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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTES

Mint a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS
TANÁCSÁNAK SZÖVETSÉGE
l III7.,Budapest, Magyar Tudósok Körutja 3. /

- továbbiakban MEÖT-

megbízott könywizsgálőja elvégeztem a2 0 I 5 december 31._i

fordulónapra elkészített és mellékletként idecsatolt
rőzHAszNú EcyszERúsírprr Évps BEszÁMoLó

felülvizsgálatát.

A MEÖT gazdasági vezetője, valamint a főtítkír a melléklet szerinti

Nyilatkozatban rögzitette felelősségét a Beszámoló Számviteli

Tórvénnyel-, a vonatkozó speciális beszámolókészítési elvekkel,

valamini tényekkel való összhangjáér1 és atekintetben, hogy a

Beszámoló teljeskörű_, valamennyi 2015 évben bekövetkezett

gazdasági e semény hatását tartalmazza.

A könywizsgálatot aMagyar Nemzeti könywizsgáIati standardok és

a könywizsgá|atra vonatkozó Magyarországon érvényes

törvények és egyébjogszabályok alapján hajtottam végre.

Ennek a\apján a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő

bizonyosságotszereztem arról, hogy a 20I5 december 31._i

állapotot tartalmazó Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a

MEC)T vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi he|yzetét hűen-, a

való ságnak me gfelelőe n tartalmazza.

A Beszámoló Mérlegének főösszege
|36.740 e.Ft,

amely az eszköz- és fonás oldalon azonos!
A MEÖT összesített eredménye 5.675 e. Ft veszteség, amelyet

társasági adó nem terhel és teljes egészében közhasznú

tev ékeny s é gb őI származlk.

A kimutatott eredmény megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a

Számv. Tv, Előírásai szerint elszámolásra került
9.250 e .Ft, értékcsökkenési leírás,

amelynek kiszűrése után a 2015 évi gazdaságitevékenység korrigált

közhasznú eredménye 3,575 e. Ft, nyereség.
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A 2015 éves pénzügyi beszámoló táb\íaatos részeit részletes

szöveges magyarénatés kozhasznúsági jelentés egészttí ki, amelynek

szílmszerú adatai egymással szinkronban vannak,

Budapest, 20l6március 3l. 
?_. /
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AzEgyesiitretireve: MagyarországiEgylrázakÖkurrreni}<usTanácsánalr
ször,etsége a

továbbiakbarr: MEÖT l Ökumenikus Tarrács /

Az Egyesiilet székhel3,e: rti7 Birdapest, lVlagyar tudósok tr<örútja 3,

AzEgyesiiletalapítói: MagyarországiReíorrnátusEgl&áa
1\,f agyarnrszá§i nvangóiikus E§yház
Ravasz l",ásaló
l{,advánsukv Albert

Az Eg,vesiilet működésát az öttagú einökség irán3rítja.

Az Egyesiilet főtitkára: tlr. Fischl Vilnros

Az alapító okirat keite: i991 (A sren ezet eredetileg 1943=ban a}ai_tult,)
Bíróságr,égzósszánra: FK.66.657ltggt.

A beszámq]ó készítósének időpontjában a MEÖT a zot4.jantrár oá-árr kelt r,égzés
értelrnében

. az alapszabáiy módosítással érintett változások és az e7őző idősaakokról beadott
beszárnolók alapján a §zervezet a ?o11. évi CLXXV. tön ény alapján közlrasznú
szervezei.

A szerv-ezet nyilvántartási száma: 01-02-CI0ooo44
A nyiivántartó irírílság megnevezése : §tővárosi Törvényszók

A szervezet adószáina: 18396o 4I-1-43

A szenrezet könywiasgálója: Baracska LászIő
Bejeg"vzés szárna: oo3934

gaadasági kópviselőj e:

Nagyné Lehoczi<i A"nita
in érle g}iép es l*önyvel ő
Regisztrációs száma : VIK vr 54q
Igazolvány száma: CIoo0g4.4

Abesz&x.nc1ó lcésaí*do tdőpcaqi&: eor6. 03. 31.

Az Egyesiilet cé} szerinti tevékenysége:

,, Ökurrreniktls h itétreti c6lok, feiad.atok :



Az _alaPszalráiy nem r,árja ki, licgy az Ökuinenikr:s Tanács §zövetsége, magát
egYlrázrrak te}iintő vagy egyházkérrt Áiervezőclő, de nyilvántariásba nein veti nem jógi
szerrrélYiségíí szervezettel ezen alapszirbály szerint l.,apcsoiatot létesítserr és tartso-n
fenn,
Az Ó}rurnenikus Tanács §rövetségéne}i tagjai leiretnek mínelauok az egyházak
(toválr biakb an tagegiüázal*), arn eiyeli
- az Űr Jézus Kris2tugt igiennek'és Üdvözítőjiikrrek va}§ák a Szetrtír,ás srerint, és
együttesen is arra töreksr,_er:ei<, liog3, eieget tegyenelr közö§, elhívásrilerralr az egy Is,ien,
az ktya, a Fiú és a Szentiélek dicsőségóre;

váilalják,irogy
a) móiltik az egyházak közötti egysóget Jézus imajának
_ megfeie}ően: ,,...hogy mindnyájan egyek 1egyenek...'' (Jn l7,2t),
b) nÖvekednek az egyházale közötti kölcsönös rnegértésben ós köuös

é}etben,
c) az élet vaianrennyi teriiletétr szóval és tettel eg"vségberr hirdetik és

élik meg az evangélirrmot;
d) j eleir aiap szalr állt maguk T a néz,,, e kötelező en elfogadj ák.

tr(risztus intéznrényes_.egy,lrázai és hívei lcözött elősegíti a lerisztusi eg;,,ség megé}ését.
Inspirálja és katalizáIsa y egyházak, eg.vházi közösségek és hívek efr,.ritimttúdósét.
Elősegíti a kisztusban adoit egység intenzív rne$óléséíés gyakoriásáí'

_A tagegl,háza]<at egyeternesen ér.deklő és ériniő elvi ós gl,alcorlati - eisősoriian a
keresztyén egvséggel ltapesolatos elvi teoiógiai kéüése]< me$ritatása saját
testiileteiben \rasy tágabb köríí értekezieteken, konferenciákon. ú u körbe áső
al]<a}ini vagv reirdszere§ tarruimányi mrlnka m.egszervezóse.

Segítségnlujtás országos, tertiieti ós heiyi evangélirrmi aikalmak {irnahetek,
reformáció ünnepe, evangejizációk, stb.) nregrendázésóben. A helyi és területi
Ökurnerriliu§ szerveződések létrejöttének és tevéltenységénei< támogatásá.
jószolgálati fe}adatok vállaiása a tagegyházakközött esetleg kiaiakuió feszü}tségek
megsztirrtetésére.

