőik vagy meghatalmazottjaik útján gyakorolják.
14.3. Az egyesületi tagsági viszony megszűnik:
 a jogi személy tag nyilvántartásból való jogerős törlésével (felszámolás, végelszámolás,
feloszlás, stb.) (jogutód nélküli megszűnésével),
 átalakulással, azzal, hogy a jogutód jog személy tagként történő belépéséről a közgyűlés
jogosult egyhangú határozattal hozott határozattal dönteni.
 az Ökumenikus Tanács megszűnésével,
 a tag lemondásával,
 a tag kizárásával.
 természetes személy tag halálával,
 természetes személy tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával,
 taggal szembeni összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkeztével.
14.4. Az Elnökség javaslata alapján kizárja a közgyűlés az az egyesületi tagot aki:
 ellentétesen vagy diszharmonikusan viselkedik az egyesület hitéleti célkitűzéseivel
szemben, vagy súlyosan veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását, az
egyesület működését;
 azt az egyesületi tagot, amely hat hónapon keresztül az Elnökség írásbeli felszólítása
ellenére, neki felróhatóan, a tagdíjat nem fizeti meg;
 azt az egyesületi tagot, amelyet a bíróság, a törvényességi felügyeletet ellátó szerv a
szabályszerű működésre felhív vagy kötelez és ennek a felhívásnak az egyesületi tag az
adott határidőn belül nem tesz eleget.
 azt az egyesületi tagot, akit az Elnökség a törvényes és alapszabályszerű működésre
legalább háromszor felhív és a tag a felhívásnak maradéktalanul nem tesz eleget.
14.5. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a közgyűlés dönt. A kizárási eljárást az
elnökségi tag ellen első fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás alá vont elnökségi taggal az
eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell.
Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. Az elnökségi
taggal az Elnökség indokolással ellátott kizáró határozatát írásban, igazolható módon közölni
kell.
14.5.1. Az elnökségi tag elleni fegyelmi eljárás lefolytatásának részletes eljárási szabályait a
közgyűlés határozza meg az alapszabállyal összhangban és közgyűlés hagyja jóvá.
14.6.Az Ökumenikus Tanács tagdíja 150.000.Ft/év. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a
közgyűlés állapítja meg. A tagdíj az MNB tárgyévi inflációs ráta előrejelzése alapján emelhető.
15. A Főtitkárra vonatkozó szabályok
15.1. Az Ökumenikus Tanács főtitkárát a közgyűlés választja meg 5 (öt) éves időtartamra, az
egyesületi tagegyházak által javasolt, és az Elnökség által jelölt személyek közül.
15.2. A főtitkár főállásban tölti be tisztségét.
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15.3. A főtitkár hatáskörébe tartozik különösen:
– önállóan képviseli az Ökumenikus Tanácsot,
– az Elnökkel együttműködve évente legalább egy alkalommal összehívja a
közgyűlést, két alkalommal az elnökségi ülést,
– gondoskodik a közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtásáról
– előkészíti a közgyűlés, az Elnökség ülésének anyagait,
– jelentést adni a közgyűlésnek az előző közgyűlés óta eltelt idő
alatt végzett munkáról,
– vezeti az Ökumenikus Tanács irodáját, alapszabályban meghatározott
nyilvántartásait, végezi levelezését, irányítja az irodai alkalmazottak
munkáját, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
– hivatalból, vagy az Elnökség megbízásából aktívan részt vesz a nemzetközi
ökumenikus munkában,
– a költségvetés keretei között utalványoz,
– általában ellátja és irányítja az Ökumenikus Tanács ügyintézését, és végzi az
Elnökség által rábízott feladatokat,
– az Ökumenikus Tanács kiadványainak felelős szerkesztői és kiadói
feladatait elvégezi.
