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A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának határozatai
2011. november 16.
A Zsinati Tanács határozata a 2011. május 25-i zsinati tanács határozatainak
végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában
Zs.T. - 119/2011.11.16.
A Zsinati Tanács a 2011. május 25-i Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2011. november 16.

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 hittanoktatás finanszírozásának
eljárási kérdéseirõl szóló szabályrendelet tárgyalásának elnapolásáról
Zs.T. - 120/2011.11.16.
1.
2.

3.

A Zsinati Tanács a református hittanoktatás finanszírozásának eljárási kérdéseiről szóló szabályrendelet tárgyalását elnapolja.
A Zsinati Tanács kéri, hogy akinek, vagy amely testületnek a szabályrendelettel kapcsolatban észrevétele, módosító javaslata van, azt legkésőbb november 30-ig írásban a Zsinat Elnökségéhez juttassa el.
A szabályrendeletrõl – a beérkezett javaslatok által módosított formában – a Zsinati Tanács soron
következõ, decemberi ülésén az Oktatási Bizottság és a Gazdasági Bizottság véleményének meghallgatásával dönt.

Budapest, 2011. november 16.

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 2011. évi költségvetése
1–10. hónap közötti ALAKULÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS.T. - 121/2011.11.16.
A Zsinati Tanács az MRE 2011. évi költségvetése 1–10. hónap közötti alakulásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Budapest, 2011. november 16.

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 ERPSZ 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról
ZS.T. - 122/2011.11.16.
A Zsinati Tanács az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi zárszámadását elfogadja.
Budapest, 2011. november 16.

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 RPI módosított költségvetése tárgyában
Zs.T. - 123/2011.11.16.
1.

2.
3.

A Zsinati Tanács megerõsíti az Elnökségnek a Számvizsgáló Bizottság és az Oktatási Bizottság
javaslata alapján tett intézkedését a Református Pedagógiai Intézet évközi fenntartói támogatás
kiegészítésérõl.
A Zsinati Tanács felkéri a Zsinat Elnökségét, hogy haladéktalanul intézkedjen a Református Pedagógiai Intézet hatályos Alapító Okiratában foglalt Igazgatótanács felállításáról.
A Református Pedagógiai Intézet gazdálkodásával kapcsolatos, a költségvetési tervezéssel és beszámolással összefüggő (a Zsinat Gazdasági és Oktatásügyi Bizottsága által is vizsgált) sorozatos
ellentmondások megnyugtató helyrehozatala érdekében a Zsinati Tanács úgy határoz, hogy az intézmény tevékenységét – további fenntartói intézkedésig – az Igazgatótanács elnöke közvetlenül irányítsa. A költségvetés tervezése, végrehajtása (beleértve a kifizetések utalványozását is) ez idő alatt
kizárólag az ő személyes ellenjegyzésével bonyolíthatók.
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A várható bevételek függvényében és az Elnökség 2011. október 18-i döntése és feladat-meghatározása alapján
az RPI átdolgozta a 2011. évi költségvetését. Tisztelettel kérjük a költségvetési tervezet elfogadását.
Egyeztetési hibák miatt tervezési hiba alakult ki az RPI költségvetésében, melynek kezelését a fenntartó pótlólagos támogatása lehetõvé tette. A költségvetés a fenntartó által támogatott feladatok ellátását biztosítja.
Megköszönve a Fenntartó megértését és támogatását, Tanácsos úrral történt szóbeli egyeztetésünk alapján
tisztelettel jelzem és felvetem, hogy a 2010. évi záró számadás keretei között javítani szükséges a 2010. évre
járó NEFMI-támogatás elszámolását. A legutóbbi változatban 2010. évben az RPI költségvetési soron (II. 2.1.3.)
csak egyházi forrásból származó bevétel szerepel, miközben a Fenntartó a NEFMI-nek elszámolt a 2010. évről.
Ugyanígy pontosítani szükséges a 2011. évi MRE költségvetésben az oktatási bevételek felosztását: az előző évi
pótlólagos támogatás tényét, az egyes intézmények, szervezeti egységek közötti forrásmegosztást.
E költségvetési hibák kijavítása a közoktatási/köznevelési intézménynél időszakonként esedékes vizsgálatok
esetében átláthatóbbá teszik a gazdálkodási folyamatokat és a fenntartói feladatok ellátását.
Az RPI költségvetésének 3. verzióját a Zsinati Tanács 2011 májusában fogadta el. A 4. változat 2011 augusztusában szakmai elemzési céllal készült. A fenntartói támogatás pótlólagos összege, az év végéhez közeledő gazdasági események alapján készült el az 5. változat.

A Református Pedagógiai Intézet költségvetése a 2011. évre

Tervezet (5. változat)
I.

Bevételek

2011. évi terv
módosított

MRE - NEFMI közokt. megállapodás

24 500

24 810

2.

2010. évi fenntartói támogatás

19 100

10 944

3.

Stichting OGO támogatás

1400

1400

4.

Pedagógiai szakmai szolgáltatások bevételei

2100

3079

5.

Kiadói tevékenység, értékesítés

13 000

13 500

6.

Folyóiratelőfizetésből

300

200

7.

Pályázatokból

300

0

8.

Kamat

100

110

9.

Egyéb

1300

1300

133

133

62 233

55 476

2011. évi terv
elfogadott

2011. évi terv
módosított

20 008

17 386

1360

500

2010. évi maradvány

Összesen (I.A 1–10.)

II.A

2011. évi terv
elfogadott

1.

10.

II.

(ezer Ft)

Kiadások
Alkalmazottak, bérjellegű kiadások
11.

Alkalmazotti munkabér (8,25 helyett 7,75 stat. státusz)

12.

Munkábajárási hozzájárulás

13.

Iskolakezdési támogatás

175

72

14.

Étkezési hozzájárulás

936

1687

15.

Egyéb juttatások, minőségi bérp.

800

500

16.

Védőszemüveg

120

120
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II.

Kiadások

2011. évi terv
elfogadott

2011. évi terv
módosított

6019

4611

0

126

84

84

108

214

29 610

25 300

1200

0

Közterhek
17.

Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, szja

18.

Lelkészi fenntartói járulék

19.

Cégautóadó

20.

Egyéb közterhek

Összesen (II.A 11–20.)
II.B

Fenntartási költségek
21.

Épületbérlet

22.

Helyiségek karbantartása

200

0

23.

Intézeti gépkocsi cseréje

3600

3828

24.

Bérleti díjak, raktár, garázs, tanulmányutak mikrobusz

850

1574

25.

Irodaszer

700

520

26.

Sajtótermékek előfizetési díja

200

432

27.

Könyvtári állomány, szakkiadványok beszerzése

200

63

28.

Kommunikációs költségek, telefon, posta

1100

1409

29.

Irodabútorok, technikai eszközök, szoftver, vírusírtó

520

300

30.

Informatikai, ügyviteli rendszer karbantartása

380

366

31.

Intézeti autó szervízelése, fenntartása

500

714

32.

Üzemanyag, autópályamatrica

700

1281

33.

Kiküldetés, tanulmányutak, értekezletek
résztvevői útiköltségtérítése

750

0

34.

Bankköltség

220

120

35.

Bérszámfejtés, számvizsgálat

700

680

36.

Tandíjak

200

120

37.

Tagdíj, kiállítási díjak, pályázati önrész

200

60

12 220

11 467

Összesen (II.B 21–37.)
II.C

Alapműködés további költségei
38.

Szakmai rendezvények költségei

2043

4148

39.

Tankönyv-, hittankönyvkiadás

7400

9027

40.

Szerzői díjak

420

340

41.

Magyar Református Nevelés szakfolyóirat

1100

1100

42.

RPI által szervezett versenyek

300

125

43.

Egyházi ének tanfolyam

700

200

11 963

14 940

Összesen (II.C 38–43.)
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II.

Kiadások

2011. évi terv
elfogadott

2011. évi terv
módosított

II.D	Szakmai projektek költségei OGO támogatással
44.

Keresztyén pedagógia esszenciája

600

0

45.

Kontaktus sorozat

400

200

1000

200

Összesen (II.D 44–45.)
II.E	Szakmai projektek költségei MRE támogatással
46.

Komplex intézményértékelés modell kidolgozása

592

0

47.

Hit- és erkölcstan tanterv fejlesztői csoport képzése

324

0

48.

Hit- és erkölcstan tanterv szakértői csoport működése

622

254

49.

Hit- és erkölcstan tanterv szakmai háttértanulmányok

242

242

50.

Hit- és erkölcstan tanterv modulok részletes kidolgozása

394

152

51.

Pedagógus tanfolyamok kidolgozása, akkreditálása

770

420

52.

Középiskolás hit- és erkölcstani modulfüzetek kiadása

1800

1188

53.

Katechetikai szakértői csoportok működése

464

313

54.

Akkreditáció (tankönyv)

330

0

55.

Diákújságíró tábor

400

0

56.

Szaktanácsadói látogatások szervezése

502

0

57.

Országos Református Tanulmányi Versenyek támogatása

1000

1000

7440

3569

Összesen (II. 11–57.)

62 233

55 476

RPI bevételek összesen

62 233

55 476

RPI kiadások összesen

62 233

55 476

0

0

Összesen (II.E 46–57.)

Egyenleg:

Budapest, 2011. november 7.
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 költségvetés módosításának elfogadásáról
Zs.T. - 124/2011.11.16.
A Zsinati Tanács a KRE 2011. évi módosított költségvetését 2 767 419 638 Ft bevételi összeggel és 2 767 419 638
Ft kiadási összeggel elfogadja.
Budapest, 2011. november 16.

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
2011. évi beszámolójának elfogadásáról
Zs.T. - 125/2011.11.16.
Az MRE közegyházi intézményei
–
Károli Gáspár Református Egyetem
–
Kálvin Kiadó
–
Reformátusok Lapja
–
Bethesda Gyermekkórház
–
Református Lelkészi Nyugdíjintézet
–
Református Missziói Központ
–
Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat
–
Szeretetszolgálati Iroda
–
Református Pedagógiai Intézet
2010–2011. évi szakmai beszámolóját a Zsinati Tanács elfogadja.
Budapest, 2011. november 16.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Református Egyház | 2011. új folyam I. (LXIII.) 6. szám

9

A Károli Gáspár Református Egyetem beszámoló jelentése
Főtiszteletű Zsinati Elnökség! Főtiszteletű Zsinat!
Az alábbiakban beszámolok az Egyetem életének mögöttünk levő esztendőben végbement főbb eseményeiről,
oktatási és gazdasági életünk fontosabb adatairól, gazdasági helyzetünkről, terveinkről.
Egyetemünk nevében köszönöm a Zsinati Elnökség és Zsinati Tanácsos úr sokféle segítségét, mellyel egyetemünket az elmúlt időszakban támogatták, és megköszönöm a hitéleti Karok területén egyetértési joggal bíró
Dunamelléki Református Egyházkerület Elnökségének is a sokféle segítségét.
Tisztelettel tájékoztatom a Főtiszteletű Zsinatot, hogy Egyetemünk a rektori tisztség betöltésére 2011 tavaszán
pályázatot írt ki, amelyre benyújtottam pályázatomat. Az SZMSZ-ünk által előírt egyetemi bizottság és a Szenátus
a pályázatot száz százalékban támogatta, és felkérte a Zsinati Elnökséget a kinevezési kérelem felterjesztésére
a Köztársasági Elnök úrhoz, akitől augusztus végén vehettem át 2011. szeptember 1-jétől kezdődően 3 évre szóló rektori kinevezésemet. Köszönöm a Zsinat megtisztelő támogatását is! Ahogyan korábban rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettesként is tettem, igyekszem a továbbiakban is egyetemünket – és reménység szerint
Egyetemünkkel együtt Egyházunk közösségét is – szolgálni. Öröm számomra, hogy ezen munkám során Dr.
Bozsonyi Károly és Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter rektorhelyettes urak segítségére támaszkodhatom.
Egyetemünk számára nagyon fontos lépés, hogy Karaink stabil, kinevezett vezetőkkel tevékenykednek. Dr.
Sepsi Enikő Dékán asszony tavaly október óta látja el ezt a feladatkört a Bölcsészettudományi Karon. Idén nyáron fejezte be egymás után második dékáni időszakát Dr. Békési Sándor a Hittudományi Karunkon, akit a dékáni
tisztségben Dr. Zsengellér József professzor úr követ. Külön öröm számunkra, hogy Állam- és Jogtudományi
Karunkon hosszabb idő után újra a Kar által megválasztott, a nyáron kinevezett dékán áll Dr. Antalóczy Péter
személyében. Tanítóképző Karunkat továbbra is Dr. Nagy István Dékán úr vezeti.
A Rektori Hivatal és a Gazdasági Igazgatóság állománya is folyamatosan bővül. Az egyetemi élet sokszínűsége, számtalan szerteágazó tevékenység kívánja meg az egyre növekvő létszámot. Gazdasági igazgatónk, Dr.
Kovács Zsolt Csaba, stratégiai igazgatónk, Dr. Kovács Barnabás és 2010 decembere óta tevékenykedő új főtitkárunk, Dr. Bohátka Gergely felügyelik és koordinálják az Egyetemen zajló stratégiai, oktatási, kutatási, stratégiai
folyamatokat, és sokszor szó szerint éjt nappallá téve dolgoznak halaszthatatlan feladataik elvégzésén.
Egyetemünk oktatói között is történtek változások az elmúlt tanév folyamán. Új kollégáink felvételekor folyamatosan szem előtt tartjuk az oktatás magas színvonalát és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által
előírt irányszámokat is, mivel az előírásoknak megfelelés az Egyetem és elsősorban diákjaink érdeke.
Külső és belső egyetemi életünk is nagyon mozgalmas volt az utóbbi hónapokban: egyre több fórumon, kiállításon, rendezvényen jelentünk meg azzal a céllal, hogy minél több tanulni vágyó fiatal ismerhesse meg intézményünket, és nyílt napjainkon bepillantást engedtünk Egyetemünk életébe. Egyetemünk dolgozói számára is mind
több fórumot biztosítunk az egymással való eszmecserékre, megbeszélésekre; a hagyományos Balatonszárszói
Egyetemi Napok mellett oktatói fórumokon és összevont értekezleteken biztosítunk lehetőséget egymás véleményének megismerésére. A Karok közötti együttműködés keretében, ahol erre mód van, oktatóink más Karokra is
„áttanítanak”.
Karaink a 2010/2011-es tanévben is számos konferenciát szerveztek, ezek közül több nem csak a szűkebb
szakmabeli közönség érdeklődését váltotta ki, hanem országos médiumokban is megjelent. Köszönjük, hogy
több alkalommal is a Zsinat üléstermében tarthattunk konferenciát. Rendezvényeinkről, illetve az Egyetem életét
érintő fontosabb eseményekről honlapunk ad tájékoztatást, amelynek naprakészségéről PR-csapatunk gondoskodik. Az elmúlt időszakban sokat fejlődött az Egyetem kommunikációja is: az egységes arculat bevezetése
mellett színvonalas tájékoztató kiadványokat készítettünk, és megtervezett, összehangolt megjelenésünk a médiumokban is az Egyetem jó hírnevének terjesztését szolgálta.
A felsőoktatásban 2009/2010-ben lezajlott akkreditációs folyamat során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság Hittudományi Karunkat és Tanítóképző Főiskolai Karunkat a maximális időtartamra akkreditálta (2015
végéig). Két másik Karunk rövidebb időre kapta meg az akkreditációt (2013 végéig) azzal, hogy 2011 őszén monitoring látogatásra kerül sor e két karon. Az elmúlt tanév során megfeszített tempóban dolgoztunk azon, hogy
sikerrel vegyük majd ezt az évközi akkreditációs vizsgálatot. A stabil egyetemi vezetés kialakítása, minőségbiztosítási rendszerünk új alapokra helyezése, személyi politikánk átalakítása, belső irányításunk megszervezése mind
ezt a célt szolgálta. Erőfeszítéseink nyomán elmondhatjuk, hogy felkészülten várjuk a monitoring látogatást.
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Munkatársi létszám
A Károli Gáspár Református Egyetem munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazotti létszáma 2011. október 3-i állomány alapján 444 fő, ebből 298 oktató. (Egy évvel ezelőtt, 2010. október 5-én a teljes állomány 403 fő
volt, ebből 268 fő oktató.) Ez a szám a teljes illetve a részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársakat, valamint 6
professzor emeritusunkat is tartalmazza.
Fontos minőségi mutató, hogy az oktatók hány százaléka rendelkezik PhD tudományos fokozattal. Egyetemünkön ez a szám már tavaly is 60% volt; az elmúlt tanévben azonban sikerült tovább emelnünk ezt az arányt.
Egyrészt tudományos fokozattal rendelkező oktatókat alkalmaztunk, másrészt kollégáink közül megint többen
szereztek doktori fokozatot, így ma már elmondhatjuk, hogy 204 oktatónk, a teljes oktatói állomány 68%-a rendelkezik tudományos fokozattal.