Egyeztetós, a szimpátia és szolidaritás kifejezése a tagegyházakat egyetemesen érintő
ÜgYekben, egybázközi kapcsolatokban. Ez ]<ülönösen is fontos lehet politikai vagy
társadalini tér'en jeienikező diszkrinrirráció, jogsórtés, vagy bármely más sárelÖ
esetén.

+.. ma$ya;rországí nemreiiségi e§yházakkai ás a külföldi rnas}rar koresztyérr
közöss ógeiikei giz ökrrinerrikus kapesolat kiépítóse és fenntartás a.

A viiág ireresztyóR eg3,háaaivai, felekezetí és ökrlmenilcus srerveaeteível való
kaP.csolatok _ ápolása. A irazai és a nemgetközi egyházi t'órumokka] való
egYÜttnrűkÖdós, valanrint aao1" tájákoctatása a magyarországi ökumerrii<us rnozgalom
műkÖdósérŐl, tapasztala-tairól, ereclinényeiről szeniélyes kapesolatok frtján és isajtó
eszl<özeivel is.
TÖrekvós arra, hogy az Ökurnenikus'Tanács §zövetsógén kívii}i egyházak, ök"rinrerrikrrs
szervezetek, kÖzÖsségek, illetve minden ökurnenikrrs szellenriségű tevékenység
kapcsolódhasson a Tanács nrurrkájáh oz, és esetleg formálisan is csatlaT<o zzon ahhoz.-



Mivel a L{agy,arországi Eg;rháza}< (iktrinerriktrs Tanácsának §zövetsógát, rnirrt
egyesületet ldzírrólas jogi személl,isógű egyházak hozzái., léire, így ez az új jogi
szenrélilisógű szer-vezet a - civil ti,, +.§(g) be]rezdás szeriRt -- egyesiileti jogi jelleggel,
szövetségként nriíköclik az egyesületr:e irányacló civil tv. szerilrt,

A t_:ivil rv" 2, §-ái:air rg, óg zo. Fantja szerint ae ílj Ökunl*nikus Tanács §zör,etsége
közórelekből iraszonszet:zési ,:é1 néikül, liö*la_da!p! ellátó, eg"es{iietkérrt niiílqödő
strerv*zet, anrely a lakosgág, hitáleti ieikiisrnerelti és va}trásszabadsága kijrében a
tageglüázalrlioz tartozó ós aa ezekkel hitéleti szempontbói saját örrkéirtes ei}ratározás
aiapjár: vaiarnilyerr közösséget váIlaló állampolgárok összessége rószére,- a iiturgikris,
hltótvi sokszínűséggel Jézus lü{sztusban egyestiive- nyújt, elsősorban hité]eti és egyéb
közösségi szolgáltatást.

Az Öiiumenikrrs T'aná*s §zövetség Llqlha§Zgú§dga alrban nyilvánui meg, hogy a
iagegylrázai< tagjai részére hitéleti, lelkiisnrereti és vallásszabadsági alapon
}<özösséget vállaló polgárok részóre a tagepüázakon hitéletén tíil és egyéb, rószben
á]lami kötelezettségek körében társadalmi sziiksé8leteket elégít ki.

Á civii t1,|. ?,§-ának t9, és ?o. por:tja szeriirt ?tz Ökumenikus Tanács
közérdekbőtr hasztrnszerxéei cél nélkiil, közfeladatot ellátó, egyesüiletként műköclő
sze.wezei, anre}y a lakosság, hitóleti leliciisrnereti és vallásszalxrelsága lröróben a

tageglüázakhoz tartozh ás az ezekkel hitóletí szempontból saját önkéntes elhatározás
alapián valamilyen közösséget vállaió átr}ampolgárok összessége réstrére, * a litrrrgikus,
lriteivi sokszínűsóggel Jérrrs lirisat$s}:an egyestilve - n;,,újt, elsőso}-ban hité}eti és

egyób kiizössógi srcllgáltatást. A jelen Alapszai:áiy nem zárja ki,,_ hogy tagjtrin _kívül
rnás is részesi"ii}he§§en a közlrasznú srolgáitatás;liból. kz ezze| e]lenótep renrlel]<erós

vagl órtelmezóse aa Aiapszalrály rendelkezéseinelr, sernmis, (EcW. 34.§)

Az Alapiörváriy ViI. cilekének (z) bekezdés harmadik mondata szerint ,, Az áliarr a

közö ssógi célok órdekében együitműkö dik az egyházakkal. "

Ez az cgyütlpűködc§ az Ökumenikus Tanács Szövetsége létezóséből, eddigi
működóséből fakad, amely küiön szerződós nélkül is igazolja a közfeladat ellátását.
A keresztyéir hívő egyhází és egyéb közösségek együttmííködése nem csak hitéleti,
hanem a társada}mi lét szempontjából is valóságos saükségiej.

Ezen ál}ami },iizösségi cáiok n,legvalósítása érdekében, ar Ölrrrrnenikus Tarrács
Szövetsége a létrehozása óta és az utóbbi kót évberr, a fentieken túl, az aiábbi
közirasanir, közöss égi Levékenységeket fej tette ki.
A mag3,arorsrági hagyolrtá.nyos protestáns ás ortodox egyháEak szövetsege :
egl.iitt;_nűködósben a Mag_var l{atoiikus Egi,háaaa.l, Unitár,iua Egylrárzal,
úávtractrsereggel ós számos er.,arrséliurrri kötődósű ós célkitűzésií szalrmai és

korcsoportos tár.sadalmi szer-vezettel -- az alábbi teriiieteken végezte és végzi a }naga
közfeladato]<at eltrátó tevékenysógói.

X" Istentigzteleti, liturgitrelrs eserrrértyek;
a. Minden éuben arsz&grlsan nrcgrendezí. az Egyetemes Imahét

ísteyúiszteleteit leforelítva és a nagyarországi viszonyokra alliaitnazva
annak nernzetközi tenratikáját, meg}ratározva és niegszervezve annak
központi, országos istentíszteleteit. Erre a renclezvénysororatra jarrriár
irarrnadik hetében lceriil sor szinte rralantenrryi ielepülésen, százezres
nagyságrendben mozgósíwa a lríveket.



b. Millelen éüben szintén orszőgosan nuggl\e|7Cezi az iryynetlezett lltői
\,ri!áriűttctttcpot, ilnreiy azrrn túitnerrőai1, }rogy több szírz magyrri.orszilgi
teiepiilénetr tízozi:es niigyságrendj:err inczgósítja elsősor}:;rn a nőltet
tanirimányi és imádságr;s közösségre, egl,ben }:evonja őkgt a nernzet}rözi
sr*i]litlirritíisba azáltai, bogy egy- harmaclík világlrelí arszág snrsát
megisrnerteti és azok R:e6s*gítésére adonrányokat ptíit; Bl, eort Chile.

c, Piinkijsd aíkrtlmáuaí tematikirsllitui,gikrrs anylgg,i bocsát a
magyaror:srági lcei,esztórty közösségek gyülekezetei és intórnráiryei
számára és tlgy köl:ponti istentiszteletet szerve?] Buelapesten
szék}rázában.