15.4. A főtitkár átmeneti akadályoztatása esetén helyettesítéséről az Elnök gondoskodik.
15.5. Az Ökumenikus Tanács ügyviteli feladatait az Ökumenikus Tanács Irodája látja el.
16. Az Ökumenikus Tanács gazdálkodása:
16.1. Az egyesület (szövetség) éves költségvetését a közgyűlés fogadja el. Az egyesület
(szövetség) önálló jogi személy, amely önállóan gazdálkodik. A szövetség gazdálkodásáról az
Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt. Az évente
összehívott közgyűlésen kell megtárgyalni az egyesület (szövetség) éves pénzügyi tervét,
illetve az előző éves pénzügyi terv tejesítéséről szóló, valamint a számvitelről szóló 2000.évi
C.tv. rendelkezései szerint készített beszámolót.
16.2. Az Ökumenikus Tanács bevezetőben rögzített alapcél szerinti, közhasznú
tevékenységének biztonságos kifejtése érdekében, gazdálkodási – vállalkozási tevékenységet is
folytathat. Ez a gazdasági- vállalkozási tevékenység az alapcélt és az ehhez kapcsolódó
közhasznú tevékenységet nem veszélyeztetheti. (Civil tv. 17.§.3.bek.)
Az Ökumenikus Tanács gazdasági-vállalkozási tevékenységének eredménye az egyesület
(szövetség) vagyonát gyarapítja.
16.3. A szövetség bevételei különösen
- a tagdíj
- gazdasági vállalkozási tevékenységből származó bevételek
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költségvetési támogatás, amelyek lehetnek, pályázat vagy egyedi döntés útján
kapott támogatások, EU strukturális és kohéziós alapjaiból és költségvetéséből
jutatott támogatás, más államtól vagy nemzetközi szervezettől kapott támogatás,
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege,
államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel,
más szervezettől, magánszemélytől kapott adomány,
befektetési tevékenységből származó bevétel,
tagegyházi hozzájárulások, bevételek,
az Elnökség által megállapított évi költségvetési, forrásokból nem fedezett
részének az Elnökség által meghatározott % kulcs szerinti megosztásából
származó, tagok által folyósított bevételek,
egyéb bevételek

16.4. Az Ökumenikus Tanács költségei, ráfordításai, kiadásai:
- alapcél szerinti, közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
- gazdasági-vállalkozási, szolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek,
- a szövetség által jelen alapszabályban intézményesített tanácsadó testület
támogatási költségei,
- az elnökség által intézményesített rendszeres és adhoc bizottságok költségei,
- az egész szövetség működéséhez kapcsolódó adminisztrációs és egyéb felmerült
közvetett költségek, valamint
- a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása,
- egyéb fel nem sorolt költségek.
16.5. A szövetség működési és egyéb költségeit az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági
vállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység között az árbevételek arányában
kell évente megosztani.
16.6. A szövetség a gazdasági vállalkozási tevékenységgel összegfüggő immateriális javak és
a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adó alapjának meghatározások, a
mindenkor hatályos társasági adóról és az osztalék adóról szóló jogszabályok előírásai szerint
kell figyelembe venni. A szövetség működése során az induló tőke kezelésére a jelen
alapszabály rendelkezései az irányadók.
A jelen alapszabály hatályba lépésével az Ökumenikus Tanács induló vagyonát, törzstőkéjét,
legkésőbb a 2011. évi záró mérleg elfogadásával kell megállapítani. Az ott meghatározott
vagyon a szövetség induló vagyona.
17. Az Ökumenikus Tanács adomány gyűjtésének szabályai:
17.1. A szövetség javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. A szövetség nevében vagy
javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával,
a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
A szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a szövetség Elnökének teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása alapján végezhető.
A szövetség részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
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17.2. A meghatározott célra nyújtott adományokat adományonként az adott cél szerint kell
nyilvántartani és felhasználni. Az adomány elfogadása pénzben vagy természetben csak úgy
történhet, hogy az adományozó és rá tekintettel harmadik személy a szövetségtől semmilyen
ellenszolgáltatásban vagy közvetlen juttatásban nem részesülhet. Az adományozót tájékoztatni
kell, hogy az adomány szövetség által történt elfogadása után, nem követelhető vissza.
Az adomány elfogadásáról vagy elutasításáról szóló elnökségi nyilatkozatot, igazolható módon
kell az adományozó tudomására hozni.