Oktatás, képzés
Az elmúlt télen intenzív felvételi kampányt folytattunk, amelynek – és remélhetően Egyetemünk egyre jobb hírének is – köszönhetően sikerült a felvételi és a pótfelvételi eljárások során Bölcsészettudományi, valamint Állam- és
Jogtudományi Karunkra a tavalyinál több hallgatót felvenni:
Szervezeti egység

ÁJK

BTK

2010/2011

2011/2012

Változás

2010/2011

2011/2012

Változás

Jelentkezők

1590

1566

-1,51%

3612

4046

12,02%

Felvettek

378

501

32,54%

742

972

31,00%

Beiratkozottak

278

383

37,77%

652

899

37,88%

Tanév

Szervezeti egység
Tanév

HTK

TFK

2010/2011

2011/2012

Változás

2010/2011

2011/2012

Változás

Jelentkezők

47

53

12,77%

555

565

1,80%

Felvettek

35

26

-25,71%

191

185

-3,14%

Beiratkozottak

33

27

-18,18%

189

157

-16,93%

A KRE-Szegedi Tudományegyetem közös kecskeméti jogászképzésére 102 hallgató nyert felvételt.
A diplomázottak számát illetően elmondhatom, hogy a 2010/11-es tanévben karonkénti bontásban az alábbi számú diplomát adtuk ki:
ÁJK 151 fő
BTK 557 fő
HTK
30 fő
TFK
42 fő
összesen tehát: 780 fő vehette át egyetemünkön diplomáját az elmúlt tanévben. (Sajnos még mindig vannak
olyan hallgatók, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem tudják átvenni oklevelüket.)
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A Károli Gáspár Református Egyetemre a 2011/2012. tanévben beiratkozott hallgatók létszámát
az alábbi táblázat mutatja:

*

nappali

levelező + esti

szakirányú
továbbképzés

felsőfokú
szakképzés

összesen

HTK

89 lelkész
23 doktorandusz

10 levelező
9 esti

0

0

131

ÁJK

755

708

8 (jogi szakokleveles
lelkész)

84 (jogi
asszisztens)

1555

BTK

1844

208

199*

0

2251

TFK

99

220 (Nagykőrös)
122 (Marosvásárhely)

35 (pedagógus
szakvizsga)

7 (ifjúságsegítő)

483

KRE-SZTE

0

332

0

0

332

összesen

2810

1609

242

91

4752

pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés; képi kifejezéspszichológia szakirányú továbbképzés; mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés; szupervizor szakirányú továbbképzés

Karaink az elmúlt tanévben is kezdeményezték új szakok, illetve képzések indítását. Terveink között az MA képzések, a felsőfokú szakképzések és a szakirányú továbbképzések palettájának szélesítése szerepel. Örömmel
jelenthetem, hogy a MAB 2011-ben a következők szakok indítását támogatta:
– pszichológia szakon klinikai és egészségpszichológia szakirány,
– német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak (irodalom- és kultúratudomány, alkalmazott nyelvészet és lexikográfia szakirányok).
Az előző tanévben végzett kiváló tanulmányi teljesítmény alapján a 2010/2011-es tanévben 15 hallgatónk részesül köztársasági ösztöndíjban (karonkénti megoszlás szerint: ÁJK: 3 fő, BTK: 10 fő, HTK: 1 fő, TFK: 1 fő). Hallgatóink nagy számban vettek részt és szereztek előkelő helyezést, illetve különdíjat a XXX. Országos Tudományos
Diákköri Konferencián, amely eredmény felkészítő tanáraikat is dicséri.

Doktori képzés
Hittudományi Doktori Iskolánk a jelen ciklusra is eredményesen teljesítette az akkreditációs megméretést és folyamatosan működik. Sajnos Irodalomtudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolánk akkreditációját
a MAB visszavonta, így ezek a doktori iskolák nem vehetnek fel új hallgatókat. Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskolánkban a MAB-tól kapott külön engedéllyel befejezhetik tanulmányaikat azok a doktoranduszok, akik a tavalyi tanév végéig abszolutóriumot szereztek. Öröm számunkra azonban, hogy a Bölcsészettudományi Kar egy
új történelemtudományi doktori iskola létrehozását kezdte meg. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
a Történelemtudományi Doktori Iskola létrehozását támogatta és az iskolát 5 évre akkreditálta. Következő lépésként a Szenátusnak kell megalapítania a doktori iskolát, amely az Oktatási Hivatalban történő nyilvántartásba
vétel után kezdheti majd meg oktatási tevékenységét.

Gazdasági ügyek
2010. év utolsó negyedévében a Gazdasági Igazgatóság (továbbiakban: GI) mint új szervezeti egység felépítése
a korábban létrehozott Gazdasági Osztály, Műszaki Osztály után az Informatikai Osztály felépítésével fejeződött
be. A munkatársak feszített tempóban, sokszor túlórázva tesznek eleget a megnövekedett hallgatói és ezzel ös�szefüggésben megnövekedett oktatói létszám következtében fokozatosan növekedő feladatoknak. A Gazdasági
Osztályon jelenleg 4 üres státuszt kell mielőbb feltölteni. Az osztály az osztályvezetőn kívül a kari munkatársakkal
együtt 14 fővel látja el feladatát.
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Az Egyetem műszaki állományának létszáma az egységes Műszaki Osztály létrejöttével nem változott. Jelenleg
19 fő és a műszaki osztályvezető alkotja a munkatársi gárdát. Az Informatikai Osztályon első lépésként megtörtént foglalkoztatottak jogviszonyának rendezése. Következőkben meglévő 6 beosztott informatikus munkájának
a fejlesztéseknek megfelelő átstrukturálása következik. A bér és munkaügyi feladatok továbbra is a Rektori Hivatalhoz tartoznak. A belső ellenőrzés munkáját 1 fő végzi az éves munkaterve szerint. A hibák feltárása, nevesítése,
kezelése folyik. Amennyiben a problémák súlya, vagy jogszabályi kötelezettség indokolja, az Egyetem mindig
megteszi a szükséges feljelentést is.

Gazdasági helyzet, gazdasági adminisztráció, fejlesztések
Az Egyetem likviditási helyzete, gazdálkodása stabil. Közegyházi támogatásra, hitel felvételére nem került sor.
Az Egyetem gazdálkodása eredményeként rendelkezik annyi tartalékkal, hogy az előforduló állami késedelem
esetén a legfontosabb kiadásait, mind a munkabéreket, mind ösztöndíjakat képes megfinanszírozni.
Mindemellett az elmúlt év egyik legjelentősebb eredménye, hogy az Egyetem által megbízott független könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke az Egyetem 2010. évi mérlegét és beszámolóját megvizsgálta
és korlátozás nélküli záradékkal fogadta el. Ilyen eredménnyel magyar felsőoktatási intézmények közül kevés
büszkélkedhet.
A 2011-es gazdasági évben a költségvetés féléves teljesüléséről már beszámoltunk a Zsinat pénzügyi irodája
felé, az év gazdálkodásának eredményére a III. negyedévi zárás után tudunk előrejelzést adni.
A költségek kontrollja nem csak karonként, hanem központilag is folyamatos. A beszerzések központilag történnek. A beszállítók megversenyeztetése megtörtént. A legnagyobbak szállítók (telefon, gáz, villany, telefon, IT)
esetén az Egyetem a MRE Zsinata által megkötött szolgáltatói keretszerződésekbe betagozódott.
A bérszámfejtési szoftver és alvállalkozó cseréje folyamatban van. Számviteli rendszerünk, a TÜSZ lecserélése
is felmerült, de kapacitáshiány miatt ez csak a jövőben valósulhat meg. A GI a Neptun rendszer átvilágítását is
elvégeztette. A GI-re tartozó számítógépes adatkezelési („neptunos”) feladatok, pénzügyek rendbetétele megkezdődött. Előrelépés történt a folyamatba épített ellenőrzés terén is – például az összeférhetetlen munkakörök
szétválasztásával.
A Műszaki Osztály éves tervezett költségvetése alapján az épületek karbantartási, fenntartási és fejlesztési
feladatait látja el. A nem tervezhető kiadásokra, károkra, természeti csapásokra tartalékkeretet különített el. 2011
nyarán megtörtént az évek óta biztosítatlan Reviczky utcai épület, az Egyetem, valamint a Bethlen Gábor kollégium, a tulajdonos, a Dunamelléki Református Egyházkerület részéről történő biztosítása. A mostani nyári szünetben feszített tempóban sikerült az egyházi intézmények számára kiírt pályázat segítségével NEFMI forrásból és
önerőből műemlék jellegű épületünk, a BTK Reviczky utcai épületének részleges felújítása. E mellett megtörtént
egyéb – oktatásra nem ideális – épületeink legszükségesebb felújítása, karbantartása, viharkárok elhárítása.
A legnagyobb, jellegéből adódóan azonban nem látványos fejlesztések az informatika területén történtek. Elvégzett informatikai átvilágítás által feltárt problémák megoldásra kerültek: Informatikai Szabályzat hiánya, szabályozatlan feladatkezelés, biztonsági problémák, elavult levelező rendszer, fájl szerverek hiánya, elavult géppark,
egységes beszerzés hiánya, sávszélesség problémák, elavult telefonközpontok stb.
A mai követelményeknek megfelelő további fejlesztések a 2012-es költségvetésbe lettek betervezve. Mindezek
mellett az állami finanszírozás változása a jövőben jelentős kockázati tényező.
Beszámolóm befejezéséül hadd említsek meg néhány, tőlünk független forrást, amely egyetemünket minősíti:
– A felvi.hu rangsora szerint 2010-ben 45 magyarországi felsőoktatási intézményből a 7. legjobb a Károli. (www.
felvi.hu)
– Az összesített oktatói rangsor szerint Egyetemünk a 7. helyen szerepel. (2011 HVG Diploma különszám)
– Bölcsészettudományi Karunk az 1. helyen áll a munkaerő-piaci kapcsolatok és a képzés színvonala tekintetében, valamint az intézményi szolgáltatások terén a 2. helyet foglalja el. (2011 HVG Diploma különszám)
– 2. helyen szerepel a KRE BTK a Pedagógiai és Pszichológiai Karok összesítésében. (2010 HVG Diploma különszám)
– Állam- és Jogtudományi Karunk az 5. helyet foglalja el az oktatók kiválósága szempontjából (2010 HVG Diploma különszám)
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Fentiek alapján elmondható, hogy Egyetemünk a magyar felsőoktatás palettáján fontos és kiemelkedő helyet
foglal el. Mint ilyen intézmény, felelősségünk az oktatás színvonalának megőrzése és emelése, egyházi fenntartású egyetemként a református szellemiségű, naprakész tudás átadása hallgatóinknak. Az elmúlt évek erőfeszítései
nyomán már nem csak a hallgatók választják Egyetemünket egyre növekvő számban, hanem oktatók is szívesen
jönnek hozzánk. Jó reménnyel vagyok afelől, hogy Egyetemünk képes a fenti célokat megvalósítani, és nem
csak hallgatóink számára hasznos tudást nyújtani, hanem oktatóink számára is inspiráló környezetet teremteni
kutatásaikhoz.
Budapest, 2011. október 21.
Prof. Dr. Balla Péter s.k.
rektor

Időközi beszámoló a MRE Kálvin János Kiadójának 2011. évi tevékenységéről
A Kálvin Kiadó szakmai tevékenységét elsősorban a megjelent és értékesített könyvek jelzik és jellemzik. Ebben
az évben bővítettük Biblia-választékunkat a régóta keresett zsebméretű Bibliával (Károli-fordítás). A Kálvin-évekhez kapcsolódóan kiemelendő a Református Egyházi Könyvtár 2010 végén megjelent és 2011-ben megjelenő
köteteinek kiadása (Kálvin János magyarázata az Apostolok Cselekedeteihez, a Római levélhez, a Zsidókhoz írt
levélhez, illetve János evangéliumához), a Martin Bucert a reformáció kontextusában bemutató kötet, valamint
Rudolf Bohren Pál apostolt és Kálvint követő imádságos könyve. Az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen kiadott Áprily-emlékkötet és a házasságkötés alkalmából ajándékba adható, de jegyesoktatás során is jól
használható Házasságkönyv csak két kiragadott példa a mellékelt kiadványlistából és kiadói tervből, ami jelzi
a tematikus sokszínűséget. Kiadói tervünket könyvkiadói bizottságunkkal tanácskozva alakítjuk, és figyelembe
vesszük az egyházmegyei és egyházkerületi sajtóelőadók javaslatait, kéréseit is.
A Kálvin Kiadó által kiadott Confessio folyóirat előfizetői létszáma stagnál, az egyedi vásárlások száma csökken. A Kálvin Kiadó a kiadás és terjesztés költségei, valamint az árbevétel közötti veszteséget támogatásként
igényli a közegyházi költségvetésből. A közegyházi költségvetés emellett a Református Egyházi Könyvtár köteteinek jelképes, 10%-os áron való eljuttatását támogatja.
A könyvpiac egyházon belül is érzékelhető szűkülése természetesen szűkíti a kiadói mozgásteret is. A terjesztés erősítését a gyülekezetekkel és a könyvterjesztőkkel való együttműködés mellett az internetes jelenlét
korszerűsítésével is próbáltuk, próbáljuk elérni. Szeptemberben indult el megújult honlapunk, amely a korszerűbb
könyváruház mellett több funkciót is be kíván tölteni az olvasókkal és a könyvterjesztő lelkipásztorokkal és gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartásban. A korszerűsítés a már korábban elindított futáros kézbesítés mellett a
bankkártyás fizetést is magában foglalja, már az interneten is.
A virtuális jelenlét mellett ugyanolyan fontos a személyes jelenlét is, így nemcsak a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón voltunk ott, ahol kezdeményezésünkre sikerült egy „Könyv teret” kialakítani a résztvevő kiadókkal,
hanem megragadunk minden bemutatkozási, találkozási, könyvárusítási lehetőséget (konferenciák, találkozók,
könyvvásárok, könyvhöz kapcsolható programok). Ezt a tevékenységet feltétlenül tovább kell bővítenünk.
A takarékos gazdálkodásnak és az értékesítés 2010-hez viszonyított eddigi és remélhető növekedésének köszönhetően a kiadó várhatóan nullával, vagy kisebb veszteséggel zárja majd az évet, mint az előzőt. Készleteink
egyelőre biztosítják a gazdálkodás zökkenőmentességét, a takarékoskodás és a terjesztés erősítése viszont természetesen elengedhetetlen a továbbiakban is.
A Kálvin Kiadó jelenleg 16 alkalmazottal dolgozik, ebből 3 részmunkaidős foglalkoztatás. A kiadó igazgatója mellett egy szerkesztő dolgozik – részmunkaidőben – lelkipásztorként. Több tevékenységet (tördelés, tipográfia, borítótervezés, lektori munkák, korrektúra, fordítások stb.), külső munkatársakkal, eseti megbízás alapján végeztetünk.
Budapest, 2011. október 25.
Dr. Galsi Árpád
református lelkipásztor, igazgató
MRE Kálvin Kiadó
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A Kálvin Kiadó 2011-ben megjelent és megjelenés előtt álló kiadványai
Bibliakiadás:
– Bőrkötéses zsebméretű Károli Biblia (5100)
– Kis családi Károli Biblia (20 000)
– Középméretű új fordítású Biblia (20 000)
A MBTA megbízásából:
– Bibliai történetek gyerekeknek (utánnyomás) (3000)
– Soós László: Ünnepeink igéi. A Biblia költői szakaszainak verses fordítása
– az egyházi év ünnepeire (1500)
Kiadványok:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hajdú Zoltán Levente: Előtted, Uram. Imádságok (2000)
Gál Judit szerk.: Fájdalmak iskolája. Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek (3000)
Szarka Miklós: Hatszemközt. Égető kérdések – éltető válaszok (2000)
Mucsi Zsófia: Házasságkönyv (ajándékkönyv) (3000)
Petrőczi Éva: A patak éneke. Válogatott és új versek (1000)
Sztelek Csilár: Döme a 4. b-ben (2000)
Rudolf Bohren: Tanuljunk imádkozni! Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján (1500)
Robert N. Wennberg: Kételkedők könyve (1500)
Fenyő D. György szerk.: Áprily tanár úr. Tanulmányok és emlékezés Áprily Lajos nagyenyedi,
kolozsvári és budapesti éveire. Közös kiadás az Erdélyi Ref. Egyházkerülettel (500)
Kálmánchey Márta: A belső ember növekedése (2000)
Rainer Kessler: Az ókori Izráel társadalma. Történeti bevezetés (1500)
Martin Greschat: Martin Bucer. Egy reformátor és a kor, amelyben élt (1500)
Dizseri Eszter: Illik, nem illik? Viselkedési tanácsok 12–18 éveseknek. Átdolgozott kiadás (2000)
Collegium Doctorum 2011 (500)
Kálvin János: János evangéliuma magyarázata I–II. (2300)
Bibliaolvasó Kalauz (51 000)
Képes Kálvin Kalendárium (27 000)
Reformátusok Falinaptára (19 000)
Így szól az Úr! (8000)
Németné Balogh Katalin szerk.: Valóban szabadok. Bizonyságtételek
a Református Iszákosmentő Misszió életéből (2000)
Győri Katalin–Gellén Sára: Bojti. Hallgasd! Színezd! Fejtsd meg!
Foglalkoztató füzet CD melléklettel (2000)
Csorba Dávid: A zászlós bárány nyomában: a magyar kálvinizmus 17. századi világa.
Közös kiadás a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetével (430)

Utánnyomások:
– Heidelbergi Káté (5000)
– Nagyméretű énekeskönyv (10 000)
– Középméretű énekeskönyv (20 000)
– Cseri Kálmán: Pál apostol (2000)
– Szilháti Sándor: Vigasztaló szó (2000)
– Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság (3000)
– György Antal: A hit példaképei. Egyháztörténeti olvasókönyv (2000)
– Szénási Sándor: „Megtaláltuk a Messiást!” (3000)
– Vladár Gábor: Utaid, Uram, mutasd meg! (2000)
– Vladár Gábor: Református keresztyén vagyok (2000)
– Szénási Sándor: Ünnepeink. A református egyházi év (1500)
– Zs. Tüdős Klára: Isten markában (2000)
– Nagy Tibor (?): Uram, ha akarod… Csendes percek a próbatételek napjaiban (2000)
– Zámbóné Tóth Emese: Tiétek a mennyek országa. Imádságok gyermekeknek (2000)
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2012. évi tervek:
– Kármán Tibor: Egy focista naplójából (ifjúsági regény)
– Elizabeth George Speare: Dávid íja (ifjúsági regény)
– Siba-Rohn Hilda, Siba Balázs: Életfonál. Emlékezés, felfedezés és előretekintés a lelki úton
– Kálvin János: Evangéliumi Harmónia I–III. Máté, Márk, Lukács evangéliuma magyarázata
– Rábold Gusztáv ford. átdolg. Vladár Gábor
– Kálvin János: további kommentárok a fordítások elkészültének ütemében. (2 kötet)
– Péter Miklós: Genfi Gyülekezeti Rendtartás. Fordítás és magyarázat
– Sándor Balázs szerk.: A XVI–XVII. századi reformációs hitvallások harmóniája (munkacím)
– Herman J. Selderhuis: Kálvin-kézikönyv
– Martin H. Jung: Melanchthon és kora
– Ebach–Gutmann–Frettlöh–Weinrich szerk.: „Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek?”
– Kodácsy Tamás: Bátorság
– Kis Médea: Istendicsőítés énekkel és élettel. A református spiritualitás forrásai
– Egyházunk, a Magyarországi Református Egyház. Átdolgozott kiadás
– Czövek Tamás (?): Keresztség (közérthető teológia)
– Fodorné Ablonczy Margit: Keresztelői ajándékkönyv
– Zsengellér József szerk.: Ószövetségi bibliai teológiai szöveggyűjtemény.
Közös kiadás a KRE HTK-val
– Julie Canlis: Kálvin lajtorjája (Kálvin spirituális teológiája)
– Lenkeyné Semsey Klára: Péter második levele és Júdás levele magyarázata
– Hodossy-Takács Előd: Bírák könyvéhez írt magyarázat
– A Biblia bölcsessége. Jézus (MBTA)
– A Biblia bölcsessége. Zsoltárok (MBTA)
– Pecsuk Ottó szerk.: Rövid bibliai kortörténet (MBTA)

Reformátusok Lapja Időközi beszámoló 2011. január 1. – szeptember 30.

