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A Zsinati Tanács
2011. május 25-i ülésének határozatai
A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 95/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház zárszámadását (2010. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolóját és a 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót) elfogadja, a következő összegekkel:
Egyenlegek, 2011-re áthúzódó, fedezettel rendelkező kötelezettségek
Költségvetési fő fejezetek
Egyenleg MRE 2010. évi ktgv (I–V. fejezet)

13 298 520

Egyenleg MRE 2010. évi Közegyházi ktgv

8 630 670

Egyenleg 2010. évi Nyugdíjalap

-33 163 475

Egyenleg Kárpát-medencei MRE

7 891 802

Elsődleges költségvetési egyenleg

-3 342 483

Elkülönített alapok
Nyugdíjalap éves felhalmozása

-33 163 475

Kárpát-medencei Oktatási Alap

7 891 802

Működési egyenleg az alapok nélkül

21 929 189

A 2011-es költségvetésre áthúzódó kötelezettségek
I–V. fejezet

512 457

V/ 2.3.

Közművelődési intézmények 2010-es támogatása

360 000

V/ 2.4.

Közoktatási kiegészítő támogatás

152 457

Közegyházi költségvetés

16 906 700

VII. 1.

Rajnai egyház adománya

4 135 650

VII. 1.

Fillér utcai ingatlan eladásából befolyt továbbutalandó

3 500 000

VII. 1.

Siketmisszió céladományai

773 300

II. 8.2.

Dizseri emlékérem

600 000

II. 1.2.1.

Zenei feladatok céladományai

I. 3.1.

Kárpát-medencei áthúzódó feladatok

VI. 3.

Elektronikus törzskönyv

VII. 1.

Egyéb áthúzódó kötelezettségek

II. 2.4.

500 000
3 000 000
897 750
1 500 000

Könyvvizsgálat áthúzódó kiﬁzetése

2 000 000

Összesen

17 419 157

Végleges (felhasználható) egyenleg

4 510 032

Budapest, 2011. május 25.
Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A ZSINAT SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA
JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS.T. - 96/2011.05.25.
1.
2.

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését az MRE 2010. évi gazdálkodásáról elfogadja.
A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését az MRE és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról elfogadja.

Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Számvizsgáló Bizottság jelentése az MRE 2010. évi gazdálkodásáról
1.

2.

3.

4.

5.

Az egyházkerületi költségvetési zárszámadások beadási határidejét az elmúlt évben a Zsinati Tanács
június 30-ára módosította. A Számvizsgáló Bizottság megállapította, hogy a 2009-es beszámolóikat
az egyházkerületek az előírt, módosított időpontra eljuttatták a Zsinati Hivatal gazdasági és pénzügyi
osztályára. A 2010-es beszámolók beadási határideje 2011. június 30., ezért a beszámolók beadását
a bizottság jelenlegi vizsgálatában nem ellenőrizte, és megköszöni a Gazdasági Bizottság eljárását,
hogy a bizottság észrevételeit ﬁgyelembe vette.
Az előző számvizsgálat hiányolta, hogy (az akkori vizsgálat időpontjáig) 2009. évre nem történt leltározás. A mostani vizsgálat időpontjára a leltározás 2010. december 18-i időponttal megtörtént.
A bizottság a leltározási jegyzőkönyveket megtekintette, és rendben találta. A leltározást követően
több leltári eszköz selejtezésre került. A selejtezési jegyzőkönyvek áttekintése során kiderült, hogy
a könyvekben még olyan eszközök is szerepeltek, amelyek korábban már elajándékozásra, illetőleg 2006-ban értékesítésre kerültek, vagy beazonosíthatatlanok voltak. Ezen eszközök selejtezése
megtörtént, a könyvekből kivezetésre kerültek. Két tételt a vizsgálat szúrópróbaszerűen, részletesen
ellenőrzött. Az értékesített eszköz ellenértéke 2006. február 15-én bevételezésre került, az elajándékozott eszköz (páncélszekrény) 2010. július 1-jével átvételi elismervénnyel a Károli Gáspár Református Egyetem állományába került.
A megelőző vizsgálat megállapításai alapján a Pénzkezelési Szabályzat kiegészítésre került, amellyel
az utalványozók kijelöléséért felelős vezető személyt nevesítették, illetve a házipénztári rovancs gyakorisága is szabályozásra került.
A bizottság megtekintette a zsinati ingatlan-nyilvántartást, amely több évi erőfeszítés eredményeként
elkészült, és a könyveléssel összhangban teljeskörűen dokumentálja a Magyarországi Református
Egyház közegyházi tulajdonban álló (zsinati) ingatlan állományát. Megfontolásra ajánljuk a Zsinati
Elnökségnek a zsinati ingatlan-nyilvántartás további kibővítését egyházunk egész területére vonatkozóan. Javasoljuk ezt azért, hogy egyházi javaink állományát Zsinatunk teljes egészében megismerhesse, annak felhasználásáról képet alkothasson, és gondolkodhasson az arra alkalmas ingatlanok
kihasználásának, gazdálkodásba történő bevonásának elősegítéséről.
Pénztárellenőrzés havonta történik. Szúrópróbaszerű vizsgálattal megállapítottuk, hogy a házipénztári kiﬁzetések a Pénzkezelési Szabályzatban előírtak alapján, a tényleges számlák alapján megtörténnek. A költséghelyek az eredeti bizonylatokon rögzítésre kerülnek, mely alapján a könyvelés történik. A gépkocsik üzemanyag elszámolása az APEH/NAV szabályzata szerint történik. A házipénztár
ellátmánya a vizsgált esetben a bankszámla terhelési napjával a házipénztárba bevételezésre kerül.
A kiﬁzetési alapbizonylatoknál a teljesítési igazolás az utalványozás, pénztár ellenőrzés minden esetben a Pénzkezelési Szabályzatban előírtaknak megfelelően történt.
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6.

7.

8.

Bizottságunk megvizsgálta a Magyarországi Református Egyház 2010. évi költségvetési beszámolóját, mely a 2010. évi elfogadott költségvetési tervre épül, mely tartalmazza a megelőző év szabad
pénzmaradványát, 213 390 201 forintot. Ugyanakkor megemlítendő, hogy a 2010-es költségvetésben
a jelentősen növekvő 1%-os felajánlásokhoz minden korábbi évnél jelentősen alacsonyabb állami
kiegészítés társult. Megállapítottuk, hogy fentiek alapján a költségvetés (az elkülönített alapok és a
2011-re áthúzódó kötelezettségek levonása után) 4 510 032 forint szabad pénzmaradvánnyal zárt.
A bizottság megvizsgálta a céladományok nyilvántartásának és kiﬁzetésének rendjét. Megállapítottuk, hogy 2010. év folyamán az 5000 fő alatti települések lelkészeinek jövedelem-kiegészítésére adott
állami támogatás 4 részletben érkezett meg a Zsinati Irodára. Az egyházkerületek számára a rájuk
eső összegek a lehető legrövidebb időn belül kerültek továbbutalásra.
Egyebekben a Számvizsgáló Bizottság mindent rendben talált, a nyilvántartások naprakészek.

A Számvizsgáló Bizottság jelentése
az MRE intézményei 2010. évi gazdálkodásáról
MRE BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZ
Felvéve:

2011. április 19.
MRE Bethesda Gyermekkórháza
gazdasági igazgatóságán

Jelen vannak:

A Zsinat Számvizsgáló Bizottsága részéről:
Máthé Botond és Derzsi György
Zsinati számvizsgáló bizottsági tagok
A kórház részéről:
Dr. Velkey György főigazgató,
Benőné Székely Júlia gazdasági igazgató

Tárgy:

1.
2.
3.

4.

1.

MRE Bethesda Gyermekkórháza
2010. évi gazdasági beszámolója, mérlege,
és egyéb dokumentációjának vizsgálata

Megállapítások:
Az előző vizsgálatok során tett javaslatokat a Kórház elfogadta.
A Kórház szabályzataiban, nyilvántartásaiban, utalványozásaiban szabályszerűséget találtunk.
A Kórház könyvvizsgálója vizsgálatai során az állami és az egyházi szabályok ﬁgyelembe vételével
tette megállapításait. A Könyvvizsgálóval a Számvizsgáló folyamatos kapcsolatban volt és van, annak
érdekében, hogy a Kórház számvitele és kapcsolódó nyilvántartásai teljes körű, valós, naprakész
információt szolgáltassanak minden téren.
A vizsgálat során tapasztaltuk, hogy a Kórház folyamatosan megújul, gazdálkodásában célszerűségre törekszik.
A Bizottság javaslata:
MRE Bethesda Gyermekkórháza 2010. évi beszámolóját 1 560 331 e Ft bevétellel és 1 510 244 e Ft
kiadással elfogadásra javasolja.
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MRE KÁLVIN JÁNOS KIADÓ
A 2010. évi mérlegbeszámoló 2011. április 12-én elkészült. A mérlegbeszámolóból megállapítható, hogy veszteséggel zárta gazdálkodását a Kiadó. A Kálvin Kiadó 223 319 e/Ft bevétele mellett a ráfordítások összege 234 406
e Ft volt, így -11 087 e Ft veszteség keletkezett.
A veszteség alapvető oka az értékesítési árbevétel csökkenése.
A Kiadó az öt munkaágra külön-külön is nyilvántartja a bevételeket és a ráfordításokat. Ezekből megállapítható,
hogy az egyházi központi és egyéb támogatás nem fedezte a veszteséget. Az egyházi támogatás projektekre
vonatkozik, így a felhasználás célirányos.
Összességében megállapítható, hogy a -11 087 e/Ft mérleg szerinti eredményből a támogatások nélküli nettó
eredmény -21 637 e Ft.
A mérleg szerinti eredmény csökkenésének mértékében a saját tőke csökkent.
A Kiadó készlete nőtt az előző évhez képest, 179 M Ft-ról 211 M Ft-ra, melynek oka, hogy az év végén jelent
meg többek között a parókiális könyvtárhoz elkészült sorozat 3 kötete is.
A követelésekből a peresített követelések összege nem változott, 2,9 M Ft volt, melyből egy nagyobb 1,8 M Ft, a
többi egyenként kisebb összeget képvisel. Az 1,8 M Ft követelés már több éve fennáll, a bírósági eljárás során – az
intézmény tájékoztatása szerint –, a követelés jogosságát elismerték, de az adós cég ellen felszámolási eljárás
indult, így a követelés kielégítése, illetve annak időpontja kétséges.
A Kiadónak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A Zsinat bizonyos kiadványokra kölcsönt folyósított, ez a
rövid lejáratú kölcsönök között szerepel. Ezt az értékesítés arányában ﬁzetik vissza, azonban az eladott példányszám alacsonyabb az ütemezettnél, így a kölcsön meghosszabbításra került.
A Kiadó és az MRE szerződést kötött a „Kálvin Kiadványok” megjelentetésének ﬁnanszírozásával kapcsolatosan, melynek elszámolásait rendben találtuk.
A mérleget könyvvizsgáló hitelesítette. A felkért könyvvizsgáló Filák Józsefné, aki eseti megbízás alapján végzi
munkáját.
A könyvvizsgálói jelentés hiányosságot nem tárt fel.
A Kálvin Kiadó az államilag előírt szabályzatokkal rendelkezik, a szükséges aktualizálásokat elvégezték.
A szervezetnél a leltározás rendszerszerűen megtörténik. A selejtezési jegyzőkönyvek – mind az immateriális
javakat, mind a tárgyi eszközöket illetően – rendelkezésre állnak.
A március és november havi pénztári bizonylatokat szúrópróba szerint ellenőriztük. Hiányosságot nem tapasztaltunk.
Összegezve megállapítható, hogy a Kiadó gazdálkodása rendezettnek minősíthető.

REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET
Jegyzőkönyv, mely készült:

2011. április hó 7-én
a Református Lelkészi Nyugdíjintézet
hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Gueth Péter és dr. Pataky László
számvizsgáló bizottsági tagok, valamint
Rácz Judit igazgató, illetve Molnár Zsuzsanna
jkv. vezető

Tárgy:

a Református Lelkészi Nyugdíjintézet
2010. évi gazdálkodásának
számvizsgáló bizottsági ellenőrzése

A Református Lelkészi Nyugdíjintézet az állami törvények által előírt szabályzatokkal rendelkezik, a szabályzatokon 2010-ben korrekciókat nem vezettek át, mert erre nem volt szükség.
A Nyugdíjintézet 2010. évi gazdálkodását az éves szerződéssel rendelkező könyvvizsgáló felülvizsgálta, a
könyvvizsgálói jelentés hiányosságokat nem állapított meg.
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A Számvizsgáló Bizottság a 2010. áprilisi és októberi pénztári bizonylatokat felülvizsgálta, a vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel, a bizonylatokon a szükséges aláírások (utalványozás, pénzfelvevő, bizonylat kiállító) megtalálhatóak.
Az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet a lelkészekre vonatkozó
beﬁzetéseket rendezetten nyilvántartja.
Az állam felé történő beﬁzetések analititkus nyilvántartása megfelelő program felhasználásával történik. 2010ben APEH ellenőrzés nem volt, az Intézetnél a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság több ízben tartott ellenőrzést.
Az Intézetnél a leltározás megtörtént, a 2010. december 31-i leltár rendezett, selejtezés nem történt.
A 2010. évi mérleg alapján megállapítható, hogy a saját tőke növekedett az előző évhez viszonyítva, a növekedés mintegy 135 millió forint.
Az Intézet 116 millió forint közegyházi támogatást kapott, mely az elfogadott költségvetésben szereplő összeggel megegyezik.
Az előző időszak megállapításaihoz kapcsolódóan megállapítható, hogy a lelkészek folyamatosan és teljes körűen több esetben nem tesznek eleget ﬁzetési kötelezettségeiknek.
Az esperesi hivatalok az éves tagsági és fenntartói járulékokról több esetben tapasztalhatóan nem mindig
megfelelően töltik ki az előírt adatszolgáltatási lapokat. A szúrópróbaszerű ellenőrzésből megállapítható, hogy
a 15%-os tagsági járulék és a 21%-os fenntartói járulék a beﬁzetés időpontjától függetlenül minden hónapban
szerepel. Az ellenőrzés során sajnálatosan kell megállapítanunk, hogy az adatlapokat a következő egyházmegyék
nem küldték meg a Nyugdíjintézet részére:
– Dunamellékről: Bács-Kiskunsági, Északpesti, Vértesaljai,
– Dunántúlról: Somogyi, Veszprémi,
– Tiszáninnenről: Borsod-Gömöri,
– Tiszántúlról: Nagykunsági,
így ezekre az ellenőrzés során nem tudunk érdemleges megállapításokat tenni.
Javasoljuk, hogy a költségvetések elfogadását követő 15 napon belül az egyházmegyék a tervezett járulékalapról szóló adatlapokat küldjék be a Nyugdíjintézet részére, míg a tényleges bevallást a tárgyévet követő év február
28. napjáig küldjék be a hivatalba. Így a Nyugdíjintézetnél a tervezhetőség és a szúrópróbaszerű vagy teljes ellenőrzés rendszerszerűen biztosítható.
A Számvizsgáló Bizottság a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2010. évi gazdasági és pénzgazdálkodási tevékenységét összességében jónak ítéli, elfogadja.

REFORMÁTUSOK LAPJA
Készült:

2011. május 13. napján,
Budapesten, a Reformátusok Lapja
hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

T. Németh László felelős szerkesztő,
Fónagy György könyvelő,
Körtvélyessyné Geréb Julianna gazdasági munkatárs,
Bertalan János az MRE Zsinata Számvizsg. Biz. tagja,
Markó István MRE Zsinata Számvizsg. Biz. tagja

Tárgy:

Soros ellenőrzés 2010. évi pénzügyi gazdálkodásról

A számvizsgálók áttekintették a 2010. évi záró számadást és mérleget. Örömmel állapították meg, hogy a Számviteli Törvény előírásainak való megfelelés, a 2010. évi bizottsági ellenőrzési szempontok alapján végzett szúrópróbaszerűen végrehajtott ellenőrzések is mind szabályszerűen történnek. Nagyfokú felelősségérzet, egyházunk
gazdasági törvényében foglaltak maximális ﬁgyelembevétele és az intézet specialitásainak való teljes körű megfelelés jellemzi a gazdasági és pénzügyi tevékenységet. Az egyházi és állami törvények által előírt nyilvántartásokkal rendelkeznek, karbantartják és aktualizálják.
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Ez évi vizsgálódásunk kiterjedt még a 2010. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak részletes vizsgálatára
is. Szúrópróbaszerűen ellenőriztük egy hónap lekönyvelt adatait, amelyeket a bizonylatok áttekintése után rendben találtunk, a kiﬁzetések bizonylatolása megfelelően történik. A 2010. évi leltárt 2011. január 8-án készítették el,
selejtezés nem történt. 2010-ben céladomány nem érkezett, de azon cikkírók jogdíja, akik jogdíjukról jótékonysági céllal lemondtak, a pontos nyilvántartás szerint továbbutalásra kerültek a szerzők által megjelölt célintézmény
részére.
Az intézmény mérlegét a könyvvizsgáló ellenjegyezte, melynek egy-egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az ellenőrzés során a számvizsgálók megállapították, hogy a Reformátusok Lapja a színvonalas munkavégzés ellenére, a 2010. évi gazdálkodását minimális veszteséggel zárta. Megállapítható, hogy a rendelkezésre álló
pénzügyi forrásokkal a lap megjelenése nehézségeket okozott – a megrendelt példányszám növelése lehetne
megoldás. (Például: ha csak minden gyülekezet, illetve presbiterei megrendelői lennének a lapnak, úgy több millió
forintos forrásbővüléshez jutna a szerkesztőség.) A számvizsgálók kérik a lap főszerkesztőjét, hogy az egyházmegyék gyülekezeti bontásban kapják meg a Reformátusok Lapja általuk rendelt példányszámainak kimutatását.
Javasolják még, hogy a Reformátusok Lapja státuszának (önálló jogi személyiség) rendezése a gazdálkodás
biztonságának, számtalan pályázati lehetőség elérésének lehet biztosítéka. Ez nem változtat a jelenlegi helyzeten
(a Fenntartó továbbra is a Református Egyház), pusztán a megszerezhető pénzeszközök lehetősége előtt nyitja
ki a kaput.
Végezetül a számvizsgálók köszönetet mondtak az intézmény vezetőjének és gazdasági-pénzügyi munkatársainak az ellenőrzések során tapasztalt pozitív és odaadó munkájáért.
A bizottság tagjai javasolják a Zsinat felé a Reformátusok Lapja 2010. évi záró számadásának és mérlegének
elfogadását.
A jegyzőkönyv a jelenlévő felelős szerkesztő és gazdasági munkatárs jelenlétében felolvasásra került, akik az
abban foglaltakkal egyetértettek.

REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Készült:

2011. április 15-én,
a Református Missziói Központban

Jelen vannak:

Divák Annamária könyvelő,
Virág Enikő pályázati referens,
Magyarné Balogh Erzsébet lelkész-igazgató,
Dezsi György Zsinati számvizsgáló,
Máthé Botond Zsinati számvizsgáló

Az előző évi számvizsgálat javítandó hibát nem állapított meg.
Belső szabályzatok felülvizsgálata, 2010-es aktualizálása megtörtént.
Az RMK 2010. évi könyvvizsgálata még nem történt meg.
A Missziói Központ eredménykimutatása szerint a tárgyévi eredménye -5 e Ft. Pénzforgalmi tevékenység alapján az RMK 2010. évi pénzügyi tevékenysége pozitívnak mondható.
A Missziói Központ vállalkozási tevékenységet nem folytat, állami, normatív támogatásban nem részesül. Az árbevétel (vállalkozási tevékenység) hiánya, illetve a normatív költségvetési támogatás
hiánya nem teszi szükségesé a Számviteli Törvény szerinti könyvvizsgálatot, illetve nem szükséges
a könyvvizsgálat a Költségvetési Törvény alapján sem. Zsinati Határozat alapján könyvvizsgáló van.
Ellenőrzése jelenleg folyamatban.
Vizsgálatra került az RMK 2010. decemberi pénztára. Lényeges, hibás állítást, illetve eltérést nem
találtunk.
A leltár felvételre került.
A költségvetési elszámolás tervezet szerint teljesült, elenyésző esetben (Cigánymisszió épület felújítása, Siketmisszió gyerekjátékok beszerzése és táboroztatás stb.) kerettúllépést mutatnak.
Megvizsgáltuk a Központi Iroda KEN 467, Iszákosmentő Misszió IBE 189 frsz-ú személygépkocsi menetleveleket, amelyek szigorú számadású nyomtatványként nyilvántartásban vannak.
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Az elszámolhatóság áttekinthetősége érdekében (külső vizsgáló számára) szükségesnek látjuk és
javasoljuk, hogy a tankolást igazoló üzemanyag számlák a menetlevelekhez csatolva kerüljenek elszámolásra, hogy az RMK vonatkozó elszámolási szabályzata betartása ellenőrizhetőbb legyen. Az
elszámolásokban problémát nem észleltünk.
A Főkönyv ellenőrzése után megállapítható, hogy a Missziói Központ költségvetése, a rendelkezésre
álló pénzeszközei az elvárható minimum kettő havi üzemeltetési tartalékot még nem fedezik.
A biztonsági tartalék 30 M Ft-ban határozható meg a 2010. évi számok alapján is. Jelenleg rendelkezésre áll 29 M Ft, amiből lekötött EU-s pályázati pénzek 17 M Ft, vagyis a szabadon felhasználható
pénz 12 M Ft. A Missziói Központ 16 különböző feladatkörben nyert el: 7 uniós pályázatot, 1 Szociális
Minisztériumi, 1 Kerületi Önkormányzati, és a Munkaügyi Központtól több pályázatot nyert. Két EU-s
sikertelen pályázata volt. A lezárt pályázatokkal szabályszerűen elszámolt és azok elfogadásra kerültek. A folyamatban lévő pályázatok utóﬁnanszírozásúak, melyekhez az RMK saját pénzeszközeiből
28,6 M Ft-t előﬁnanszírozott 2010-ben, melynek elszámolása és kiutalása 2011–2012-ben lesz.
Az RMK pénzügyi ﬁnanszírozása számvizsgálói álláspontunk szerint a belső gazdálkodás átláthatóságából eredően normálisnak mondható.
Az ellenőrzött bizonylatok között ﬁktív gazdasági eseményt nem találtunk, rövid lejáratú kötelezettségei határidőn belüli, nem lejárt kötelezettségek. Álláspontunk szerint a pénzügyi-számviteli rendszer kellően zárt, nem manipulálható, és az ellenőrzéshez szükséges információkat kellő részletezettségekkel biztosítani tudja. A számviteli nyilvántartás a külső pénzügyi forrásokra tekintettel is kellően
részletezett.
A könyvelés eleget tesz az egyházi ás állami számviteli kötelmeknek, és lehetőséget biztosít a speciális elszámolások nyomon követésére, többek között a missziói ágak önálló elszámolhatóságára,
illetve információt tud szolgáltatni a pályázati pénzek egyedi elszámolására is.
A számvizsgálói megállapítás összességében az, hogy az RMK 2010. évi pénzügyi gazdálkodása
pénzügyi tervét megtartotta, de az RMK tényleges eredményessége nem a pénzeszközökben mérhető.
A rendelkezésre álló adatok, információk alapján a Számvizsgáló Bizottság megköszöni az RMK
pénzügyi-számviteli munkáját végzó dolgozók hozzáállását, és az RMK valamennyi dolgozójának
munkájához Isten áldását kívánja.

REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET
Készült:

2011. május 13-án
a Magyarországi Református Egyház
Pedagógiai Intézetének hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Márkus Gábor igazgató,
Nagy Jánosné gazdasági ügyintéző, igazgatóhelyettes,
Bertalan János az MRE Zsinata Számvizsg. Biz. tagja,
Markó István az MRE Zsinata Számvizsg. Biz. tagja

Tárgy:

Soros ellenőrzés 2010. évi pénzügyi gazdálkodásról

A számvizsgálók áttekintették a 2010. évi költségvetés, valamint mérleg- és eredménykimutatás adatait. Megállapították, hogy a Számviteli Törvény előírásainak úgy a kötelező nyilvántartások, mint a gazdasági-pénzügyi
bizonylati rendszer mindenben megfelel. A számvizsgálók szúrópróbaszerűen ellenőrizték egy hónap pénztári
és banki kivonatait, ellenőrizték az utalványozási és bizonylati rend érvényesülését. Az RPI az egyházi és állami
törvények által előírt nyilvántartásokkal rendelkezik, azokat karbantartja, aktualizálja.
A vagyonleltárt az RPI december 31-i fordulónappal január 15-ével ellenőrizte. Az RPI által kiadott és a Kálvin
Kiadó által forgalmazott kiadványok fogyási adatait, leltárkészletét a két fél 2010. december 31-i fordulónappal
2011. január hónapban ellenőrizte és egyeztette. 2010-ben 88 000 Ft értékben elavult és rongált könyvselejtezés
történt, amelynek dokumentációja szakszerű.
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Az RPI 2010-ben céladományt nem kapott.
Felelősségérzet, egyházunk gazdasági törvényében foglaltak maximális ﬁgyelembevétele és az Intézet specialitásainak való teljes körű megfelelés jellemzi tevékenységüket.
Az év során új szabályzat készült, amely felelős módon fogja össze és rendezi a mobiltelefon használat rendszerét.
A számvizsgálók megállapították, hogy tavalyi észrevételük megvalósult, elkészült a Pedagógiai Intézet Alapító
Okiratának szükséges módosítása, mely a gazdálkodási jogkörök módosítására is javaslatot tesz. Szorgalmazzák ennek hatályosulását. A számvizsgálók tájékozódtak a Magyarországi Református Egyház országos oktatási
hatáskörű intézményeinek átszervezéséről szóló javaslatokról.
Az ellenőrzés során szóba került az Intézet 2010. évi költségvetése. A számvizsgálók megállapították, hogy
az MRE – OM szerződés lejártával kieső állami forrásokat a 2010. évre a Magyarországi Református Egyház a
szükséges mértékig biztosította, így felelős gazdálkodás az RPI működésében fenntartható volt, ugyanakkor a
források szűkülő volta miatt bizonyos feladatcsökkenés tapasztalható.
Végezetül a számvizsgálók köszönetet mondtak az Intézmény igazgatójának, és gazdasági-pénzügyi vezetőjének, az ellenőrzés során tapasztalt pozitív és odaadó munkájáért.
A bizottság tagjai javasolják a Zsinat felé a Pedagógiai Intézet 2010. évi költségvetési beszámolójának, mérlegés eredménykimutatásának elfogadását.
A jegyzőkönyv a jelenlévő igazgató és gazdasági vezető jelenlétében felolvasásra került, akik az abban foglaltakkal egyetértettek.

EGYSÉGES REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Készült:

2011. április 30. napján
Kiskunhalason,
a Magyarországi Református Egyház
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának
hivatalos helységében

Jelen vannak:

Maruzsenszki Ernesztina ERPSZ igazgató,
Fülöp Sára Ildikó gazdasági vezető,
Markó István az MRE Zsinata Számvizsg. Biz. tagja,
Bertalan János az MRE Zsinata Számvizsg. Biz. tagja

Tárgy:

Soros ellenőrzés 2010. évi pénzügyi gazdálkodásról

A számvizsgálók áttekintették a soros ellenőrzés vizsgálati szempontjai szerinti bontásban az elmúlt év pénzügyi
gazdálkodásának összességét.
Az ellenőrzés megállapításait, amelyek alapvetően pozitívak, árnyalta az az objektív valóság, amely a Szakszolgálat székhelyének változásában, valamint a pénzügyi munkát végzők személyében és létszámában történtek jelentenek.
A vizsgálódások során megállapítást nyert, hogy az új gazdasági egység munkája az átmeneti időben is szakszerű volt. Elmaradásokat csak az Alapító Okirat többszöri módosítása miatti szabályzat aktualizálásokban észleltünk, de ezek pótlása is folyamatosan történik. A számvizsgálók megvizsgálták a pénzkezelés alapbizonylatait,
és ezeket rendben találták. Megtörtént az intézmény új helyszínének leltárba vétele, selejtezés az év folyamán
nem történt.
A szakszolgálat 200 000 Ft értékben kapott céladományt, holland magánszemélytől. A céladomány felhasználása a helyi lovas bandérium tanyáján történik, számla ellenében. A szakszolgálatban ellátott gyermekek heti
egy lovas terápiás ellátása észlelhetően járul hozzá a gyermekek mozgás, észlelési és értelmi képességeinek
fejlődéséhez.
A számvizsgálók a szakszolgálat munkájának, pénzügyi és gazdálkodási stabilitásának legfőbb biztonságát
abban látnák, ha záros határidőn belül egyértelművé válna az intézmény önállósága.
A vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a tevékenység új helyszínre költöztetése, a helyszín szakszerű kialakítása. az új gazdasági csoport felállítása az intézet feladatából adódó szakmai alázat, és nagyfokú elkötelezettség ﬁgyelembe vétele mellett történt.
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MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA
Készült:

a Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Irodája
2010. évi számvizsgálatáról
2011. április 8-án

Jelen vannak:

az intézmény részéről:
Abod Aranka könyvelési vezető
a Zsinati Számvizsgáló Bizottság részéről:
Kis Csongor az MRE Számvizsgáló Bizottság elnöke,
Gueth Péter Csaba és dr. Pataky László
zsinati számvizsgálók

A számvizsgálók a Számvizsgáló Bizottság elnöke által meghatározott vizsgálati szempontok alapján végezték az
intézmény számvizsgálatát és a következőket állapították meg:
1.
Az intézményeknél a szabályzatokat az előző évben megvizsgáltuk, a szabályzatok rendelkezésre
állnak. 2010-ben a szabályzatok aktualizálására a könyvelési vezető nyilatkozata alapján nem volt
szükség.
2.
Az intézményeknél a selejtezés rendszere kidolgozott. A selejtezésre az egyes intézmények tehetnek
javaslatot, s ennek jóváhagyása központilag történik. 2010-ben selejtezés nem történt.
3.
A Szeretetszolgálati Iroda 2010. évi beszámolója 2011. március 24-én elkészült.
Az összes bevétel 2010-ben 4 085 939 e Ft volt, mely az előző évi bevétel mintegy 98%-a. A csökkenést elsősorban a központi költségvetésből kapott támogatás alacsonyabb összege okozta. 2010ben a központi költségvetéstől kapott támogatás összege 2 229 921 e Ft volt.

4.

5.

A számviteli politikában rögzítették, hogy az állami normatíva felhasználása milyen címeken történik. Az intézmény képviselői szerint a könyvvizsgáló az állami normatíva képzését és felhasználását
kiemelten vizsgálja.
Az alapítótól kapott támogatás az előző évi 10,2 M Ft-ról 15,5 M Ft-ra növekedett. Ezt az összeget
célzott támogatásként 6 féle címen kapta a Szeretetszolgálati Iroda. A felhasználás ezen címeken
történt.
A munkaügyi központtól kapott támogatás 6 901 e Ft volt, ez a startkártyás munkavállalók támogatásából adódott.
A pályázati úton elnyert támogatás 396 759 e Ft volt, ez több mint háromszorosa az előző évinek.
A 4 085 939 e Ft összes bevételt növelte az elmúlt évben a vállalkozási tevékenységből származó
11 622 e Ft bevétel, mely mint ilyen először jelentkezett az intézménynél. Az összesen 4 097 561 e Ft
bevétellel szemben az összes ráfordítás 3 763 937 e Ft volt, így 333 624 e Ft eredmény realizálódott.
Nonproﬁt szervezetről lévén szó, az eredmény a saját tőke összegét növelte, így a saját tőke összege
1 660 879 e Ft-ra emelkedett.
A kötelezettségek az elmúlt évben több mint kétszázmillióval növekedtek. A hosszú távú kötelezettségek növekedése nem tényleges kölcsönfelvételtől adódott, hanem a CHF árfolyamváltozása
okozta a jelentős növekedést.
Az intézménynél a 2010. évi beszámoló könyvvizsgálói felülvizsgálata még nem történt meg. Ez várhatóan a közeljövőben megtörténik. A könyvvizsgáló évközi vizsgálata nem történt, legalábbis évközi
megállapítás nyomaival nem találkoztunk.
A házipénztáraknál szúrópróba jellegű ellenőrzést tartottunk.
Megvizsgáltuk a tiszafüredi intézmény és az őrbottyáni intézmény áprilisi és novemberi bizonylatait.
Hiányosságokat nem tapasztaltunk. Az utalványozók jegyzékét nem láttuk, kérjük ezt elkészíteni.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 97/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 2011. évi módosított költségvetését elfogadja a következő
összegekkel:
Fedezet: 12 769 293 762 Ft
Szükséglet: 12 769 293 762 Ft
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 2011. évi módosított közegyházi költségvetését elfogadja
a következő összegekkel:
Fedezet: 1 422 027 353 Ft
Szükséglet: 1 422 027 353 Ft
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL
ZS.T. - 98/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyar Református Egyház 2011. évi költségvetését megerősíti a következő összegekkel:
Fedezet: 56 843 282 Ft
Szükséglet: 56 843 282 Ft
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZÁNAK
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 99/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2010. évi zárszámadását
1 560 331 000 Ft bevételi és 1 510 244 000 Ft kiadási főösszeggel, 1 822 000 Ft szabad felhasználású és
48 265 000 Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
SZERETETSZOLGÁLATI IRODA 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 100/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálata 2010. évi zárszámadását 4 097 560 822
Ft bevételi és 3 979 406 127 Ft kiadási főösszeggel, 118 154 695 Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel
elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 101/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2010. évi zárszámadását 234 015 000
Ft bevételi és 245 102 000 Ft kiadási főösszeggel, 11 087 000 Ft negatív egyenleggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 102/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2010. évi zárszámadását 2 791 475 295 Ft bevételi és
2 583 145 934 Ft kiadási főösszeggel, 49 761 000 Ft szabad felhasználású és 158 568 361 Ft kötelezettséggel
terhelt maradványösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUSOK LAPJA 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 103/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2010. évi zárszámadását 80 388 822 Ft bevételi és 81 615 287 Ft kiadási
főösszeggel, 1 226 465 Ft negatív egyenleggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 104/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2010. évi zárszámadását 127 218 805 Ft bevételi és 99 499 672
Ft kiadási főösszeggel, 27 719 133 Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 105/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2010. évi zárszámadását 49 551 000 Ft bevételi és 49 418 000
Ft kiadási főösszeggel, 133 000 Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ EGYSÉGES REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 106/2011.05.25.
a Zsinati Tanács az Egységes Református Pedagógia Szakszolgálat 2010. évi zárszámadását nem fogadta el.
Megkéri az intézményvezetőt, hogy a 2010. évi zárszámadást a következő Zsinati Tanácsi ülésre terjessze be.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SOLI DEO GLORIA KONFERENCIA-KÖZPONT
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 107/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Balatonszárszói SDG Konferencia-központ 2010. évi zárszámadását 5 907 000 Ft bevételi és
5 622 000 Ft kiadási főösszeggel, valamint 285 000 Ft szabad felhasználású maradványösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 108/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2010. évi zárszámadását 1 188 332 594 Ft bevételi és
1 053 563 025 Ft kiadási főösszeggel, 131 124 004 Ft szabad felhasználású és 3 645 565 Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 109/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2011. évi módosított költségvetését 1 417 475 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
SZERETETSZOLGÁLATI IRODA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 110/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálata 2011. évi módosított költségvetését
3 669 568 625 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 111/2011.05.25.
A Zsinati Tanács felkéri a Károli Gáspár Református Egyetemet, hogy a 2010. évi 49 761 000 Ft szabad felhasználású és 158 568 361 Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeget építse be a 2011. évi költségvetésébe, majd a
2011. évi költségvetés módosítását terjessze be a Zsinati Tanács következő ülésére.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUSOK LAPJA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 112/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2011. évi módosított költségvetését 90 465 535 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 113/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2011. évi módosított költségvetését 149 648 084 Ft bevételi és
kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 114/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2011. évi módosított költségvetését 62 233 000 Ft bevételi és
kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 115/2011.05.25.
A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2011. évi módosított költségvetését 1 171 175 565 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEK
MARADVÁNYÖSSZEGEINEK FELHASZNÁLÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 116/2011.05.25.
1.

2.

3.

A Zsinati Tanács felhívja a közegyházi intézményeket, hogy éves zárszámadásuk elkészítésekor a
költségvetési egyenleg megállapítása után a zárszámadás részeként jelezzék, hogy az előző évi költségvetés egyenlegének összegéből van-e olyan tétel, amely mögött konkrét, az intézmény következő
évi költségvetésében még fel nem tüntetett kötelezettség van.
A következő évre átnyúló kötelezettséggel terhelt fedezetek vonatkozásában az intézmények módosított költségvetést kötelesek benyújtani oly módon, hogy a tételek előző évi egyenlegéből áthozott fedezet a költségvetés bevételi oldalán, az ehhez kapcsolódó új kötelezettségek a költségvetés kiadási
oldalán is jól láthatón megjelenítve legyenek.
A kötelezettségekkel nem terhelt maradványokról a fenntartó illetékes testülete, a Zsinati Tanács dönt,
a maradványt mutató intézmény működését, érdekeit ﬁgyelembe véve.

Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA GUETH PÉTER ZSINATI KÉPVISELŐ
TERMÉSZETBENI KÁRPÓTLÁSRA VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉSE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 117/2011.05.25.
1.

2.
3.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata kinyilvánítja, hogy a volt egyházi ingatlanok tulajdonának rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. számú törvény – annak célja és rendelkezései szerint – csak
részben oldotta meg az államosításkor elvett egyházi ingatlanok kárpótlását.
Amellett, hogy Isten iránti hálával tekintünk arra, hogy a húsz éve lezárásához közeledő folyamat
lehetőséget adott az egyháznak a törvényben meghatározott célokat szolgáló ingatlanok újbóli birtokba és tulajdonba vételére és ez által intézményeink újbóli megindítására, a pénzbeli kártalanításokkal
egyházi ingatlanok építésére, bővítésére, kártalanítás járadékra váltásával a működési hiányok pótlására, az eljárás nem nyújthatott teljes és igazságos kárpótlást. Mindez különösen abból fakadt, hogy a
törvény csak a hatálybalépésekor önkormányzati, állami tulajdonban álló ingatlanokra terjedt ki, funkcióhoz kötötte a visszaigényelhető ingatlanokat, termelőeszközökre, földre, ingóságokra nem terjedt ki,
20 évig tartott a rendezési folyamat, miközben az épületekben jelentős állagromlás következett be.
A zsinati tag által e tárgyban az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérelem elbírálását követően a Zsinat a beadványban felvetett kérdéseket újból napirendre tűzi.
A Zsinat szükségesnek látja, hogy amennyiben a kormány a jövőben egyház-ﬁnanszírozással kapcsolatos kéréseket tárgyal, úgy kerüljenek terítékre a részleges kártalanítás során felmerült kérdések,
és a felek keressék meg a törvényből fakadó sérelmek orvoslásának, valamint az egyház működésének anyagi forrását is biztosító kártalanítás további lehetőségeit.

Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS REHABILITÁCIÓS ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS.T. - 118/2011.05.25.
1.

2.

3.

A Zsinati Tanács a Református Rehabilitációs Alapítvány alapító okiratát Raffaelné Szalkai Annamária
és Selmeczi Lajos kuratóriumi tagságról való lemondása miatt az alábbiak szerint módosítja (személyes adatok az eredeti okmányban):
A kuratórium új tagjai: Varga Illés Leventéné Nagy Andrea, Krepsz Gabriella
A felügyelő szerv tagjai: dr. Gyulai Gyula Leventéné, Vargáné Veszelei Erzsébet
Az Alapító Okirat 6. pontjának „Mindezeken túlmenően a közhasznúsági jelentést a Ráckeresztúri
Hírek című helyi lap és az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblák útján is köteles a kuratórium közzétenni” szövegrész helyébe az „A beszámolót a kuratórium köteles az alapítvány honlapján (www.
refrehab.hu) közzétenni” szöveg kerül.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a közhasznúsági törvény által megkívánt
működési feltételek beépítésével, valamint a fenti személyi változtatásokkal a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Budapest, 2011. május 25.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT,
melyet a 2. pontban megjelölt alapítók készítettek annak érdekében, hogy a Ptk. 74/A §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező, nyitott alapítványt hozzanak létre.
Az alapítók az Alapító Okiratot 2011. május 27. napján módosították.
Az alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi (a módosított részeket dőlt betűtípussal jelöltük):
1.

Az alapítvány neve, székhelye:
Református Rehabilitációs Alapítvány
Székhely: 2465 Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 4.

2.

Az alapítók adatai:
Magyarországi Református Egyház Zsinata
Rideg Tamás
Dr. Zsengellér József

3.

1 000 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft

Az alapítvány célja:
Hozzájárulni a társadalmunkban előforduló, segítségre szoruló, kallódó beilleszkedési nehézségekkel küzdő, deviánsként kezelt, narkomán, otthontalan ﬁatalok támogatásához, lelki gondozásához és
segítéséhez szükség szerinti terápiával és módszerekkel.
Mindezen céljait az alapítvány a szükséges szakmai követelmények és ismeretek alkalmazásával
kívánja elérni. Ezen tevékenység során összegyűlt módszerek és tapasztalatok értékelése, szükség
szerinti publikálása s egyeztetése a hasonló rendeltetéssel működő szervezetekkel.
Az alapítvány az előbb felsorolt céljait az alábbi munkaterületeken kívánja megvalósítani:
– Kallódó Misszió Budapesti Központja,
– Ráckeresztúri Rehabilitációs Otthon,
valamint a későbbiekben hasonló rendeltetéssel megalakuló létesítmények.
Az alapítvány által támogatott és végzett tevékenységek (1997. évi CLVI. törvény 26. §):
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység
11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
17. Rehabilitációs foglalkoztatás

4.