18. Az Ökumenikus Tanács, nyilvántartási, beszámolási szabályai:
Összhangban az Ectv. 42. § (1) bekezdésével, a közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére
kell fordítania.
Összhangban az Ectv. 42. § (2) bekezdésével, a közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a
támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
Összhangban az Ectv. 43. § (1) bekezdésével, a közhasznú szervezet bármely cél szerinti
juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az
esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes
körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat).
Összhangban az Ectv. 43. § (2) bekezdésével, színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.
Összhangban az Ectv. 44. § (1) bekezdésével, a közhasznú szervezet váltót, illetve más
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Összhangban az Ectv. 44. § (2) bekezdésével, a közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási
tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel.
Összhangban az Ectv. 45. §-ban foglaltakkal, a befektetési tevékenységet végző közhasznú
szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet
létrehoztak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.
Összhangban az Ectv. 46. § (1) bekezdésével, a közhasznú szervezet, valamint közhasznú
szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval
azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
Összhangban az Ectv. 46. § (2) bekezdésével, a közhasznú szervezet beszámolójába,
közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
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18.1. A szövetség az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait
(kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.
A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy a szövetség közhasznú jogállása folytán a kettős könyvvitelt szabályai
szerint köteles vezetni.
18.2. A szövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint
mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
A szövetség esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Mivel a szövetség az üzleti év közben
alakul, így a naptári évet a megalakulástól – a bírósági bejegyzés - napjától kell számítani. A
mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.
A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az
alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága,
valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
18.3. A szövetség beszámolójának tartalmaznia kell:
- a mérleget
- az eredmény kimutatást
- kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet
- a jogszabályban előírt kiegészítő mellékleteket
18.4. A szövetség a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni.
A közhasznúsági mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges
jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként.
Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve
más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt
kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében
kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben
részletezett adatokat.
18.5 A kiegészítő mellékletében be kell mutatni, továbbá a szövetség által az üzleti évben
végzett főbb tevékenységeket és programokat.
A szövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, a mellékletben be kell mutatni a főbb
célcsoportok és eredményeik szerinti bontásban, valamint a közhasznú jogállás
megállapításához szükséges adatokat és mutatókat.
A mellékletben bemutatandó a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú
cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
18.6. A szövetség köteles a taggyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó
független könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérlegforduló napját követő, ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
A szövetség az itt felsorolt dokumentumokat a 2011.évi.CLXXXI. tv. 39.§. (1) bek. szerint
helyezi letétbe. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a szövetség
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
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meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs
Portál számára lehetővé kell tenni.
18.7. A szövetség saját honlappján köteles közzé tenni ugyanazt a beszámolót és közhasznúsági
mellékletet, amelyet letétbe helyezett. A szövetség a saját honlapon közzétett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok
közzétételéig biztosítja.
18.7.1. Ha a szövetség a beszámoló és közhasznúsági melléklettel kapcsolatos letétbe helyezési
és közzétételi kötelezettségeket elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság
törvényességi eljárást folytat le. Egyebekben a mindenkor hatályos számviteli törvény előírásait
kell alkalmazni.
18.7.2. Az Ökumenikus Tanács megalakulása óta folyamatosan közhasznú tevékenységet
végez.
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 szövetség, 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 a szövetség 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 (16.2 pont). 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.
20. A közhasznú szövetség működésére vonatkozó különös szabályok
20.1. A 11 alapító tagból álló közgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szervek ülései
nyilvánosak, ez a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
20.2. Nem minősül előnynek a közhasznú szövetség célszerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által egyház
tagjainak vagy a tagegyházak, egyházközségeinek a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő
okiratnak megfelelő, célszerinti juttatás.
20.3. A közhasznú szövetség tisztségviselőit, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével, célszerinti juttatásban nem részesítheti.
20.4. A közhasznú szövetség bármely célszerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat
részletes szabályait az Elnökség határozza meg, továbbá az Elnökség alkotja meg szükség
esetén a szövetség pályázati szabályzatát. Olyan pályázati feltételek nem állapíthatók meg,
amelyekből az eset összes körülményeire tekintettel mérlegelés útján megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Az ilyen pályázat színlelt és érvénytelen,
célszerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
20.5. A közhasznú szövetség, váltót vagy más hiteljogviszonyt létre hozó értékpapírt nem
bocsáthat ki, ilyen értékpapírra kezességet nem vállalhat.