Bevezetés
A Reformátusok Lapja szerkesztésének alapja a biblikusság, a hitvallásos és a református jelleg. Fontos szempont, hogy a lehetőségekhez mérten aktuális lapot szerkesszünk, és a reformátusság minél szélesebb rétegéhez szóljunk. A 2011. évre a korábban is megszokott tartalmi kereteken belül terveztük a lapszerkesztést: tájékoztatás a közegyházi és gyülekezeti eseményekről; a hit- és kegyességi életet segítő írások közlése; kitekintés
társadalmi kérdésekre, eseményekre; határon túli, külföldi református vonatkozású események bemutatása.

A szerkesztőség
A 2011. évben a Kálvin Emlékévekhez kapcsolódóan folytattuk tavaly megkezdett állandó rovatainkat. Cikkekben foglalkoztunk az idei soros uniós elnökség egyházi vonatkozásaival, és az önkéntesség európai évével.
Lapunk idén is – a „Krisztusért követségben” gondolat jegyében – a közösség erősítését kívánta szolgálni ezen
és további gyülekezetekről megjelentetett írásaival is.
A Reformátusok Lapja 2011. január elsejétől rendszeresen, hétről-hétre 12 oldalon jelent meg. Május 22.
évfordulójára – immár második alkalommal – 12 oldalas mellékletet is megjelentettünk. A lapban törekedtünk
a magyar reformátusság széleskörű bemutatására, társadalmi problémák református szemmel történő elemzésére. Különös figyelmet fordítunk a határon túli eseményekre, és az egyházkerületekben történő közös kezdeményezésekre. Továbbra is célként fogalmaztuk meg, hogy a Reformátusok Lapja a református családok lapja
legyen. Nem családi magazint készítünk, hanem azt szeretnénk, hogy egy református családban a legkisebbektől a legidősebbekig, lakóhelytől és foglalkozástól függetlenül mindenki megtalálja a neki szóló írást.
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A kiadóhivatal
A Reformátusok Lapja 2011-ben is hetenként 10 ezer példányban jelent meg. Az egyéni előfizetők száma az
előző évhez képest csökkent. A Reformátusok Lapja előfizetőinek jelentős része idős ember, a lemondások
(megszüntetések) fő oka az elhalálozás, amelyről sokszor csak úgy értesülünk, hogy az elmaradt előfizetési díjról kiküldött csekk visszajön címünkre. A lemondásnál sokan hivatkoznak látásuk megromlására, vagy a rossz
anyagi helyzetükre. Szerkesztési vagy tartalmi okkal idén sem indokolták a lap lemondását.
Az elmaradt előfizetési díjakat sokan csak ismételt felszólítás és csekk-küldés után fizetik be, de vannak, akik
egyúttal a lapot is lemondják. Az előfizetés fogalmát sajnos a legtöbben másképp értelmezik, mint egy „világi”
lap esetén, előfizetőink sokszor sérelmezik, hogy előre kell fizetniük. Sokan semmilyen módon nem jelzik, hogy
tovább nem kérik a lapot, egyszerűen nem fizetik be a következő időszakra esedékes előfizetési díjat, azt gondolva, hogy ezzel automatikusan megszűnik az előfizetésük. A Reformátusok Lapjánál ugyanis kialakult egy
olyan gyakorlat, hogy a korábbi előfizető a lapot befizetés nélkül is kapja, amíg nem mondja le.
A gyülekezetekben eladott példányszámok változása sem kedvező, a 2011. január-szeptember időszakra vonatkozóan is csökkenés mutatkozik. Örvendetes azonban, hogy vannak olyan gyülekezetek, amelyek nagyobb
példányszám megrendelésével keresték meg a kiadóhivatalunkat. Az egyházközségek a példányszám csökkentését az alábbiakkal szokták indokolni: kicsi az egyházközség, kevesen járnak templomba, az embereknek
nincsen pénze. Van, ahol azzal az indokkal mondanak le egyszerre több példányt, hogy egyénileg fizetnek majd
elő az egyháztagok, segítségképpen majd elküldik nekünk a listát az adataikkal. Ez azonban általában nem
szokott megtörténni. De fontos megjegyeznünk, hogy ezekben az egyházközségekben legalább foglalkoznak
lapunkkal, hiszen több száz gyülekezetben egyetlen példányra sem fizetnek elő.

Gazdasági helyzet
A lap ára 2011-ben is 145 forint, ez az összeg nem tudja megteremteni a lap „önállóságának” pénzügyi feltételeit, tehát továbbra is szükséges a zsinati támogatás. A 2011. évre elfogadott támogatási összeget fokozatosan,
hónapról-hónapra vesszük igénybe.
A személyi állományt tekintve a lap a lehetséges minimumon működik. A munkatársak felkészültsége, tapasztalata és odaadása jelentősen segíti a hatékony munkavégzést. A főállású munkatársak létszáma a következőképpen alakult: felelős szerkesztő és kiadó 1 fő, gazdasági hivatal 1 fő, szerkesztőségi adminisztráció 1
fő, kiadóhivatal 2 fő, szerkesztőség 3 fő. Emellett további megbízási szerződéses és külső munkatársak, köztük
önkéntesek is részt vesznek a szerkesztőség munkájában.

Tervek
Erőforrásaink még hatékonyabbá tétele érdekében továbbra is szorosan együttműködünk a Reformatus.hu
stábjával, de számíthatunk a rádiós és televíziós felelős szerkesztőkre is. Továbbra is szeretnénk együtt dolgozni a Kárpát-medencei egyházkerületek sajtósaival, számítunk szakértő segítségükre.
Tervezzük a gyülekezetek, lelkészértekezletek látogatását, hogy munkatársaink és az olvasók között személyes kapcsolatok is kialakulhassanak. Emellett szeretnénk bővíteni munkatársaink létszámát, hogy lehetőség
szerint még aktuálisabb és szakszerűbb lapot tudjunk szerkeszteni. Rövid távon célunk a lap olvasótáborának
megtartása. Ebben számítunk a gyülekezeti vezetőkre is. Sok múlhat a lelkipásztorokon, akik ha rendszeresen
olvassák a Reformátusok Lapját, azt – akár egy-egy cikket kiemelve – tudják ajánlani a gyülekezeti tagoknak, az
istentiszteleten, bibliaórán, egyéb gyülekezeti eseményeken.

Budapest, 2011. október 21.
Németh László
felelős szerkesztő és kiadó
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Költségvetési beszámoló
2011. szeptember – III. negyedév

Megnevezés
1.1.

Lapeladás bevétele (9500 példány/hét)

1.2.

1.3.

49 547 762   

85,51%

Hirdetés bevétele

4 100 000   

2 509 429   

61,21%

1.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

3 922 000   

2 150 295   

54,83%

1.3.2. ÁFA visszatérülés

1 314 000   

358 000   

27,25%

ÁFA bevétel, visszatérülés

5 236 000   

2 508 295   

47,90%

67 282 000

54 565 486

81,10%

24 000 000   

17 000 000

70,83%

100 000

58 731   

58,73%

24 100 000

17 058 731

70,78%

10 000

72

0,72%

300 000

219 739

73,25%

-1 226 465

-1 226 465

100,00%

90 465 535

70 617 563

78,06%

1 800 000

1 350 000   

75,00%

19 423 000   

14 829 500   

76,35%

1.1.3. Megbízási díjak

2 510 000

1 827 354   

72,80%

1.1.4. Szerzői jogdíjak

5 000 000

3 025 827   

60,52%

28 733 000   

21 032 681   

73,20%

1.2.1. Betegszabadság

100 000

0

0,00%

Nem rendszeres személyi juttatások

100 000

0

0,00%

1.3.1. Étkezési utalvány    

960 000   

640 000   

66,67%

1.3.2. Munkábajárás, utazás költsége (BKV helyi bérlet)

745 000   

743 900   

99,85%

70 000

0

0,00%

150 000

90 626   

60,42%

Egyéb nem rendszeres személy juttatások

1 925 000   

1 474 526   

76,60%

1.4.1. Lelkészek nyugdíjfenntartói járuléka

378 000   

283 500   

75,00%

1.4.2. Társadalombiztosítási járulék

4 705 000   

3 446 820   

73,26%

1.4.3. Egészségügyi hozzájárulás

1 300 000   

775 433   

59,65%

1.4.4. EKHO

982 000   

713 800   

72,69%

1.4.5. Munkáltatót terhelő SZJA

365 000   

263 495   

72,19%

7 730 000   

5 483 048   

70,93%

38 488 000

27 990 255

72,72%

2.1.

Közegyházi támogatás

2.2.

Adományok

2. Támogatások
3. Egyéb bevétel
4. Pénzügyi műveletek bevétele
5. Előző évi maradvány
Fedezet összesen

1.1.1.

Lelkészi illetmény

1.1.2. Alkalmazottak munkabére

1.2.

Rendszeres személyi juttatások

1.3.3. Iskolakezdési támogatás
1.3.2. Reprezentáció
1.3.

1.4.

Tény/
terv (%)

Tény

57 946 000   

1.	Saját bevétel

1.1.

Terv

Munkadót terhelő járulékok

1.	Személyi juttatások
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Megnevezés

100 000

23 920   

23,92%

2.1.2. Számítástechnikai anyagok

200 000

111 700

55,85%

30 000   

20 229   

67,43%

350 000   

160 180

45,77%

2.1.5. Könyvek, folyóiratok

50 000

10 552

21,10%

2.1.6. Tisztítószerek

30 000   

5 952   

19,84%

2.1.7. Egyéb anyag beszerzés

20 000

0

0,00%

Készletbeszerzés

780 000

332 533   

42,63%

2.2.1. Vezetékes telefon költség

400 000   

204 722   

51,18%

2.2.2. Mobil telefon költség

200 000

192 400   

96,20%

2.2.3. Internet szolgáltatás

200 000

129 966   

64,98%

Kommunikációs szolgáltatás

800 000

527 088

65,89%

650 000

474 100   

72,94%

1 200 000

810 000

67,50%

11 500 000

8 041 283   

69,92%

450 000   

305 250   

67,83%

13 800 000   

9 630 633   

69,79%

520 000

390 000   

75,00%

2 150 000

1 530 000   

71,16%

11 700 000

7 911 137   

67,62%

6 700 000

4 428 929   

66,10%

21 070 000

14 260 066   

67,68%

230 000   

130 860   

56,90%

80 000

33 781   

42,23%

800 000

495 929   

61,99%

75 000

49 150   

65,53%

2.5.5. Bérleti díj

1 000 800

750 600

75,00%

2.5.6. Javítás, karbantartás

1 500 000

796 800   

53,12%

2.5.7. Posta költség

1 000 000

555 772

55,58%

2.5.8. Könyvelés

2 730 000   

2 090 000   

76,56%

300 000   

300 000   

100,00%

400 000   

379 909   

94,98%

2.5.11. Foglalkoztatottak üzemorvosi szolg.

80 000

29 250   

36,56%

2.5.12. Egyéb üzemeltetési költség

50 000

83 831   

167,66%

8 245 800   

5 695 882   

69,08%

2.1.4. Nyomtatvány, irodaszer

2.2.

2.3.1. Cikkírás, fotózás költsége
2.3.2. Lapszerkesztés, tördelés
2.3.3. Nyomdai költség
2.3.4. Lapelőállítás egyéb költségei
2.3.

Lapelőállítás költsége
2.4.1. Szállítás
2.4.2. Csomagolás
2.4.3. Lapterjesztés posta költsége
2.4.4. Magyar Posta Zrt. lapterjesztése

2.4.

Lapterjesztés költsége
2.5.1. Villamos energia
2.5.2. Víz- és csatorna díj
2.5.3. Fűtés
2.5.4. Szemétszállítás

2.5.9. Könyvvizsgálat
2.5.10. Belföldi utazási költség

2.5.

Tény/
terv (%)

Tény

2.1.1. Berendezés, felszerelés

2.1.3. Fenntartási anyagok

2.1.

Terv

Üzemeltetés költségei
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Megnevezés
2.6.1. Bankköltség    

2.6.

2.7.

2.8.

Terv

Tény/
terv (%)

Tény

1 300 000   

757 137   

58,24%

2.6.2. Biztosítás

50 000

0

0,00%

2.6.3. Egyéb dologi kiadás

20 000

0

0,00%

Egyéb dologi kiadás

1 370 000   

757 137   

55,27%

2.7.1. Iparűzési adó

70 000

0

0,00%

2.7.2. Társasági adó

40 000   

0

0,00%

2.7.3. Egyéb ráfordítás

15 735   

80 262

510,09%

125 735   

80 262

63,83%

2.8.1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

5 136 000   

3 476 160   

67,68%

ÁFA kiadás

5 136 000   

3 476 160   

67,68%

51 327 535   

34 759 761   

67,72%

Egyéb ráfordítás összesen

2. Dologi kiadások
3.1.

Gépek berendezések

400 000   

0

0,00%

3.2.