Az alapítvány vagyona és a felhasználás módja:
Az alapítvány induló vagyona 1 020 000 Ft, azaz egymillió-húszezer forint, melyet az alapítók az alapítvány javára bankszámlán helyeztek el.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat,
ha az alapítvány céljával egyetért és ezen Alapító Okirat tartalmát elfogadja.
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény alapján végzi közhasznú tevékenységét, így bárki számára
nyitott, nem zárja ki, hogy bárki részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, rendezvényein részt
vegyen.
A támogatásról a kuratórium dönt nyilvános pályázatok útján, kérelmek alapján vagy a cél szerinti
rendezvények esetében közvetlenül. A pályázatokat minden év március 15. napjáig kell benyújtani a
kuratórium elnökének. A kuratórium 30 napon belül határoz és a www.refrehab.hu internetes honlapon történő közzététel útján ad tájékoztatást. Az érintettekkel a határozat meghozatalától számított 15
napon belül írásban is közli döntését.
Külföldi felajánlás esetén a felajánlott devizaösszeget az alapítvány devizaszámlán helyezi el, és
szükség szerint használja fel azt a kuratórium.
Az alapítvány vagyonából és hozadékából támogatásban részesülhetnek a Misszió által segített
gondozottak csoportjai és egyének.
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A céloknak megfelelően tárgyi eszközök beszerzését és fejlesztését is támogatja az alapítvány.
A támogatást a rendelkezésre álló összeg alapján folyamatosan lehet kérelmezni a kuratóriumhoz
benyújtott írásos kérelem alapján. A gondozottak anyagi körülményeiktől függően kaphatnak támogatást, a céloknak megfelelően.
A kuratórium bírálja el, hogy kinek milyen mértékű támogatást nyújt.
Az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint az alapítói vagyon későbbi hozadékokkal és támogatásokkal bővülő részei teljes egészében
felhasználhatók.
Az alapítvány számláján lévő összeg az induló vagyon 10%-a alá nem csökkenhet.
Az alapítvány számára időhöz és feltételhez kötött felajánlásokat is lehet tenni. A felajánlások elfogadásáról a kuratórium dönt, és a döntésről az adományozót értesíti.
Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozás akár közvetlen, akár
közvetett előny megszerzése érdekében történjen.
Az adott hozzájárulást visszavonni nem lehet.
Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célok megvalósítására és az
alapítvány működtetésére lehet felhasználni.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítványi vállalkozásnak korlátlan felelősséggel rendelkező tagja
nem lehet. A vállalkozási tevékenység megkezdéséről és módjáról a kuratórium egyhangú szavazattal
jogosult dönteni. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, és az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordítja. A vállalkozás nem képezheti az alapítványi tevékenység túlnyomó részét,
illetve a gazdálkodási tevékenység csak az alapítványi célok megvalósítása, illetve megvalósulásának elősegítése érdekében végezhető. Az alapítvány induló vagyonát, valamint az adományokból,
támogatásokból befolyt vagyonrészeket a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől mindig elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.
Az alapítvány kötelezi magát, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kap, nem fogad el, országgyűlési, megyei, fővárosi, helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltet nem állít, nem támogat, és ennek lehetőségét
a jövőre nézve is mindenkorra kizárja.
Az alapítvány pénzügyi forrásai (bevételei):
– az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai;
– egyéb forrásból származó bevételek (pályázati pénzek, a központi költségvetésből történő hozzájárulás);
– az Alapító további hozzájárulása az alapítványhoz;
– az alapítványhoz csatlakozó magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai;
– az államháztartás alrendszereitől, más adományozótól közhasznú célra, illetve a működés költségeinek fedezésére kapott támogatás, adomány;
– egyéb adományok;
– a közhasznú cél megvalósítása érdekében kifejtett vállalkozási tevékenység bevétele.
Az alapítvány költségei (kiadásai):
– a cél szerinti, illetve a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások;
– a működőképesség biztosítása érdekében felmerült közvetlen költségek;
– cél szerinti és ezzel összefüggő vállalkozási tevékenységek közvetett költségei.
Az alapítvány induló vagyonát, valamint az adományokból, támogatásokból befolyt vagyonrészeket
a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől mindig elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani a társadalmi szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályok alkalmazásával.
A kuratórium köteles gondoskodni arról, hogy a közhasznú tevékenység, valamint a gazdálkodás
legfontosabb adatai nyilvánosságra kerüljenek.
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5.

Az alapítvány kezelése:
Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapítók kuratóriumot hoznak létre, mely kizárólagosan jogosult dönteni az Alapító Okirat által meghatározott kereten belül a már felsorolt céloknak megfelelően,
a vagyon és a vagyonnövekmény felhasználásáról.

6.

Az alapítvány szervezete:
A KURATÓRIUM:
A kuratóriumot az alapítók jelölik.
A kuratórium az alapítvány döntéshozó, ügyintéző és képviselő szerve, az alapítvány vagyonának
kezelője.
A KURATÓRIUM TAGJAI:
A kuratórium elnöke
Victorné Erdős Eszter
A kuratórium tagja
Czibere Károly, Krepsz Gabriella, Brokhauzer Péter, Varga Illés Leventéné Nagy Andrea

7.

A kuratórium működése:
Az alapítványt a kuratórium köteles az okiratban foglaltak szerint működtetni. A kuratórium szükség
szerint köteles tájékoztatást adni az alapítvány működéséről.
A kuratórium felkérése határozatlan időre szól. Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány
célját veszélyezteti, az alapítók a kijelölést visszavonhatják és kezelőként más szervet (szervezetet)
jelölhetnek ki. A Ptk. 74/C § (1) alapján az alapítók úgy rendelkeznek, hogy ha a kuratórium tagjai közül
valaki nem vállalja a tagságot, vagy tevékenysége ellátásában akadályoztatva van, akkor helyette új
tagot kell az alapítóknak kijelölni.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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.
Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnökét önálló aláírási joggal jogosítják fel az alapítók. Az
alapítvány nevében történő kötelezettség-vállalásra az elnököt, a bankszámla feletti rendelkezésre
az elnököt, illetőleg az egyik tagot együttesen jogosítják fel az alapítók. A bankszámla felett az erre
feljogosítottak köréből ketten együttesen jogosultak rendelkezni minden esetben.
A kuratórium dönt a csatlakozási szándék, pénzbeli vagy dologi adományok elfogadásáról is.
Az Alapító Okiratban meghatározott célok körén belül – a csatlakozók által megjelölt céllal nyújtott
támogatásokat – a kuratórium a megnevezett céllal köteles kiadni.
Az alapítvány céljaként meghatározottak szerint támogatásban részesülhetnek minden év március
15. napjáig benyújtott pályázat alapján közösségek és magánszemélyek, akik tevékenységükkel a kuratórium céljainak megvalósításában segítséget nyújtanak. A pályázati lehetőséget a www.refrehab.
hu internetes honlapon teszi közzé a kuratórium.
A kuratórium szükség szerint, de félévente legalább egyszer ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze.
Az írásbeli meghívót az ülés előtt 8 nappal, a napirend közlésével kell megküldeni az érintetteknek.
Össze kell hívni a kuratórium ülését akkor is, ha azt a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, felszólalhat, határozatot azonban csak a
kuratórium tagjai hozhatnak.
A kuratórium döntéseit és határozatait nyílt szavazással, egyhangúlag hozza. A kuratórium akkor
határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. Amennyiben az ülés nem határozatképes, úgy
azt megtartani nem lehet. A szavazás során minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
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A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az üléseken esetenként felkért jegyzőkönyvvezető vezet, s a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag ír alá.
A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a megjelent kuratórium tagjainak létszámát
(a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok pontos, számszerű arányát (a döntést ellenzők és
tartózkodók személyét), az ülésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát.
A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a kuratóriumi ülést követő 3 munkanapon
belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen.
Amennyiben a kuratórium határozata meghatározott személyre, vagy csoportra vonatkozó döntést
hoz, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy az érintettek ezen döntés tartalmát írásban 15 napon
belül megkapják.
A kuratórium (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni arról, hogy a Határozatok Könyvébe 3 munkanapon belül bevezetésre kerüljön a kuratórium határozatainak pontos tartalma, időpontja
és hatálya, utalva a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők
számaránya és személye is megállapíthatók.
Az alapítvány irataiba az alapítón, az arra jogosult állami szervek képviselőin, a kuratórium tagjain kívül az alapítvány székhelyén – az alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban
– bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot kérhet. (Tekintettel az alapítvány céljaként meghatározottakra – a támogatott személyek méltányolható érdekeinek ﬁgyelembevételével –, azok személyiségi jogait nem sérthetik meg.)
A kuratórium munkáját ügyrend alapján végzi. A testület ügyrendjét maga állapítja meg – jelen
Alapító Okiratban írtakkal összhangban.
A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a szervezet éves beszámolója a naptári évet
követő év április 15-ig elkészüljön és azt a kuratórium május 1-ig megtárgyalja. A beszámoló megtárgyalására vonatkozó kuratóriumi ülés meghívójához az írásos beszámolót is mellékelni kell. A kuratórium köteles éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik azzal, hogy érvényes
elfogadásához egyhangú határozat szükséges.
A közhasznúsági jelentés tartalmára a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.
§-ában előírtakat kell alkalmazni.
A kuratórium elnöke köteles gondoskodni a vezető szerv döntéseinek, továbbá az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, az alapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének nyilvánosságra hozásáról, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az bárki számára
hozzáférhetővé váljon. Erre tekintettel a vezető szerv döntéseit, továbbá az alapítvány működésével és
szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi felhívást és közlést, az éves beszámolót és közhasznúsági
jelentést www.refrehab.hu internetes honlapon közzé kell tenni.
A kuratórium tagjai feladatukat társadalmi munkában végzik, kizárólag a munkavégzés során felmerülő költségeiket számolhatják el, amelyről a kuratórium dönt.
A kuratórium az alapítvány tevékenységének folytatásához alkalmazottakat is foglalkoztathat.
A kuratórium ügyviteli, könyvelési és nyilvántartási munkáit az elnök által megbízott személy végzi.
A kisebb folyókiadások utalványozását kizárólag az elnök végezheti.
Az alapítvány vagyonáról minden gazdasági évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elszámolást készít, illetve benyújtja a hatóságokhoz a szükséges beszámolókat.
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Az alapítvány felügyelete:
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet tekintetében az adóellenőrzést a szervezet székhelye szerinti adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék,
a törvényességi felügyeletet – a közhasznú működés törvényessége tekintetében – a reá irányadó
jogszabályok szerint az Ügyészség látja el.
Az alapítvány felügyelő szerve: a Felügyelő Bizottság
Az alapítvány felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelő bizottság:
Besztercei András, a felügyelő bizottság elnöke,
tagjai: dr. Gyulai Gyula Leventéné, Vargáné Veszelei Erzsébet
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
1. a vezető szerv elnöke vagy tagja,
2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
4. az 1–3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két
évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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.
A felügyelő bizottság ellenőrzi közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezetek munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy létesítő okirat így rendelkezik.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető 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 cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Üléseit a bizottság
elnöke hívja össze, legkésőbb 8 nappal az ülés időpontját megelőzően. Az ülés napirendjét a meghívóban közölni kell a tagokkal. Akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Döntést nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg.
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9.

Az alapítvány megszűnése:
Az alapítványt az alapítók határozatlan időre hozzák létre.
Az alapítvány a bíróság megszüntető határozata alapján szűnhet meg.
Az alapítvány megszűnése esetén a meglévő vagyon kizárólag a Magyarországi Református Egyház
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszióra szállhat.

10.

Záró rendelkezések:
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1997. évi CLVI. törvény, valamint az
idevágó egyéb jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.
Az alapítvány kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során megfelel a közhasznú szervezetekről
alkotott 1997. évi CLVI. törvényben foglalt szervezeti, összeférhetetlenségi, gazdálkodási, nyilvántartási
és beszámolási szabályokról szóló rendelkezéseknek.

11.

Meghatalmazás:
Az alapítók ezen okirat elkészítésére és a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárásban a képviselet
ellátására meghatalmazást adnak a Dr. Kocsis Ügyvédi Irodának (4025 Debrecen, Hatvan u. 1/A. VIII.
lh. I/1.). Dr. Kocsis Márta ügyvéd ügyintézése mellett.
Az alapítók ezen okiratot, mint szándékuknak mindenben megfelelőt, helybenhagyólag aláírták.
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Fő összesítő tábla

Fedezet

Terv 2011

I.

MŰKÖDTETÉS

II.

INGATLANJÁRADÉK

670 930 270

III.

JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS

291 567 000

IV.

HITOKTATÁS

V.

ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK
Fedezet összesen

Szükséglet
A)

B)

C)

E)

F)

752 808 000
6 852 913 457
12 769 293 762

Terv 2011

Dunamelléki Református Egyházkerület
I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

III.

Jövedelemkiegészítés fejezetből

IV.

Hitoktatás fejezetből

Dunántúli Református Egyházkerület

1 748 619 203
1 215 095 600
185 817 610
77 863 557
269 842 436
997 693 350

I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

54 361 037

III.

Jövedelemkiegészítés fejezetből

58 313 400

IV.

Hitoktatás fejezetből

93 462 417

Tiszáninneni Református Egyházkerület
I.

D)

4 201 075 035

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

791 556 497

999 357 554
792 010 497

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

28 371 324

III.

Jövedelemkiegészítés fejezetből

58 987 543

IV.

Hitoktatás fejezetből

Tiszántúli Református Egyházkerület
I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

III.

Jövedelemkiegészítés fejezetből

IV.

Hitoktatás fejezetből

Egyéb kötelezettségek
I.

Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%)

II.

Előző évről áthozott kötelezettség teljesítése

Államtól átvállalt feladatok ellátása
I.

Közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

II.

Közgyűjtemények állami támogatása

Szükséglet összesen

119 988 190
2 157 291 593
1 402 412 442
388 961 695
96 402 499
269 514 957
13 931 063
13 418 606
512 457
6 852 401 000
6 631 151 000
221 250 000
12 769 293 762
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Magyarországi Református Egyház módosított költségvetési terv 2011
– I. Működtetés

I.

MŰKÖDTETÉS

1.

Fedezet
1.1.

Terv 2011

Közalapi járulékok

77 565 003

1.1.1.

Dunamellék közalapi járulék beﬁzetés

25 006 989

1.1.2.

Dunántúl közalapi járulék beﬁzetés

1.1.3.

Tiszáninnen közalapi járulék beﬁzetés

1.1.4.

Tiszántúl közalapi járulék beﬁzetés

10 957 090
31 914 445

1.2.

Járadékkiegészítés

1 934 000 000

1.3.

Alapműködési támogatás

2 120 000 000

1.4.

Egyéb működési bevételek (kamatok)

1.5.

Az előző év szabad pénzmaradványa

Fedezet összesen
2.

9 686 479

65 000 000
4 510 032
4 201 075 035

Szükséglet
2.1.

Egyházi működés ellátmánya

4 201 075 035

2.1.1.

1 215 095 600

Dunamelléki Református Egyházkerület ellátmány
a)

2.1.2.

Közegyházi hozzájárulás

300 406 948

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

9 458 000

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

85 428 084

22 493 851
572 368 163

f)

Diakóniai feladatok

85 428 084

g)

Infrastrukturális fejlesztések

85 428 084

h)

Zárolt tartalék

54 084 386

Dunántúli Református Egyházkerület ellátmány

791 556 497

a)

Közegyházi hozzájárulás

196 818 345

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

55 970 124

f)

Diakóniai feladatok

55 970 124

g)

Infrastrukturális fejlesztések

55 970 124

h)

Zárolt tartalék

35 434 598

1 656 000
14 737 351
374 999 831
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I.

MŰKÖDTETÉS
2.1.3.

2.1.4.
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Terv 2011
Tiszáninneni Református Egyházkerület ellátmány

792 010 497
196 818 345

a)

Közegyházi hozzájárulás

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

55 970 124

f)

Diakóniai feladatok

55 970 124

g)

Infrastrukturális fejlesztések

55 970 124

h)

Zárolt tartalék

35 434 598

Tiszántúli Református Egyházkerület ellátmány

2 110 000
14 737 351
374 999 831

1 402 412 442

a)

Közegyházi hozzájárulás

341 842 390

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

30 480 000

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

25 596 451

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

97 211 268

f)

Diakóniai feladatok

97 211 268

g)

Infrastrukturális fejlesztések

97 211 268

h)

Zárolt tartalék

61 544 301

Szükséglet összesen

651 315 496

4 201 075 035
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Magyarországi Református Egyház módosított költségvetési terv 2011
– II. Ingatlanok utáni járadék

II.

INGATLANOK UTÁNI JÁRADÉK

1.

Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része

670 930 270

Fedezet összesen

670 930 270

A járadékok felhasználása

670 930 270
185 817 610

2.

Terv 2011

2.1.

Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok

2.2.

Dunántúli ingatlanok utáni járadékok

54 361 037

2.3.

Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok

28 371 324

2.4.

Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok

2.5.

2% kezelési költség

Szükséglet összesen

388 961 695
13 418 606
670 930 270

Magyarországi Református Egyház módosított költségvetési terv 2011
– III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás

SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSI ÉS KISTÉRSÉGI ÁLLAMI TÁMOGATÁS
1.1.

1.

2.

Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás

Terv 2011
291 567 000

Fedezet összesen

291 567 000

2.1.

291 567 000

Támogatás összesen
2.1.1.

Dunamelléki Református Egyházkerület

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Létszám 2011

III.

77 863 557

231

Dunántúli Református Egyházkerület

58 313 400

173

Tiszáninneni Református Egyházkerület

58 987 543

175

Tiszántúli Református Egyházkerület

96 402 499

286

291 567 000

865

Szükséglet összesen
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Magyarországi Református Egyház módosított költségvetési terv 2011
– IV. Egyházi hitoktatási tevékenység állami támogatása

EGYHÁZI HITOKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁLLAMI TÁMOGATÁSA*
1.1.

1.

2.

Hitoktatás állami támogatása

Terv 2011
802 305 000

Csoport

IV.

Fedezet összesen

802 305 000

2.1.

Hitoktatói óradíjak

802 305 000

2.1.1.

Dunamellék hitoktatói óradíjak

296 403 928

4 120

2.1.2.

Dunántúl hitoktatói óradíjak

102 662 234

1 427

2.1.3.

Tiszáninnen hitoktatói óradíjak

107 194 624

1 490

2.1.4.

Tiszántúl hitoktatói óradíjak

296 044 214

4 115

802 305 000

11 152

Szükséglet összesen

* A költségvetés elfogadásakor (2011. május 25.) tárgyalt adatok időközben pontosításra kerültek a KIM-mel
megkötött szerződés alapján.

Magyarországi Református Egyház módosított költségvetési terv 2011
– V. Államtól átvállalt feladatok ellátása

V.

1.

ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA
1.1.

Közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

1.2.

Egyházi közgyűjtemények állami támogatása

1.3.

Közművelődési intézmények 2010-es maradványa

360 000

1.4.

Közoktatási kiegészítő támogatás 2010-es maradványa

152 457

6 631 151 000
221 250 000

Fedezet összesen

6 852 913 457

2.1.

Közoktatási feladatok ellátása

6 631 151 000

2.1.1.

Dunamellékhez tartozó fenntartók

2 754 526 000

2.1.2.

Dunántúlhoz tartozó fenntartók

2.2.

2.

Terv 2011

2.1.3.

Tiszáninnenhez tartozó fenntartók

2.1.4.

Tiszántúlhoz tartozó fenntartók

2.1.5.

Zsinati intézmény

Közgyűjtemények ellátmánya

574 080 000
698 970 000
2 561 280 000
42 295 000
221 250 000

2.3.

Előző évi közművelődési támogatás

360 000

2.4.

Előző évek közoktatási kiegészítő támogatás elszámolása

152 457

Szükséglet összesen

6 852 913 457
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Magyarországi Református Egyház költségvetési terv 2011
1. sz. melléklet – Közegyházi költségvetés

Fedezet
A)

B)

Terv 2011

Kötelezettséggel terhelt fedezetek
I.

Állami támogatások közegyházi közoktatási célokra

II.

Közegyházi ingatlanjáradék

32 975 019

III.