d. Szent Istuán üttnepének előestéjén - főpapi koncelebrációval - ügíiiát
tart, anrelyre nreghívást nyerneir országunk közjogi méltóságai,
parlarnenti és ltormányzati képvis elői, neves ]<özéjeti személyis égek,

e. Megszeruezi a Terenúés Heténeíc nyitő és zúró isientiszteleteit
szeptember utolsó és október első vasárnapján, amelyeken olyan
alapvető környezeti, környezetvédelmi és teremtésvédelmi kérdésekkel
foglaikozik, amelyek fontos szociáletikai jelentőséggel bírna]< rnirrd a
tudományos, mind a társadalmi, mind pedig a poiitikai közélet}:en.

f" Cktóber lzónap folyanlán orszógszerte szárnas isfenÉzs"ateletet tart a
X\.rI. Refclrtnác:iti éi:iókeinek jegyéiren, artle}yek köziil lqienrellredi\< az
országos reÍbrmációi icteniisetelet, r,alamint o}rtót":er 3r-érr a
refcrnrációi rnegeml Ékezés.

ff" T'anulnrán}rio teológiai, srr:ciáletikai murtla.a:
a. Eutizedek óts sceikegzti a Títaolagiat Seemle eímű falyóiratar, amely

lassan kilerrc ér,tizede szo}gá§a a keresztény teológiai tudr:mányosságct
Ós annalr iriterdiszciplináris termószettrrdomárryos és
társadalomtudonrányos - összefriggéseit.

b" SpeciáIis szociáIetikai kérdésekkel foglalkazík, s ezekkel nemzeti<özi
]<onferenciákon is megjeleni}<. Ilyen témakörök az állam, az egyház és a
társadalonr kapcsolata, valamint &z eutanázia yagy a
társadaimiltörténelrni ünnepek, évfordulók szakrális megélése" Ezek
sorából a tavaiyi eszterrdőben ltiemeikedett az a kampány, ameii}rel több
mint tízezer ernbert órtünk ei tizenkét városban az em'berek figye}rnét
íei}ríwa a fenrrtarthatóság kérdéseire, a trarlicionálís és inncvatív
értékelr tudatos nregéiésére. Evente ienratikus arryagot készít a
Teremtés Hote rendezvénysor ozatáboz és azt segédanyagkónt e§trttatj a
a tagegyházak hel)zi lsörösségeihea.

c. Az októberi randezuénysorozat l*retében tanulmónyi és közösségépítő
progranualecf szerv,ez, amelyek az isterrtisztelet forináit és kereteit
meghalaelva jelenítik meg a Retornráció értékeit gyüle}<ezetekben is, de
elsősorbair iskolákbarr, itjúsági szerveretektren és i<ultrrrális
rendezvén},ekben: pl. Reformáiciói Gáia, reformációi tanulmányi
verseny sttr.

§fi, Erdekképviselet, lnfr"astrrrkttlrá!ís és artyagitám*gatás:
a. Az itj egyházi töruény alkotásőnak folyanlatában igyekezett egyaránt

ítépuiselní a ]<isebir ós a nagyobb tagegyházai érdekeit, Tette ezt
n;,ilatkozatok formájában, ameliyel a törvérryhozókat, majd pedig a
végre}rajtóliat igyekezet befolyásolrri. Továbbá tette el,t olyan
nyilatkozatok}<a], iiletve tárgyalásokkai, aruelyeid<ei lriztosította a



tclrr,ér}y által jelerrleg kpclrrezőt|en hel}rzetbe lierült tage6yházait arr,ól,
hop, a ltrisztrrsbarr való egysógii]tpt a tijnnónyaikotáó dift'ereneiálása
nerrr bontja meg,

b. Tagegyházai liözel tráromezer gyülekezetlr*n, intéanrén_vberr és
szervezetlren fejtíir ki spiritr"r"áiis, iri*tatási, ltúitur.álís és
kiirösségforrrráló/-éBítő tevékenís6*r'U.r . Ereknek nyújtatt ct lng dent
info -{nmnwnikúció t eriilet ét,l oktatás s al, honlap s z e:rlre sst és s e! é s egy
idősaakra honlap brarosítóss aI segítséget. Erne7 a }ápéssel olyan eg:,háai
körösségeket és egylrázi muniiásokat/önkÉntesei<*t kaBesclit ije az
intbrmációáramlás korszerű foiyarnatába, anrelyek és aj<ik e segítsóg
nélkii] ebből még évekig kirnaradtak voina.

c. Az egyes rnunkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női munkálroz
kötődően konkrét segítségnyújtást aci rom& progranroi<ra"
}<atas ztrófalr elyzet ekr:e : vörö sis z ap, árwz,

19. ez, Ökurnereilans Tanács közhasznú tevókenységére vonatkouó
szahátryok:

rg.rá civil tl,.3a.§,r.lrek.-e, vaiarrrínt az alapszabály beveaetőjéiierr ritalt köriilnrényelt
szerint az O}<umenikug Tanács erl3ran nyilirántartáslra vett egitresülat, amely
közfeladatot iát el, a társada]onrlran szüksógieteket elégit ki és éh}rez rrr*gíblelő
erőftirrítssai ós társadajmi támogatottsággát renelckázik. Ezen ltörüinÜnyek
fennál]ása a közhaszrrír jogátllás megszerzését a saövetség résrére letretőr,é tesri.
A hatályos alapls2g§ály szerint az egyesület koráirbi tevékenységét.tei<intve, olyarr
szeltrezet, amely testÜleti tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül a szervezethez
csatlakozott egl'házak, az egyházközségi tagjain kívül, minden más szernély _javára is,
a hitÓleti és egyéb a bevezetósben hivatkozott szoigáltatásokhoz h,orzájtrt}rai,

tq.?.A szolgáltatásoklroz va}ó irozzáférés alelkiísmereti ós vallásszabadság és a hitólet
gyakorlásárrak önkéntessógén aiapul. Ezt a közhasznú szoigáitaiást, gazdálkodása
útján a szövetség úgy igazo}ja, h"ogy átlagos éves közhasznúsági tevékenl,géggel
kapcsoiatos bevétele az egymiilió fbrintot meghaladja. Bevételeine]< szinte teijes
egészét a bevezetőben rögzített közhasznú célok megvalósítására fordította, továbbá a
személyi jÖvedeiemadó meghatározott rószéne]< az adőzók rendelkezése szerint, a
Ózövetsóg javára felajáirloit összeg e]érí ós nreghalaclja a jogszabái.vban meghatálozott
minimálís nériékeket. Ez titóbbi teltéte] tényét a társadalmi ezervezethez tartozó ós
nyiivántartásba ve,lt tagegyházak igazolhatj ák.

A je{ern cJcq:.*rc&dlgboilr rögzített céI"olt megualósításq érdekéberu §
Ftözérd-ekű önícéntes teuéleewgségről saőtó 2űa§. éui, LXXXWff, fu.
y'em.d.elleezáseínekfiEyelernbe wétele tmellett ijttkénteseket ugsl igángbe.