Beruházások ÁFÁ-ja

100 000

0

0,00%

3. Felhalmozási kiadások

500 000

0

0,00%

4. Tartalék

150 000

0

0,00%

Szükséglet összesen

90 465 535

62 750 016

69,36%

Maradvány

0

7 867 547

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2011. III. negyedévi beszámoló
Bevételek
OEP támogatás

859 743

eFt

OEP közforg. gy. támogatás

12 969

eFt

Zsinati támogatás

75 000 eFt

Saját működési bevétel

58 119 eFt

Egyéb átvett pénzeszköz
Felhalmozási. és tőkejellegű. bevétel
Pénzmaradvány
Bevételek összesen

111 648

eFt

8 560

eFt

45 765 eFt
1 171 804

eFt
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Kiadások
Bér + járulékok

727 243

eFt

Dologi kiadások

356 831 eFt

Felújítás, beruházás

21 321

Átadott pénzeszközök

27 229 eFt

Zsinati hitel törlesztése

6 600 eFt

Kiadások összesen

1 139 224

eFt

eFt

Bevétel (e Ft)
Megnevezés
Áru- és készletértékesítés

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

650

707

108,76

10 000

20 535

205,35

Ápolással, vizsgálattal kapcsolatos díjak

5 200

3 948

75,92

Idegen élelmezés

5 670

4 910

86,59

Büfészolgáltatás

4 200

3 314

78,90

Egyéb szolgáltatások

7 500

5 254

70,05

Egyéb sajátos bevételek

1 800

1 720

95,55

Bérleti díjak

3 200

4 011

125,34

Alkalmazottak térítése

7 900

6 450

81,64

280

197

70,35

4 100

6 541

159,53

800

532

66,50

51 300

58 119

113,29

–

8 560

–

100 000

75 000

75,00

20 000

111 648

558,24

1 196 088

872 712

72,96

1 316 088

1 059 360

80,49

Zárszámadás szerinti maradvány

50 087

45 765

91,37

Ebből: Pénzmaradvány

48 265

45 765

94,82

1 417 475

1 171 804

82,67

Közforg. gyógyszertár áruértékesítés

Továbbszámlázott szolgáltatások
ÁFA bevétel
Kamat bevétel
Intézményi működési bev. összesen
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
Tulajdonosi támogatás működésre
Egyéb átvett pénzeszköz
OEP finanszírozás
Támogatás, átvett pénzeszk. összesen

Bevételek mindösszesen
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Kiadás (e Ft)
Megnevezés
Bér + járulékai

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

923 101

727 243

78,78

31 000

20 290

65,45

126 000

101 056

80,20

Irodaszer, nyomtatvány

5 000

2 464

49,28

Könyv, folyóirat

1 205

635

52,69

Hajtó-kenőanyag

3 300

2 392

72,48

68 315

23 698

34,68

1 200

746

62,16

10 639

7 674

72,13

167 085

121 212

72,54

Egyéb dologi + ÁFA

38 956

53 078

136,25

Egyéb folyó kiadások

29 462

23 586

80,05

1 405 263

1 084 074

77,14

Hiteltörlesztés

8 550

6 600

77,19

Pénzeszköz átadás

1 162

27 229

2 343,28

Felújítás, beruházás

2 000

17 057

852,85

500

4 264

852,80

1 417 475

1 139 224

80,36

Élelmiszer
Gyógyszer, vegyszer

Szakmai anyag
Munkaruha, védőruha
Egyéb készlet
Szolgáltatás

Működési kiadás összesen

Felújítás, beruházás ÁFA
Mindösszesen

Főigazgatói beszámoló
2011 elmúlt hónapjaiban kórházunkban kiegyensúlyozott szakmai munka folyt. Feladatainkat a szakmai és társadalmi vélemények, visszajelzések alapján is magas színvonalon láttuk el. Munkatársi
közösségünk megerősödött, több fiatal szakorvosunk vált a kórház meghatározó szakemberévé,
szakápolói és szakasszisztensi hiányainkat pótolni tudtuk. A kórházban kialakult egy stabil, közösséget alkotó, szakmailag elismert, egy irányba haladó közép- és felsővezetői réteg. Munkatársaink
több jelentős hazai szakmai társasági, szakmai kollégiumi és szakmapolitikai feladatot, valamint
több kiemelkedő elismerést kaptak.
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Betegforgalmunk

Március

Április

Május

Június

8 398 801
7 717 725
9 215 201

Február

6 678 894
6 451 525
7 503 264

9 712 129
8 456 542
9 603 081

8 000 000

7 387 579
6 672 460
6 776 785

7 760 630
8 277 877
10 397 171

10 000 000

7 367 053
8 579 587
8 710 286

8 516 290
7 300 003
8 233 968

Január

12 000 000

8 537 025
8 509 176
9 751 363

8 153 628
7 015 799
8 479 959

Járóbeteg-szakellátás teljesítmény 2009, 2010, 2011
január és szeptember között

Július

Augusztus

Szeptember

6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2009

8 153 628

8 516 290

8 537 025

7 367 053

7 760 630

9 712 129

7 387 579

6 678 894

8 398 801

2010

7 015 799

7 300 003

8 509 176

8 579 587

8 277 877

8 456 542

6 672 460

6 451 525

7 717 725

2011

8 479 959

8 233 968

9 751 363

8 710 286 10 397 171

9 603 081

6 776 785

7 503 264

9 215 201

474,66
429,52
534,83

Május

411,47
384,41
394,99

Április

400,00

479,30
396,39
349,92

500,94
582,27
533,00

Március

517,61
484,30
456,68

544,86
528,07
500,84

500,00

538,88
448,44
490,45

600,00

488,91
429,49
457,29

700,00

591,50
537,60
489,06

Fekvő teljesítmény 2009, 2010, 2011
január és szeptember között

300,00
200,00
100,00
0,00

Január

Február

Június

Július

Augusztus Szeptember

2009

488,91

538,88

591,50

544,86

500,94

517,61

479,30

411,47

474,66

2010

429,49

448,44

537,60

528,07

582,27

484,30

396,39

384,41

429,52

2011

457,29

490,45

489,06

500,84

533,00

456,68

349,92

394,99

534,83

Református Egyház | 2011. új folyam I. (LXIII.) 6. szám

23

Kórházunk felújítását tovább tudtuk folytatni. Sikeresen fejeztük be az országban egyedülálló 216 859 000 Ft
összköltségvetésű energetikai megújítási programunkat. Felújítottuk gyermeksebészeti osztályunk még korszerűtlen kórtermeit. Kicseréltük igazgatási épületünk tetőszerkezetét és épületeinken több statikai és esztétikai hibát
sikerült kijavítanunk. Ezekhez a beruházásokhoz alapítványi és egyéb támogatásokat használtunk fel, energetikai
megújulásunkat jelentős részben a norvég alap finanszírozta.
2011. első háromnegyed évében költségvetésünket az alábbiak befolyásolták:
Tekintettel arra, hogy a kórház munkatársainak bérszínvonala az ágazati színvonaltól jelentősen elmaradt, 2011.
március 1-től bérrendezést hajtottunk végre. Az elmúlt évek egyházi kórházakat sújtó intézkedései miatt munkatársaink 50,5%-a nem érte el megelőzően a közalkalmazotti besorolási bér minimumát. A közép- és felsővezetői
bérek is jelentősen elmaradtak az ágazatban jellemzőtől. Ezért ezeket a lemaradásokat korrigáltuk. Mivel az adóváltozások kedvezőtlen hatásait kompenzáló kormányzati bérkorrekció az egyházi intézményeket nem érte el,
és az ezzel kapcsolatos tárgyalások kimenetele bizonytalan volt, saját költségvetésünkből kellett biztosítanunk,
hogy az ágazati versenyképességünk megtartása érdekében a nettó fizetések csökkenését megakadályozzuk.
Ezekkel az intézkedésekkel el tudtuk érni, hogy a kórházhoz érzelmileg, lelkileg ragaszkodó, szakmailag jó munkát végző munkatársainkat meg tudtuk tartani. Így az elmúlt évek időnként kritikus irányba mutató szakorvos és
nővér hiányát tartósan kezelnünk sikerült – miközben az országban a gyermekgyógyászat hiányszakmává vált és
a gyermekszakápoló utánpótlás országosan csaknem elapadt.
A bevételek között mozgásterünket beszűkítette, hogy járóbeteg teljesítményvolumen-korlátunk csökkent, így
az emelkedett járóbeteg forgalmunk jelentős része degresszív finanszírozással került kifizetésre. Sajnos az emelkedett fekvőbeteg teljesítményvolumen-korlátunkat csak az év első hónapjaiban tudtuk kihasználni, júliusi és
augusztusi fekvőbeteg forgalmunk a szokásos szezonális ingadozást is meghaladva igen alacsony volt. Ennek
következtében a szeptemberi és októberi OEP bevételünk csökkent. Felhalmozódott teljesítményvolumen-korlát
maradványaink kihasználására az őszi jelentősebb betegforgalmat jelentő hónapokban nyílik lehetőségünk. Ezt
előzetes belső tervezéssel és intézkedésekkel készítettük elő.
2011. évben nem realizálódott az egészségügyi kiegészítő normatíva országos költségvetésben való megjelenése. Így ennek elmaradása az egyházi fenntartókat és szolgáltatókat továbbra is hátrányosan érinti. Ez intézetünkben is gondot okoz.
Tekintettel a leírtakra a III. negyedéves zárásunk során a kifizetetlen szállítói állományunk emelkedett. Ennek
mértéke ágazati összevetésben nem látszik kritikusnak, azonban a kórházunkban elmúlt években elértet meghaladja. Erre való tekintettel 2011 októberében belső pénzügyi stabilizációs intézkedéseket tervezünk. Az ezzel
kapcsolatos belső egyeztetések zajlanak.
A 2012. év a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Államtitkárságának Semmelweis Tervben megfogalmazott szándéka szerint az egészségügyi struktúra átalakításának éve lesz. Ennek előkészítő munkái zajlanak. A fővárosi, megyei és városi kórházak állami tulajdonba kerülnek. Ez természetesen az egyházi kórházakat,
így a Bethesdát sem érinti közvetlenül. Ugyanakkor közvetett hatásai ránk vonatkoztatva is jelentősek lesznek.
Ennek előkészítésére sürgetőnek tartjuk az Államtitkárság és a Magyarországi Református Egyház közötti párbeszédet. Az ágazati tervekben ismételten megjelenik, hogy a Semmelweis Tervben megfogalmazott térségi ellátási
modellben a Bethesda az Észak-Közép-Magyarországi Egészségügyi Térség vezető gyermekellátó központja
lesz. Ezt jelentős szakmai elismerésnek és feladatnak tekintjük, azonban ahhoz, hogy ennek meg tudjunk felelni,
jelentős erőforrás bővítésre van szükség.
Új, országosan hiányzó ellátások megszervezése is zajlik, ezek közül a gyermek és ifjúság addiktológiai, valamint tartós lélegeztetési központ kialakításának tervezésében a döntéshozók az egyházi szolgálatok, illetve a
kórház szakmai hagyományai miatt számítanak részvételünkre. A kijelölt térségi központtal, a Honvéd KórházÁllami Egészségügyi Központtal ebben az új szerkezetben szoros szakmai együttműködést kell kialakítanunk.
A kórházvezetői egyeztetések után jelenleg a szakágankénti együttműködési lehetőségek megfogalmazásán
dolgoznak munkatársaink. A szakmai tervezetek elkészítését követően a térségi központok meghatározásával
párhuzamosan ennek tulajdonosi megerősítése szükségessé válhat.
Budapest, 2011. október 20.
Dr. Velkey György
főigazgató
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Gazdasági igazgatói beszámoló
A kórház III. negyedévi bevételi és kiadási teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 80%. Az intézményi működési bevétel 13,29%-kal haladja meg a tervezetet, melyből a legkiemelkedőbb bevételi forrás a közforgalmú
gyógyszertár működéséből adódik. Szintén kiemelkedő az „egyéb átvett pénzeszköz” tételen lévő magas teljesítés, amely a Bethesda Alapítványtól származik. Ennek nagyobb részét beruházási, felújítási célokra használtuk.
A tulajdonosi támogatás időarányos.
Kiadásainkból a pénzeszköz átadás tételen a Drogterápiás Otthonnak átadott összegek szerepelnek. Az otthonban 15 krónikus ágyat üzemeltetett a Bethesda kórház, amely OEP által finanszírozott.
Felújítás, beruházás tételsoron a Bethesda Alapítványtól és egyéb adományozóktól kapott összegek felhasználását tüntettük fel.
Felhasználási jogcímek:
–
Térburkolási munkák
–
Liftkarbantartás
–
Ilka utcai épület homlokzat javítása
–
Sebészeti kórtermek korszerűsítése
–
Paravánok vásárlása a betegek elkülönítéséhez
stb.
Sajnos a működési kiadásainkban ilyen pozitív eredményt nem tudunk felmutatni, amely egyrészről az alulfinanszírozottságra, másrészről a nyári hónapok csökkenő betegforgalmára vezethető vissza Az I. és II. negyedévben az előirányzott TVK-t teljesíteni, illetve túlteljesíteni is tudtuk. A túlteljesítés finanszírozása csak részleges,
mivel a többletteljesítést az OEP nem 100%-on finanszírozza. A III. negyedévben, a teljesítésben visszaesés következett be, mivel a nyári hónapokban kevesebb beteg kereste fel kórházunkat (ld. korábbi grafikon).
A kórház kifizetetlen szállítói állománya 2011. szeptember 30-án 159 283 ezer forint Ebből 60 napon túli 14 millió
forint (ld. számla iktatás összesítő). A tartozásállomány az összköltségvetés 11%-át teszi ki. A kialakult helyzet
miatt a beszállítókkal naponta kell egyeztetéseket folytatni, hogy a ki nem fizetett számlákra további haladékot
adjanak, és ne szüneteltessék a szolgáltatást.
A statisztikai létszám 2011. szeptember 30-án 331 fő. Kilépett 39 fő, belépett 44 fő.
A vezetés a kialakult helyzetre pénzügyi stabilizációs intézkedést dolgozott ki, melynek számszerűsítése folyamatban van (ld. 1. sz. melléklet).
Budapest, 2011. október 20.
								

Benőné Székely Júlia
gazdasági igazgató
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1. sz. melléklet

Pénzügyi stabilizáló intézkedések – Bethesda Gyermekkórház
2011. október (tervezet)

Kiadás
1.

Vizsgálatokkal kapcsolatos kiadások csökkentése
–
A külső egészségügyi intézményektől kért vizsgálatok rendszerszerű felülvizsgálata, belső szabályzások szigorítása (radiológia, labor),
–
A fekvő- és járóbetegeknél elvégzett laboratóriumi vizsgálatok szükségszerűségének áttekintése, belső szabályzatok, protokollok módosítása,
–
Külső laborvizsgálatok visszaszorítása.

2.

Gyógyszerfogyasztással kapcsolatos kiadások csökkentése
–
Antibiotikum bizottság munkájának értékelése, szükség esetén módosítása,
–
Nagy értékű gyógyszerek igazgatói engedélyeztetése,
–
Gyógyszertári készletezés átértékelése, kétheti készletkialakításának lehetősége.

3.

Vérkészítmények felhasználásával kapcsolatos kiadások csökkentése
–
Indikációk felülvizsgálata,
–
Folyamat teljes analízise a felhasználatlan készítmények teljes megszüntetéséig.

4.

Anyagfelhasználás kiadásainak csökkentése
–
Beszerzési és raktározásai hatékonysági tartalékok feltárása és kihasználása,
–
Osztályos hatékonysági tartalékok feltárása és kihasználása.

5.

Üzemanyagkiadások csökkentése
–
Futásteljesítmények értékelése, intézkedések meghozatala,
–
Magáncélú közlekedések elszámolása.

6.

Energetikai kiadások felülvizsgálata
–
Norvég projekt energetikai értékelése, hatékonysági tartalékok feltárása a Bethesda utcában,
–
Ilka utca energetikai vizsgálata, beavatkozási pontok felderítése, tervezése.

7.

Bérjellegű kiadások csökkentése
–
A jubileumi jutalmak befagyasztása,
–
Cafetéria rendszer átmeneti szüneteltetése,
–
Létszámösszetétel felülvizsgálata, az optimális összetétel kialakítása, létszámkeretek rögzítése,
–
Szakorvosjelöltek gyakorlatokról való visszahívásának következetesebbé tétele.

8.

Kommunikációs költségek csökkentése
–
Postaköltségek csökkentése – áttekintés, tervek kidolgozása,
–
Telefonköltségek csökkentése – áttekintés, tervek kidolgozása,
–
Folyóiratrendelések felülvizsgálata,
–
Telecom – Cisco – GlobeNet projekt hatékonyságnövelő tartalékainak felderítése, kiaknázása.

9.

Közbeszerzési társulás (SE – BIK – Bethesda) eredményeinek értékelése, további tenderek megtervezése.
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Bevétel
1.

Társadalombiztosításon belül betegforgalom emelése
–
rehabilitációs betegek számának növelése,
–
aneszteziológiai eredetű hiányok újraértékelése – műtéti idők és esetszámok emelése,
–
honvédségi igényjogosultak kezelésének fölvállalása,
–
egyházi kapcsolatokból érkező betegek hívogatása,
–
korai fejlesztésre kerülő betegek fekvőbetegként való kivizsgálása,
–
nyári és évközi betegtáborok.

2.

Finanszírozási feltételek javítása
–
járóbetegek kódolásának javítása (analízis megtörtént, folyamatok javítása és rögzítése szükséges)
–
egyéni finanszírozások igénylése súlyos égett betegeknél,
–
neurológia ágyszámának belső bővítése (pszichoszomatika belosztályra kódolása),
–
szezonális index pontosabb használata.

3.

Társadalombiztosításon kívüli betegellátási bevételek
–
külső laborvizsgálatok kiszámlázása a kerületek felé,
–
plasztikai sebészeti műtétek,
–
gyermeksebészeti műtétek (Éry),
–
gyermekurológia – nemzetközi program (Hadidi),
–
ultrahang szűrés fizetőssé tétele,
–
rendelők bérbeadása magánellátásra munkatársaknak,
–
lelkészi szűrővizsgálatok bevezetése.

4.

Társadalombiztosítási (OEP) tárgyalások újrakezdése
–
egyházi alapú TVK keret rögzítése,
–
pszichiátriai osztály befogadása,
–
gyermek gasztroenterológiai osztály befogadása,
–
rehabilitációs szorzó javítása,
–
égés-plasztikai sebészeti ambulancia rendelési idejének bővítése,
–
járóbeteg TVK emelése,
–
labor TVK emelése.

5.

Gyógyszertári bevételek
–
betegforgalom elemzése, növekedési lehetőségek feltárása és kiaknázása,
–
szeretetszolgálati intézmények ellátásának bővítése,
–
cégtámogatások (Bayer).

6.

Adományok, alapítványi bevételek, önkéntesek
–
adománykérések (tisztítószer minta),
–
alapítványi 1% növelési esélyének felmérése, teendők megvalósítása,
–
önkéntes munka bővítése.
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Időközi beszámoló a Református Lelkészi Nyugdíjintézet
2011. szeptember 30-ig végzett munkájáról

A 2011. költségvetési év a Református Lelkészi Nyugdíjintézet számára ismét rendhagyó év. Több szempontból is.
A 2010. évhez hasonlóan a lelkészek után az állam felé történő járulékfizetés (társadalombiztosítási, nyugdíj- és
egészségbiztosítási járulék) ismét teljes mértékben a Nyugdíjintézet költségvetésére hárul.
A Közegyház költségvetéséből támogatást, valamint a lelkészek szociális segélyezésére fordított összeg megtérítését kapjuk. Ezek együttesen a járulékfizetésre fordított összegnek valamivel több, mint egyharmadát teszik
csak ki.
Ebben az évben ismét megjelent a Nyugdíjintézet költségvetésében a Nyugdíjalapba történő befizetés.
Mindezen változások miatt a Nyugdíjintézet ebben az esztendőben rendkívül szoros költségvetés alapján működik. Az év eddig eltelt időszakában mind a bevételeink, mind a kiadásaink időarányosan megfelelnek a tervezettnek.