Partnerhilfe

30 000 000

IV.

Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel

Szabad felhasználású fedezetek
V.

Közegyházi feladatok ellátmánya

110 413 000

118 878 000
1 112 854 634
1 035 886 028

V.1.

Dunamelléki Református Egyházkerület hozzájárulása

300 406 948

V.2.

Dunántúli Református Egyházkerület hozzájárulása

196 818 345

V.3.

Tiszáninneni Református Egyházkerület hozzájárulása

196 818 345

V.4.

Tiszántúli Református Egyházkerület hozzájárulása

341 842 390

VI.

Közegyháznak ﬁzetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a)

13 418 606

VII.

Kihelyezett hitelek, kölcsönök visszatérülése

33 550 000

VII.1.

MRE Bethesda Kórháza

8 550 000

VII.2. Szárszó Kft. kölcsön törlesztés

25 000 000

Egyéb bevételek

30 000 000

Az előző év pénzmaradványai

16 906 700

VIII.
C)

292 266 019

IX.

Kötelezettséggel terhelt maradványok

Fedezet összesen

16 906 700
1 422 027 353
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Szükséglet
I.

Terv 2011

Közegyházi működés
I.1.
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390 781 000

Választott testületek költségei
I.1.1.

Zsinat és Zsinati Tanács

I.1.2.

Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok

I.1.3.

Zsinati Bíróság

28 200 000
4 000 000
23 000 000
1 200 000

I.2.

Zsinati Hivatal működtetése

I.3.

Magyar Református Egyház működési költségeihez hozzájárulás

31 000 000

I.3.1.

Magyar Református Egyház működési költségeihez hjár.

30 000 000

I.3.2.

Erdélyi Gyülekezet támogatása

1 000 000

Egyéb közegyházi működési költségek

86 685 000

I.4.1.

Közegyházi ingatlanok üzemeltetése

39 385 000

I.4.1.1.

Balatonfenyvesi ingatlan karbantartása, fejlesztése

24 385 000

I.4.1.2.

Egyéb közegyházi ingatlanok

15 000 000

I.4.

I.5.

220 000 000

I.4.2.

Számviteli adminisztráció, ellenőrzés

15 000 000

I.4.3.

Informatika

11 300 000

I.4.4.

Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők

11 000 000

I.4.5.

Gépjármű

10 000 000

Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek

24 896 000

I.5.1.

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

9 200 000

I.5.2.

Ökumenikus programok

8 336 000

I.5.3.

Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány

1 500 000

I.5.4.

Ökumenikus Tanulmányi Központ

4 110 000

I.5.5.

Ökumenikus Központ

1 750 000
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Szükséglet
II.

Terv 2011

Közegyházi szakmai feladatok
II.1.

Missziói feladatok
II.1.1.

II.1.2.

II.2.

161 473 300

Missziói rendezvények

5 273 300

II.1.1.1.

Országos munkatársi konferencia

1 000 000

II.1.1.2.

Belmisszió (képzések, kiadványok)

1 000 000

II.1.1.3.

Missziói előadók országos konzultációi

800 000

II.1.1.4.

Nagyvárosi missziói konzultációk

200 000

II.1.1.5.

Szórványmissziós felmérés, konzultáció

400 000

II.1.1.6.

Molnár Mária emlékkonferencia és tud. konzultáció

800 000

II.1.1.7.

Válóháló misszió vezetőképzései

300 000

II.1.1.8.

Céladományok a Siketmisszió részére

773 300

Egyházzenei feladatok

7 600 000

II.1.2.1.

Egyházzenei feladatok

5 600 000

II.1.2.2.

Énekeskönyvi Bizottság feladatai

2 000 000

II.1.3.

Református Missziói Központ (RMK) működtetése

II.1.4.

Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia-központ működtetése

II.1.5.

690 221 950

100 000 000
47 000 000

II.1.4.1.

Infrastruktúra működési költségei

6 000 000

II.1.4.2.

Szakmai adminisztrációs feladatok

6 000 000

II.1.4.3.

Beruházás/fejlesztés

II.1.4.4.

Konferenciák támogatása

Egyéb missziói feladatok
II.1.5.1.

Dobos Károly-díj

II.1.5.2.

Cigánymissziós Tanács

30 000 000
5 000 000
1 600 000
600 000
1 000 000

Tanügyi, szakmai és szakszolgálati igazgatási feladatok

112 413 000

II.2.1.

101 323 000

II.2.2.

Intézmények számára átadott állami támogatás
II.2.1.1.

ERPSZ

76 823 000

II.2.1.2.

RPI

24 500 000

Kiemelt oktatásügyi szakmai tevékenységek
II.2.2.1.

Országos Református Tanévnyitó

II.2.2.2. Magyar Református Középiskolák XVI. Találkozó
(Kiskunhalas) támogatása

600 000
500 000

II.2.2.3. Imre Sándor-díj és Makkai Sándor-díj

1 500 000

II.2.2.4. Közoktatási kiegészítő támogatás könyvvizsgálata

6 000 000

II.2.2.5. Egyéb oktatásügyi feladatok
(értekezletek, nyomtatványok)
II.2.3.

9 090 000

2010-es könyvvizsgálat áthúzódó kötelezettségei

490 000
2 000 000
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Szükséglet
II.3.

Külügyi feladatok

II.6.

II.7.

II.8.

17 585 650

Nemzetközi kapcsolatok

9 500 000

II.3.2.

Partneregyházi kapcsolatok

1 000 000

II.3.3.

Budapesti Skót Misszió

500 000

II.3.4.

Részvétel EVT ”International Ecumenical Peace Convocation”

500 000

II.3.5.

Magyarország EU elnökségével kapcs. egyházi program

II.3.6.

Angol nyelvtanítás menekülttáborokban –

II.3.7.

II.5.

Terv 2011

II.3.1.

ESI önkéntesek ellátása
II.4.
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Drezdai Kirchentag és Begegnungstag költségei

Ifjúsági feladatok
II.4.1.

Közös Pont Ökumenikus Misszió

II.4.2.

Ifjúsági fórumok, szakmai napok

II.4.3.

Csillagpont találkozó (22 M Ft önerő igény)

II.4.4.

Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés

II.4.5.

Ifjúsági énekeskönyv (3000 pld)

Média és kommunikációs feladatok

5 135 650
450 000
500 000
48 400 000
1 000 000
900 000
44 700 000
1 300 000
500 000
89 100 000

II.5.1.

Televíziós műsorok

3 900 000

II.5.2.

Rádiós műsorok

4 000 000

II.5.3.

Reformatus.hu honlap működtetése

13 000 000

II.5.4.

1%-os kampány kommunikációs feladatai

30 000 000

II.5.5.

Reformátusok Lapja működtetése

24 000 000

II.5.6.

Éves jelentés

2 000 000

II.5.7.

Confessio folyóirat

4 100 000

II.5.8.

Igazság és Élet folyóirat

4 000 000

II.5.9.

Református Egyház (közlöny)

4 100 000

Közgyűjteményi feladatok
II.6.1

ORGYT

II.6.2.

Zsinati Levéltár

Teológiai és tudományos feladatok

20 000 000
2 000 000
18 000 000
45 000 000

II.7.1.

Doktorok Collegiuma működtetése

7 000 000

II.7.2.

Kálvin-emlékévek feladatai

II.7.3.

Múltfeltárás

5 000 000

II.7.4.

Egységes Lelkészképesítési Bizottság

5 000 000

28 000 000

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok

101 200 000

II.8.1.

MRE Bethesda Gyermekkórháza működési támogatás

100 000 000

II.8.2.

Dizseri Tamás Emlékérem

1 200 000
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Szükséglet

Terv 2011

II.9.

Kulturális és közéleti feladatok

7 400 000

II.9.1.

Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése

3 500 000

II.9.2.

Parlamenti iroda működtetése

3 200 000

II.9.3.

Református Emlékhely Bizottság

II.10.

Szociális és diakóniai feladatok
II.10.1. MRE Szeretetszolgálati Iroda támogatása
II.10.1.1. IYDN (Önkéntes Diakóniai Év) prog. működtetése
II.10.2. Mosdósi Gyógyintézeti Iskola
II.10.3. Diakóniai díjak
II.10.4. Lelkészek szociális segélyezése

IV.

V.
VI.

3 500 000
10 000 000
1 200 000
69 450 000
33 000 000

II.10.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri lakás hozzájár.

23 400 000

II.10.4.3. Rendkívüli lelkészi segélyalap (ZS.T. hat. alapján)

13 050 000

Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése
III.1.

Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési költségei

III.2.

Lelkészi Nyugdíjkiﬁzetés támogatása

III.3.

Lelkészi Nyugdíjalap támogatása

Támogatások

3 500 000
167 875 996
46 000 000
1 875 996
120 000 000
11 800 000

IV.1.

Evangélium Színház

3 000 000

IV.2.

Református Zenei Fesztivál

2 500 000

IV.3.

Pályázati alap református civil szervezetek támogatására

3 300 000

IV.4.

PRÚSZ

1 000 000

IV.5.

Tábori lelkészség motorizációs támogatása

2 000 000

Hiteltörlesztés

50 000 000

Egyéb közegyházi célfeladatok

34 397 750

VI.1.

VII.

3 500 000

II.10.4.1. GYES kiegészítő szociális segély

II.10.5. Szeretethíd – Kárpát-medencei Önkéntes Nap
III.

700 000
87 650 000

Ingatlanjáradék folyósítása

3 500 000

VI.2.

Partnerhilfe felhasználása

30 000 000

VI.3.

Elektronikus törzskönyv

897 750

Egyéb kiadások

76 950 657

VII.1.

Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek

66 908 000

VII.2.

Egyéb kiadások, tartalék

10 042 657

Szükséglet összesen

1 422 027 353
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Református Lelkészi Nyugdíjalap 2011. évi tervezett forgalma
2. sz. melléklet – Tájékoztató adatok

EGYHÁZI NYUGDÍJALAP

Terv 2011

NYITÓ VAGYON

810 000 000

Bevételek
MRE támogatás

120 000 000

HOZAM

37 200 000

Nyugdíjintézeti beﬁzetés

33 000 000

Lelkészi szociális segélyalap (ZS.T. - 62/2010.06.02.)

15 000 000

Kiadások

ZÁRÓ VAGYON

985 200 000
Éves felhalmozás

175 200 000

Magyar Református Egyház 2011. évi tervezett költségvetése
3. sz. melléklet – (KM)MRE

Fedezet
I.

Terv 2011

Az MRE részegyházai hozzájárulása
I.1.

I.2.

Magyarországi Református Egyház

41 500 000
30 000 000

I.1.1.

Dunamelléki Református Egyházkerület

8 700 000

I.1.2.

Dunántúli Református Egyházkerület

5 700 000

I.1.3.

Tiszáninneni Református Egyházkerület

5 700 000

I.1.4.

Tiszántúli Református Egyházkerület

9 900 000

Romániai Református Egyház

7 500 000

I.2.1.

Erdélyi Református Egyházkerület

4 500 000

I.2.2.

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

3 000 000

1.3.

Kárpátaljai Református Egyház

1 500 000

1.4.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1 500 000

1.5.

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

1 000 000

II.

Támogatások

III.

Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap
III.1.

Közoktatási Alap 2010. évi támogatási céljaira
(a 2010-es maradvánnyal együtt maradvánnyal)

III.2.

Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap 2011-es céljaira

Fedezet összesen

800 000
14 543 282
9 543 282
5 000 000
56 843 282
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Szükséglet
I.

Terv 2011

Az MRE és a GK működési költségei

10 100 000

I.1.

Személyi kiadások

4 500 000

I.2.

Ülésekkel összefüggő költségek

5 600 000

I.2.1.

Generális Konvent Elnökség ülései

800 000

I.2.2.

Generális Konvent bizottsági ülések költségei

600 000

I.2.3.

Kárpát-medencei együttműködés tematikus munkájával
összefüggő ülések költségei

800 000

(pl. misszió, diakónia, ifjúság stb.)
I.2.4.
II.

Programok, rendezvények

IV.

3 400 000
31 000 000

II.1.

Kárpát-medencei kulturális fesztivál –
a Református Zenei Fesztivál keretében

3 000 000

II.2.

Északkeleti Református Találkozó (Tokaj)

6 000 000

II.3.

Lelkészküldés Európába

2 000 000

II.4.

Kárpát-medencei ifjúsági kezdeményezések

1 400 000

II.5.

Kárpát-medencei Református Missziói Konferencia

1 600 000

II.6.

Kárpát-medencei Református Diakóniai Konferencia

1 500 000

II.7.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd című programja

1 500 000

II.8.

Kommunikációs feladatok

13 000 000
10 000 000

II.9.
III.

Generális Konvent ülése

II.8.1.

Kálvincsillag kiadvány

II.8.2.

Képzések

2 000 000

II.8.3.

Egyéb közös kommunikációval kapcsolatos kiadások

1 000 000

Közös megemlékezés

Részegyházak támogatása

1 000 000
14 543 282

III.1.

Kárpátaljai Református Egyház 4 gimnáziuma támogatása

8 543 282

III.2.

Bácskossuthfalvai Református Óvoda támogatása

1 000 000

III.3.

Kárpát-medencei Oktatási Alap pályázati támogatásai

5 000 000

Tartalék
Szükséglet összesen

1 200 000
56 843 282
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A XIII. Zsinat
2011. május 26–27-i ülésének határozatai
A ZSINAT HATÁROZATA A SZOCIÁLIS ÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁTVÉTELE TÁRGYÁBAN
ZS. - 122/2011.05.26.
A Zsinat elrendeli, hogy az egyház jó rendje érdekében, a közoktatási és szociális intézmények átvétele, illetve
indítása esetében a Zsinati Hivatal illetékes egységei csak a szolgálati úton kapott előterjesztésekkel foglalkozhatnak.
Budapest, 2011. május 26.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ
EGYHÁZI INTÉZMÉNYEKBEN DOLGOZÓK BÉRKOMPENZÁCIÓJA TÁRGYÁBAN
ZS. - 123/2011.05.26.
1.

2.

3.

Tekintettel a Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház között formálódó, a 2011.
évi közfeladatot ellátó intézményekben dolgozók bérkompenzációjával kapcsolatos megállapodásra,
a Zsinat kéri a szociális és közoktatási intézmények fenntartóit, hogy az arra jogosult dolgozóiknak
bérkompenzációs támogatást adjanak annak érdekében, hogy a 2011. évi havi nettó jövedelmük
megegyezzen a 2010. évi havi nettó átlag jövedelmükkel.
A Zsinat megállapítja, hogy a kiﬁzetendő bértámogatás fedezetéül az állammal való tárgyalás alapján
a 2011. évi bérkompenzáció állami előﬁnanszírozása, valamint az ezt kiegészítő 2011. évi zárszámadásban megállapított támogatási összeg szolgál.
A Zsinat kéri, hogy az intézményfenntartók készítsenek az általuk elvégzett kompenzációról részletes,
támogatottra és pénzösszegre lebontott jelentést, és azt a Zsinat Elnökségének küldjék meg.

Budapest, 2011. május 26.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ MRE SZEREPVÁLLALÁSA
A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 124/2011.05.26.
1.

2.

3.

A Zsinat támogatólag jóváhagyja az Országos Esperes-gondnoki Értekezet beleegyezésével hozott,
Elnökségi Tanács által javasolt elnökségi döntést a magyar államadósság csökkentésére tett felajánlással kapcsolatban.
A Zsinat tudomásul veszi, hogy az MRE a 2011. évi állami költségvetésben részére juttatott „Egyházi
kulturális értékek rekonstrukciója” támogatásról lemond, ezzel kívánva hozzájárulni a magyar államadósság csökkentéséhez.
A Zsinat, az Elnökség e témában írt levél tervezetét elfogadja és megerősíti.

Budapest, 2011. május 26.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK
2010. NOVEMBER 18-TÓL 2011. MÁJUS 15-IG TETT INTÉZKEDÉSEINEK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 125/2011.05.26.
1.

A Zsinat, a Zsinat Elnökségének – a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló többször módosított 1994. évi II. tv. 163. § alapján előterjesztett – a Zsinat Elnökségének
2010. november 18-tól 2011. május 15-ig tett intézkedéseiről szóló – beszámolót elfogadja, és a zsinati
ülések között tett intézkedéseket megerősíti.

Budapest, 2011. május 26.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS 2010. DECEMBER 8. ÉS 2011. FEBRUÁR 23., VALAMINT
2011. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSEIN HOZOTT HATÁROZATAINAK TÁRGYÁBAN
ZS. - 126/2011.05.26.
A Zsinat a Zsinati Tanács intézkedéseiről szóló jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi, és a 2010. december 8.
napján, 2011. február 23. napján és 2011. május 25. napján tartott ülésein hozott határozatokat a maga részéről
is megerősíti.
Budapest, 2011. május 26.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ
KÖZOKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY KIALAKÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 127/2011.05.27.
A Zsinat a Református Pedagógiai Intézet és az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat összevonásával egy többcélú, közös igazgatású, országos feladat-ellátású közoktatási intézmény kialakítását határozza el.
A telephelyekkel országos feladatellátást biztosító intézmény alapító okiratát a Zsinat legkésőbb 2012. májusában tárgyalja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYSÉGES REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 128/2011.05.26.
1.
2.

A Zsinat – az Oktatásügyi Bizottságának javaslatára – jóváhagyja az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát.
A Zsinat felkéri és felhatalmazza a Zsinat Elnökségét az Alapító Okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalására és aláírására.

Budapest, 2011. május 26.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat részére,
a 2011. május 26-i állapot szerint egységes szerkezetbe foglalva.
A módosításokat dőlt betűtípussal jelöltük.

1.

Az intézmény neve és székhelye:
Magyarországi Református Egyház Egységes Pedagógiai Szakszolgálata,
Fejlesztő Iskolája és Óvodája
rövidített elnevezés: Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat (ERPSZ)
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1.

1.1.

Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház [ZS. - 117/2000. számú határozat]
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

1.2.

Az alapítás időpontja: 2000. május 5.

1.3.

Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Zsinata
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

2.

Az intézmény típusa:
egységes pedagógiai szakszolgálat, fejlesztő iskola és óvoda

2.1.

Az intézmény egységei:
a)
Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ
b)
Fejlesztő felkészítő központ
c)
Fejlesztő iskola és óvoda
d)
A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
nevelkedő valamint tanuló gyermekek és ﬁatalok különleges gondozását ellátó központ
e)
Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
f)
Nevelési tanácsadó és logopédiai intézet
g)
Utazó szakember-hálózat
h)
Gyógytestnevelés

2.2.

Az intézmény alaptevékenysége (a székhelyén látja el)
Fő tevékenységek:
8510 Iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos) gyermekek
óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 4 vegyes életkorú óvodai csoportban, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás.
8520 Alapfokú oktatás
Fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő iskola, magántanulók ellátása, készségfejlesztő ellátás, nevelési tanácsadó, utazótanári
szolgálat, bejáró tanulók ellátása, napközi foglalkoztatás.
8560 Pedagógiai szakszolgálat
Az intézmény alaptevékenysége és célja a Magyarországi Református Egyház hitelveinek és
hagyományainak szellemében:
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–
–

–
–

–

–
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A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye alapján
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges gondozása, illetve a magántanulói
oktatás során a rehabilitációs óraszám biztosítása, a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai
nevelés a fejlesztő felkészítés, az iskolai előkészítő oktatás a gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás, a fejlesztő iskolai oktatás, és a nappali szociális ellátás, valamint
tevékenységeiben a nemzetiségekhez és etnikumokhoz tartózó gyermekek esélyt kiegyenlítő
ellátása.
A sajátos nevelési-oktatási igény A és B csoportjaiba tartozás diagnosztizálása. A beilleszkedést,
tanulást, magatartást befolyásoló fejlődési nehézség diagnosztizálása, a szükséges többletpedagógiai ellátás tervezéséhez, kivitelezéshez segítségnyújtás a problémakörnek megfelelő
szakmai területet ismerő szakemberek biztosításával, úgy a tantermi munkában, mint az egyéni és kiscsoportos rehabilitáció és fejlesztés, foglalkoztatás alkalmával.
Korai fejlesztést biztosítsa a harmonikus fejlődés veszélyeztetettségével született, illetve a sérültséggel fejlődő gyermekeknek, szüleiknek pedagógiai és egyéb szakmai segítséget nyújtsa
a gyermek ellátásához.
Pedagógiai és egyéb szakmai segítséget nyújtsa a hozzáforduló eltérő nevelési igénnyel fejlődő (súlyos érzékszervi, mozgás, érzelmi, értelmi, valamint halmozott hátrányokkal növekedő)
gyermekek fejlesztő felkészítéshez, oktathatóságuk esélyeinek kiszélesítéséhez, befogadásukhoz a közoktatási intézmény rendszer különböző szintjeibe és típusaiba.
Tevékenységén belül kiemelten biztosítsa az MRE közoktatási intézményeiben nevelkedő és
tanuló gyermekek eltérő nevelési-oktatási igényeinek feltárását, a zavarok és nehézségeik írásba foglalt összegzését, és a megfelelő szakirányú pedagógiai fejlesztés támogatását.
A befogadó pedagógusok munkájához biztosítsa a megfelelő szakirányú támogatást, valamint
az óvoda, iskola vezetőinek a széleskörű információs és segítő hátteret.
A sajátos nevelési igényű A és B csoportjába, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel fejlődő gyermekek szüleinek, biztosítani a szaktanácsadást és a neveléshez
szükséges információkat.
Kollégium a gyógypedagógiai és rehabilitációs ellátásban részesülő gyermekek számára, akkor,
amikor a lakóhelyükön nincs lehetőségük a megfelelő közoktatási ellátásra.
Pedagógiai szakszolgálat keretében a kötelező testnevelési óra helyett gyógytestnevelés biztosítása, a szakorvosi véleményben foglaltak szerint a II. kategóriába sorolt gyermekek esetében
a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 1. mellékletének 6.7. pontja alapján.
A szociális szolgáltatások alapellátási formája szerinti nappali ellátás szervezése, a harmadik
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló halmozottan sérült és fogyatékos, illetve autista személyek nappali ellátása, a
napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének, továbbá igény szerint a napközbeni étkeztetés biztosítása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó ellátás biztosítása az értelmi akadályoztatással élő, illetve halmozottan sérült gyermekek és
ﬁatalok számára az 1993. évi III. tv.