A közlrasznú tevókerrységből er:edő szolgáitatást, tehát a bevezető rész szalrályoara. A
szÖvetség tagsága és tagegytrázai az Aiaptörvényben is erabályozott jeikiismereti és
vallásszabaciság jogok gyakor}ásának a rnegkiilönböztetós-mentes lelretősógét
biztosítja"

19.3. Az Ökrrmenikus Tanács, mint közhasznú szervezet" közhasznúsági céljainak
megu-aiósítása érdekében, ezen célokat nem veszélyeztetve, gazdasági váilalkozási
tevékenységet is r,Ógezhet, az adott váilalkozási tevókenységet ir.ányadó iratá1;,65



szabeilyck szerint. A gazciálkodás r,"állalJ,qozási te,,,ólrenysí:g oor,án e}ért tlredrnényét a
szÖr'etség nern osztja fei, hanerrr azt közirasznrisági céljair:alt megva}ósítására fordifia,

rg.4. Ár Ökunrgriikils Tailáes, nrii:t köe}rasurrii grerrlezet politikai ter.ó}<en3rsége,t neir:
fnlytrii, gzerverets pártaktól fliggeiieri ós azoltnai{ anlragi tánrogatás,[ nem n}rtiji.
A ször,etsé5 írltal a körfeladat és köc}raszirúsági cóljainak nregvalósít_ása órclelrétren,
állanri, közigargatírei, költségvetési í;rerwel, közszolgáltatási szereődósi csak akl.;or
kötlret, ha a ltözlr,asznúsági jogállásról az illetókes szerv, bíróság, nl,ilváni:artásba
vóteli j*gerős lratározatot hozott."
Az Okumenikus Tanács Szövetsége számos alkalrni segítőkkel, önkéutesekkel,
egyháztagokkal, hel;ri és országos civij szervezete]d<el nrűködött ós működik egyiitt,
fen ti közhasznú célj aina}< nregvalósítás a érde}<éberr 

"

a,) Magyarországc,rn a irörnyerettrrdatos gazdálkodásának leialakításánair elősegítése,
valarnint ,,emberhez méitó" egészséges környezet létrelrozása mentális és fizikális
szinten egyaránt.

ir.) az crszágosan tterri iskolai rendszerű felnőti}iópzés elősegítése, valarnint az emberi
erőforrás, gazrláltr{.odás és szen ezetfg]jlesztés, il]ei.-,e társacialmí-kutatási és szakártői
ter'ékenységek segítósével a }razai vállaiatok, civil srervezeteli fejlőriésén*k
támoglltása.

Az Öi<,.rmerrikus Tanáes köavetlen politikai tevékenységet nem folytat,

Az űlcu,lltenileus Tqm&.cs cól saet,itl*i működ.ési területe, u&lt"a1tfetadatu;
}'íagyarországon a környezettudatos gazclálkodásának lriatrakításának elősegításe,
valamint ,,emberhez méltó" egészséges környezet létrehozása mentális és tizíkális
szinten egyaiánt,

§u ólmud r elí p a litíkc. jő u owős gí :
Az Okumerrikus Tanács kettős }<önywitelt vezet.
- közhasznír eg-yszeriísített ér,es 

.l:eszámolót 
készít.

- az Ö]<irirrenikus Tanács vál}alkozói tevókenysóget is fbh,tatlrat így Közlrasznir
egyszeriísített érles besrámo]ó készítéséhez a könywezetósnek az eszközö}< és forrásai,
vaianrint lrevételek ós i<iadások lrönyvelésénél az aiaptevékenység és a váilaikozói
tevókenys ó g a dat ait e]]iiil ö nítve kell lrirnut atni.
- az Okumenikris Tanács - kötei*s az éves beszárngló jóváhagy§gával e5yidqjiíleg
közhasanúsági jelentést készíteni a l{özhaszntl szervetretekről szóló törvény rq §. (r)
lrekezdóse órteirnében ós tartalommrJ.

Ar,ücleti éu:
- A,z Öj<umenikrrs Tarrács gardáJltodási éve nregsgyozik a naptári évi,el, ebben az
esetben a rnérleg tbrduiónap december 3r,
A mérleg formája, tóteleirrek tagolása, összevonásn; Az Ókumenikrrs Tanács a Szt. zz"
§ (r) beltezCés szei:inti nrérieg sérnák közül az, ,,A" vál|ozat szerint állítja össze a
beszámoló mérlegót,
- Az Olttrinenikus Tanács nem é} azzal a trelretősóggel, hogy a rnérieg téteieii
továbbtagolja, irj tótejeket feivegyen ós összevonásokat sem alkalmaz.



Az er"elín,Lé4,i1 lcimuta,tús_farmájs, téte|"einek tagalá"sa, ö§gzeuartdsa:
Az o]<rrtrlenilius T'anács ap e::erlmény kirurrtatáit /gut. zr. § (r).(z) b*li.l;
- összlröltség eijárással, ez*n be]til ,,A'' típusban készíti;
* az Oliunreirikus Tanács rrein é1 narai a ieiretőséggei, }rogy az ereelinérry i<irrrutatás
iói_e]eit 1ová}:btagr.rlja, új tételeket felveg-veri és összó;onásof,at senr aiklrlúz;
- az 0k'-ltn*rrilius Tairáes elkülönítetten niut*ija ki a számútelétlen ;lz aciatok.:t:
'iá]laikozási tevókenysóg köJtségei, Tanácsi tevákerr,vség llöliségeri, egyéb i<örvetett
költsógek, ]<írrdásck.
A köny_uuizsgáIct /Szt. l55. § - ls8. §/:
- Az Okumenikus Tanács az üzleti évről készített beszámolója könyr,vizsgálati
kÖteiezettség alá nem tartozik, A közgl.Lílós saját önálló döntése alápján
könyw'izsgálatot szavazott meg, a beszámolók és az év közi időközi beszámbiók
kÖnnYvizsgálati alátámasztására. Errnek értelmében az ökumenikus Tanács 2c;14.
ér'es _lreszámolójái fiiggetlen könywizsgálói jetentéssel köte]es a bíróság rószórb
benffitani.

A lrönnyryizsgálati köte]ezetiségnek az Ökumenikus Tanács eleget tett.
,t_ könryvizsgálati záradéii renqielkezésre á11 a beszáC,rin ó*s }<öahasririrsági
jelentósircz"

A Iet{ltbelteiyezés, lcözzéréte} /ilzt, ls:t, §l:
fu Ükrrrrlenikus Tauács ar éves beszárnolót köteles ]etétbe lreiyezni, és gondoskodni
kötel e s a kö zzététe}i,e r.o ir atko zó j o gi szab ály azás vó greh aj t ás árót.
Az Öliunrenikrrs Tanács közzététÖlilOtetezeltsógérőTa Közhasznú szenlerete]<ről saóló
iÖr-v-éilY 19. §-a rerrdelkezik: a közirasznúsági lelentósébe bárki lretekinthet, illetve
ar:ról saját költségére másolatot késríthet.