Szakmai feladatok
A Református Lelkészi Nyugdíjintézet számára a szakmai feladatok rendszeres, havonta elvégzendő munkafolyamatokat jelentenek.
Az alábbiakban (nem részletezve) szeretném felsorolni őket:
– nyugdíj-kiegészítések, özvegyi nyugdíj-kiegészítések, szociális ellátások folyósítása;
– az ellátások megállapításáról szóló határozatok elkészítése az érintett igénylő, valamint a szolgálati helye szerint illetékes Esperesi és Püspöki Hivatal részére;
– az aktív lelkészek által befizetett tagsági járulékok nyilvántartása;
– a gyülekezetek, valamint intézmények által befizetett fenntartói járulékok nyilvántartása;
– a járulékok időben történő befizetésének rendszeres ellenőrzése és az illetékes felettesek rendszeres tájékoztatása;
– járulékfizetési hátralékban lévő lelkészek, gyülekezetek, intézmények értesítése;
– az aktív lelkészek szolgálati viszonyában történő változások személyenkénti nyilvántartása;
– az állami szervekkel – NAV, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Kormányhivatalok – történő kapcsolattartás;
– a lelkészek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, havi bevallások elkészítése a NAV felé;
– az Egészségbiztosítási Pénztárral való kapcsolattartás, lelkészek be- és kiléptetése;
– évente egy alkalommal – a nyugdíjasok részére – az előző évi nyugdíj-kiegészítés összegéről, valamint a kezdődő évben esedékes havi nyugdíj-kiegészítés összegéről való értesítés;
– ugyancsak évente egy alkalommal az aktív lelkészek tájékoztatása az előző évben utánuk – az állam felé megfizetett járulékok összegéről;
A felsoroltakon kívül a napi ügyek intézése, egyházi testületek, szervezetek, valamint nyugdíjas és aktív lelkészek felől érkező kérések teljesítése. Ugyancsak a Nyugdíjintézet feladatai közé tartozik évente egy alkalommal a
Partnerhilfe segély folyósítása.
A 2010. esztendőben, valamint a 2011. évben is érkezett a Partnerhilfe szervezettől segély, ennek továbbítása
még előttünk álló feladat.
Végezetül a feladatok sorában szeretném említeni, hogy szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
sor kerül a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottság összehívására. Ezen üléseken foglalkozik a bizottság a rendhagyó
ügyekkel, kérésekkel.
Ugyancsak a Bizottság kezdeményezi – a napi munka során felmerülő törvényi hiányosságok kiküszöbölésére – a szükséges törvénymódosításokat a Jogi Bizottság felé.  
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Gazdasági helyzet
A Református Lelkészi Nyugdíjintézethez – az aktív lelkészektől, valamint a lelkészi állásokat fenntartó egyházközségektől, közegyházi intézményektől és a hitoktatói óradíjakat kezelő egyházkerületektől – érkező befizetések,
valamint a Közegyházi támogatás jelenleg fedezik a havonta folyósítandó ellátásokat. A 2012. évi minimálbér
emelés várhatóan jelentős terhet ró majd a Nyugdíjintézet költségvetésére.

Nyugdíjintézet munkatársai
A Nyugdíjintézet munkatársi közössége évek óta változatlan. Mindenki egy-egy meghatározott terület feladatait
végzi, mondhatjuk úgy is, hogy mindenki specializálódott egy munkaterületre.  

Jövőre vonatkozó tervek
Tekintettel arra, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet szakmai munkájának jelentős része állami törvényekben és jogszabályokban szabályozott, pontosan meghatározott és rendszeresen ismétlődő feladatokból áll, ezért
ezeken változtatni nincs lehetőségünk.
Munkánkat mindenkor a felsorolt területekre vonatkozó állami törvények és jogszabályok változásaihoz igazítjuk. Feladataink másik része viszont az MRE Nyugdíjtörvénye szerint történik. Ezért feladatunknak tarjuk, hogy
szükség esetén a törvény alakítására, kiegészítésére vonatkozó javaslatokkal éljünk, a napi munka könnyebbé
tétele érdekében.
Budapest, 2011. október 20.
Rácz Judit
igazgató

A Református Missziói Központ időközi jelentése
2011. október 23.
„…Krisztusért járva követségben…”
(2Kor 5,20)
A Református Missziói Központ (továbbiakban: RMK) 5 éves fennállása arra késztet, hogy a Főtiszteletű Zsinat
számára a 2011. évi időszaki jelentésben röviden összegezzem a társadalmi missziók szolgálatát, kérve a fenntartó MRE felelős testületének értékelését, vizsgálatát.
I.
II.
	III.
	IV.

Elvégzett szakmai feladatok
Az intézmény gazdasági helyzete
Az intézmény feladatköre, munkatársi létszáma
Előretekintés
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Elvégzett szakmai feladatok

Egyházunk Zsinata az RMK alapító okiratában megfogalmazta, hogy az alábbi feladatok elvégzése
céljából hozta létre: a különböző missziói területeket egységes szemléletben kezelje, szakmai irányításukat, felügyeletüket biztosítsa, napi működésüket segítse.
Ennek értelmében az RMK a társadalmi missziók összefogásával, egységes megjelenítésével a
missziói szolgálatot hatékonyabbá, láthatóbbá teszi a társadalom olyan színterein, ahol egy gyülekezeti közösség nincs szükségszerűen jelen (pl. BV intézetek, kórházak). Az RMK-val egy szolgáló intézmény jött létre, amely missziói összefogások erősítésében, új összefogások kiépítésében országon
belül és a Kárpát-medencében aktív, kezdeményező szerepet vállalt.
Az Alapító Okiratban kitűzött célok értelmében törekedtünk az egységes szemlélet kialakítására.
Ezért, 2006-ban a missziói szolgálatok már együtt jelentek meg az országos rendezvényeken (REND,
Csillagpont, missziói napok, szeretethíd stb.); 2007-ben a református TV adásokban minden misszió
bemutatkozott, megjelent az első címtárunk és megszerveztük az első Kárpát-medencei missziós
konferenciát, amit azóta is minden évben megtartunk.
A missziók szakmai irányítása, felügyeletük, vezetőik összefogása, gazdálkodásuk és adminisztrációjuk segítése érdekében, szakmissziónként is szerveztünk éves konferenciákat, a misszióvezetőkkel havonta tartottunk és tartunk értekezleteket. Az egységes szerkezetbe foglalt költségvetések és
záró számadások tanúsítják a gazdálkodás összefogását és az RMK központi iroda nyújtotta segítséget, ami nélkül ez nem valósult volna meg. A missziók hivatali ügyintézését, képviseletét is az RMK
központi iroda végzi.
A missziók működésének átláthatóvá és hatékonyabbá tételéről az éves jelentések, beszámolók
tanúskodnak. Számos gyülekezeti és egyházmegyei meghívásnak tettünk eleget az eltelt évek során.
Ez a gyülekezeti szintű átlátható működést és hatékonyságot igazolja.
Az RMK biztosítja a missziók gazdálkodási háttérét. Az MRE éves költségvetési keretében biztosítja
az RMK, annak keretében pedig az egyes missziók éves költségvetését. A fegyelmezett tervezés és
elszámolás a mai napig ellenállást vált ki némelyekből, noha a misszióvezetők szolgálatának része a
rábízott anyagi és tárgyi eszközökről való felelős gondoskodás. Nem engedhető meg, hogy egyházunk a világ előtt anyagi eszközeivel ne tudjon elszámolni. Ezen a téren minden lazaság és minden
fegyelmezetlenség egyházunk hitelét rontja.
A missziói szolgáltatások egyesített végzése (pl. pályázatfigyelés, törvényi változások követése, könyvelés, közös kiszállások és missziói napok szervezése, kiadványok megjelentetése, közös bemutatók
szervezése) folyamatosan történik az RMK-ban lévő társadalmi missziók életében. Jelenleg 7 uniós és
kormányzati pályázatban dolgozunk; egységes könyvelésünket egy Kft. biztosítja; készülünk a határon
túli egyházkerületek szakmissziós összefogásának erősítésére; új információs füzet kiadására.
Az RMK Központi Irodája végzi a 11 misszió szakmai, személyi, gazdasági ügyeinek intézését,
képviseletét. Némely szakmisszióban végzett szolgálatot külön kiemelek:
		 A Börtönmisszió fogvatartotti imanapot szervezett, amelyen közel 300-an vettek részt. Idén már két
családi kapcsolattartó tábor volt, s október végén még egyet tarthatunk. Fogvatartotti bibliakörösök
a legtöbb közegyházi rendezvényen szolgáltak. A Családsegítő konferenciát szervezett azoknak a
lelkipásztoroknak, akik az elmúlt években családterápiás képzéseken vettek részt. A Kórházmisszió
beteglátogató képzései az ország több pontján megvalósultak. Budapesten egyházmegyei és gyülekezeti alkalmazásban szolgálhat kórházlelkész. A Menekültmisszióban jelenleg három EU-s programban dolgozunk (EMA – Lakhatási program; Integrációs tapasztalatcsere program; Kultúrák közötti
megbékélés – Jeruville. Az Iszákosmentőmisszió két regionális konferenciáin száz fölötti létszámban voltak jelen az iszákosságból szabadultak. A Siketmisszió Tiszántúlon megvalósult pályázata
sikeresen zárul; s közben elindulhatott ugyanez a program Budapesten és Vácon, szintén pályázati
forrásból. A Telefonos és Skype-s lelkigondozás egyre nagyobb önkéntes létszámmal történik; folyamatosan kell képzéseket biztosítanunk. A Vakmisszió önállóságának visszavonása és Szabó Zoltán
felmentése után az RMK munkatársak vitték tovább a szétesett közösségben a szolgálatokat. Több év
után csendeshetet tarthattunk Tahiban vakok részvételével. A Dencsházán működő Tanoda program
véget ért, de a KIM támogatásával még fél évig tovább tudjuk működtetni a szolgálatot. Egészségügyi
szűrőprogramunk, az „Út az életért” idén 18 helyszínen valósul meg, az MRE kiemelt programjaként.
Az V. Kárpát-medencei konferencián közel 200-an vettek részt.
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Az intézmény gazdasági helyzete
Az RMK az eltelt 5 évben egységes gazdálkodási és adminisztrációs rendszerbe helyezte Egyházunkon belül a társadalmi missziói területeket. Az MRE által biztosított költségvetési keret, 2006–2011
között szinte azonos (80–100 M Ft között). Személyi állományunk 4× nagyobb lett az indulás óta,
ingatlant kell fenntartani és tovább növelni a missziói szolgálatokat. Ahhoz, hogy ennek az elvárásnak
megfelelhessünk, külső, pályázati forrásokat kellett keresnünk. Míg 2008-ban az MRE támogatása
80 M Ft mellé még csak 62 M Ft pályázati bevételünk volt, addig 2011-ben a 100 M Ft-os működési
keretünkhöz 182 M Ft pályázati forrást rendelhettünk. Minden 1 forinthoz 1,8 forintot. A központi iroda
adminisztrációs terhei sokszorosára növekedtek, amit ugyanakkora létszámban látunk el, valamint
folyamatosan likviditási gondokkal küzdünk a pályázati utófinanszírozás miatt.  
A missziókat tekintve az RMK költségvetésében éves missziói munkatervi alátámasztással kerülnek összesítésre a missziói költségvetések.
A Börtönmisszióban szolgáló 10 lelkipásztor részére missziói költségeket biztosítunk; hozzájárulást a közlekedési költségekhez, a fogvatartottak és hozzátartozóik részére segélyeket, a családi
kapcsolattartó táborok költségeit és a szakmai továbbképzés költségeit a börtönlelkészek lelkészek
részére. A Hajléktalanmisszió részére a közegyházi költségvetés évente újított Támogatási Szerződésben rögzített összeggel támogatja a Tisztaforrás Alapítványt.
Ebben 1 lelkipásztor javadalma, annak járulékai, szolgálati mobiltelefon, igazgatási kiadások
(postaköltség, irodaszerek, szóróanyagok) és missziói kiadások (lelkipásztor közlekedési költségei,
gyógyító, hitmélyítő konferenciák, családos táborok támogatása) vannak. A Családsegítő személyi
juttatása 2 lelkipásztori javadalom és 2 munkatársi fizetés, járulékaik, szolgálati mobiltelefonok, bérlettámogatás vannak. Ingatlanra adott költség a Bethesda Kórház épületében működő irodák rezsiköltsége. Igazgatási kiadások (postaköltség, irodaszerek, irodai berendezések, szolgálati gépkocsi
fenntartási és javítási költsége, biztosítása) és missziói kiadások (konferenciák és előadások tartásának) biztosítása. A Kórházmisszió személyi juttatása 1 lelkipásztor (20 órás) javadalma járulékkal,
szolgálati mobiltelefon, igazgatási kiadások (postaköltség, irodaszerek, hitmélyítő, vigasztaló írások)
és missziói kiadások (közlekedési költségek az egyházmegyék és egyházközségek látogatásához),
országos szervezésű szakirányú továbbképzés a kórházlelkészek számára, önkéntes látogatók találkozóinak költségei. A Menekültmisszióban személyi juttatás a misszióvezető bére, járulékkal, szolgálati mobiltelefon, munkába járási támogatással. Az ingatlanokra adott költség: a Lakhatási programban biztosított kaució. Igazgatási kiadások (postaköltség, irodaszerek, reklámanyagok) és missziói
kiadások (pályázatokban nem finanszírozott kiadások; közösségi programok). A RIM-ben személyi
juttatás a 2 munkabér, járulékkal, szolgálati mobiltelefonok, munkába járási támogatás. Igazgatási
kiadások (postaköltség, irodaszerek, a RIM használatában lévő gépkocsi fenntartása, javítási költsége) és missziói kiadások (utazási költségek és konferenciaköltségek) biztosítása. A Repülőtéri mis�szió személyi juttatása 1 lelkészi javadalom járulékkal, szolgálati mobiltelefonnal, munkába járási és
lakhatási támogatással. Igazgatási kiadások (postaköltség, irodaszerek) és missziói kiadások (lelkész részvétele a nemzetközi reptéri lelkészek éves konferenciáján). A Hallássérült és Siketmisszió
személyi juttatása 1 lelkészi javadalom és 1 fő bére járulékkal, szolgálati mobiltelefonnal, munkába
járási támogatással, gépkocsi biztosításával és lakhatási támogatással. Igazgatási kiadások (postaköltség, irodaszerek, a misszióvezető használatában lévő gépjármű fenntartási költsége) és mis�sziói kiadások (a pályázat útján nem finanszírozott költségek, mint a munkatársak utazási költségei,
a csoportok nyári táboroztatása, az egyházi akadálymentesítés-program eszközeinek alapanyagai,
rendezvényeken való részvétel) költségeinek biztosítása. A Telefonlelkigondozás misszió személyi
juttatása 1 lelkészi javadalom, járulékkal, szolgálati mobiltelefon, munkába járási támogatás. Ingatlanokra adott költségként a misszió működési helyén a rezsi és a fenntartás költségeit biztosítani kell.
Igazgatási kiadások (irodaszer, posta, telefon, reklám) és missziói kiadások (önkéntes munkatársak
utazási költségei, rendszeres szupervízó, szakmai konferenciák) biztosítása. A Vakmisszióban személyi juttatás 1 lelkészi munkatársi javadalom (30 órás), járulékkal, szolgálati mobiltelefon, munkába járási támogatás és missziói kiadások (utazási költség, hitmélyítő konferencia, segélyek). A Cigánymisszióban ingatlanokra adott költség a pályázatban nem elszámolható rezsiköltség. Igazgatási
kiadásként jelenik meg minden adminisztrációs feladat és könyvelési költség. Missziói kiadásként
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minimális utazási költség, egyéb közösségi programok költsége jelentkezik. Az RMK Központi Iroda
személyi juttatásként 2 lelkészi javadalmat, 2 munkatárs bérét járulékkal, szolgálati mobiltelefont, és
utazási támogatást biztosít. A Központi Iroda alkalmazásában van 1 takarítónő, megváltozott munkaképességűként (MÜK támogatással) 2 karbantartó és sofőr. Ingatlanokra adott költségként az Alag
utcai épület (RMK) rezsi költsége, fenntartása jelentkezik. (Az épületben dolgozik a központi irodán
kívül a Vak-, a Siket-, a Menekültmisszió, a RIM, a Kékkereszt, a REFISZ és a Lepramisszió.) Igazgatási
kiadások az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása. A könyvelési
díjak és minden, a missziókat központilag érintő költség itt kerül elszámolásra. Két mikrobusz és négy
személyautó költsége is itt található. Missziói kiadások az utazási költségek, misszióvezetői és Kárpát-medencei szakmissziós konferenciák, közegyházi rendezvények, missziói programok költségei.
Az RMK Központi Iroda munkatársai keresik, misszióhoz rendelik és előkészítik, majd bonyolítják a
pályázati adminisztrációt. Ennek köszönhetően az öt év alatt megnyert 450 M Ft pályázati elszámolás
sikeresen elfogadott volt.

	III.