2.3.

Az intézmény országos feladatokat lát el a református közoktatási intézmények, valamint az oktatási
tevékenységhez kapcsolódó szociális ellátás tekintetében.

2.4.

Az intézmény feladatai, kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR 8560
Oktatást kiegészítő tevékenység
TEÁOR 5626
Egyéb vendéglátás (munkahelyi étkezés)
TEÁOR 5590
Kollégium
TEÁOR 8559
Máshová nem sorolt egyéb oktatás
TEÁOR 7220
Társadalomtudomány, humán kutatás – fejlesztés
TEÁOR 9499
Máshová nem sorolt egyéb közösségi szolgáltatás
TEÁOR 8730
Idősek és fogyatékosok bentlakásos ellátása
(fogyatékkal élők bentlakásos ellátása)
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TEÁOR 8810
TEÁOR 8899
TEÁOR 9499

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
(fogyatékkal élők ellátása bentlakás nélkül)
M. n. s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
M. n. s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység

2.5

A feladatellátást szolgáló vagyon:
–
A feladatok ellátásához rendelkezésére állnak a Semmelweis Halasi Kórház Nonproﬁt Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött bérleti megállapodás alapján a kiskunhalasi 2264/8 hrsz. alatt
található ingatlanon fekvő, 01 számú épületében található, leltár szerint nyilvántartott helyiségek.
–
Zsinati támogatás
–
Gyülekezeti adományok
–
Állami támogatás
–
Kiegészítő támogatás
–
Az oktató, nevelő, fejlesztő, és rehabilitációs munkát az ERPSZ leltárban nyilvántartott tárgyi
eszközök segítik, melyet az ERPSZ szabadon használhat. A fenntartási és működési költségeket az évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni.
Az ERPSZ mindenkori hatályos jogszabályok alapján anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az ebből a tevékenységből származó nyereséget – ha azt az alapfeladatainak ellátáshoz használja fel – az évi költségvetés megállapításánál ﬁgyelmen kívül kell
hagyni.

2.6

A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő, oktató, fejlesztő, és rehabilitációs feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlannal kapcsolatban a Semmelweis Halasi Kórház Nonproﬁt Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti
megállapodás alapján a megállapodásban szereplő módon jár el, nem jogosult azt elidegeníteni,
bérbe adni, illetőleg biztosítékként felhasználni. Az ingó vagyon az ERPSZ leltárát képezi, változása
az ERPSZ költségvetésének és mérlegbeszámolójának része.

2.7.

Az intézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám:
–
Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ
–
Fejlesztő óvoda
–
Fejlesztő felkészítő központ
–
Fejlesztő iskola
–
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges
gondozását ellátó központ (megállapodás alapján)
–
Nevelési tanácsadó és logopédiai intézet (megállapodás alapján)
–
Utazó szakember-hálózat (megállapodás alapján)
–
Gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatban (megállapodás alapján)
Az intézmény által ellátott közoktatási feladatok normatíva jogcímeit a függelék tartalmazza.

2.8

100 fő
28 fő
20 fő
60 fő

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az ERPSZ vezetőjét, azaz az ERPSZ igazgatóját a fenntartó Magyarországi Református Egyház Zsinatának határozata alapján a Zsinat elnöksége bízza meg, illetve nevezi ki nyilvános pályázat alapján,
a nevelőtestületet, az Igazgatótanácsot és a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságát meghallgatva, és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A munkaszerződést a Zsinat elnöksége írja alá.
A kinevezés hat évre szól. A kinevezés feltételei:
–
felsőfokú pedagógiai végzettség, szakképzettség,
–
nyolcéves szakmai gyakorlat,
–
vezetésre való alkalmasság,
–
református egyháztagság,
–
erkölcsös életvitel, rendezett magánélet.
Az igazgató az ERPSZ képviselője. A munkáltatói jogokat, a kötelezettség vállalási és utalványozási jogokat gyakorolja a mindenkori hatályos állami és egyházi rendelkezések szerint.
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2.9.

A fenntartói irányítás rendje:
A fenntartó az egyházi és állami jogszabályokban meghatározott fenntartói jogok és kötelességek
gyakorlására Igazgatótanácsot hoz létre, illetve működtet.
A Zsinat fenntartói hatáskörben tartja:
–
az Alapító Okirat módosítását;
–
a gazdálkodási jogkör meghatározását;
–
a költségvetés, ill. a költségvetési beszámoló jóváhagyását, vagy a jóváhagyás megtagadását;
–
az intézmény vezetőjének megbízását, illetve kinevezését, és felette a kiemelt munkáltatói jogok gyakorlását;
–
az intézmény gazdálkodásának ellenőrzését.
Az Igazgatótanács feladatai:
–
felügyeli és ellenőrzi az ERPSZ teljes működését,
–
védi és képviseli az ERPSZ érdekeit állami, önkormányzati és egyéb szerveknél,
–
megvitatja az intézmény igazgatójának beszámoló jelentéseit, mielőtt azok a fenntartó testület
elé kerülnének,
–
javaslatot tesz a fenntartónak az intézmény igazgatójának kinevezésére,
–
az intézmény alkalmazottainak munkaszerződései az Igazgatótanács jóváhagyása után válnak
jogerőssé,
–
az Igazgatótanács az alkalmazottak másodfokú fegyelmi hatósága,
–
megtárgyalja és a fenntartó elé terjeszti az intézmény egységes szervezeti és működési szabályzatát,
–
megtárgyalja és döntési javaslattal előterjeszti a fenntartó testületnek az intézmény költségvetését, gazdasági ügyeit,
–
meghatározza az ellátási díjakat, az esetleges tandíjat,
–
dönt a ﬁzetési kedvezmények alapelveiről és mértékéről.

3.

A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Az intézmény, mint a Magyarországi Református Egyház keretében működő önállóan gazdálkodó
intézmény, a jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan gazdálkodik. Az egyház háztartásáról
szóló hatályos törvény szerint képviselője az igazgató és helyettesei. Kiadmányozási és banki aláírói
jogosultsággal is ők rendelkeznek.
A költségvetést az intézmény készíti el, amelyet az Igazgatótanács fogad el és a Zsinati Tanács
hagy jóvá. Az ERPSZ gazdálkodását a fenntartó számvizsgáló bizottsága ellenőrzi és tesz jelentést a
Zsinati Tanácsnak és a Zsinat elnökségének. A gazdálkodási ellenőrzés megállapításai alapján intézkedésre a Zsinat elnöksége az Igazgatótanács útján jogosult.
A módosításokat az MRE Zsinata 2011. május 26. napján ZS. - 128/2011. határozatával fogadta el.

Budapest, 2011. május 26.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Függelék
Az ERPSZ által közoktatási feladatok normatíva jogcímenként

nem
létszámhoz
kötötten
igényelhető

oktatás
munkarendje

igényelhető
maximális
főre

Közoktatási alap-hozzájárulás Az általános iskola 1–8.
évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési
igényű és fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulókat

Nappali

60

Közoktatási alap-hozzájárulás az óvodában óvodai nevelésben részesülők után, beleértve a sajátos nevelési
igényű gyermekeket

Nappali

28

Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában, óvodában, a fejlesztő iskolában A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után

Nappali

90

Korai fejlesztés, gondozás

Nappali

100

Fejlesztő felkészítés

Nappali

20

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint
a roma kisebbségi oktatás

Nappali

30

Gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálat keretében

Nappali

100

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

Nappali

30

Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése

Nappali

30

Fogyatékos személyek szakosított bentlakásos ellátása

Nappali

30

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

Nappali

130

Tanulók tankönyvellátásának általános támogatása

Nappali

60

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó
gyógypedagógusok támogatása

Nappali

60

Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása

Nappali

40

Pedagógiai szakszolgálatban foglalkoztatottak után

Nappali

10

Pedagógiai programok támogatása

Nappali

30

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

Nappali

X

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása

Nappali

X

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
teljesítmény motivációs pályázati alap

Nappali

X

az ellátott feladat
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A ZSINAT HATÁROZATA AD HOC BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN
A LELKÉSZEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET ELŐKÉSZÍTÉSE KAPCSÁN
ZS. - 129/2011.05.27.
A Zsinat a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet kapcsán, a téma iránt érdeklődő, az egyházigazgatásban
járatos és gyakorlott személyekből álló, maximum 6 fős (Dunamelléki Egyházkerület: 2 fő, Tiszántúli Egyházkerület 2 fő, Tiszáninneni Egyházkerület: 1 fő, Dunántúli Egyházkerület: 1 fő), a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
mellett működő ad hoc bizottság létrehozását rendeli el a törvényalkotói folyamat gyakorlati megközelítésű segítése céljából.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A LELKÉSZEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET TÁRGYÁBAN
ZS. - 130/2011.05.27.
1.
2.

A Zsinat a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet 1–5. fejezeteinek szövegszerű változatát, a
zsinati ülésen elfogadott módosítások beépítésével első olvasatként elfogadja.
A Zsinat kéri, hogy mindazok, akik javaslattal kívánnak élni a törvénytervezet 7–8. fejezeteinek tekintetében, véleményüket, javaslataikat írásban nyújtsák be a Zsinat Elnökségéhez, 2011. augusztus
31-ig.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA DR. BALLA PÉTER EGYETEMI TANÁRNAK, A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS
EGYETEM REKTORÁVÁ TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSA MEGERŐSÍTÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 131/2011.05.27.
1.
2.

A Zsinat a KRE Szenátusának 2011. május 25. napján hozott, dr. Balla Péter egyetemi tanár KRE egyetemi rektorrá választó határozatát megerősíti.
A Zsinat felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy összhangban a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 89. § (3) bekezdésében és a KRE Alapító Okiratának II. 8. pontjában foglaltakkal, dr.
Balla Péter egyetemi tanár 3 évre szóló, rektorrá történő kinevezését kezdeményezze a Köztársasági
Elnöknél.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTÉSRŐL SZÓLÓ
ZS. - 76/2010.06.04. SZÁMÚ SZABÁLYRENDELET MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 132/2011.05.27.
A Zsinat az egységes lelkészképesítés rendjének tárgyában született ZS. - 76/2010.06.04. számú szabályrendelet
alábbi módosítását rendeli el.
Módosításra került:
1. § (1) – módosult a vizsga időpontjaként feltüntetett szeptember első hete, szeptemberre.
1. § (2) – törlésre került a jelentkezési feltételek kihirdetése közül az „eljárási díjak mértéke” kifejezés.
4. § 2.1. – választott textus alapján egy házasságkötési és egy temetési igehirdetés (összesen 2 db) benyújtása és a benyújtott írásbeli anyag vizsgabizottság előtti bemutatása. Az Úrnapi prédikáció
gyanánt az ELB beszámítja a záróvizsgára készített és benyújtott vizsgaprédikációt és teljes istentiszteleti rendet.
2.2. – 6 hetes, ünneptelen félévre szóló gyülekezeti katechetikai vallásórai munkaterv benyújtása és ismertetése a bizottság előtt.
5. § 2. – Az oklevél átadására a jelöltet küldő egyházkerület közgyűlésén, ünnepi istentisztelet keretében
kerül sor, az érintett egyházkerület szabályrendelete szerint.
6. § (2)-(3)
bekezdései töröltettek, tekintettel arra, hogy az egységes lelkészképesítő vizsga díjmentes.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA RENDJE A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN
(Szabályrendelet)

1. § Preambulum
(1)

(2)

(3)

(4)

Az Egységes Lelkészképesítő Vizsga (ELV) a református lelkészi képesítés, illetve a református lelkészi oklevél megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges vizsga a Magyarországi Református Egyház rendjében, a Zsinat ZS - 159/2007. számú határozata és a Magyar Református Egyház 2009.
május 22-én elfogadott közös alkotmány 22. § (1) és 31. § alapján.
Az ELV célja: a lelkipásztori hivatás gyakorlásához szükséges teológiai, gyakorlati ismeretekről és
kompetenciákról való számadás a lelkészképző intézeteket fenntartó egyházi testületek által elfogadott képzési és képesítési követelményrendszer értelmében. A vizsga során a jelölt számot ad elméleti és gyakorlati felkészültségéről, amely képessé teszi őt a teológia tudomány önálló művelésére,
és felkészít a magyar református egyház gyülekezeteiben és egyéb szolgálati területein végzendő
lelkipásztori feladatok ellátására.
ELV-re jelentkezhet az a lelkészjelölt, aki valamely a Magyarországi Református Egyház egyházkerületei által fenntartott, államilag akkreditált lelkészképző intézet, illetve hittudományi kar/egyetem/akadémia által kiadott egyetemi oklevéllel rendelkezik. Jelentkezni lehet továbbá más, külföldön szerzett,
az említett diplomákkal egyenértékű lelkészi oklevél birtokában, az ekvivalencia megállapítására irányuló eljárás után. A jelentkezés további feltételeit a 3. § szabályozza.
Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság (ELB) felállításáról a Magyarországi Református Egyház Zsinata dönt.

2. § A vizsga szervezése
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Az ELV évente kerül megrendezésre az ELB munkarendje szerint, előre kijelölt helyszínen, a Zsinati
Székházban vagy valamely hittudományi kar vagy teológiai akadémia keretei között (felváltva, szeptemberben. Igény esetén az ELB évente két alkalommal hirdethet vizsgát).
Az ELB minden év április 30-ig közzéteszi a vizsgára jelentkezés határidejét és körülményeit, a vizsga helyszínét, a jelentkezés feltételeit, a szóbeli vizsgához szükséges aktualizált tematikus tételsort.
Közzététel helye: a tagegyházak hivatalos közlönye és honlapja.
A vizsgabizottság tagjaira az egyházkerületek elnökségei tesznek javaslatot minden év június 15-ig.
Az ELB tagjai:
Állandó tagok: – elnök, előadó, koordinátor.
További tagok: – egyházkerületek püspökei, illetve főgondnokai (vagy helyetteseik);
– egyházkerületenként további egy-egy lelkészi és világi képviselő az egyházkerületi
elnökség javaslata alapján;
– a tanintézetek szakmailag illetékes teológiai tanárai: véglegesített és minősített oktatók (egyetemi, illetve főiskolai tanár vagy docens), az intézményi szenátus, illetve
kari tanács delegálása és a fenntartó elnökségének megerősítése alapján;
– jegyző (oktatásszervezés terén tapasztalt teológiai oktató vagy tanintézeti titkár).
A vizsga technikai lebonyolítását és az infrastrukturális feltételeket (termek, szállás és étkezés stb.)
a vizsga helyszíneként kijelölt képzőhely biztosítja – amennyiben ez nem a Zsinati Székházban kerül
megrendezésre. A vizsga helyszíneként kijelölt képzőhely Rektori/Dékáni Hivatala az adott év augusztus 15-ig írásban értesítést kap az egyházkerületek püspöki hivatalától/vagy zsinati hivataltól
a vizsgabizottság delegált tagjairól, a vizsgára jelentkezett jelöltek személyéről (értesítési címmel
együtt).
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3. § A vizsgára jelentkezés
(1)
(2)

(3)

(4)

Az ELV-ra írásban kell jelentkezni a rendszeresített formanyomtatvány alapján, az ELB címére minden
év július 30-ig.
A vizsgára jelentkezés feltétele:
1.
Egyetemi (Mesteri) oklevél: teológus-lelkész MA;
2.
Lelkipásztori jellemzés segédlelkészi/VI. éves gyakorlati szolgálatról;
3.
Szolgálati igazolás segédlelkészi/VI. éves gyakorlati szolgálatról területileg illetékes egyházmegye esperesi hivatalától;
4.
Ajánlás a területileg illetékes egyházkerület tanácsától (vagy, ha van ilyen, lelkészválasztó tanácsadó testületétől);
5.
Képzőhely ajánlása a szenátus, illetve a kari tanács döntése alapján;
6.
Írásbeli vizsgaanyag benyújtása;
7.
Nyilatkozat arról, hogy az írásbeli anyagot önállóan készítette, a forrásmunkák szakmai szempontok szerint történő felhasználása alapján.
A jelölt az egyetemi diploma megszerzésétől számított 3 éven belül jelentkezhet lelkészképesítő vizsgára. Indokolt esetben, egyházkerületi döntés alapján a vizsgára állás engedélyezése további 2 évvel
meghosszabbítható.
Az ELB elnöke írásban felkéri szakmailag illetékes és a vizsgabizottságba delegált teológiai tanárt/
tanárokat az írásbeli anyag véleményezésére. Ezzel egy időben a benyújtott írásbeli vizsgaanyag
megküldésre kerül a felkért bírálók számára, legkésőbb az adott év augusztus 15-ig.

4. § A vizsga
(1)

Az ELV értekezlettel kezdődik.
(1.1.)
Az elnök bibliaolvasással és imádsággal nyitja meg az ülést. Az előadó(k) jelentést tesz a
vizsgára jelentkezésről, halasztási kérelmekről, vagy egyéb, a vizsgára állást akadályozó
körülményről.
(1.2.)
A felkért szakbírálók közlik bírálat eredményét és javaslatot tesznek az írásbeli anyag
elfogadására. Az anyag el nem fogadása esetén a bíráló legalább 7 nappal a vizsga időpontja előtt közli javaslatát az ELB elnökével, akivel egyetértésben értesítést küldenek a
jelöltnek.
(1.3.)
A Bizottság továbbá összegzi a jelölt szolgálati helyéről, intézményéből érkező véleményeket lelkipásztori alkalmasságáról.
(1.4.)
Az ELB dönt a jelöltek vizsgára bocsátásáról, majd ezt követően az elnök közli a jelöltekkel a bizottság döntését, a vizsga rendjét és beosztását és az albizottságok összetételét.
(1.5.)
A vizsgáról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelölt személyes adatain túl a beadott írásbeli anyag megnevezését, értékelését, a feltett kérdéseket és a vizsga
összesített végeredményét.
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(2)

(3)
(4)

(5)
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A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli anyag jeligével kerül beküldésre.
(2.1.)
Választott textus alapján egy házasságkötési és egy temetési igehirdetés (összesen 2 db)
benyújtása, és a benyújtott írásbeli anyag vizsgabizottság előtti bemutatása. Az úrnapi
prédikáció gyanánt az ELB beszámítja az egyetemi záróvizsgára készített és benyújtott
vizsgaprédikációt és teljes istentiszteleti rendet.
Azon jelölteknek, akik nem rendelkeznek beszámítható vizsgaprédikációval, illetve honosító vizsgára jelentkezőknek:
Előre kiadott perikópák alapján egy úrnapi, valamint választott textus alapján egy-egy
házasságkötési és egy temetési igehirdetés benyújtása, és a benyújtott írásbeli anyag
vizsgabizottság előtti bemutatása, illetve megvédése. Az igehirdetésekkel együtt az előkészítő anyag is benyújtandó, az alábbi szempontrendszer szerint:
a)
Az igehirdetés szempontjából lényeges exegetikai/kortörténeti feldolgozás, a textus beágyazottsága, műfaji meghatározása;
b)
Bibliai- és rendszeres teológiai szempontok vizsgálata;
c)
Prédikációvázlat/diszpozíció;
d)
Teljes, kidolgozott prédikáció;
e)
Imádságok;
f)
Lekció- és énekválasztás, esetleg utalás bizonyos alkalmi jellegre, ha az igehirdetés ezt ﬁgyelembe kívánja venni.
(2.2.)
6 hetes, ünneptelen félévre szóló gyülekezeti katechetikai/vallásórai munkaterv írásbeli
benyújtása és ismertetése a vizsgabizottság előtt.
Szóbeli vizsga „egyház és társadalom” témakör alapján. Célja: meggyőződni a jelölt el(2.3.)
fogadható tájékozottságáról a legfontosabb kurrens társadalmi, közéleti, szociáletikai és
egyházi kérdésekben. A témakört/tételsort a Zsinat Teológiai és Tanulmányi Bizottsága állítja össze, a lelkészképző intézetek képviselőinek bevonásával minden év március 30-ig.
Az ELB a vizsga után záró értekezletet tart, amelyen mérlegeli az albizottságok észrevételeit, jóváhagyja a szaktanárok értékelési javaslatát és megállapítja a vizsga eredményét.
A vizsga értékelése:
– „igen” vagy „nem” értékelés;
– vagy: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
Sikeresnek tekinthető a vizsga, amennyiben a jelölt a vizsga minden elemének eredményesen eleget
tett. Sikertelen vizsga esetén a jelölt még egy alkalommal, leghamarabb 1 év, de max. 3 éven belül
jelentkezhet újabb vizsgára. Ha a jelölt 2 tárgyban elégtelen eredményt ért el, a teljes vizsga megismétlésére köteles.