A szárnlarend számiánkéni tartalmazza az ái]ornány növekedésének, csökkenésének
jogcírneit, az azokat éríntő gazdasági esemónyekei, valamint más számiákkal való
kapcsolatát, toválrbá a számlarendben foglaitai<at alátámasztó bizorrylati rendet" /Szt.t6t. E 1

Az ér t élcc s ö kk ené si l eír &"s s a ántít á si m, ő dj a :

- Valamenil_r,i eszközre Iín cár.is
Az értókcsÖk}<enés összegének számítási alapja: minrien eszköznél a bruttó érték.
Az Ö]<r-rmenikrrs Tanács ahasrrros élettartanróf eszközörri<ént egyedileg - alapveiően a
várható rnűsza}<i élettartam alapján - áilapította meg.

A várlrató hasznos éiettartamot megel őzően értéi<esíteni szándókozott egye§
irrrrnateriális javak (vagyc_ni értékú jog-ok, szeilemi termékek) és tárgyi esztr §iok
maradr,ányértékét esetíieg liell megáilapítarri.
Az értéi<csökkenés elszárno]ása
- it o összegű nettó értékig, (,uagy)
- az_ előre rneghatározoit maradványértékig, (vagy)

. 
a kÖ3:,vl'ijeii.nyilvántartásból történő kii,ezetés időpontjáig törtónik,ha aztlég nem

érteelaoértóket

A kis összegű inrmateriális javak ós tárryi eszközök értékcsö]<kenésel
Az Okumenikus Tanárs a l0o ezer Ft aiattí egyedi bekeriilési értéket el rrem érő
vagÍoni ériéliű jogokat, szellerni terrnó]<eket ós tárgyi eszközöket n használatba



véieilror egy Össeegberr nenj ír,jir le azokat rlgy*di mirrijsítés sBel,ir.it r:szr;&J,yaz,za avá.ihatti (ijeitartálii; -"- 
ir;;iirt.

Az Ökrimeirikris Tanács €8},es esrközöknót egyecli értéltelés alapjíln állapítja meg,
hagj' az iminateriíilis jószág, tárgyi eszi<öz tartns"an szoigálja, *áy iie, ,r*,o iróigáljaT
tevékenYg§gg1, erért nrinden évJ:err a leltárkószítéúoi,'a "Éuratórium 

}<efvise1o
aláírásár'ai kÖte]es igazoini a tárgyi eszközök, iiletve imrnateriíiiis ;avat< térivráses
használatát és irrűszaki áliapotát, majd ezt követően javasiatot kell tenrrie *, .uuii.§u,irasznáiatból va]ó kivonáJra.Az Ökrrmenikus Tanács a vásárolt készletek évközi a]akulásáról folyamatos
mennYisegi és értékbeni nyilvántartást nem vezet. A vásárolt készleteket a vásáriáskor
azonnal költsógként számolja el.
A mérleg fordulónapján meglévő készleiet téte]esen leltár ozza és azt bekerü]ési(beszerzési) értó]<en veszi nyilvántartásba.
M érlc g é s er e dméru1 *lcünut at ás (L metlétclet) .

Aa összes eszközé_rrák 4S.74o ep€r forillt, anreiybőtr
tárg_vi eszk§z érték *,16 sfi4 ezer fonint,
fo::góeszközöi< értéke r,g 6Ey ezer forint,

rnelYből a kÖvetelés összege 5z8 szer ós a pénzkószlet: \g 687 ezer F"t.

&Z Ökurnenil*rs Tanács ingatlannal rencielkezik, tevékenységét
s zó}etre elyén folytatj a.
,{ktív időbeli elhatárolás a 2015. év vógén 21ezer forínt.

Forrásoldal: Az Összes eszközérték forrása jelentős részlren saját tőke,értéke 135 6gt e:',et fonint.

Kötelezettségek összege év végén 255 eze:. forínt.
zzg Szállitő Röv.köt

26
Cégarrtó

aúő Röv.köt

Passzív időbeli elhatárolások & 2otr"4, óvvégón | 7gl ezer f'orínt.

Az Ökumenikus Tanács 2015. évben r,állalkozói tevékenységei nem vógzett, bevéteiei
és kiadásai kizárólag a cél szerintí ter,ékenységgel kapcsoiatban merültJk fel.

fi reclm ény-kin:rrtai Érs :

A cél szerinti tevó]ienységbfi szárirrazó J:evéteie: 51 s7Qezer fcrint



llz Űkrrmeniktts'l'anács ?t]15, ór,ben }<öltségvetási tárncgatás]:arr résaesiilt,

Az Öi<un:err,ikus Tanáes 9í]15. óvlien az aiábbi páIyázati bsuételclckei renoelkezett a
prcgramok ós a költségek tárrrogaiók áital biztosított fedezÉsóre.

'r,ooo.üCIo Nenrzeti Egytittműködósi Atrap - működési tánrogatás
70o.ooo Nemzeti Egl,rittnriíködési Alap - 2c15. óvi ORH program tárnogatása

2.9oo.ooo Nemzeti Kulturális Aiap - 2015. évi ORH ökumenikus programjainak tár
4.ooo.ooo Brrdapest FŐváros Önkormányzati Hivatal- zor5. évi működésí támogatl
5CI0,ooo Budapest FŐváros Önkormányzati Hivatal- :or5. évi szakmai támogatás

Az Ö'lcutl"teniÍcus Trutőcs áItaI zary. évberr kifipetett cú.onlőttyolc az alálrbiak szerint
aiakrr}tak ( zor E Ft) össz, értókben

1o1"CIúo Női Fíissrió
3o.Gü0 Terenitósvédeimi program.,rágrehajtásáhaz - JTÖD Relid

Ref'ormátus Egyházközség Ökurnenikus ifjúsági gl,iiieirezeti mr
4üo"oüCI támcgatása

- Dunavarsány-Délegylrázi
- Ftefornr írtrr s Egyházköes é g

1?o.0oo Ö]<umenikus program támogatása - Magyar Evangélinrni Szövetség
- Oekumenische Forunr

Ökumerrikus program megvaiósítása

5o,üoo §zerencsi Ref" Egiüá zközség

Au ülrumenikus Tanáes 9015. óvben aa adó t gtí-r"a jogcsult voli. A NAV értesítás
aiapján a fetrajánictt z6"§ F't

A tevóleenysóg árbevételét az Ökurnerríkus Tanács az alábbiak szer.int
hasuná}.ta f,el:

i0



§_{iaetások l"ög*RL;

1l"

|}

.}

.}|

4.

5.

t-r.