Az intézmény feladatköre és munkatársi létszáma
A Börtönmisszióban 10 lelkipásztor közalkalmazotti státuszban szolgál. Kinevezésüket a Zsinat Elnökségétől, munkaszerződésüket, munkaköri leírásukat a Büntetésvégrehajtási Intézményektől kapják. A Hajléktalanmisszióban az MRE 1 lelkipásztori státuszt tart fenn a Tisztaforrás Alapítványban.
Minden más munkatárs az Alapítvány alkalmazottja. A Családsegítőben 2 lelkipásztor, 1 prae- és
postabortív lelkigondozó (megbízásos jogviszony), 1 adminisztrációs munkatárs (rehabilitációs támogatással) dolgozik. A Kórházmisszióban 1 lelkipásztor fél állásban végzi a kórházlelkészek országos
összefogásának nagy szolgálatát, klinikai lelkigondozói munkája mellett. 34 református kórházlelkész
és számos önkéntes segítő végez szolgálatot a magyar egészségügyi intézményekben. (A Dunántúli
Egyházkerületben 8 kórház; 9 lelkész; a Dunamelléki Egyházkerületben 13 kórház (Budapesten 4), 8
lelkész; a Tiszáninneni Egyházkerületben 3 kórház; 3 lelkész; a Tiszántúli Egyházkerületben 10 kórház; 12 lelkész.) A Menekültmisszióban 1 fő misszióvezető, a pályázati programokban 12 munkatárs
dolgozik. A RIM-ben 1 misszióvezető és 1 munkatárs van alkalmazásban. A Reptéri misszióban 1
lelkészi státuszt biztosít a MRE. A Hallássérült és Siketmisszióban 1 lelkipásztori és 1 munkatársi státuszt biztosít a MRE. Ezen felül 5 megváltozott munkaképességű munkatárs bérének és járulékainak
25% -os kiegészítését biztosítja. A Telefonlelkigondozás misszióban 1 lelkipásztori státuszt biztosít
az MRE. A misszióvezető lelkész nincs állományban. A Vakmisszióban 1 fő lelkészi munkatárs szolgál. A misszióvezetői státusz betöltetlen. A Cigánymisszióban az RMK-nál nincs lelkészi szolgatárs.
A programokban (Dencsháza) 7 fő alkalmazását a pályázati keret biztosítja. Az RMK Központi Irodában 1 intézményvezető, 1 gazdasági vezető, 1 koordinátor lelkész és 1 pénztáros – adminisztrátor
dolgozik. Az RMK Központi Iroda 4 munkatársa fogja össze a 11 misszió és a hozzájuk tartozó programok adminisztratív és pénzügyi vezetését. Biztosítjuk az RMK ingó és ingatlan vagyonának védelmét,
állagmegóvását, célszerű használatát. Összesen 10 lelkipásztor, 29 nem lelkészi munkatárs és 5 megváltozott munkaképességű munkatársunk van. Az RMK megörökölte a társadalmi missziók személyi
összetételét. Azok, akik misszióvezetők lettek gyülekezeti lelkészi szolgálat nélkül, nehezen tudnak
alkalmazkodni egyházi struktúránk rendjéhez. Feladatuk mégis az, hogy a református kegyességet
képviseljék szakmissziójukban. Egyházunk hitelessége érdekében minden személyi kérdésben megfontoltan és szeretettel kell eljárni. A missziókban bátor, hitvalló, hiteles emberekre van szükség.
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	IV.

Előretekintés

		

Börtönmisszió: a börtönlelkészek nélkülözhetetlenek a fogvatartottak társadalmi integrációjának folyamatában. A lelkészek BV intézetben történő szolgálatát egyházi oldalról szükséges hitelesíteni és
megerősíteni azzal, hogy az MRE lefekteti a börtönpasztorációs képzésre, szakmai továbbképzésre,
valamint az intézményi háttér (RMK) felügyeleti jogkörére és annak érvényesítésére vonatkozó egységes szabályozását. A Kórházmisszióban ugyanezt szeretnénk elérni. Az egészségüggyel kötendő
megállapodás érdekében, ami rendezné a kórházlelkészek egészségügyi intézményi státuszának
kérdését. Számos kórházi kápolna létesült, komoly lelkigondozói munka van az intézményekben a
betegek, az ápolók és az orvosok között. Mégis, több esetben egy-egy megürült lelkészi státuszba
nem lelkészi, hanem mentálhigiénés szakember kerül alkalmazásba. Egyházunknak el kell köteleznie
magát abban, hogy a kórházban történő lelkészi szolgálatot kiemelten fontosnak tartsa. Szakmai
alapon kell kórházlelkészeket kinevezni.
Hajléktalanmisszió: Az állami szociális ellátórendszer része a hajléktalan-ellátás, amelyben a MRE
a Tisztaforrás Alapítvány támogatásával erőteljesen részt is vesz (jelenleg új intézmény épül pályázati
forrásból). Az RMK hajléktalanmissziós koncepciója szerint az önkormányzatok vagy civil szervezetek
által működtetett szállók rendszeres lelkipásztori látogatása, azokban lelkigondozói szolgálat végzése hatékonyabbá tenné az egyházi jelenlétet helyi szinteken. Ezt a szolgálatot szakmai anyagokkal
tudja a misszió segíteni. A jelenleginél sokkal több tennivalónk van a hajléktalan szolgálatban, de nem
fenntartási, hanem missziói kötelezettséggel.
Családsegítő: Magyarország lakosságának elesett lelkiállapota indokolja, hogy legalább egyházkerületenként, családsegítő központokon keresztül elérhető, szakképzett lelkigondozók álljanak rendelkezésre. Hálózatépítésünk célja, hogy a meglévő önkormányzati családsegítő irodákkal együttműködve, ha lehet azok épületeiben (infrastruktúra biztosításának terhe nélkül!), kompetens, hitben
elkötelezett, képzett segítők kezdhessék meg szolgálatukat. A HCSSZ képes lehet arra, hogy szakmai anyagot, hálózati struktúrát készítsen, a szükséges képzéseket egyházunkon belül szervezze, és
szakmai felügyeletet biztosítson.
Menekültmisszió: az RMK önálló intézményként kompetens a pályázatokat hosszú távon gondozni. Munkatársakat szakmai szempontok és keresztyén elkötelezettség alapján válogatunk. Számos
szakmai szervezettel építettünk kapcsolatot; együttműködésünk kölcsönös megbecsülésen alapul.
A magyarországi menekült ügyben már eddig megszerzett MRE megbecsültséget tovább szeretnénk
erősíteni. A pályázati programokon túlmutató, keresztyén küldetésünkből fakadó közösségépítést is
végezzük a menekült családok között. Az RMK épülete számos rendezvénynek központja, ahol menekültek találkozhatnak gyülekezeti tagokkal, valamint szakmai konzultációk történnek különböző
felekezetek és szervezetek között. A legtöbb önkéntes szolgálat ebben a misszióban történik; éves
szinten mintegy 25–30 önkéntessel.
RIM: országosan egy helyszínen, a MKKE (együttműködési megállapodása van az Iszákosmentő
Misszióval) dömösi kórházában vannak gyógyító konferenciák. Számos egyházkerületi, egyházmegyei tulajdonban lévő és fenntartású konferencia házzal rendelkező Egyházként az ország több
pontján szükség lenne gyógyító konferenciák tartására. Kerületenként hatékonyabban szolgálhatna
a misszió a családtagok (házastársak, gyermekek) felé. A misszióvezető – aki egy személyben a
MKKE alelnöke is – munkáját segítik az utógondozó csoportok vezetői (kb. 50 csoport). A csoportok
gyülekezetekkel való kapcsolatát támogatni és erősíteni kell. Az iskolai prevenció rendszeressé tétele
sürgető a fiatalkori alkoholfogyasztás drasztikus növekedése miatt. Határozott és gyors lépéseket kell
tennünk a szolgálat ezirányú erősítése érdekében, az egyházkerületekkel karöltve.
Repülőtéri misszió: kápolna hiányában közel 3 éve nincsenek rendszeresen megtartva az Istentiszteletek, amin változtatni kell. A reptéren szükség lenne lelkigondozói jelenlétre. Szükség lenne
rendszeres istentiszteleti alkalmakra, kápolna hiányában is. Több és hatékonyabb megjelenési formára van szükség az utasok és a reptéri dolgozók felé: pl. Reformátusok Lapja biztosítása; budapesti
egyházközségek kiemelt rendezvényeiről való híradás; egyházi delegációk fogadása és elbocsátása;
krízishelyzetekben kiemelt jelenlét stb. A reptéri alkalmazottak részére hitismereti programok, kiemelt
istentiszteleti alkalmak szervezése. A reptéri lelkész feladatainak átgondolása szükséges.
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		 Hallássérült- és Siketmisszió: a misszió valódi célja a református hitoktatás biztosítása. Ezt nem
helyettesíti, de hatékonyan segíti a sok színes, játékos program. Hitoktatás csak olyan munkatársakkal valósítható meg, akik hitben elkötelezettek. A Hallássérült- és Siketmisszió missziói célját, a
hitre segítés nagy szolgálatát kell, hogy betöltse, a RMK intézményi hátterével. Sürgető megszervezni
egyházi intézményeinkben a jelnyelvi képzést is gyakorlati szinten. A hallássérültek és siketek, a legnagyobb hátránnyal élők társadalmunkban. Református Egyházunk segítő keze létfontosságú ezen a
téren. Telefonlelkigondozás misszió: a szolgálati idő kiterjesztése 24 órára, az önkéntes munkatársak
folyamatos képzése, újak bevonása a legsürgetőbb feladat. A Kárpát-medencei kapcsolatépítés, új
szolgálati formák kialakítása folyamatosan erősíti ezt a missziói területet. A misszió önkéntes munkatársai kiváló szolgálatot végeznek az elkötelezett, kreatív és fáradhatatlan vezető irányítása alatt.
Vakmisszió: kiemelt feladat Egyházunk nagy múlttal rendelkező missziójának helyreállítása, megfelelő személy(ek) szolgálatba állításán keresztül. Személyi feltétel hiányában, az RMK vezetőjeként
több mint egy éve gondozom a Vakmissziós feladatokat: A Tiszántúli és a Dunamelléki Egyházkerületekben rendszeres szolgálatok vannak, amelyek zavartalan biztosítása érdekében munkatársakra van
szükség. A budapesti Vakok Iskolájában hitoktatás folyik 3 csoportban, rendszeresen Istentiszteletek
vannak a Vakok Intézetében, hetente bibliaórákat tartunk a Baross téri gyülekezetben. Az „Érintve
láss” program (Braille Bibliák a pontírást ismerő vakoknak) keretében minden egyházkerületben ünnepi alkalmakat tartottunk. A program jelenleg is folytatódik. A vak lelkészek találkozóját rendszeressé tesszük. Lelkészek bevonásával, az RMK hátterével minden egyházkerületben nagy lehetőségek
vannak a szolgálat előtt.
		 Cigánymisszió: a Tanoda program lezárult, de a KIM támogatásával tovább folytathatjuk a hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott diákok felzárkóztató programját. A Gyermekház programmal
együtt, a felújított lelkészlakásban minden feltétel adva van a további folytatáshoz. A személyi feltételek biztosítására több oldalú összefogással (RMK – egyházmegye – önkormányzat) lehetőség van,
amit szeretnénk jól és fenntarthatóan kiépíteni. Az „Út az életért” szűrőprogramot továbbra is fontosnak tartjuk. Bátorításra, biztatásra van szükség az Egyház vezetése részéről, hogy a külső források is
gyülekezeteinket építhessék. Az RMK cigánymissziós munkája elismert a szakmai szervezetek előtt,
ezért referencia lehet gyülekezeteink számára.

	V. 	Összegzés az 5 éves szolgálat zárásaként

		

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
(ApCsel 1,8)
A feltámadott Jézus utolsó szavai minden tanítványt tanúságtételre köteleznek. Az eddig Jézus közelében élő tanítványok, követőkből tanúságtevőkké váltak. Krisztussal való kapcsolatuk megváltozott,
ezért szemléletüknek is változnia kell. A bizalom, ami Jézushoz kötötte őket, nem veszített az erejéből.
A Szentlélek, Aki az erő, a szeretet, a józanság Lelke, bátorságot és vezetést adott nekik. Az Igeszakaszból kiemelt szavak fontosak, miközben keressük Egyházunk missziójának útjait. Ahogyan Jézus
akkori tanítványainak szüksége volt szemléletváltásra, bizalomépítésre, prófétai látásra, küldetésben
való megújulásra, építő beszédre és az agapé átélésére, úgy a mai tanítványoknak is. Ezek nélkül
követői lehetünk az Egyház Urának, de tanúságtevői nem. Minden misszió feszegeti az Egyház kereteit. Nem kérdés, hogy szemléletváltásra van szükség. Nem kérdés, hogy a bizalmatlanság ködét a
Szentlélek friss fuvallatának kell eloszlatnia. Bizalmat építeni hosszú időn keresztül, egyértelmű, következetes munkával lehet. Az első lépés sosem az új út keresése. Egy új módszer nem fogja a gondjainkat megoldani. Egyszerűen, csak hűnek kell lenni a ránk bízottakon. Ismernünk kell Isten szavát.
Bizalmi tőkét fektetünk bele. Útmutatásai szerint dolgozunk ki cselekvési terveket. Isten semmit sem
tesz anélkül, hogy ki ne jelentené szolgáinak. El lehet indulni Isten vezetése nélkül is, de hiábavaló
és bölcstelen. Isten megengedi, hogy megértsük Őt. Prófétai látást ad, hogy azt tehessük, amit meg
fog áldani. Kész helyzetek és kényszerhelyzetek ritkán szülnek elkötelezettséget. Az elkötelezettség
általában megelőzi a kész helyzetek elfogadását. Bárhol vagyok, bármilyen szolgálatban, ez Isten
küldetése számomra. Ennek megerősítése a misszióban nélkülözhetetlen.
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Az építő beszéd szeretet és fegyelem kérdése. Jót mondani, egyenlő az áldás mondásával. A kölcsönös kárhoztatás idejében élve missziót végez az, aki gyakorolja az építő beszédet.
Végül, éljük meg, amiről beszélünk. Igazságaink legyenek megmérhetőek a mindennapok valóságának mérlegén. Törekedjünk a szemléletváltás és bizalomépítés munkálására az egyházi közösségekben. Kötelezzük el magunkat a szolgálatra, amelyben a lelkipásztor, a diakónus, a gondnok,
a presbiter, minden szolgálóval együtt, Isten Szentlelkének vezetése alatt cselekszik. Nem legitim a
misszió az Egyház közösségén belül, csak a Szentháromság Isten meggyőzésével és hitelesítésével.
Kötelezzük el magunkat a következetes, nyílt, építő beszédre az egyházi közösségben és a világi
kommunikációban. A szeretet közös nyelve képessé tesz arra, hogy a kárhoztató beszédek ereje
megtörjön a közösségeinkben.
A társadalmi missziók legfontosabb feladatának tartom, hogy a gyülekezetekkel összefogva közösséget vállaljanak az embermentés szolgálatában. A feltámadott, élő és cselekvő Jézus eljövendő  Úr!  
Ennek bizonyossága sürget és bátorít a kitartó cselekvésre, összefogásra, önkéntes odaszánásra.
Budapest, 2011. október 23.
Magyarné Balogh Erzsébet
lelkipásztor,
a Református Missziói Központ igazgatója

Az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat
2011. I–III. negyedévi gazdálkodása

Gyermekeinkről, a székhelyen folyó szakmai feladatokról, ezek jogállásáról, terveinkről
Jelenleg a 100 férőhelyre 28 csecsemő és kisgyermek jár korai fejlesztésre. Májusban az önkormányzat segítségével Kiskunhalas város gyermekgyógyászai megismertek a tevékenységünket. Azóta javaslataikra 14 csecsemő
és gyermek érkezett az ellátásba. Ebben a tanévben tovább folytatjuk az egészségügyi és bölcsődei szakemberek megkeresését. A korai fejlesztésünkből kikerülve vagy más óvodákból kiszorulva 12 gyermek kezdett el óvodánkba járni. Közülük néhányan képesek lesznek majd 5 évesen más együttnevelő városi óvodába járni. ebben
az ellátásban további 16 férőhelyet tudunk biztosítani a rászorulóknak. A 8 fejlesztő iskolai csoportban 44 tanuló
van. Indítványozásunkra, hosszas és körültekintő tárgyalások után a zsinat átvette a Benjámin Református Gyermekházat a Kiskunhalasi Egyházközségtől, ennek folytán újabb 12 iskolás várható a fejlesztő iskolánkba, amivel
a 60 férőhely kis híján be is telik majd.

A református együttnevelés támogatásáról
Az együttnevelés támogatását igénylő 21 református köznevelési intézményben 1331 gyermeket és fiatalt érintett
az ERPSZ ellátása a 2010/2011 tanévben. Közülük 80-an sajátos nevelési igényűek, viselkedés-összerendezési
nehézséggel küzd 123 fő, míg a nagytöbbség 1119 fő jelentős tanulási nehézséggel nevelkedik.
Az együttnevelést támogató tevékenységünk egyik apró, de jelentős eredménye: egy református kis falusi iskola és az ERPSZ együttműködése lehetővé tette az iskolának, hogy a 2011/12 tanévtől egy félállású hitoktatóval
bővüljön az iskola tantestülete.
Az ERPSZ szeptemberben adta be Háló Projekt elnevezésű pályázati programját az Új Szécsényi tervben kiírt
TÁMOP 3.1.6.-ban Célunk, hogy költségmentesen, illetve költségkímélően, de kellő szakmai megalapozottsággal
támogathassuk az együttnevelő református iskolákat és óvodákat, az együttneveléssel járó feladataik végzésében, valamint biztosítsuk a korai fejlesztés színvonalának növekedését az ERPSZ-ben, illetve a védőnői és bölcsődei hálózatban a következő lehetőségeken keresztül:
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térítésmentes speciális digitális és más taneszközök, illetve pedagógiai és rehabilitációs eszközök biztosítása az együttnevelésben részvevő közoktatási intézmények és bölcsődék számára,
térítésmentes, de akkreditált képzések biztosítása a nevelő- és tantestületeknek, a bölcsődei dolgozóknak, a védőnőknek, a jelen és jövendő utazó gyógypedagógusoknak és a szülőknek,
korszerű és hatékony kommunikációs háló kiépítése az intézmények között interneten keresztül.