5. § Az oklevél
(1)

(2)
(3)

Sikeres lelkészképesítő vizsga esetén az ELB „Református lelkipásztori oklevelet” állít ki, amelyen
szerepel a jelölt neve, születési éve, vizsga eredménye, az országos egyház képviseletére jogosult
püspök-elnök/zsinati elnök és az ELB elnökének aláírása valamint a Magyarországi Református Egyház bélyegzője. Az oklevél minta a jelen szabályozás mellékletét képezi.
Az oklevél átadására a jelöltet küldő egyházkerület közgyűlésén, ünnepi istentisztelet keretében kerül
sor, az érintett egyházkerület szabályrendelete szerint.
Az oklevél birtokában a jelölt református lelkészi jogviszonyban alkalmazásra kerülhet a Magyar Református Egyház valamely gyülekezetében vagy intézményében. Az alkalmazás, illetve szolgálati jogviszony megkötésének további feltételeit az egyes tagegyházak és egyházkerületek saját hatáskörben és szabályrendeletek, törvények alapján szabályozzák.
6. § Vegyes rendelkezés

(1)

A vizsga költségeit az egyházkerületetek vállalják részarányosan.
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A ZSINAT HATÁROZATA A PRESBITÉRIUMI TAGSÁG TÁRGYÁBAN
ZS. - 133/2011.05.27.
A Zsinat úgy határoz, hogy lelkészi jellegű személy ne lehessen tagja a presbitériumnak.
Ezen határozat értelmében elrendeli a Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996.
évi I. számú választójogi törvény 4. § (3) bekezdésének módosítását.
A módosítás egy olvasatban tárgyalható.
1.
2.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

2011. ÉVI IV. SZÁMÚ TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT 1996. ÉVI I. SZÁMÚ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 134/2011.05.27.
A Zsinat a Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú választójogi törvényt az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Zsinat a Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú választójogi
törvény 4. §-ában foglaltakat az alábbi módon módosítja:
[4. § (3) „minden tisztségre 1–3 nem lelkészi jellegű személyt lehet jelölni.”]
2. §
Jelen törvény 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A KIEMELT GYÜLEKEZETTÉ MINŐSÍTÉS FELTÉTELEINEK
TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 135/2011.05.27.
1.
2.

A Zsinat szükségesnek látja a kiemelt gyülekezetté minősítés feltételeinek törvényi pontosítását és az
ilyen helyeken betöltendő lelkészi állás feltételeinek meghatározását.
A Zsinat felkéri a Missziói-, valamint a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a
kiemelt gyülekezetté minősítés feltételeinek törvényi szabályozását és szükségességét, és amennyiben törvénymódosítást lát szükségesnek, terjessze azt a következő zsinati ülés elé.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ MRE ÉNEKESKÖNYVI BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA TÁRGYÁBAN
ZS. - 136/2011.05.27.
A Zsinat MRE Énekeskönyvi Bizottságának az új magyar református énekeskönyv előkészítésének munkálatairól
szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ A REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYVI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Az 1948-as énekeknek az új szerkezetbe illeszkedő szétosztása folytatódik (az ünnepi évkörieké már
korábban elkészült); közben meghatározzuk a még szükséges énekcsoportokat, énekeket.
A szerkezet és énekcsoportok véglegesítésével alkalmazkodnunk kell a készülő Liturgikus példatár
követelményeihez.
A Dunamelléki Füzetek átvizsgálásának eredményét még ebben a hónapban igyekszünk megvitatni
és összegezni.
A zsoltárok harmadának (100–150) átvizsgálását csaknem befejezte az albizottság; szükség szerint
külön találkozón vitatjuk meg az eddigieket; Szenci Molnár Albert zsoltárairól a DC Irodalmi Szakosztályának őszi ülésén várhatóan megfogalmazzuk értékelésünket és javaslatunkat.
Régi magyar istenes énekeink (zsoltárparafrázisok és egyéb dicséretek) átvizsgálásával folytatjuk a
munkát még ebben az évben. Voltak a múlt század végén előmunkálatok, de akkor megszakadtak.
Megalakulóban van a dallamokkal foglalkozó albizottság. Először a 16–18. századiak átvizsgálását, a
dallamjegyzést, dallamváltozatokat vizsgáljuk, javasoljuk Huszár Gál korábban ismeretlen dallamainak beillesztését az új énekeskönyvbe.
Szintén előkészületi fázisban van az evangélikus-református közös énekek egységes szempontú közlésével foglalkozó találkozás a testvérfelekezet szakértőivel.
További énekek gyűjtése, fordítása vagy újrafordítása előkészítésére szakértő albizottságot toborzunk, akik bibliai, költészeti, dallami és liturgiai követelményeket határoznak meg, és bírálják, ami
elkészül.
A Liturgiai Bizottság munkájához kapcsolódva gyűjtjük az éneklés, énekek szempontjából hasznosítható véleményeket.
Az év második felében elkezdjük német eredetű énekeink átvizsgálását (ez a munka is megszakadt a
múlt század végén); ez részben több más albizottsági munkálattal kapcsolódik.
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A ZSINAT HATÁROZATA A KÁLVIN BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 137/2011.05.27.
A Zsinat a Kálvin Bizottság beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ A KÁLVIN BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
Amint ezt a jelenlévők többsége tudja, reménység szerint már a kezében is volt, Isten iránti hálával jelenthetem:
Kálvin újszövetségi kommentárjainak az első négy kötete megjelent. A kiszállítása határokon innen és túl csaknem teljes mértékben megtörtént. A négy kötet: az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv magyarázata két kötetben, a Római levél és a Zsidókhoz írt levél magyarázata pedig egy-egy kötetben.
A 2011. évi kiadói terv az Evangéliumi Harmóniát tartalmazza, a három szinoptikus evangélium egységes rendben való magyarázatát 3 kötetben, továbbá János evangéliumának a magyarázatát két kötetben. A 2011. évi
„termés” így reménység szerint 5 kötet lesz. A további bibliai könyvek „munkába adása” közelesen megtörténik.
Így reménység van rá, hogy 2012 végére a sorozat teljessé válik. (A teljes újszövetségi anyagból hiányozni fog a
2-3 Jn, és a Jelenések: ezekhez Kálvin nem írt magyarázatokat.)
Dr. Buzogány Dezső kolozsvári professzor az Institutio III. könyvén dolgozik. A munka a tervezett ütemezésnél
valamivel előbbre jár. Párhuzamosan folyik a munka lektorálása is.
A legutóbbi bizottsági ülés egy – valószínű, be nem hozható lemaradást volt kénytelen tudomásul venni. Nem
készült el, és valószínű, nem is fog elkészülni a debreceni Nagykönyvtárban megrendezett kiállítás nyomtatott katalógusa. A több okból kettőt említenék: a más gyűjteményekből kölcsönkért anyagok egy részénél nem készült
el a tárgyszerű leírás. Ezeket a tárgyakat visszaadásuk után fél-egy évvel pótlólag kérni – hogyan is mondjam:
nem szokás. A másik: a tárgyak fényképezése során a felkért fotóművész válogatott. Amit nem tekintett értékesnek, azt nem fényképezte le. A meglévő dokumentációt 4 példányban sokszorosítva, a négy egyházkerületi
Gyűjtemény kapja meg, ahol a kutatók rendelkezésére áll majd.
2010 őszén együttes ülést tartottunk a Magyarországi Evangélikus Egyház 1517. emlékbizottságával. Az európai „Refo 500” munkaközösségével is közelesen hivatalos kapcsolatba lép egyházunk.
A Bizottság támogatja azt a gondolatot, hogy 2012-ben legyen kihelyezett zsinati ülés a Dunántúlon. A „közös protestáns” egyházkerület megszűnésével 1612 óta beszélhetünk a „református” Dunántúli Egyházkerületről.
Méltó, hogy erről az évfordulóról ebben a formában is megemlékezzünk.
2013-ban lesz a Heidelbergi Káté első kiadásának 450. éves évfordulója. Dr. Fekete Károly professzor úr egy
magyarázatos kiadványon dolgozik. Felvetődött az a gondolat is, hogy erre az alkalomra ki lehetne – ki kellene
adni egy olyan egységes kátéfordítást, amelyet az elkövetkező évtizedekben mind a hittanoktatásban, mind a
teológiai munkákban az egyesülő magyar reformátusság közösen használhat majd. Ebben a munkában az előzetes tárgyalásokig jutottunk.
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A ZSINAT HATÁROZATA A KISKUNHALASI SZILÁDY
REFORMÁTUS FUTBALL CLUB NÉVHASZNÁLATA TÁRGYÁBAN
ZS. - 138/2011.05.27.
A Zsinat hozzájárulását adja, hogy a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club nevében a „református” jelzőt
használja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A SZATMÁRI REFORMÁTUS EGYESÜLET NÉVHASZNÁLATA TÁRGYÁBAN
ZS. - 139/2011.05.27.
A Zsinat hozzájárulását adja, hogy a Szatmári Református Egyesület nevében a „református” jelzőt használja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A KISKUNMAJSAI INTÉZMÉNY-ÁTVÉTEL TÁRGYÁBAN
ZS. - 140/2011.05.27.
1.

2.
3.

A Zsinat megalapítja a kiskunmajsai Orgona Református Egyesített Szociális Intézményt.
Székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Telephelyei:
1. 6120 Kiskunmajsa, Béke tér 2.
2. 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
3. 6131 Szank, Jókai u. 2.
4. 6131 Szank, Rákóczi u. 25.
Szakmai proﬁlja:
Ápolást, gondozást, bentlakásos ellátást, valamint alapszolgáltatást nyújtó szociális intézmény.
A Zsinat jóváhagyta a Kiskunmajsa és Szank vonatkozásában előterjesztett két ellátási szerződés
tervezetét és az intézmény alapító okiratát.
A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget az új intézmény működéséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint a dokumentációk aláírására.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1.

Az intézmény neve:
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény

2.

Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3.

Az intézmény telephelyei:
1. 6120 Kiskunmajsa, Béke tér 2.
2. 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
3. 6131 Szank, Jókai u. 2.
4. 6131 Szank, Rákóczi u. 25.

4.

Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

5.

Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését a Szeretetszolgálati Iroda útján látja el.

6.

Az intézmény felügyeleti szervei:
–
Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata.
–
Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája.
–
A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.

7.

Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8.

Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást, bentlakásos ellátást, valamint alapszolgáltatást nyújtó szociális intézmény.

9.

Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

10.

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

11.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határozott időre.

12.

Az intézmény képviseletére jogosult személy:
az intézményvezető.
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13.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.

14.

Az alapítás időpontja:
a 15. pontban meghatározott időpont.

15.

Jelen okiratba foglaltakat a Zsinat 2011. május 27-én 140/2011. sz. határozatával fogadta el.

16.

Jelen Alapító Okirat 2011. május 31-én lép hatályba.

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁS
FINANSZÍROZÁSÁNAK ELJÁRÁSI KÉRDÉSEIRŐL
ZS. - 141/2011.05.27.
1.

2.

A Zsinat a református hittanoktatás ﬁnanszírozásának eljárási kérdéseiről szóló előterjesztést megvizsgálta, és az előterjesztés további kidolgozására, egyszerűsítésére kéri fel az Oktatásügyi Bizottságot.
A Zsinat kéri, hogy a fenti szempontok szerint módosított, egyszerűsített előterjesztést az Oktatásügyi
Bizottság terjessze a következő, rendes (novemberi) Zsinat elé.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2011. ÉVI DOBOS KÁROLY-DÍJ ODAÍTÉLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 142/2011.05.27.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata – a bíráló bizottsága javaslatára – 2011-ben a Dobos Károly-díjat
Katona János magyaralmási lelkipásztornak adományozza.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A 2011. ÉVI REFORMÁTUS PEDAGÓGUS DÍJAK ODAÍTÉLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 143/2011.05.27.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára – 2011-ben a Makkai
Sándor-díjat Csiszár Ákosné tanítónőnek (Kisvárda), Karikó-Tóth Tibor igazgató úrnak (Szentes) és Veres Edit tanárnőnek (Péterfalva), az Imre Sándor-díjat pedig Szathmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató asszonynak (Sárospatak)
adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli magatartásuk érdemeként.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS DIAKÓNIÁBAN SZOLGÁLÓK
2010. ÉVI KITÜNTETÉSÉNEK ODAÍTÉLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 144/2011.05.27.
1.

2.

A Zsinat a Kiss Ferenc-díjat 2011. évben a következő személyeknek adományozza:
Dr. Varga Zsigmondné Somogyi Éva Debrecen – Nagytemplomi Református Egyházközség
Körömi Lászlóné – Budapest Csillaghegyi Református Egyházközség
A Zsinat a Juhász Zsóﬁa-díjat 2011. évben a következő személyeknek adományozza:
Juhász Sándor és Juhász Sándorné – Vésztői Református Egyházközség Szeretetotthona
Babolcsai Istvánné – Dunaalmási Református Szeretetház

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A TÉNYFELTÁRÓ TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA TÁRGYÁBAN
ZS. - 145/2011.05.27.
A Zsinat a Tényfeltáró Történész Bizottság beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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BESZÁMOLÓ AZ MRE TÉNYFELTÁRÓ TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁGA TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Magyarországi Református Egyház Tényfeltáró Történész Bizottsága (továbbiakban TTB) legutóbbi, az MRE
Zsinata elé terjesztett beszámolója óta három alkalommal tartott ülést. Még november 19-én került sor negyedikként felkért kutatónk, akkor még jelöltünk, Kisasszondy Éva meghallgatására. Kisasszondy Éva, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főosztályvezetőjének, az egyházi levéltárak korábbi szakfelügyelője, 1993-ban az
Állami Egyházügyi Hivatal iratainak a felülvizsgálatára létrejött kormányközi szakértő bizottság levéltári szakértője
volt, majd az ő munkájaként jelent meg 2005-ben az ÁEH iratanyagának jegyzéke. Kisasszondy Éva kutatóként a
titoktartás kötelezettségét vállalta, s vállalta azt is, hogy a feltárt anyagból önállóan nem publikál. A TTB ezek után
terjesztette alkalmazását illető javaslatát a Zsinati Elnökség felé, mely javaslatunkat elfogadta.
Kisasszondy Éva érthető módon az ÁEH Magyar Országos Levéltárban lévő iratainak feltárását kapta feladatként, míg a már korábban felkért kutatók közül Bognár Zalán a Politikatörténeti Intézet Levéltárában, Fodorné
Nagy Sarolta és Boér Zoltán pedig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában végzi anyaggyűjtő
munkáját. A TTB tagjai a kutatás szervezése, irányítása (ide értendő a személyi jellegű ügyintézés, jegyzőkönyvkészítés, levelezés stb.) és a beérkező iratanyag rendezése mellett az anyaggyűjtésben is részt vesznek: Horváth
Erzsébet interjúk készítésével, Dienes Dénes és Szabadi István megyei levéltárakban őrzött ÁEH iratok kutatása
révén.
A TTB következő ülését 2011. április 1-jén tartotta Debrecenben, ahol megbeszélést folytattunk Bölcskei Gusztáv zsinati elnök úrral a TTB hatáskörének és ﬁnanszírozásának, illetve a kutatás irányának egyes kérdéseiről.
Találkoztunk Fazakas Sándor rektor úrral, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Teológiai Bizottságának
elnökével, akivel a tényfeltárás elvi, etikai kérdéseiről egyeztettünk.
Kialakultak a munka ﬁnanszírozásának pontos anyagi keretei. A múltfeltárás munkáját a Zsinat a Zsinati Levéltárhoz telepítette, azonban a levéltár nem rendelkezik önálló gazdálkodással és gazdasági adminisztrációval,
ezért a gazdasági működés adminisztrációját a Zsinati Hivatal intézi. A kutatók munkavégzését a TTB valamely
tagja igazolja, a kutatók dologi költségkeretét a TTB határozza meg, együttműködve a Zsinat Pénzügyi Osztályával. Időközben sor került a megbízási szerződések megkötésére. Világossá vált, hogy a Zsinat által jóváhagyott
éves költségvetésünk az anyaggyűjtést erősen korlátok között tartja.
Április 14-én tartottuk következő ülésünket az ORGYT irodájában. A TTB tagjai és a felkért kutatók mellett,
meghívásunkra vendégként jelen volt Kósa László akadémikus, az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékének professzora, aki szintén évek óta végez levéltári kutatást, mégpedig a TTB munkáját érintő témák közül az ügynökkérdésben. Kósa László mintegy egy órás, rendhagyó és szubjektív előadásban ismertette kutatási módszereit
és tapasztalatait. Köszönettel vettük információit.
Ülésünkön ezután került sor a kutatómunka folyamatos összehangolását célzó, szokásos megbeszélésünkre,
a már összegyűjtött iratmásolatok átvételére. A kutatók aláírták azt a nyilatkozatot is, mely szerint a kutatás során
feltárt iratok tartalmát illetően vállalják a titoktartás kötelezettségét (azaz a feltárt anyagból önállóan nem publikálnak, az adatokat harmadik fél részére át nem adják), az iratmásolatoknak az MRE Zsinati Levéltárában történő
elhelyezését, s hogy munkájukról beszámolással egyedül az MRE TTB felé tartoznak.
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A ZSINAT HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 146/2011.05.27.
1.

2.

Az MRE Zsinata, mint a Károli Gáspár Református Egyetem fenntartója, az egyetem alapító okiratát, a jogszabályváltozásokra is tekintettel, a tevékenységi körök, az intézmény feladatai, valamint
az intézményvezető megbízásának és felmentésének rendje, továbbá a gazdálkodással összefüggő
jogosítványok és szervezeti felépítés tekintetében módosítja.
A Zsinat felkéri és felhatalmazza a Zsinat Elnökségét az Alapító Okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalására és aláírására.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum
A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén a bibliai Ige szellemében: „Elvész az én
népem, mivelhogy tudomány nélkül való” (Hós. 4,6), egész nemzetünk javát és üdvét tekintve döntött a Károli
Gáspár Református Egyetem megalapításáról; arról, hogy az 1855-ben alapított, és 1990-ben az Országgyűlés
által egyetemi rangú intézményként megerősített Budapesti Református Teológiai Akadémia az újonnan alakult
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karaként, az 1839-ben alapított, 1990-ben újraindított Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola pedig az Egyetem Tanítóképző Főiskolai
Karaként működik tovább. Ezt az elhatározást a Magyar Köztársaság Kormánya támogatta, és 1993. szeptember
21-én az Országgyűlés 1993. október 1-jei hatállyal jóváhagyta (1993: LXXXV. tv.).
Az így államilag is elismert Károli Gáspár Református Egyetem a nagy múltú református kollégiumok: Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed, Kolozsvár és a többiek hagyományait folytatva, a lelkészképzés mellett az
iskolai oktatás érdekében megindította az egyetemi szintű tanár- és tudósképzést az Egyetem alapításával egyidejűleg létesített Bölcsészettudományi Karon, mindenekelőtt az egyház kebelébe visszatért református középiskolák lelki, szellemi szükségleteinek legteljesebb ﬁgyelembevételével.
1995-ben Kecskeméten megkezdte működését a Közös Jogászképzés, együttműködésben a szegedi József
Attila Tudományegyetemmel (ma: Szegedi Tudományegyetemmel). Az 1831-ben alakult Kecskeméti Jogakadémia jogutóda: a budapesti Állam- és Jogtudományi Kar alapítására 1998-ban került sor.
Az Egyetem célja az egyetemes keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket a bibliai Ige szellemében öntudatosan vállaló ifjúság nevelése, korszerűen művelt, jó szakemberek képzése a határon inneni és túli magyarság
számára a nemzet érdekében.