Ktiphasunú tevékcrrység
költsóg*í
Ányrrgi *lieg{í yáf"*rdítások

§zernéiyí j ellegű ráí'tlrdításoli
Értékesökkenósí leírás
Egyéb ráf'ordítások
Pénzügyi
ráfordításai

műveletek

37 s.54e for..ítrt

* iYű.}

1sB§5

98sü
Jl"z

3

7ű!R.en d kíviiii ráfordítások

V ezet ő tisztségviselőknek nyújtott jirtt*rtások:

ZCIl§. Óv folyarnárr a foőtitkár ($r. Físchl Vílmos} számrára 6 s87 ezer forint
itilti<eriitt kifi.zetósre. .4z Ökrrmerritr<us Tanács elnöke es taglei serrairiif'óle
anyagí, vag}, ternrész etb eni j ut,tatásb arr neffil részesültek.

A aéi szerínti köz}aasznú telékenységbőtr szárrnezó bevótelek ós }cöltsógei<
kiilönbözeEe:
-s"6ys ezer forint ered.mény.

A MEOT alanya a társági adónak.
A 2015 évben válialkozási tevékenységet nem foiyatott, társasági adófizetési
kötelezettség irirrcs.
A közlrasznú tevókenységen kívüi egyéb, vá]]alktlzási ]revótel nem volt, ezért a zor5
éves erednróny a nonprr;fít suervezetei<re vonati<oző előírások szerint teljes egószébeu
tőkeváltozáskónt ltönyveihető.

Vállali<ozási ter,ékenysésbfjl bevétei nincs és költsóg senr lreriilt könl,velÉsre.

Ag Oiirrmenikus Tanács pá.rtnak nem tagja. Támogatást párttól nem i<ilprrit ás nem
rrl"Lrjtott eg.vetlen párt résuér€ §em. Sporteg3-esüiet rósgóre tánrogatás,t nern adott.

Bud,apest, zot6, n:árcius 3r,

Af,,UM
I}r'fisch] Vilinos **"*'
képviselő

i1



Á kgttqís l+r:etywÉÉ*&t veng§# e6y6Er gparv*xpÉ
e gysaen iisítet{ h *saá{r§*§ój a És i<S aháá gnús á gí reteíÉ#Et§*te ,L- Fl- i +i/_

íörvénysaák:

i F riv,árgsi '§örvéltyszé}r

Beküldő acjatai (akinek aa ügyfélkapujátl keresetül a kÉrelem bekiildésre kerül}

§zervezet neve:

Tár6ilév;

ece,!ácji név

Fisehl

fi!sff utónév

Yl!mss

További utónevek

Fisrlrl \riltrio,s

FIarváttr

MaÉvaforl

B6késcselra

q

Vise!t név:

§zületési név;

Á.nyja neve:

Szüleíési ország neve:

§zületésí t*iepiilés ner,,e:

§zületésí id*ie;

Magyarországi Éqyhazak Ökunrenikus Tanácsának Szöveisége

Sgerve3Bt széki,,elye :

lrányítószárrr: EEEE Település:

Magyar trldóso$(

Fuclagrest

KöZteí|l|ei l,ifiV8:

Bejegyző határozat saáff a:

Nyiívántartási szám:

szervetet aclószáma:

l{ö;teíüiÉt jellegq: W:::-]
t:l

Ei_-rffi ffikiry_r/H3FE/Ffr
iE§*FE:iaifTT IT]]
E§HBíEEBíE_E-EE

Képviselő r,leve:

Képviselő aláírása:

1ieltezés:

3uciapest

ilr Fise hl vilntos

Nyo!1tiatva: 2ü3.6.04,04 1s,26.].6K itöltő ve rzi ó : ?.68.§ Ny_9 llttatvány verairí :§.3



A §<effiős ErönvvviteÉt
egyszer{ísítent }: eseánnoEój a

,*,czete! egvt íl sailr\lCuÉt
ós krizir aszaiu sagi nteElák!ete: Pl(-1.42

nüVe:

tuitqvatgleiegl €gyháxa§: ÖllunreriikLls,íar-,ácgának §efirletsé

Ax *gysrerűgítetÉ áves bescáriloló rrrúrlege
(Adalor t:ter íut it,tban.)

Elűaű év
hpl:ltsbítós+

T*,r§yóv

1g9 74C'

ESZi{ OZöi{ (AKr|VÁ.6.)

lll. ErtékpapírOt{

i. lndr_i|ó iókeljegyzett tőke

V, Tárgyévi erectrnény keny

G, Passzív időbeii e|ilatárolásck
l--=-=-_|-
I roHnÁs,or" összssrirr

Eel'ekietett egaküzük

l. lmtlateriális javak

ll, Tárgyi eszközők
1i6 504"

lll. Befekteretl pónzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

|, Készletek

ll. kővetelések

14? 324| l r3§ 740

lv. pétlzeszközök

Aktív itJóbeii etltíiiárclá*"oil

ESZKoZölí. ÖSSZr_5EN

FoRRÁSoK (PAs§ZÍV/,K)

1eE GG1

l l,'Tóíkeváltozás/erednrény

Ill. Lekötott tartalék

i\r. §ftékelési iai.ialék

Vl. TárgyévierOemen@
E, Cóltaüalékok

F. 11.ötelezettsét,e k

HátrasOroit k

l l. Hosszút lr:jár.atú róteleiettsdÖÖR

ill. Rijvid lejár;rtú kötelezett§§í)sk

Kitö !tő rrerriá :2.68.ú Nyúffi tatuány rlei.aió ;§"3 $Jyomtatva: 2fi 1-€.04,ü.t 19,?6.1_6



keimwvia*§a
beszárn*§ój;t

v rzr. t{Ő *g.yú b ü,é,t: r-w *_aalL
*s §qö;:fi t;r.szriúrági gnc§E*iiá*tt Pi<-] 42

§zei,trezet n*ve:

É];t.%

i 
M a § ira r o r s ú 5 i 

§, 
y i. !á : t5 t 1 

u [Tl I k ui_ie n* ac g S n aí il a ti * **"s o g "'''

elóző i:v I tí:rgy,_rv

ú§szesett

37 s$l

4. petyiigtyi lnúvclciek bcveteici

5. liendkívüli l,revételek

aialrítótól kapott hefizetée

A, ossze§ bevétel (,J_+2+3aa*5;

ebbői: közhaszrrú tevéken)ls§g
bevételei

7, §zerrrelyi jellegíí ráforclítások

8. Er{ékcsöki<errési leí|á3

S, egyéb ráfordításrrk

iO_, Pénzügyi rrűvelr:tek
ralo rd l tasa I

,{e e gysze..js ített éves beseánrc §ó e red mé ny-r*'áritát,*sa
Vaílaik9Zá§i tevékeriység

(Ad al ok ezer fori n tban. )

táf!.j,r'éV

i, Et"tÉkesíiés nettó árbevéieIe

:], AJltiVáIt SajaL teliesíLlTlótiyei<
e i'tekE)