Az ERPSZ 2011. I–III. negyedévi gazdálkodása
A Szakszolgálat az elmúlt közel egy évben bebizonyította, hogy képes az új helyén az önálló gazdálkodásra és
fejlődésre. Folyamatosan sikerült tartani a fizetési határidőket mind a szállítókkal, mind az adóhatósággal szembeni kötelezettségek tekintetében. A munkabéreket minden hónap 5-ig átutaltuk a munkavállalók számára.
Az Oktatási Minisztériumtól érkezett támogatás lehetővé tette, hogy a januártól esedékes átsorolások miatti
bérfejlesztést végre tudjuk hajtani. A többletbevételből a munkavállalók létszámának a növelését is megoldottuk.
Három teljes munkaidőben dolgozó pedagógussal, valamint egy teljes és egy félállású pszichológussal bővítettük a szakembereink számát. A gyermekek ellátásához szükséges, a törvény által előírt létszámú szakemberrel
még így sem rendelkezünk.
A nyári hónapokban elvégeztük a feltétlenül szükséges karbantartási munkákat, és szeptemberben megvásároltuk a fejlesztő eszközöket és taneszközöket, valamint a tankönyveket, és egyéb irodai eszközöket. Két külön
irodát berendeztünk a pszichológus és a gondnok számára. A nyár folyamatán magánszemélyek adományából
fényszobává alakítottuk át az egyik, addig nem használt helyiséget, a gyerekek nagy örömére.
A Benjámin Gyermekház fennmaradásának eredményeképpen a tanév kezdetére kiderült, hogy a fejlesztő
iskolában ellátott gyermekek létszáma nem csökken. Az óvodában és a korai fejlesztésben viszont jelentős és
folyamatos létszámnövekedés tapasztalható. A szakszolgálat utazó szakemberei különféle szűrő vizsgálatokat,
valamint utazótanári, tanácsadási és konzultációs tevékenységeket végeznek – közoktatási megállapodások
alapján – református oktatási intézményekben, illetve óvodákban. Az ebből származó bevételeink kiegészítik a
nevelési tanácsadó és a szűréseket ellátó szakemberekre igényelhető normatívát. A bevételek együtt továbbra is
éppen csak fedezik a szakemberek munkabérét, járulékát valamint a szolgálat fenntartási költségeit.
Számításaink szerint a szeptembertől ellátott gyermek és a szakember létszám növekedésével járó többlet
költségek, és a jövő évben az ÁFA növekedése következtében biztosan várható árnövekedés miatt az intézménynek átmeneti likviditási problémái lehetnek. Előre látható többlet kiadást jelent majd az is, hogy a december 31-ig
a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott bérszámfejtőt, takarítót, pedagógiai asszisztenst és ifjúsági
segítőt januártól az intézménynek át kell vennie, a bérüket és járulékaikat ki kell gazdálkodnia.
A normatívából származó bevételünk, megfontolt gazdálkodással – amelyet eddig is folytattunk – elegendő a
havi tervezhető kiadásainkra, de súlyos problémát jelenthet egy váratlan esemény, amely az elavult épületben
bármikor bekövetkezhet. Az esetlegesen felmerülő likviditási gondok kivédésére 2 M Ft biztonsági tartalékot szeretnénk képezni, de ehhez sajnos nem rendelkezünk megfelelő fedezettel.
Mivel a jövő évben várható események közül csak a költségek növekedése látható biztosan, a bevételek érkezése és nagysága nem, ezért látnánk szükségesnek – a fenntartó által – biztonsági tartalék képzését, amelyet
csak végszükség esetén, az éppen szükséges mértékben, és csak a következő bevételünk megérkezéséig vennénk igénybe. A tartalék a 2011/2012-es tanév végéig garantálhatná az intézményünk biztonságosan fenntartható
működését.
Maruzsenszki Erna
megbízott igazgató
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Gazdálkodás 1 fő
Tervezés Irányítás,
Szervezés

Katica

Halacska

Napraforgó

Pillangó

Gomba

Szőlő

Rózsa

Alma

Süni

Méhecske

Óvoda (12 gyermek)     Iskola (44 tanuló)

Fejlesztő 23 fő + 1 fő önkéntes

Szakmai feladatellátás
Irányítás, Szervezés 3 fő

Igazgatás, Irányítás, Szervezés, Tervezés,
Szakmai feladatellátás 1 fő

Többségi
pedagógusok

Érintett és nem
érintett családok

Tanácsadás 19. ref. köznev. int.

Együttnevelő képzések 3 alkalom

Pszichológia Iskolai és Krízis
5 ref. köznevelési. int. 36 gyerm.

Fejlesztő pedagógia
6.ref. közn. int. 132 BTM gyerm.

Pedagógiai rehabilitáció 6.ref.
közn. int. 87 SNI gyermek

Diagnosztika 21. ref. közn. int
Csoportos: 534 Egyéni: 143

Együttnevelés támogatása 10 fő

Számítás és Híradás technika
0,5 fő + 1 fő önkéntes

Működési dokumentáció és
szakmai dokumentáció
vezetése és kezelése 3 fő

Oktatási Iroda

2010/2011 tanév
Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat ERPSZ Szervezeti és Működési diagram
Fenntartás: MRE

Korai Fejlesztő Központ 4 fő
Diagnosztika
Terápia
(24 csecsemő és kisgyermek)
Mozgásterápiák
Gyógypedagógiai
terápiák
Társszakmai képzések
Tanácsadás
Érintett családok
Bölcsődei és óvodai
dolgozók
Együttműködés Konzultáció

Iskolavezetés

Konzultáció 21. ref. köznev. int.
Családvédelem

Fenntartók

Egyességügy

Köznevelés

Gazdasági
tevékenység

Könyvelés 1 fő

Bérszámfejtés 1 fő

Pénztár 1 fő

Gondnokság 1 fő

Étkezés 1 fő

Takarítás 3 fő

Karbantartás 1,5 fő

Társ intézményeink

1. Benjámin Ref. Gyermekház
MRE Szeretetszolgálat

2. Benjámin Tám. Szolgálat
3. Benjámin Lakóotthon
Kiskunhalasi Ref. Egyházk.
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ERPSZ Kiskunhalas 2011. III. negyedévi gazdálkodása
2011. január 01. – 2011. szeptember 30.
Fők.szla.
91505

Megnevezés
Intézményi egyéb bevétel (utazó szakember szolgálat)

9311

Zsinati támogatás

9312

Egyházi kiegészítő támogatás

9314

Oktatási Minisztérium (közokt. Megállapodás)

9316

2009. évi egyházi kieg. támogatás

2011. év (eFt)
     Bevétel
6557

Kiadás
–

Egyenleg
–

–

–

–

14 644

–

–

5203

–

–

154

–

–

40 53

–

–

2010. évi állami normatíva

1015

–

–

952

Munkaügyi központ bér+járulék támogatás

4128

–

–

941

Önkormányzat közcélú foglalk. bér+jár. 95% tám.

2438

–

–

974

Kapott kamatok

3

–

–

400

–

–

75 081

–

–

921
92111

9674
		

Állami normatíva

Céltámogatás Lovasterápiára
Bevételek összesen

511

Anyagköltség

–

6358

–

512

Berendezések, felszerelések

–

246

–

513

Irodaszer, tisztítószer, egyéb anyagok

–

1521

–

521

Igénybe vett szolgáltatások

–

6849

–

531

Egyéb szolgáltatások

–

856

–

541

Bérköltség

–

42 659

–

551

Személyi jellegű egyéb kifizetések

–

1294

–

561

Bérjárulékok

–

11 614

–

571

Terv szerinti értékcsökkenés

–

–

–

572

Egyösszegben elszámolt kis értékű tárgyi eszk. écs

–

–

–

Egyéb ráfordítások

–

14

–

Kiadások összesen

–

71 411

–

Negyedévi eredmény

–

–

3671

133

–

–

8581

–

–

–

–

–

8714

–

–

Pénztár záró

–

107

–

384

MKB Bankszámla záró

–

9125

–

3841

CIB Bankszámla záró

–

359

–

          Záró pénzeszköz összesen

–

9591

–

          Pénzeszköz állomány negyedévi változása

–

–

877

86
		

38110

Pénztár nyitó

384

MKB Bankszámla nyitó

3841

CIB Bankszámla nyitó

		
38110

Kezdő pénzeszköz összesen
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	Kötelezettségek – Követelések

Kontírszám

Egyéb kötelezettségek

4711

Nettó munkabér

4621

NAV SZJA

Összeg (Ft)

Fiz. határidő

3 941 470    

10/5/2011

420 000    

10/12/2011

1 787 000    

10/12/2011

14 000    

10/12/2011

560 000    

10/12/2011

NAV Cégautó adó

14 000    

10/20/2011

463102

NAV Egészségügyi hozzájárulás

49 000    

10/20/2011

4749

NAV Rehabilitációs hozzájárulás

300 000    

10/20/2011

47313
4739
47312
4636

		

Folyószla

NAV Nyugdíjbiztosítási járulék
NAV START kártya járulék
NAV Eg.Bizt. és Munkaerőpiaci járulék

Összesen

Szállítói kötelezettségek

273

Magyar Telekom T-Mobile Budapest

559

7 085 470

			

Tartozás (Ft)

Fiz. határidő

6739    

9/11/2011

Magyarországi Református Egyház Budapest

83 600    

9/27/2011

167

Jenei Trade Kft. Kiskunhalas

22 820    

9/29/2011

128

Pátria Nyomda Rt. Budapest

14 105    

9/29/2011

148

Babarczi Péter Kiskunhalas

6250    

9/30/2011

100

Allianz Hungaria Biztosító Rt. Budapest

104 684    

10/1/2011

377

Digit Iroda Kiskunhalas

2650    

10/4/2011

185

Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Kiskunhalas

24 050    

10/5/2011

704

Közoktatási Vezetők Alapítvány Budapest

115 000    

10/5/2011

28 700    

10/7/2011

9375    

10/8/2011

32 393    

10/11/2011

9575    

10/24/2011

55

Mappa Kft. Kiskunhalas

598

Délift Kft. Szeged

505

Fórum Média Kiadó Kft. Budapest

678

Állami Nyomda Nyrt. Budapest
Összesen

Szla.szám

Vevői követelések

459 941

Szla. összege

Fiz.hati

8-0067/2011

Bocskai István Ref. Ált. Isk. Halásztelek

337 300    

5/31/2011

8-0081/2011

Bocskai István Ref. Ált. Isk. Halásztelek

488 200    

7/17/2011

Összesen

103 100

8-037/2011

Bocskai I. Ált. Isk. Halásztelek Beleznay tagint.

48 000    

4/23/2011

8-078/2011

Bocskai I. Ált. Isk. Halásztelek Beleznay tagint.

30 000    

6/16/2011

8-080/2011

Bocskai I. Ált. Isk. Halásztelek Beleznay tagint.

48 000    

7/17/2011

Összesen

126 000
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Szla.szám

Vevői követelések

Szla. összege

Fiz.hati

8-022/2010

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

11/26/2010

8-052/2010

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

12/25/2010

8-012/2011

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

2/15/2011

8-018/2011

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

3/20/2011

8-048/2011

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

4/23/2011

8-049/2011

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

4/23/2011

8-057/2011

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

5/19/2011

8-073/2011

Mészöly Gedeon Ált. Isk. Tabajd

40 000    

6/16/2011

Összesen

320 000

8-041/2011

Majosházi Református Ált. Isk.

117 600    

4/23/2011

8-083/2011

Majosházi Református Ált. Isk.

140 000    

7/17/2011

Összesen:

257 600

8-063/2011
616 304    
		

		

Czövek Olivér Ref. Óvoda

10 000    

5/19/2011

Horváthné Spalak Emese

8 000    

2/3/2011

Összesen
Mindösszesen

18 000
824 700

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
Beszámoló 2011
Isten iránti hálaadással jelentjük a Főtiszteletű Zsinatnak, hogy a Szeretetszolgálati Iroda 2011-ben tovább tudta
folytatni azt az építkezést, melynek célja egyházunk gyülekezeteiben, közösségeiben és intézményeiben folyó
szeretetszolgálati munka segítsége, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

1.

A gyülekezetekben folyó diakóniai munka segítése

A Szeretetszolgálati Iroda elsőrendű feladata alapvetően gyülekezeteink szeretetszolgálati munkálkodásának segítése, támogatása. Ennek megfelelően 2011-ben a Szeretetszolgálati Iroda igyekezett
keresni azokat az eszközöket, amelyekkel a gyülekezeti diakónia ébreszthető ott, ahol nincs diakóniai
látás, és fejleszthető ott, ahol valamilyen tényező akadályozza a gyülekezet eredményes szolgálatát.
A cél elérése érdekében folyamatosan keresünk minden református gyülekezetből egy-két önkéntes diakóniai kapcsolattartó munkatársat diakóniai információáramlás segítésére. Olyan testvérekre
gondolunk, akiket külső és belső elhívás „igazol”, gyülekezete elfogadja és ajánlja a diakóniai szolgálatra. Fontos, hogy elkötelezettségéről, diakóniai affinitásáról és motivációjáról környezete is bizonyságot tegyen.
A gyülekezeti önkéntesek a www.diakonia.hu honlapról rendszeres tájékoztatást kapnak az országos szeretetszolgálati ügyekről. Gyülekezeteik felé képviselik az országos felhívásokat, híreket.
Saját gyülekezeten belül szervezik, segítik, gyakorolják és végzik a diakóniai szolgálatokat. Diakóniai
jelzőrendszert építenek a szolgálatok minőségének javítására. A lelkipásztor munkáját segítik a gyülekezet szeretetszolgálatának szervezésében és végzésében.
		 A www.diakonia.hu honlapnak 2011-ben október 24-ig 28 654 egyedi, 20 221 új, és 8433 visszatérő
látogatója volt, akik összesen 109 801 oldalt/lapot tekintettek meg a honlapon belül. 2011. október
24-ig összesen 300-an regisztráltak a honlapra.
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Fontosabb események, programok:
– EL(Ő)HÍVÁS Konferencia Berekfürdőn 2011. január 27–29-én az Önkéntesek szerepe a közösségépítésben címmel tartott konferencia, melynek a gyülekezetek jól működő önkéntes gyakorlatainak a megismertetése, annak továbbadása volt a célja, és az önkéntes témával kapcsolatos
vitáknak, szemléleteknek a megosztása.
– Országos Diakónus Találkozót tartottunk április 2-án Budapesten.
– Május 7. szombat – 80 éve alakult meg az Országos Református Szeretetszövetség – Jubileumi
konferencia szervezése.
– IV. Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Találkozó 2011. május 22–25.
– Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferencia 2011. október 2–5. Országos Diakóniai Értekezlet az egyházmegyei és egyházkerületi előadók részére.

Intézményfenntartás
2.1.
2.1.1.

1.

2.

3.

4.

2.1.2.

Új intézmények
Kiskunmajsai és szanki átvétel
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és Szank Község Önkormányzata felajánlotta átvételre a fenntartásukban lévő intézményrendszereket 10 évre. Az átvételéhez hozzájárulását adta a gyülekezet, az egyházmegye és az egyházkerület is, így 2011. június
30-tól az MRE fenntartásában Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény néven
működik tovább az intézmény 4 telephelyen az alábbi szolgáltatásokkal:
Kiskunmajsa, Fő u. 2.
– 100 fős idősek otthona
– 5 tanyagondnoki szolgálat
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 240 készülékkel
Kiskunmajsa, Béke tér 2.
– 40 fős nappali ellátás – idősek klubja
– étkeztetés
– 95 fős házi segítségnyújtás
– ámogató szolgálat
Szank, Rákóczi u. 25.
– étkeztetés
– 30 fős nappali ellátás – idősek klubja
– 16 fős házi segítségnyújtás
– 2 tanyagondnoki szolgálat
Szank, Jókai u. 2.
– 27 fős idősek otthona
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés értelmében 2011. október 1-től az MRE fenntartásában működik a „Mandulavirág” Fogyatékkal
Élők Református Gondozóháza. Az intézménynek helyt adó épületet az önkormányzat
önerőből és uniós pályázat révén teljes körűen felújította, így teljesen korszerű körülmények között tudjuk biztosítani az ellátást. A helyi gyülekezettel a kezdetektől fogva szoros
az együttműködés, az új intézmény kialakításában a gyülekezet aktívan közreműködött.
Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
45 fős házi segítségnyújtás (korábban Dániel Református Házigondozó Szolgálat néven
működött, szintén MRE fenntartásban, de október 1-től beintegrálódott a Mandulavirágba);
– 30 fős fogyatékos személyek nappali ellátása
– 10 fős fogyatékos személyek gondozóháza
– 29 fős fogyatékos személyek otthona
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2.1.3.