I.

Általános rendelkezések
A Károli Gáspár Református Egyetem 1999. május 5-én kiadott, majd a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának ZS. - 28/2004. számú határozatával, továbbá a ZS. - 87/2006. számú határozatával módosított Alapító Okiratát a Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: MRE) Zsinata,
mint a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 115. § (2)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja és adja ki:
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A felsőoktatási intézmény jogelődjei:
a Budapesti Református Teológiai Akadémia és
a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola.
I.1.

A felsőoktatási intézmény hivatalos neve:
Károli Gáspár Református Egyetem
A felsőoktatási intézmény neve latinul:
Universitas Ecclesiae Reformatae in Hungaria de Casparo Károli Nominata
A felsőoktatási intézmény neve angolul:
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
A felsőoktatási intézmény neve németül:
Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn
A felsőoktatási intézmény neve franciául:
Université Károli Gáspár de l’Église Réformée de Hongrie
A felsőoktatási intézmény nevének hivatalos rövidítése:
KRE (a továbbiakban: KRE)

I.2.

A felsőoktatási intézmény alapítója: MRE (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

I.3.

A felsőoktatási intézmény alapításának időpontja: 1993. február 24.

I.4.

A felsőoktatási intézmény fenntartója:
MRE (1146 Budapest, Abonyi u. 21., a továbbiakban: Fenntartó)

I.5.

A felsőoktatási intézmény székhelye [Ftv. 12. § (4) bek.]: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A felsőoktatási intézmény telephelyei: (Ftv. 147. § 42. pont)
1042 Budapest, Viola u. 2–4. és 3–5.
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
1037 Budapest, Bécsi út 324.
1092 Budapest, Ráday u. 28.
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
1091 Budapest, Kálvin tér 7.
1042 Budapest, Hajnal u. 13.
1116 Budapest, Temesvár u. 16.
2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 13.
2750 Nagykőrös, Arany János u. 28.
1052 Budapest, V. Városház u. 14.
A felsőoktatási intézmény székhelyen kívüli képzései (Ftv. 147. § 37. pont):
Tanító szak keretében folyó főiskolai szintű képzés, Marosvásárhely, Románia
Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés, Illyefalva, Románia
A felsőoktatási intézmény gyakorló iskolái:
Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon
2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
Nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola
2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.

I.6.

A felsőoktatási intézmény pecsétje: 3,9 cm átmérőjű körben a kör kerületén:
„KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM * ANNO 1855 *” szöveg, középen a KRE címere
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I.7.

A felsőoktatási intézmény OM-azonosítója: FI 44189

I.8.

A felsőoktatási intézmény szakágazati besorolása: 80.30.1, egyetemi oktatás

I.9.

A felsőoktatási intézmény adószáma: 18060676-2-43

I.10.

A felsőoktatási intézmény statisztikai számjele: 18060676-8031-552-01

I.11.

A felsőoktatási intézmény társadalombiztosítási törzsszáma: 127125-2

I.12.

A felsőoktatási intézmény VPID száma: HU0000834098

I.13.

A felsőoktatási intézmény központi bankszámlaszáma: 11705008-20436034

I.14.

A felsőoktatási intézmény törvényességi felügyeletét a Fenntartó látja el.

II.

A KRE alapítása és megszüntetése, feladatai, szervezete és vagyona

II.1.

Az intézmény típusa: felsőoktatási intézmény

II.2.

A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége:
A KRE egyházi fenntartású, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 1993. február 24-i határozatával létrehozott, és az Országgyűlés által törvényben elismert, szakmailag önálló, és önkormányzattal rendelkező jogi személy. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A KRE a társadalmi
közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokban és a Fenntartó által jelen Alapító Okiratban
meghatározott református egyházi felsőoktatási feladatokat és az Ftv. alapján állami felsőoktatási feladatokat alaptevékenységként lát el. Tevékenységét nem haszonszerzés céljából folytatja, hanem a
jelen Alapító Okiratban és annak mellékleteiben, valamint a jogszabályokban rögzített illetékességi és
működési körben és módon, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel és nyilvánossággal végzi. Az
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban KRE SzMSz) rendelkezései nem
állhatnak ellentétben a jelen Alapító Okiratban és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal.
A KRE által folytatott vagy folytatható képzési tevékenységeket, képzési területeket, képzési szinteket és tudományterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza. E képzésekben, tudományterületeken
oklevelet ad ki, illetve doktori fokozatot ítél oda.

II.3.

A KRE jogosult az alaptevékenysége ellátásához rendelkezésre álló személyi, anyagi és tárgyi kapacitásának jobb kihasználása érdekében – alaptevékenysége keretében – költségtérítéses szolgáltatásokat végezni, termékeit értékesíteni.
Így:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
– felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnőttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés,
művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari
szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).
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Az egyházi feladataként ellátott alaptevékenység keretében a képzéshez kapcsolódó tudományszakokon egyházi megbízatásra – fenntartói költségvetési, vagy fenntartói elkülönített pénzalap forrásból – kutatást, fejlesztést, kulturális, művészeti és tudományos tevékenységet, tudományszervezői, szaktanácsadói, kiadói és egyéb tevékenységet végezhet.
A felsőoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet csak a jogszabályokban és az itt meghatározott feltételekkel folytathat.
Az intézmény vállalkozói tevékenységét nem nyereségszerzés céljából végzi. E körben olyan kiegészítő tevékenység végzésére jogosult, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésére
álló és e célra csak részben lekötött anyagi és személyi kapacitásokat használ fel. Az e tevékenység
keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelő kiadásokat, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó
arányos hányadát, és fedeznie kell a bevétel fel nem használható részét is.
II.4.

A KRE tevékenységi köre a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolásai
(TEÁOR’ 08, SZJ) alapján:
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás (alaptevékenység)
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
5811 Könyvkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
5913 Film-, video- és televízió program terjesztése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7430 Fordítás, tolmácsolás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9491 Egyházi tevékenység
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
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II.5.

A felsőoktatási intézmény feladatai:
A KRE feladata, hogy református szellemben több képzési területen és képzési ágban folytasson
felsőfokú szakképzést, alap- és mesterképzést, illetve egységes, osztatlan képzést, általános és
szakirányú továbbképzést. Képes és alkalmas legyen több tudományterületen és tudományágban
tudományos kutatásra, doktori képzésre és fokozat odaítélésére, valamint habilitációs eljárás lefolytatására.
A KRE egyházi feladataként ellátott alaptevékenységében a hittudományi képzési területen folytat
alap-, mesterképzést, illetve egységes, osztatlan képzést, valamint továbbképzést, továbbá a hittudomány tudományterületen doktori képzést.
A KRE állami feladataként ellátott alaptevékenységében bölcsészettudományi, jogi és igazgatási,
társadalomtudományi, természettudományi, informatika, művészeti, művészetközvetítés, gazdaságtudományok és pedagógusképzés képzési területen folytat, illetve folytathat felsőfokú szakképzést,
alap- és mesterképzést, tanárképzést, illetve egységes, osztatlan képzést, általános és szakirányú továbbképzést továbbá a bölcsészettudományok, a természettudományok és a társadalomtudományok tudományterületen doktori képzést, tovább felnőttképzési, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó képzési tevékenységet, valamint kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai
alapképzést.
A KRE:
– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti
kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervezést folytat; felkészíti a hallgatókat a tudományos
ismeretek alkalmazására, segíti őket a keresztyén életvitel megismerésére,
– a nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével,
az anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével hozzájárul a hallgatók értelmiségi életpályájára történő felkészítéséhez,
– az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és
ápol (utazás-támogatás, vendégfogadás, nemzetközi konferenciák szervezése stb.),
– az alaptevékenységéhez megállapított létszámú hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást,
könyvtári szolgáltatást, laboratóriumi, kollégiumi, gyakorlóiskolai, kulturális és sportolási stb. lehetőséget nyújt az egyetem saját szervezetén keresztül,
– támogatja a hallgatói képviselet működését; a hallgatói ügyek vitelét segíti igazgatási és hivatali
szervezetei működtetésével,
– az alkalmazásában állók ellátásával, és az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával saját szervezetben lát el feladatokat; így különösen: sportolási lehetőségek nyújtása, szociális tevékenység végzése, az épületek felújításának, karbantartásának, munka- és vagyonvédelmének ellátása,
igazgatási és hivatali szervezet működtetése stb.
Az Egyetem és annak Karai együttműködési megállapodást köthetnek hazai és külföldi – elsősorban protestáns – közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatóintézetekkel, önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal, nonproﬁt szervezetekkel és pénzintézetekkel.
Az alaptevékenység elsődleges forrása az egyházi és központi költségvetési támogatás, amelyet
azonban saját bevételek (térítési díjak stb.) is kiegészítenek.
A KRE egyetemi tanárai doktori fokozattal és habilitációval, egyetemi docensei és főiskolai tanárai
doktori fokozattal rendelkeznek.
A KRE szervezeti és működési kereteit, így különösen: Karait, szervezeti felépítését, feladatainak
részletes ismertetését, az intézmény saját tulajdonú és kezelésében, használatában álló ingatlanainak jegyzékét, az alaptevékenységének részletes felsorolását, a KRE hozzájárulásával vagy közreműködésével létrehozott társaságok és alapítványok jegyzékét és azok okiratát, a Fenntartó jóváhagyása, ellenőrzése, továbbá jogszabályban rögzített feladat- és hatáskörben a kompetens állami szerv
törvényességi felügyelete mellett az Egyetem hatáskörében meghatározott KRE SzMSz rögzíti.
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II.6.

A felsőoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
felsorolását a jelen Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.

II.7.

A felsőoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga:
a felsőoktatási feladatok ellátásához a KRE tulajdonában lévő, illetve vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon feletti rendelkezés joga a rektort illeti meg. A rendeltetésszerű igénybevételért a
rektor a felelős.

II.8.

A felsőoktatási intézmény vezetője megbízásának és felmentésének rendje:
Az egyetem vezetője és képviselője a rektor.
A rektori tisztség pályázat (nyilvános vagy zárt) útján vagy meghívással történő betöltésére a Fenntartó vagy a Szenátus tehet javaslatot. A fenntartó elnöksége – döntése alapján vagy egyetértése esetén – kezdeményezi a rektor megbízását. A fenntartó elnökségének kezdeményezésére a köztársasági elnök felmenti az egyetem rektorát. A munkáltató jogkört a rektor felett a fenntartó gyakorolja.

II.9.

Az intézmény tagolásának elvei (a mellékelt organogramnak megfelelően):
Az intézmény oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátó, valamint oktatást és tudományos
kutatást irányító, szolgáltatásaikkal közvetlenül, és bevételeikkel közvetetten támogató, továbbá rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezeti egységekre tagozódik.

II.9.1.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, az 1. sz. melléklet
szerinti tudományterületeken, képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
A felsőoktatási intézmény karai:
– Állam- és Jogtudományi Kar
– Bölcsészettudományi Kar
– Hittudományi Kar
– Tanítóképző Főiskolai Kar

II.9.2.

A Szegedi Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem Kecskeméten – a Szegedi Tudományegyetem akkreditációjával – együttműködési szerződés alapján közös jogászképzést végez.

II.9.3.

Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári és közoktatási feladatot ellátó szervezeti egységek működnek.

II.9.4.

Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, műszaki, valamint belső ellenőrzési
és igazgatási, szervezési feladatokat ellátó funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató
és funkcionális szervezeti egységeket és működésük rendjét részletesen a szervezeti és működési
szabályzat határozza meg.
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III.
III.1.

A fenntartói felelősségi rendszer és irányítás
A fenntartói irányítás rendje:
A KRE a Budapesti Református Teológiai Akadémia és a Nagykőrösi és Dunamelléki Református
Hitoktató és Tanítóképző Főiskola jogutódjaként, a Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993.
február 24-i határozata, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján, a Zsinati
Iroda által vezetett református intézményi nyilvántartásba történt bejegyzéssel, az MRE 1995. évi III.
törvénye I. számú mellékletében történt felvételével, a Magyar Köztársaság Országgyűlése által hozott törvényi hozzájárulás kihirdetésével jött létre, és a Fenntartó határozatát követően a nyilvántartásból való törléssel, vonatkozó belső normája módosításával, illetőleg az országgyűlési hozzájárulás
visszavonásával szűnik meg. A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak.
A Fenntartó a KRE-t feladatváltozás, illetve a feladat hatékonyabb ellátása céljából – az Alapító
Okirat módosításával egyidejűleg – átszervezheti, vagy módosíthatja tevékenységi körét. A KRE saját
döntésével a Fenntartó által meghatározott feladatának ellátását, illetékességi, és működési körét
nem változtathatja meg.
A Fenntartó a KRE-t jogutód nélkül megszünteti, ha:
– a KRE a Fenntartó által meghatározott feladatát ellátni nem tudja, illetve tevékenységét
nem az Alapító Okirat szerint végzi;
– a KRE szolgáltatásai iránti igény megszűnt;
– a KRE által ellátott, vagy ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető.
A KRE Fenntartó általi átszervezése vagy megszüntetése esetén az alapításra megállapított szabályok szerint kell eljárni.

III.2.

A felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, az államháztartáson kívüli és
egyéb forrásból származó bevételek biztosítják.

III.3.

A Fenntartó hagyja jóvá a KRE költségvetését és zárszámadását.

III.4

A Fenntartó hagyja jóvá a KRE átszervezését, megszüntetését, más felsőoktatási intézményekkel való
egyesülését, különválását, felsőoktatási intézmények szövetségébe történő belépését, vagy abból
kilépését.

III.5.

A Fenntartó törvényességi felügyeleti jogkörében ellátja az Ftv. 115. §-ában foglalt feladatokat, ellenőrzi az intézményi dokumentumokban foglaltak megtartását, jogszerűségét, az intézmény működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen a Fenntartó
– megfelelő határidő tűzésével – felhívja a rektort a jogszabálysértő döntés orvoslására, a szükséges
intézkedés meghozatalára, és a továbbiakban az Ftv. 115. §-ában foglaltak szerint jár el.
A Fenntartó egyházi törvényességi felügyeleti jogkörében megsemmisíthet minden olyan egyetemi
szabályzatot vagy döntést, amely egyházi törvénybe ütközik.

III.6.

A Fenntartó képviseli a KRE-t azokon a felsőszintű tárgyalásokon, amelyeket a Magyarországi Református Egyház folytat a Kormánnyal, vagy megbízottjával.

III.7.

A Dunamelléki Református Egyházkerületet a KRE Hittudományi Kara és Tanítóképző Főiskolai Kara
tekintetében a fenntartói jogokkal kapcsolatos kérdésekben egyeztetési és egyetértési jog illeti meg.
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IV.

A gazdálkodással összefüggő jogosítványok

IV.1.

A KRE éves költségvetés alapján, az Alapító Okiratban meghatározottak szerint, valamint törvényben
és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett önállóan gazdálkodik, és készíti el feladatai
ellátásával összefüggésben éves költségvetését. Előző évi költségvetési beszámolóját a Fenntartó
elé terjeszti.
A KRE a jóváhagyott éves összes kiadási és bevételi előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
A KRE az infrastruktúra szabad kapacitását hasznosíthatja.

IV.2.

A KRE feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a KRE költségvetési kiadási előirányzatait terhelő ﬁzetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy
ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása, illetve az arról való lemondás – törvényben meghatározott kivétellel – a KRE rektorának, vagy az általa megbízott személynek
(személyeknek) a hatáskörébe tartozik.
A KRE rektora az általános szabályok érvényesítése mellett határozza meg a kiadások és a bevételek bonyolításához, előzetes ellenőrzéséhez (szakmai igazolás, érvényesítés) kapcsolódó intézményi
munkarendet, az előirányzatok terhére, illetve javára történő utalványozásra és ellenőrzésre felhatalmazott személyeket.

IV.3.

IV.4.

A KRE pénzeszközeit az általa belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli.

IV.5.

A KRE
– hitelt a Fenntartó kezességvállalása esetén vehet fel;
– kezességet nem vállalhat;
– váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el.

IV.6.

A Fenntartó az intézményben az Ftv-ben foglalt előírások szerint gazdasági tanácsot hoz létre. [Ftv.
23. § (2) bek.] A Fenntartó által delegált tagok közül egyet a Dunamelléki Református Egyházkerület
javasol.

IV.7.

A Dunamelléki Református Egyházkerület költségvetésében külön feltünteti a Hittudományi Kar és a
Tanítóképző Főiskolai Kar anyagi támogatását.

V.

Záró rendelkezések

V.1.

A jelen okirat a Károli Gáspár Református Egyetem jelenleg hatályos Alapító Okiratának módosításával készült, azzal egységes szerkezetbe foglalva. Jelen Alapító Okiratot a Magyarországi Református
Egyház – mint Fenntartó – XIII. Zsinata hetedik ülésszakának 2011. május hó 27. napján megtartott
ülésén hagyta jóvá, ZS. - 146/2011.05.27. számú határozatával.

V.2.

A jelen Alapító Okirat az Oktatási Közlönyben történő megjelenését követő 8. napon lép hatályba.

V.3.

A felvehető maximális hallgatói létszámot, valamint azon képzési területeket, tudományterületeket
és képzési szinteket, amelyeken a KRE képzést folytat, illetve folytathat, a jelen Alapító Okirat 1. sz.
melléklete tartalmazza.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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1. számú melléklet
1.

Képzési terület és képzési szint, amelyeken a KRE képzést folytat, illetve folytathat:

Képzési terület:

Képzési szint:

– bölcsészettudományi:

felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés

– társadalomtudományi:

felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés,
egységes, osztatlan képzés

– természettudományi:

felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés

– gazdaságtudományok:

felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés

– jogi és igazgatási:

felsőfokú szakképzés, egységes, osztatlan képzés

– pedagógusképzés:

felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés

– informatika:

felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés

– művészeti:

felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés

– művészetközvetítés:

alapképzés

– hittudományi:

alap- és mesterképzés, egységes, osztatlan képzés

A fentiekben felsoroltakon kívül a KRE szakirányú továbbképzési, felnőttképzési, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó képzési tevékenységet, valamint kifutó rendszerben
egyetemi és főiskolai alapképzést folytat.
2.

Tudományterületek, amelyeken doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok
– hittudomány
– társadalomtudományok
– természettudományok

3.

A maximálisan felvehető hallgatói létszám: 10 000 fő.
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A KRE rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon
2. számú melléklet
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM – INGATLANJEGYZÉK
alapterület
s. sz.

Cím

HRSZ

Tul. lap

Intézmény

1/2 Dunamelléki R. E. K. –
1/2 Bp. Északi R. E. M.

2009.01.14.

Rektori Hivatal
Kremlinológiai Intézet

Kálvin téri R. E. K.

2009.12.07. KMTI

telek/épület

Tulajdonos

m2
001.

1091 Budapest,
Kálvin tér 9.

37013

450

002.

1091 Budapest,
Kálvin tér 7.

37016

1217/425

003.

1088 Budapest,
Reviczky u. 4.

36575

1460/4283

004.

1037 Budapest,
Bécsi út 324. (5. ép.)

20023/4 18 752/1680

LSI Alapítvány, korábban
Bp. III. ker. Önkormányzat

2009.12.29. BTK Pszichológiai I.

005.

1092 Budapest,
Ráday u. 28.

36840/1
36846/1

1/1 Dunamelléki R. E. K.

2009.01.14.

006.

1092 Budapest,
Mátyás u. 15. I/8.

36980/

KGRE

2009.12.07. HTK szolgálati lakás

007.

1042 Budapest,
Viola 2-4.

008.

1042 Budapest,
Nyár u. 90./Tavasz u. 81.

009.

1042 Budapest,
Viola 3-5.

010.

0/A/7

3765/2858
354
63

MRE – haszonélvezet KGRE 2009.12.01.

Bölcsészettudományi
Kar

Hittudományi Kar és
HTK Kollégium

71218

2370/3225

Bp. IV. k. Újpest Önkorm. –
KGRE használati jog
2046.11.08-ig

Állam- és
2009.12.01. Jogtudományi Kar
„A” épület

71182/5

8436/1975

Bp. IV. k. Újpest Önkorm. –
KGRE használati jog
2046.11.08-ig

Állam- és
2009.12.01. Jogtudományi Kar
„T” szárny

71329/21 1276/1150

Bp. IV. k. Újpest Önkorm. –
KGRE használati jog
2046.11.08-ig

Állam- és
2009.12.01. Jogtudományi Kar
„B” épület

1042 Budapest,
Hajnal u. 15.

71329/24

1166/2055

Bp. IV. k. Újpest Önkorm. –
KGRE használati jog
2046.11.08-ig

2009.12.01.