3. Eg,veh berletelek

: t?3clü, alapitótól
Deil:eieS ka;rott

támogatások

6, Anyagjelleqú rafordíiások

clrl:dl_: i,ez.,to u:ztsóqvise|ők
iuttatás.ti

Kitöltő verzió :2.68.0 l'Jyomtatvány verzió:5.3 Nyollttatva: ?ú16.04.04 19,?6.16



A í,ieftíjri lil!i:e_v-wiit9!t v9r"_el§ §E3,é!r*r,eyvfiz*{ i leg3rszeriágítttÉ b*aaálx*íSja és letirhábarn*gágÉ nae[EéEricttl I nr_-t,lz 
itlll

llx el3ysae ríj* ítctt évep bepxáit-l*!* el.eel mé ny.ki nt r"ltatásra ? 
"

§íe;"ve4Ét ne1,1*:

B. Összes ráíoreJítás
{6+7+B+9+i61.11;

I rz" n,l,rt;=olósi köt.Jlcf cLtsé9
Il---_--
I l. ncor,'lLr t:Ict;nleiIy (C-i2)
l

A, l(o:potrri köitseqvetcsi
LanlogataS

(n'lrtataP, e:é! ral iDthan.)

tÉVeKe lly-§gq

elő:ő év I elózó áv | íi§rg3z6y

11. Rendliívijli ráfordítágr:k

ei:_|ről ;. |<özlrasanii tavékeny:;ég
r-forJitesai

C. Aeiózát előtt! eredlnény iA.B)

13, Jriviihagynti oggia|ék

E, Tái,gyévi ei,Éqtméíli/ (D-1ll)

Tájékoziató adatoli

B. Heivi önkormánvzati
l:ö|tse gvetesi tarno gatás

C. A: ELlrCpai LJlliíl stíuki!iiáli5
aIapjaibol, illen,e a r^".ohé;rós
Aitt p i;ol nyújron tnrricqitti.ts

D. l'Jo[ntatív iárrrogatáis

E. A SZeiTelvi jói,ecieiar.-raclo
meghataro j,ott rés.:ének atjÓlÓ
renc|elkezese §zeiii-lli
íelhasználásái"ói szóló i996. évi
L]XXVl, t(irvs!11/ aia;]jal i lilLlteii
o:sZec]

F, l{özszolgállatási bevétei

Az adatok köny,",vizsgálaital alá vannak támasztvér,
Könyvvizsgálói záradék El l!]en n lJern

Kitöltő velzió:2,68.0 Nycmtatvány verl!ó:5.3 Nyomtatva: 20].6,04,04 19.26"16



l

Fí;*-U2 i
l

A §<ettájg keinywi,s*Et
egyxeea"nísí{e É-t É:*caá*t*§ój *

v *. et ríql *g 
_"* 

ói^} §és 11, &]FÉ: í
ós li#ali;:szntlsági rtttil#}i}*re

i, §gervezet e.uonasító a$atei

l"(özt*t,Liiet rievQ:
[,{asyar tqdósek

llit iyliú9]án]: 
íT'Fij,,ij]

Köet*rülÉt j*iiÉge i}§:il*l
[:_lrJazs:aln:E-::] Lepcsrihiiz: t__1 Emelct: |. :-l

1.3 Eeje§yzó határoxat suámal E]] EE t*I§l§]riTIllEtF|{lEE
3.,4írlyilvántartásiszárn: EH_m!:
],,4§zerv§zet aelósrá!.!ra: EEEEE|qEE]-n-EE]
1.6 hlépvisclo nevc: ipr r,isci:! Vilmos

2. Tárgyévlr+n végzett alapcél szerinti és közhaszrrú tevékenységek bemutatáse
Éati Hq}.il ázii&ái É{ílretpr}i e§e!] ér{i *t* o es C.r

Pü§c§fltrl§ *ivi te§iÓgíiai - kéí{léseii l}te§lvitatása,§efát t*§!üteteib*§1 y.fi§.t' tága{:í: $*órü drt*k*;í*tpksn
nier*§ciáküi']" ÁZ P kürL]É *c§ áf kái!?ii yasy rÉfid§eeres tanufnrányi ntÜnka-rn*fiszeruerés*.

3. k ózhasan ú tc+vékenyság§k berniltátása {tevékenységenkónt)

3. 1 l",özhasznú tevékenysé!, mfrünev§Zése öku menikus hitélÉti cé!ok ícladatol{ ellátása
3.2 Közha5;nú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A clvií törvény előíiásai seerint

i.1 l,,lév

y;irorsiá9i Egl,hárak !fl efi íki-l§ Tarrácsa!.tiak §:tiv*t*ég*

4l ,l

3.3 Közlrasznú tevékenység célcsoportja: iási tevék
3.4 Közhasanú tevékenységből részesülők létszáma;
3.5 Közhasztrú tevókenység főbb erednrényei;

!:ialai ds rl *l;r r *ckö a i íó r.t_r pi aú!.-ai váíá
fi kü d4§éröt táp a§Etfi.ieffi i rót

1500000

Kitö ltó ve reió : ?" 68,0 N)/o iiltaitlárty verzió l5.3 lJy{rll1talvÉi,l ?03"*.e4 -a 1 ].9"3€"].§



l
l

PK-1.42

i E gyhágat: _§ky n: e n i ku s Ta*á*sáiraii sxfi tJetsé§s

5. Cél se*rinti jil!*ctjásí]li kiniutatáea

9él szerinti juttata§§k kinruiatásn
(i$ l 11íl9ssze9en)

íád€iak ezar b ri nttlan.)

Cél .q;erirrii jUltaiás líqlji}*vezó§e

c]eil szerinti juitalás megnevezése

Cel s:zerinti julaüás megnevczóse

Cél szei"inli juttatások kirnut§túsa
1osszesenJ

s. vezető tisztgé§visgiőknsk nyújÉett iáJtiatá§

Kitöliő verzió l?.68.0 Nyoiniat\,áRy v+reié l§.s

É1 Ti§u t-Eég Eiőző év ii) TárüyóV (?)

egyhÁrí sajió 40fr
6.2 T!sZt5ég Előző év (1) Tárgy év (2)

A, Vezető tisztségviselőknek nvríitott
Juttatás (mindösszesen); 40{ 4cC

tíj}.smtetval efl 16,fi {,.$4 19,ás.16



A E*ettős
eg}rsnení.ísített

i,{íin.yv..íi.;.gj.t
1resrír*lcEé3;a

vez*tíj egyáb sr&fl vúinÉt
és §<,öri l;szll ilsi:g;" n; tEj *ktrc t e ?i<-11+J

§;.erveiet n€V§:

$t<lirncnIku§ l-anácsán+k S;öv

Tán_l oQ,aiási F ro g rílm eln,_=vezé se
3ku gitert r k* s V-i i á§ F§B ffh-e.p

Tán rogató rregnev:zése; 3fi d eíJ Ésí F {iv§.f ü ÉJ § * ieo r;tt Ét l yz eíí i4r\.É.i,al

