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Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége 
nyílt Közgyűlésének üléséről 

 
Felvéve: 2022. március 7-én, hétfőn 1200 órakor a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának Szövetsége – a továbbiakban: MEÖT – székhelyén: 1117 Budapest, Magyar 
tudósok körútja 3., a MEÖT Tanácstermében. 
 
Jelen vannak: a MEÖT Tagegyházainak vezetői, a Tanácsadó Testület tagjai, a MEÖT 
Bizottságok elnökei és tagjai, az együttműködő, megfigyelő egyházak, egyházhoz kötődő 
szervezetek tagjai, képviselői, a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Tárgy: A 2022. február 21-én kelt meghívóban átvételi elismervénnyel és e-mailen közölt 
napirend és egyéb dokumentáció, amely papír alapon ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Steinbach József püspök, MEÖT elnök szolgálatával, áhítattal kezdődik a Közgyűlés. 
 
1. Az Elnök Úr megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra és megállapítja, hogy a megjelentek 
számára tekintettel a Közgyűlés határozatképes. Megállapította, hogy az ülés összehívása 
szabályszerűen történt és a szavazásra, részvételre jogosultak legalább ¾-ede jelen van. A 
szavazás módja nyílt. Az Elnök Úr a meghívóban foglaltakkal egyezően a megjelentek elé tárta 
a – szabályszerűen közölt – napirendet, melyre kiegészítő javaslat nem érkezett, és megállapítja, 
hogy a Közgyűlés megtartható. Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatokat: 

 
1/2022.03.07. sz. Közgyűlési Határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag (100% igen szavazat, 0% nem szavazat és 0% tartózkodás mellett) 
elfogadta a meghívóban közölt napirendet, annak megtárgyaláshoz hozzájárult. 
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A Közgyűlés egyhangúlag (100% igen szavazat, 0% nem szavazat és 0% tartózkodás mellett) 
levezető elnöknek megválasztotta Steinbach József, püspök urat, a MEÖT elnökét, 
jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Fischl Vilmos urat, a MEÖT főtitkárát, a közgyűlési 

jegyzőkönyv-hitelesítésére Kondor Péter püspök urat és Dr. Khaled A. László 
szuperintendens urat. 

 
 
3. Az Elnök Úr a Közgyűlés elé terjesztette a MEÖT 2021. éves Beszámolóját és 
Közhasznúsági Jelentését, melyet Nagyné Lehoczki Anita Gazdasági vezető készített. Kohán 
Péter úr, a Számvizsgáló Bizottság elnöke és Baracska László úr, független könyvvizsgáló a 
beszámolót ellenőrizte és elfogadásra javasolta. Elnök Úr a beterjesztett iratok megvitatását 
követően a 2021. éves Beszámolóban és Közhasznúsági Jelentésben foglaltak elfogadását 
szavazásra bocsátotta. 
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A KÖzgytilés egyhangúlag (100% Ígen szavazat, OYo nem szavazat és 0%o tartőzkodás mellett)

jóváhagyta MEÖT 202I. éves Beszámolóját és Közhasznúsági Jelentését.

A Közgytílés egyebekben megtárgyalta:
1. A Közgyűlés megtárgya|ta aFelügyelő Bizottság ügyrendjét
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A KÖzgyűlés egyhangúlag (100% igen szavazat,O%o nem szavaaat és \Yo tartőzkodás mellett)

jővéhagyla a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

Elnöki zársző: A levezető Elnök megállapította, hogy a Közgyilés határozatképességében az
egész Közgyúlés ideje alatt váútozás nem állt be, a szavazások eredményesen, ahatározatok
egyhangúlag történő, szabályos elfogadásával történtek.

Azarő imádságot és áldást Kondor Péter, a MEÖT alelnöke tartotta. Az Elnök Úr a Közgyűlést
berekesztet te. A j e gy zőkönyv lezénv a 2022. március 7-én 1 3 

00-kor.
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