ÁJK Bocskai I.
Kollégium

011.

1116 Budapest,
Temesvár u. 18.

3822/31

6754/3153

1/1 Dunamelléki R. E. K.

2009.07.28.

Bethlen G. Kollégium/
Rektori Hivatal

012.

2750 Nagykőrös,
Hősök tere 6.

5250/1

1580

Nagykőrös
Város Önkormányzat

2009.12.01.

Tanítóképző
Főiskolai Kar

013.

2750 Nagykőrös,
Tátra u. 2.

5249

323/890

Nagykőrösi és Dunamelléki
Ref. Hitoktató és
Tanítóképző Főiskola

TFK, építés alatti
2009.12.01. épületszárny,
szerk. kész

014.

2750 Nagykőrös,
Arany János u. 28.

1941

1773

1/2 Dunamelléki R. E. K.,
1/2 Nagykőrösi R. E. K.

2009.12.01.

TFK
leányinternátus

015.

2750 Nagykőrös,
Rákóczi út 13.

1657

577/

Nagykőrösi és Dunamelléki
Ref. Hitoktató és
Tanítóképző Főiskola

2009.12.01.

TFK
ﬁúinternátus

016.

2750 Nagykőrös,
Kecskeméti u. 75. I/5.

3005/
8/A/5

54,9

KGRE Tanítóképző
Főiskolai Kara

2009.12.01. TFK szolgálati lakás

017.

2750 Nagykőrös,
Kecskeméti u. 75. I/6.

3005/
8/A/6

62,2

Nagykőrösi és Dunamelléki
Ref. Hitoktató és
Tanítóképző Főiskola

2009.12.01. TFK szolgálati lakás
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alapterület
s. sz.

HRSZ
Cím

telek/épület

Tulajdonos

Tul. lap

Intézmény

m2

018.

2750 Nagykőrös,
Berzsenyi u. 8.

1955

890/200

KGRE Tanítóképző
Főiskolai Kara

2009.12.01. TFK szolgálati lakás

019.

2750 Nagykőrös,
Gyopár u. 5/A I/5.

5417/
3/A/5

54

KGRE Tanítóképző
Főiskolai Kara

2009.12.01. TFK szolgálati lakás

020.

1037 Budapest,
Bécsi út 481.

21824

1984/120,4

KGRE

2010.02.13. használaton kívül

021.

2028 Pilismarót,
Rákóczi F. u. 51.

150/1

1244/~120

Dunamelléki Református
Teológiai Akadémia

2009.12.01. HTK ingatlan

022.

6000 Kecskemét,
Kálvin tér 1.

1123

1861/842

Kecskeméti
Református Egyházközség

2009.12.01.

Szegedi Tud. E. –
KRE KE Jogászképzés

023.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A

7/2

566/

KGRE

2009.12.01.

társasház: 8 db lakás,
8 db garázs, 4 db üzlet

023/4.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A II/4.

59,7

KGRE

lakás

023/5.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A II/5.

94,1

KGRE

lakás

023/6.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A III/6.

120,8

KGRE

lakás

023/7.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A III/7.

59,7

KGRE

lakás

023/8.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A III/8.

94,1

KGRE

lakás

023/9–16.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A

8×21,3

KGRE

8 db gépkocsitároló

023/17.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A

25,2

KGRE

üzlet

023/18.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A

25,2

KGRE

üzlet

023/19.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A

25,3

KGRE

üzlet

023/20.

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A

26,7

KGRE

üzlet

192

Orom Ingatlan Kft.

Gazdasági
Igazgatóság

024.

1054 Budapest,
Városház u. 14.

bérlemény
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A KRE szervezeti tagolása
3. számú melléklet
FENNTARTÓ

Szenátus

Gazdasági
Tanács

Rektor

Egyetemi
Bizottságok

Rektori
Tanács

Stratégiai
Igazgató

Központi
Egységek

Rektorhelyettes

Belső
Ellenőr

Főtitkár

Gazdasági
Igazgató

Rektori Hivatal

Gazdasági
Igazgatóság

Funkcionális
Igazgatók

karok

ÁJK

BTK

HTK

TFK

A ZSINAT HATÁROZATA A ZALAEGERSZEGI „MANDULAVIRÁG”
KOMPLEX FOGYATÉKOS INTÉZMÉNY LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 147/2011.05.27.
1.

2.

A Zsinat megalapítja a „Mandulavirág” Fogyatékkal Élők Református Gondozóházát.
Székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Szakmai proﬁlja: fogyatékosok és idősek bentlakásos ellátása.
A Zsinat felhatalmazza az Elnökségi Tanácsot az új intézmény működéséhez szükséges intézkedések
megtételére, valamint a dokumentációk aláírására.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT

1.

Az intézmény neve:
„Mandulavirág” Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza

2.

Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3.

Az intézmény telephelye:
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 53/A

4.

Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

5.

Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését a Szeretetszolgálati Iroda útján látja el.

6.

Az intézmény felügyeleti szervei:
–
Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata.
–
Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda.
–
A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
–
a szociális ellátás tekintetében: Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala;
–
a fogyatékos személyek otthonában ellátott közoktatási feladatellátás (korai fejlesztés és
gondozás, fejlesztő felkészítés) tekintetében: A jogszabályokban meghatározott szervek.

7.

Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8.

Az intézmény típusa:
Többcélú, ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény, ezen belül:
–
fogyatékos személyek otthonán belül: az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 70. § (2) bekezdése értelmében:
Fogyatékos személyek otthonán belül az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 70. § (2) bekezdése, valamint az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény értelmében:
–
fejlesztő felkészítés (a tankötelezettség idejére),
–
korai fejlesztés és gondozás.

9.

Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. Fogyatékos személyek otthona: középsúlyos, halmozott és súlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, valamint:
– konduktív pedagógiai terápia
– fejlesztő felkészítés
– korai fejlesztés.
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
8510 Iskolai előkészítő oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
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Az intézmény az alábbi, azon sajátos nevelési igényű gyermekeket is elláthatja, akik a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek,
b)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.
10.

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint
5629 Egyéb vendéglátás

11.

Ellátható maximális létszám (szociális ellátás): 69 fő
–
Korai fejlesztés, gondozás: 30 fő
–
Fejlesztő felkészítés: 30 fő

12.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határozott időre.

13.

Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.

14.

A feladat ellátására szolgáló vagyon:
–
a 3. pontban meghatározott ingatlan a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdona
–
az ingóságok részben a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, részben a fenntartó, részben az intézmény tulajdona

15.

A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata külön megállapodás szerint a Magyarországi
Református Egyház használatba adja a 3. pontban meghatározott ingatlant és külön megállapodásban felsorolt ingóságokat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.

16.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.

17.

Az alapítás időpontja: a 18. pontban megjelölt nap.

18.

Jelen okiratba foglaltakat a Zsinat 2011. május 27-én ZS. - 147/2011.05.27. számú határozatával fogadta el.

19.

Jelen Alapító Okirat 2011. június 1. napján lép hatályba.
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A ZSINAT HATÁROZATA A SZERETETSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 148/2011.05.27.
A Zsinat az MRE által fenntartott szeretetszolgálati intézmények alapító okiratait módosítja az alábbi okokból és
tartalommal:
1.
2.
3.
4.

A Szeretetszolgálati Iroda Alapító Okirata módosításra került a gazdálkodási rend változása végett.
Ezen módosítást az intézmények alapító okirataiban is át kell vezetni.
A képzési kötelezettekre vonatkozó jogszabályváltozás miatt módosításra kerültek a gyermekeket is
ellátó fogyatékos otthonok alapító okiratai.
A nevelőszülői hálózat alapító okiratában pontosításra kerültek a pedagógia szakszolgálatra vonatkozó rendelkezések.
A KIMM alapító okiratának módosítása: az intézmény szakmai proﬁlja bővül az utógondozói ellátással, mely keretében a korábban Válaszút Misszió irodarészlegeként működő 4 személyes külső
férőhely működhet az MRE tulajdonában álló Budapest, Krisztina krt. 5. földszinti ingatlanban.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA JÁKOB JÁNOS PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
ZS. - 149/2011.05.27.
A Magyarországi Református Egyház a Magyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról szóló 1994.
évi I. törvény 3. § (4) bekezdése értelmében – a honvédelmi miniszter előzetes egyetértésétől feltételezetten, a
Magyarországi Református Egyház Zsinata protestáns tábori püspökké az MRE választójogi törvényének rendelkezései szerint – Jákob János lelkipásztort választotta meg.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET TÁRGYÁBAN
ZS. - 150/2011.05.27.
1.
2.

3.

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló törvénytervezetet megvitatta.
A Zsinat felkéri a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot, hogy a Gazdasági Bizottság bevonásával a
zsinati vitában elhangzott javaslatokat és módosításokat szerkessze be a törvénytervezet szövegébe,
és munkálja tovább a jogszabályt.
A Zsinat továbbá felhívja az érintett két bizottságot, hogy készítse el a törvény mellékleteit és irat-mintatárait is, amelyeket a tovább munkált jogszabállyal együtt terjesszen a Zsinat következő ülése elé.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM
MEGALAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 151/2011.05.27.
1.

2.

A Zsinat megalapítja a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumot.
Az intézmény székhelye: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.
telephelye: 4024 Debrecen, Blaháné utca 15.
Szakmai proﬁlja a cigány származású, felsőoktatásban tanuló hallgatók tehetséggondozása, keresztyén életvitelre való nevelésének elősegítése.
A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget az új intézmény működéséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint a dokumentációk aláírására.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Wáli István Református Cigány Szakkollégium
Alapítás éve: 2011

1.

A református cigány szakkollégium megalapításának célja:
A magyarországi cigány felzárkózás érdekében kiemelt feladat a jövőt építő értelmiség képzése. E cél
megvalósítása érdekében a Magyarországi Református Egyház létrehozta a Wáli István Református
Cigány Szakkollégiumot. A cigány származású felsőoktatásban tanuló hallgatók tehetséggondozása, keresztyén életvitelre való nevelése egy hosszú távú integrációs szemléletet képvisel, amelynek
során remélhető, hogy az egyházhoz kötődő kettős magyar-cigány identitással rendelkező értelmiség sokat tud majd tenni a cigányságért, az egyházért és a cigány–magyar viszony javulásáért.
A szakkollégium szellemi műhely, amely a magyar társadalom számára a cigányság integrációjának
keresztény szellemiségű alternatíváját kínálja fel. Az intézmény elkötelezett a társadalmi igazságosság és a társadalmi szolidaritás építése mellett.

2.

Alapító:
Magyarországi Református Egyház (székhely: 1146 Budapest Abonyi u. 21. képviseli Dr. Bölcskei
Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke)

3.

Az intézmény megnevezése:
Az intézmény hosszú neve magyarul:
Wáli István Református Cigány Szakkollégium.
Az intézmény rövid neve magyarul:
Wáli István Szakkollégium (WISZ).
Az intézmény neve latinul:
Collegium Zingaricum de Stephano Valio nominatum.
Az intézmény neve angolul:
Stephanus Vali Roma College of the Reformed Church in Hungary.
Az intézmény neve cigányul:
Wáli István Reformaticko Kollegiumo.

4.

Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Abonyi utca 21.

5.

Az intézmény telephelye:
4024 Debrecen, Blaháné utca 15.

6.

Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

7.

Az intézmény jogállása:
Az intézmény egyházon belüli önálló jogi személy.

8.

Az intézménybe felvehető maximális hallgatói létszám:
Maximum: 100 fő

9.

Az intézmény alaptevékenysége a TEÁOR szerint:
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
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Az intézmény egyéb tevékenysége TEÁOR szerint:
5811 Könyvkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6203 Számítógép üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
8542 Felsőfokú oktatás
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
8552 Kulturális képzés
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7810 Munkaközvetítés
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8551 Sport, szabadidős képzés
8790 Egyéb bentlakásos ellátás
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
A Szakkollégium a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel,
hogy céljai és feladatai az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja, 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., és
19. alpontja szerinti alábbi közhasznú tevékenységek:
–
szociális tevékenység, családsegítés;
–
tudományos tevékenység, kutatás;
–
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
–
kulturális tevékenység;
–
kulturális örökség megóvása;
–
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
–
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
–
emberi és állampolgári jogok védelme;
–
euro-atlanti integráció elősegítése.
Az intézmény az 1990. évi IV. törv. 13. §-a alapján egyházi jogi személy által alapított.
Az intézmény szakmai jogállása:
Jogállását, feladat- és hatáskörét, működés rendjét a tagok és tisztségviselők közgyűlése által elfogadott szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program rögzíti. Mindkettőt a Zsinat
Elnöksége hagyja jóvá.

11.

Az intézmény működéséhez szükséges ingatlan vagyon:
A Wáli István Református Cigány Szakkollégium elhelyezésére a 4024 Debrecen, Blaháné utca 15.
szám alatti ingatlanban kerül sor, amelyet a TREK és DRK Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző
Főiskola Maróthi György Kollégiuma bocsát a Szakkollégium rendelkezésére.
Az ingatlan adatai: 4024 Debrecen, Blaháné utca 15. hrsz.: 8480, területe: 2207 m2, tulajdonos:
Debreceni Református Kollégium (4044 Debrecen, Kálvin tér 16.)

12.

Az intézmény gazdálkodása:
Önállóan gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodásával kapcsolatos feladatait, az üzemeltetéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a főigazgató látja el. Éves költségvetését a fenntartó illetékes testülete, a Zsinati Tanács hagyja jóvá.
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13.

A Szakkollégium vezető testülete:
A Kollégiumi Igazgatótanács.
Tagjai: A Zsinat lelkészi elnöke, a DRHE rektora, a Fenntartó Elnöksége által delegált négy tag,
valamint a közgyűlés küldötte.

14.

Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény vezetőjét, az igazgatót a fenntartó nevezi ki meghívás vagy pályázat alapján, 2 évre, a
hatályos jogszabályi előírások és a fenntartó egyházak törvényei szerint.

15.

A szakkollégium képviselete:
A Kollégiumot a fenntartók által ráruházott jogkörben az igazgató képviseli.

16.

Az intézmény felügyeleti szervei:
Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
Általános szakmai felügyelet: Református Cigánymissziós Tanács
A tevékenység gazdálkodási és törvényességi felügyelete: Felügyelő bizottság az MRE vonatkozó
rendelkezései alapján.

17.

Az alapítás időpontja:
2011. május 27.
A Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2011. szeptember 1-jétől kezdi meg működését.
Jelen Alapító Okiratot a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2011. május 27-én kelt
Zs. - 151/2011.05.27. számú határozatával fogadta el.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS A (DÉL-AFRIKAI) HOLLAND
REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖTT KÖTENDŐ TESTVÉREGYHÁZI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁBAN
ZS. - 152/2011.05.27.
1.
2.

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház és a (Dél-Afrikai) Református Egyház között kötendő
testvéregyházi szerződés tervezett szövegét megvitatta és a szerződés megkötését támogatja.
A Zsinat megbízza a Külügyi Bizottságot, hogy a Tanulmányi és Teológiai Bizottság módosítási
javaslatainak ﬁgyelembe vételével, a (Dél-Afrikai) Holland Református Egyház vezetőtestületével
egyeztetve, a novemberi ülésszakra készítse elő a szerződés végleges, elfogadásra alkalmas szövegtervezetét.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS LELKIPÁSZTORI INTÉZET FELÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 153/2011.05.27.
1.

2.

A Zsinat a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlésének az Országos Lelkipásztori Intézet
létrehozásával kapcsolatos javaslatát támogatja, és felkéri a Zsinat Jogi Bizottságát, hogy az Egységes lelkészképesítő Bizottság, az Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács, valamint az Elnökségi Tanács bevonásával tegyen javaslatot a következő Zsinat ülésére az Országos Lelkipásztori
Intézet létrehozására és alapítására.
Az Országos Lelkipásztori Intézet feladatkörébe tartozó ügyek és feladatok:
–
az MRE aktív lelkipásztorainak nyilvántartása;
–
nyilvántartási kérdésekben együttműködés az Egységes Lelkészképesítő Bizottsággal;
–
a lelkésztovábbképzések országos szintű szervezése, nyilvántartása;
–
a lelkészi életpályával kapcsolatban felmerült kérdések gondozása, szükség esetén javaslatok
kidolgozása más felelős testületek, intézmények számára.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A KÜLFÖLDI REFORMÁTUS TESTVÉREGYHÁZAK KÉPVISELŐINEK
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATA ÜLÉSEIRE TÖRTÉNŐ RENDSZERES
MEGHÍVÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 154/2011.05.27.
A Zsinat a világszerte élő református testvéregyházakkal való közössége kifejezéseként felhatalmazza a Zsinat
Elnökségét, hogy a testvéregyházak képviselőit az MRE zsinati ülésére tanácskozási joggal meghívja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A „NYUGDÍJAZOTT LELKIPÁSZTOROK
LAKÁSTÁMOGATÁSÁNAK KIUTALÁSÁRA” VONATKOZÓ ZS.T. - 47/1999. SZÁMÚ
VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 155/2011.05.27.
A Zsinat a Zsinati Tanács a ZS.T. - 47/1999. számú határozatának 6. pontját és az ennek aktualizálására kiadott
korábbi elnökségi intézkedéseket az alábbiak szerint módosítja:
1.
Lelkipásztorok nyugdíjba vonulása esetén, a megállapított öregségi vagy rokkantsági nyugdíj első
folyósításával egyidejűleg a nyugdíjba vonulónak vagy özvegyének 1 800 000 Ft, azaz egymilliónyolcszázezer forint lakásvásárlási/felújítási egyszeri nyugdíjkiegészítés állapítandó meg.
A nyugdíjkiegészítés folyósításának feltétele a Lelkészi Hivatal szabályszerű átadása és a lelkészlakás
2.
leadása. Ezen lépések megtörténtéről az esperesi igazolás beküldendő az igénylés mellékleteként.
3.
Amennyiben szolgálati lakást nem használó intézeti lelkész válik jogosulttá a támogatásra, úgy ebben
az esetben is feltétel a tisztség átadása és az ehhez kapcsolódó elszámolás megtörténte. Ennek igazolására a fenntartó képviselője jogosult.
4.
A lakástámogatási összeg nagyságát a Zsinati Tanács a többi nyugdíjintézeti összeghatárokkal egyidejűleg a zsinati ciklus 2. és 5. évében hivatalból felülvizsgálhatja.
Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
VEZETŐI FELADATÁNAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 156/2011.05.27.
1.
2.

Magyarné Balogh Erzsébet igazgató asszony Református Missziói Központnál betöltött vezetői megbízása 2011. június 30-án lejár.
A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget, hogy intézkedjen a megüresedett vezetői tisztség betöltéséről
meghívás vagy pályázat útján.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA RENDKÍVÜLI ZSINATI ÜLÉS TARTÁSÁRÓL
ZS. - 157/2011.05.27.
1.

2.

A Zsinat elhatározza, hogy az egyház előtt álló feladatok és a megoldásra váró problémák számbavétele, valamint a ciklus eddigi három évének értékelése érdekében rendkívüli ülést tart, 2011. szeptember 28–29. napján.
A Zsinat várja azoknak az előterjesztéseit, felvetéseit, akik témajavaslattal kívánnak élni. A témajavaslatokra vonatkozó írásbeli beadványokat 2011. június 30-ig fogadja a Zsinat Elnöksége.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2011 OKTÓBER UTOLSÓ VASÁRNAPJÁNAK
PERSELYADOMÁNYA TÁRGYÁBAN
ZS. - 158/2011.05.27.
1.

A Zsinat a ZS. - 45/2009.11.20. számú határozatával összhangban, megerősíti az Elnökségi Tanács
azon javaslatát, hogy a 2011. évi október utolsó vasárnapja országos adománygyűjtés támogatottja a
dunántúli badacsonytomaji templom építése legyen.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ EURÓPAI PROTESTÁNS EGYHÁZAK KÖZÖSSÉGE
„SZENTÍRÁS – HITVALLÁS – EGYHÁZ” ÉS AZ „EGYHÁZI SZOLGÁLAT – FELSZENTELÉS –
EGYHÁZVEZETÉS” CÍMŰ TEOLÓGIAI MUNKADOKUMENTUMAINAK VÉLEMÉNYEZÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 159/2011.05.27.
1.

2.

A Zsinat kéri, hogy az „Egyházi szolgálat – felszentelés –egyházvezetés” dokumentummal kapcsolatban – a zsinati ülésen elhangzottakat ﬁgyelembe véve – az előterjesztett választ a két előterjesztő
bizottság vizsgálja felül, a zsinati ülésen elhangzottak ﬁgyelembevételével dolgozza át és terjessze
azt a Zsinat őszi ülése elé.
A Zsinat hivatalos álláspontja kialakításáig az Európai Protestáns Egyházak Közössége türelmét
kéri.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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