Tárrogatás fc,rrága:

kö::1:i-trrii iioliscüvgff:l! i i

%

önlír,|,íllányzaii l:öitsú3veté§ l{l
LÉH

..::::.-.,_%

neíí,Jcll.aj7i tJirns T'-il!
ry:!::.-:ry

rna: gazciálkodó nlJ
Tánlo gatás lc{űlaúail]a: 1§§F, 8s" el,f_fi i§. n §. 31

Támogatási ö5saeg: 500 00o

" ebből a iár,gyevte jutó össreg: §(Js 9ú0

1 - Largyevberr felhasznált összerJ 50ü 098

iárqyévben fClyó5ítoit ös§Zeg:
§80 í}0o

Tárnogatás típusa: vissaatér,ítenelő n vissza nem térítendő ffi
Tárgyévben fel hasanált ö§§zeg részl*tezése jsscífi:en kérrt

Szerrréiyi
U

Doiogi
38o coü

Felha|tnozási

összeseiri: 5o0 sü0
1:

Tám*satá§ tárgyérli ípihasarrálásánRl< sa*iveges betnútaiása;
Vilá§i§ia§eí:ikia*várlg.ltorlg§Lt§ire}rti+g*eet*ÉFaE'!i1i;
köit§$g g! fi gic résrh en i fer!c.ia és*,,

----
]l- _-pj*l}}Jeiközi itt,:allap s]eív#Eéié

Kitöitő Verzió :2.68^0 sJyonntatvány verziÓ:E.3 liyomtatva: vOtB,ű 4,04 1.§.2s.t§



Á kgttíís Eeáix:yl^gl *§* vr:zetti *gyéi] §§Ér.vepe€
esy :;zer" űsíte ti b *seán. *t*.! a és Ellirhíiggcr úsági rnei ! élrie t* §}li=142

Ökumenikus Tanáegánir!.; §§öV§t§

Támogatási i]rOgram elngvezése:
t tec-r xil:porrr nlir Ítoriáoó 

-

Támogató rni:gRevezésg: §§y.ol+s,i *il kfi ílttf.!l1y;ő,í

Tárnogatás forrá§a:

közFsnti költsegvetés
%

á nkoi,r,nÁnyzeti költsé§lvetéE

%

netrleetF;ózi íOrrás

%

rnás gazdálkedó

n
L=J

*iál

tr
nU

Támogatás időtartams.: 3ft.!,§. &6. t}t.eü9*, *1,.3l,'

Támogaiási öss:eg;
4 Q00 süü

- ebből a tárgyévrejutó összeg: 4 fiüo cff§

- tárg;lévben íelhaszrráit összeg:
+ 0§s c§0

tárgyévlren folyós ított ö§SZeE ;

4 000 000

Támogatás típusa: vissaatérít-.rT dő T]
Ll vissaa nem térítendő ili

T'árgyévben feihagzná|t ö§sxeg réstletezése jogeímenként

lilentéiyi

Dologi

Fellralmozási

G§seesen:

TárnÖgáía;'iáig'
dt§{*:9*i*giEgyiláe,nk*xi^rgrr*liilqrlsTtii}áiÉáfiá
tr ű §nóíl é§i kö l1gé§ fed Ée Ét{*l"i eE tárrr o g3.atds.

né !l4!v.l qvpEl, Y§g4cll lupp.EVeKeílysegt,K e5 pr§g|am0K íreryluEata§a
ieikÜiié:j!laZaikol]ÍElel]ciák,iiturgiáí<renaezéie'

Kitóitő vernió;2,68,0 |dyorT rtatváRy verrió:5.3 1,1yomtaír|a: ?016,ü4,04 ].S,;S,16



É*ettős liönwvit*Ét, v*n*íő e*vé
í"á3§EtÉt,{ asnmtisági a,*ei}éÉ<i*i.e

ka:poílti l<öiisrj6vr;les |H
-ffi'%*

c n |"_ti ltri i;ry--.l ti itij lts t.L:v etr) s f_fU

n

szgrveíet rleve:

;\,']3sy1|9rsz4gi Egyházak Ök,"rrnetrikrrs Tarrácsának §eőveiséele

Tánrogató merltlevez_éae í!§ifiisttRfi kí/íet

ránlogatás iclaitartall]a.

Táilo6atási összeg:

- ebből a tárql,evre jutó összeg,

Támogaiás típusa: vissaaté ríie ncíj viss;:a nent téríierrcíő
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2. sz. melléklet

TELJESSEGI NYILATKOZAT

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUUENIKUS
TANÁCSÁNAK SzÖvETSÉGE (továbbiakban MEöT)
(1117,, Budapest, Magyar Tudósok Körútja 3.)
- Képviseli Dr. Fischl Vilmos főtitkár -

2 0 l 5 december 31.-i állapot szerint elkészített rÖZHaSZNÚ
EGySZERÚsÍrBrr Bvps BESzÁMolÓlÁNar és kapcsolódó
dokumentumainak felülvizsgáIatáv al összefiiggésben -annak érdekében,
hogy a könywizsgáló a pénzúgyi kimutatásokról a Számvitelről szóló
2000, évi C. Tv - nek, valamint a Számviteli Tv-ben meghatározott
egyéb szeruezetekre, illetve ezen szervezetek beszámoló-készítési és
könywezetési kötelezettségének sajátosságairól kiadott Korm.
rendeletnek való megfelelésről véleményt alkothasson -

i g a z o l j u k, hogy legiobb tudásunk szerint képviseltük az auditálás
softtnaz alábbiakat:

1, / Felelősek vagyunk aKözhasznú egyszerűsített éves beszámoló
2000. évi C. Tv - nek megfelelően nyilvántartott adatokból
törlénő összeállításáért-, a Beszámolónak a Törvénnyel , a
vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel és tényekkel való
összhangjáért , azért, hogy a Beszámoló a MEÖT vagyonáról-,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hű és valós képet mutasson
az év fordulónapján.

2. l Az Eves beszámoló összeállítása előtt valamennyi rendelkezésre
álló bizonylat és a2015 évet illető gazdasági esemény elszámolásra
került, amelyet a Beszámolő tartalmaz.

3. / Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése,
amely lehetővé teszi olyan pénzügyi kimutatások készítését,
amelyek nem tartalmaznak lényeges hibás állítást.

4. l Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a Beszámoló forduló-
napja utáni időszakban történt események miatt apénzúgyi
ki mutatás o k teki ntetéb en kli gazitást i g énye lt.
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Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé
tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételtközzétételét
vagy az előző időszaki hibák konigálását atényidőszaki pénzügyi
kimutatásokban.

K i j e l e n t j ük, hogya2015 december 31.-i állapot szerint
elkészített Közhasznú egyszenísített éves beszámoló
felülvizsgálata alkalmából a könywizsgáló tészére szolgáltatott
adatok és információk teljeskörüek; nincs tudomásunk olyan
bárminemű lényeges tartozásről, vagy követelésről, amely a
Beszámolóban foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná a MEÖT
pénzűgyihelyzetét.
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