A szövetség gazdasági vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez, a közhasznú tevékenységet
veszélyeztethető mértékű hitelt nem vehet fel. Amennyiben a szövetség befektetési
tevékenységet is végez, úgy ezen tevékenység folytatására, az Elnökség köteles befektetési
szabályzatot készíteni, amelyet a soron következő (rendkívüli) közgyűlésnek kell jóváhagynia.
A jóváhagyás előtt a befektetési tevékenység nem folytatható. A befektetési szabályzatot
jóváhagyás előtt a felügyelő bizottság véleményezi.
21. A közhasznú jogállású szövetség működésének felügyelete:
21.1. A közhasznú szövetség feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból,
költségvetési támogatásból származó támogatás felhasználásának ellenőrzését, eltérő
jogszabályi rendelkezés hiányában az Állami Számvevőszék végzi.
Az állami vagy önkormányzati költségvetésből illetve nemzetközi forrásból juttatott
támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a
közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést az illetékes Törvényszék illetve az
ügyészség látja el a rá irányadó szabályok szerint.
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21.2. Ha közhasznú minősítés feltételeinek a szövetség nem felel meg, úgy a feltételek
megszűnését követő 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését a közhasznú
nyilvántartást végző szervezettől, bíróságtól.
21.3. A közhasznúsági jogállás törlését az ügyész is jogosult kérni, abban az esetben, ha a
szövetség működése, vagyonfelhasználása, az alapszabállyal, belső szabályzatokkal ellentétes
és ezen állapotot a szövetség az ügyészi felhívás ellenére sem szünteti meg.
21.4. Az ügyészség indítványára az illetékes Törvényszék megszünteti a szövetség
közhasznúsági jogállását, ha a megszabott határidőn belül nem vagy nem az előírásoknak
megfelelően teljesítette a szövetség a számviteli beszámoló letétbe helyezését, közzétételi
kötelezettségét, vagy a szövetség beszámolója nem felel meg a közhasznúvá való minősítés
alapfeltételeinek.
21.5. A közhasznú szövetség közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait és közszolgáltatással kapcsolatos szerződéseiből eredő kötelezettségeit
időarányosan teljesíteni.
21.6. A szövetség, mint civilszervezet, működésének szakmai támogatása fenntarthatóságuk
erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű
felhasználásának erősítése a szolgáltatási feladatok folyamatos ellátása érdekében, a civil
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter Civil Információs Centrumokat hoz létre és
működtet. Ezen centrumok intézményesített feladatait a Civil tv. 51-52.§-i tartalmazzák.
21.7. A civil önszerveződések, egyesületi jellegű szövetségek működése, nemzeti
összetartozása, valamint a közjó kiteljesítése céljából ezen szervezetek szakmai
tevékenységének támogatására a központi költségvetési előirányzat terhére Nemzeti
Együttműködési Alap jön létre a Civil tv. 55.§-a szerint. A szövetség közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében ezen alappal tartós vagy eseti jelleggel közvetlen kapcsolatot hozz
létre és működtet.
22. A szövetség átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli
megszűnésére vonatkozó rendelkezések
22.1. A szövetség átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli megszűnésére a
Ptk. 3:39-48, valamint a 3:83-87.§-iban foglalt rendelkezések az irányadók.
A Ptk 3:85. § szerint az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem
szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel
ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
22.2. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013.évi V. tv. (Polgári
Törvénykönyv) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
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szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt
rendelkezései az irányadók.
Ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanács Szövetség székhelyén, az ehhez csatolt jelenléti íven szereplő tagegyházak törvényes,
illetve meghatalmazott képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt fogadták el az
alábbi két tag hitelesítése mellett.
Nyilatkozunk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvényben („Ectv”) foglaltak teljesítése a
letétbe helyezett beszámolókból megállapítható. Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
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