Kiskunhalas
A Kiskunhalasi Református Egyházközség presbitériuma úgy határozott, hogy fenntartásában működő Benjámin Gyermekháznak helyt adó épület funkcióját megváltoztatja.
A funkcióváltozás következtében az intézmény 2011. december 31-el megszűnt volna.
Az intézmény magas színvonalú, hiánypótló szolgáltatást nyújt, mely fontos szerepet tölt
be egyházunk diakóniai szolgálatában, ezért a Szeretetszolgálati Iroda javaslatára az intézmény a megszűnés helyett 2011. november 1-től átkerült zsinati fenntartásba.
A Gyermekház 24 fogyatékos személynek nyújt tartós bentlakásos ellátást és 6 fő fogyatékos személy részére átmeneti ellátást.

2.1.4.

NRSZH pályázatok
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot írt ki támogató szolgálatok és közösségi ellátások működtetésére (finanszírozási időszak: 2012. január 1.–2014. december
31.). A Szeretetszolgálati Iroda pályázatokat nyújtott be a jelenleg már működő szolgálatokra vonatkozóan.

2.2.
1.

2.
3.
4.
5.

2.3.

Férőhelybővítések
Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény
– házi segítségnyújtás 198-ről 225 főre
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 120-ról 130-ra
Kálvin János Református Idősek Otthona:
– idősotthoni férőhelyek bővítése 5 fővel
Béthel Református Szeretetotthon Idősek Otthona
– nemesbikki telephely idősek otthona 2 férőhely bővítés
MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthon
– szociális foglalkoztatás – fejlesztő felkészítés
Mosdósi Kiss Ferenc Református Idősek Otthona
– 5 férőhely bővítés
Rendezvények
– Február 9.: szakmai nap, Baktalórántháza
– Március 29.: hálaadó ünnepség, Tiszafüred
– Május 7.: Kiss Ferenc-konferencia
– Május 22–25.: Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Találkozó,
Berekfürdő
– Május 31-június 1.: IV. „Együtt egymásért”, Sajósenye
– Június 3.: jubileumi ünnepség a ceglédi otthon 60 éves fennállása alkalmából
– Június 10.: V. országos diakóniai munkatársi találkozó
– Június 23.: „Bogárréti Mulatság”, Tiszafüred
– Június 30.: jubileumi ünnepség a Magdaléneum 70 éves fennállása alkalmából
– Szeptember 8-9.: „Lelki karbantartó napok”, Tiszafüred
– Szeptember 22.: „Bukfenc”, Tiszafüred
– November 3-4.: „Hogy is van ez?” konferencia, Keszthely
– November 7.: kiskunmajsai intézmény felszentelése
– November 18.: Diakóniai díjak átadása
– November 27.: zalaegerszegi intézmény felszentelése
– November 28–29.: Intézményvezetői Csendesnapok, Berekfürdő
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Gazdálkodás
A Szeretetszolgálati Iroda gazdálkodását az alapító okirata, a szervezeti és működési szabályzata, a
gazdasági szabályzata, az ingatlankezelési szerződés, és a belső szabályzatok határozzák meg.
A Gazdasági szabályzat 2005-ben olyan gazdálkodási struktúrát alakított ki, amelyben az intézményeknek nincs önálló adószáma, hanem a székhely a Szeretetszolgálati Iroda, az intézmények pedig
telephelyek. Így a hatóságokkal történő kommunikáció professzionális lett, kizárólag a Szeretetszolgálati Iroda útján történik.
A gazdálkodásban a Szeretetszolgálati Iroda érvényesíti az alábbi elveket:
– Az intézmények számlát nem nyithatnak és tarthatnak fenn a fenntartó engedélye nélkül, emellett
a számlaforgalmat a fenntartónak folyamatosan követnie kell. 2006. június 30-án valamennyi intézmény valamennyi OTP-számláját megszüntettük, és az intézmények IEB-számlákat kaptak.
– Egyszeri bevétel – belépési díj, pénzadomány, stb. – nem kapcsolható be a működés finanszírozásába, kivéve a természetbeni adományokat.
– Jelentős eszközbeszerzések csak az iroda előzetes jóváhagyását követően valósíthatók meg.
– Jelentős összegű vállalkozási szerződések csak az iroda előzetes jóváhagyását követően köthetők.
– A felújítások csak az iroda előzetes jóváhagyását követően indíthatók.
– Az intézmény az általa szerzett egyszeri befizetéseket, pénzadományokat az iroda központi számlájára utalja.
A Szeretetszolgálati Iroda az ingatlankezeléssel kapcsolatban vagyonkezelési szabályzatot készített,
melyet a Zsinati Tanács elfogadott. Ez alapján készült el az ingatlanregiszter, mely tartalmazza valamennyi szeretetszolgálati ingatlant és annak adatait, és ez alapján készült el az ingatlankezelési
szerződés is.
Ugyanakkor a gazdálkodás volumene miatt szükségessé vált, hogy belső ellenőrrel és új könyvvizsgálóval erősítsük a Szeretetszolgálati Iroda munkáját. 2011-től az új könyvvizsgáló az RSM DTM,
amely a 6. legnagyobb nemzetközi könyvvizsgáló cég, és amellyel már az Arany Alkony átvilágítása
során jó együttműködés alakult ki.

	Költségvetési helyzetkép
A Szeretetszolgálati Iroda költségvetését alapvetően a szociális normatíva határozza meg. Amíg a
normatívatömeg 2006-ban 1 milliárd Ft volt, addig 2010-ben 1,2 milliárd Ft. Ez a 20%-os növekmény
azonban jelentős volumennövekedést takar, hiszen közben az állami normatívák átlagos mértéke
jelentős mértékben csökkent.
Az elmúlt 5 évben a szeretetintézmények bővülése során az alábbi szolgálatok jelentek meg (zárójelben a férőhelybővülés mértéke olvasható):
– 20 támogató szolgálat (mintegy 600 gondozott)
– 4 házigondozó szolgálat (mintegy 280 gondozott)
– 4 idősotthon (190 férőhely)
– nevelőszülői hálózat (mintegy 200 gyermek)
– idősek klubja (160 gondozott)
– szociális étkeztetett (140 ellátott)
– jelzőrendszeres ellátás (120 ellátott)
– fogyatékos napközi (54 ellátott)
– bentlakásos pszichiátria (100 ellátott)
– nappali pszichiátria (82 fő)
– hajléktalan nappali és átmeneti szálló (50 ellátott)
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Látható tehát, hogy jelentős feladatbővülés történt, de ez az alapnormatíva tömegét csak 20%-kal
emelte meg.
A kiegészítő normatíva mértéke szintén fontos faktor a gazdálkodásban, hiszen az Iroda az alapnormatívát azonnal átutalja az intézmények részére, de a kiegészítésből kell kigazdálkodni a fejlesztéseket, az Iroda működését és a hitel törlesztését. Természetesen az egyházi kiegészítés jelentős
része (2010-ben 62%-a) az intézményekre fordítódik.
A Szeretetszolgálati Iroda 2006-ban 353 millió Ft kiegészítésben részesült, 2010-ben 975 millió Ft
kiegészítésben. Ennek oka az volt, hogy a kiegészítés mértéke jelentősen növekedett azzal párhuzamosan, ahogy az alapnormatíva csökkent. Az alábbi tábla mutatja be, hogy növekedett a kiegészítés
mértéke (alapnormatíva %-ában kifejezve).
90
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korr-u

kieg: a kiegészítő normatíva mértéke (költségvetési törvény)
korr-e: az adott évben megkapott korrekció
korr-u: csak utólag, a következő évi zárszámadás keretében megkapott korrekció (zárszámadás)

Szintén bevétel a kiegészítés korrekciója, melyet a zárszámadás keretében fizet az állam. Az ábrán
látható, hogy három esztendőben (2006–2008) ez igen magas érték volt, mert az akkori kormány a
folyó évi kiegészítés mértékét túl alacsonyan állapította meg. Alapvetően ez a három évnyi korrekció
tette lehetővé, hogy az Iroda a tartósan lekötött betétállományát 1,3 milliárd Ft-ra növelje 2010 végére.
Az alapnormatíva és a kiegészítés a bevételek 51%-át teszik ki.
A bevételi oldal harmadik legnagyobb tétele a térítési díjak, ez 1 milliárd Ft körül alakult 2010-ben.
A következő nagy tételek pedig a pályázaton nyert támogatások (397 millió Ft) és az egyéb bevételek (337 millió Ft).
Az egyházi kiegészítésnek 76,7%-át kapták meg az intézmények 2006-ban, 2010-ben csak a 62%át, ugyanis a felelős gazdálkodás elve azt kívánja, hogy ne emeljük az intézmények forrásait a kiegészítő normatíva emelkedésével arányosan, hanem képezzünk tartalékokat.
A kiegészítő normatíva másik felhasználási útja a Szeretetszolgálati Iroda tevékenységének finanszírozása. A Szeretetszolgálati Iroda működésének költsége 2005-ben 107 millió Ft volt, 2010-ben
150,3 millió Ft, ami 40,8%-os emelkedést jelent, és az első pontban felsorolt feladatbővülések fényében nem tűnik túlzónak. (A munkatársak létszáma ezen idő alatt 214,7%-kal növekedett.)
A Szeretetszolgálati Iroda feladatkörének bővülése ráadásul moduláris jellegű. Ez azt jelenti, hogy
az Iroda feladatain belül külön költséghelyen jelennek meg azok a tevékenységek, amelyek nem
részesülhetnek a kiegészítő normatívából, hanem saját bevételeiknek kell eltartania őket. (Ilyen a
pályázatírás, a felnőttképzési intézet, és az MRSZ.)
Sajnos, az egyszeri belépési adományok volumene nagyon alacsony. A megtakarítások magas
szintjét a már említett korrekciók mellett a magasabb kiegészítések idején elért megtakarítások
okozták.
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Miközben 2006-ban elényesző nagyságú forrás jutott felújításokra, beruházásokra, 2010-ben 359
milliót tudtunk erre a célra fordítani, alapvetően Uniós pályázatok segítségével.
2005. szeptember 30-án a Szeretetszolgálati Iroda valamennyi korábbi tőketartozása – 3 kivétellel – az Inter-Európa Banknál felvett 7 éves futamidejű és 931 MFt tőkeösszegű hitellé lett átalakítva.
(CHF 5 950 000) 2011 első félév végén a még fennálló tőkeállomány 3,9 millió CHF, ami a jelenlegi árfolyamon 916,2 millió Ft. Sajnos tehát forintban számolva körülbelül ugyanannyi a hiteltőke-tartozása
az Irodának, mint 6 éve.
Az alábbi táblázat az elmúlt évek tőketörlesztéseit mutatja be:
Kimutatás a fennálló hitelállományról
2005.07.01.

3.
		

520 000 000 Ft

CHF 3 325 000

Kálvin O. beruházás

142 500 000 Ft

CHF 911 000

Biharkeresztes beruházás

73 000 000 Ft

CHF 467 000

Rulírozó hitel

195 500 000 Ft

CHF 1 247 000

931 000 000 Ft

CHF 5 950 000

Zsinati hitel

2006.09.19.

-CHF 238 000

tőketörlesztés

2007.10.17.

-CHF 334 448

előtörlesztés

2008.12.15.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2009.03.14.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2009.06.11.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2009.09.15.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2009.12.10.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2010.03.11.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2010.06.10.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2010.09.10.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2010.12.15.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2011.03.10.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2011.06.09.

-CHF 134 438

tőketörlesztés

2011.07.31.

3 898 734

egyenleg

Valamennyi református diakóniai intézmény, szolgálat számára
rendelkezésre álló szolgáltatások
2011-ben a Szeretetszolgálati Iroda számára a legnagyobb leterhelést az önkormányzatok által felajánlott szociális szolgáltatások gyülekezeti átvételéhez kapcsolódó tanácsadás, átvilágítás, javaslattétel, véleményezés, tárgyalás jelentette. Körülbelül 40 önkormányzati megkeresés ügyében készült
részletes elemzés, és az esetek többségében ez kiegészült helyszíni tájékozódással, tárgyalással.
Az előző évekhez hasonlóan ez évben is változatlanul megvalósultak az alábbiak tevékenységek:
– Információ-szolgáltatás, tanácsadás
– Telepítő csomagok készítése: idén 6 telepítő csomagot küldtünk ki minden gyülekezetnek (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, fogyatékos személyek nappali ellátása, falugondnokság, családi napközi).
– Szakmai munkacsoportok (idős- és fogyatékosügyi műhely, valamint az intézményi lelkipásztorok
munkacsoportja)
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– Országos munkatársi találkozó: június 10-én a Református Diakónia V. Országos Munkatársi Találkozója, melyen több mint 300 munkatárs gyűlt össze kötetlen együttlétre.
– IV. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozó
– A május 22–25 között megrendezett találkozóra a Kárpát-medence valamennyi diakóniai és mis�sziói szolgálata meghívást kapott. Ez évtől kezdve az összejövetel a magyar református egyháztestek egyesülésére emlékezve mindig május 22-én kerül megrendezésre. A találkozó egyik célja
idén is az volt, hogy az azonos szakterületen dolgozó református szolgálatok és munkatársaik
megismerkedjenek és személyes kapcsolat kialakításával szakmai segítséget is nyújtsanak egymásnak. Ebben segített az is, hogy a hat szakterületen (fogyatékosügyi, idősügyi, szenvedélybetegekkel foglalkozó, hajléktalan-ellátás, család- és gyermekvédelem, diakóniai képzők) műhelybeszélgetéseket tartottak, ahol az egymás megismerésén túl a tapasztalatcserére és szakmai
dilemmák megbeszélésére is sor került.
– Diakóniai kitüntetések
A Zsinat májusi ülésén határozott a díjakról: a Kiss Ferenc-díjjal Körömi Lászlónét (Budapest Csillaghegyi Református Gyülekezet, felterjesztő: Victor Dániel) és Dr. Varga Zsigmondné Somogyi
Évát (Debrecen – Nagytemplom Református Egyházközség, felterjesztő: Szász Barnabásné), Juhász Zsófia-díjjal Babolcsai Istvánnét (Dunaalmás Református Szeretetház, felterjesztő: Marton
Józsefné), valamint Juhász Sándort és Juhász Sándornét (Vésztői Református Egyházközség,
felterjesztő: Kállai Erzsébet) tüntette ki. Az ünnepélyes díjátadásra a Zsinat novemberi ülésén kerül
sor.

4.	Fejlesztési ügyek
A Szeretetszolgálati Iroda 2007-ben olyan szolgálati ágat indított, amely a református diakóniai intézmények és a gyülekezetek számára segít az Európai Uniós források becsatornázásában. Ez a szolgálat kiterjed a pályázatfigyelésre, a gyülekezetek jelentkezéseinek gyűjtésére, a gyülekezeteknek
szóló tanácsadásra, a pályázatírásra, a projektmenedzsmentre, a közbeszerzés lebonyolítására, a
lebonyolításra.
2011-ben az eredmények a következők:
Befejeződött, és lezárt projektek

Pályázat címe

Projektcím

„Szociális alap- és szakosított ellátást,
valamint gyermekjóléti alap- és
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
közintézmények akadálymentesítése”

Sylvester-Ház Budapesti
Református Komplex
Rehabilitációs Központ
Kialakítása

Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz

Schweitzer Albert
Református Szeretetotthon
Lemberg utcai épületének  
akadálymentesítése

(Akadálymentesítés)

Helyi hő és hűtési igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal

HMV előállítása
napkollektoros
rendszerrel a Dunaalmási
Refomátus Szeretetház,
Fogyatékosokat ÁpolóGondozó Otthonban

Pályázat típusa

Támogatás
összege

KMOP-4.5.1-092009-0012

41 737 733 Ft

akadálymentesítés
KMOP-4.5.3

30 000 000 Ft

KEOP-42.0/A/092010-0110

9 971 126 Ft
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Projektcím

Szeretetszolgálati Iroda
feladata

Pályázó / Intézmény

Támogatás
összege

„Fogyatékkal Élők
Tiszalöki Református
Nappali Háza”

Tiszalöki Református Egyházközség
Fogyatékkal Élők Tiszalöki
Református Nappali Háza

projektmenedzsment
közbeszerzés
lebonyolítása

49 541 664 Ft

A pátkai református
templom felújítása

Pátkai Református Egyházközség

pályázatírás

5 386 753 Ft

A kisgyőri református
templom felújítása

Kisgyőri Református Egyházközség

pályázatírás

23 302 934 Ft

A felsőnyárádi
református templom
felújítása

Felsőnyárádi Református
Egyházközség

pályázatírás

9 204 079 Ft

Befejeződött és lezárt projektek összesen: 169 144 289 Ft

Folyamatban lévő projektek, beruházások
Projektcím

Támogatás
összege

Pályázó/Intézmény

Pályázat típusa

Energiamegtakarítási projekt I.
Tiszafüred, Nyíregyháza, Baja

MRE Szeretetszolgálati Iroda

KEOP–2011–4.9.0

136 221 359 Ft

Energiamegtakarítási projekt II.
Erdőbénye, Zsarolyán, Sajósenye

MRE Szeretetszolgálati Iroda

KEOP–2011–4.9.0

42 238 793 Ft

Etyeki református templom
felújítása

Etyeki Református
Egyházközség

MVH

Szögligeti Idősek Klubja – felújítás

Szögligeti Református
Egyházközség

ÉMOP–2009–4–
2–1/A–09

11 287 906 Ft

Lebonyolított közbeszerzési eljárások
Közbeszerzés tárgya

Szeretetszolgálati Iroda
feladata

Támogatás  
összege

„Kunszentmiklós Baksay Sándor Református Gimnázium
és Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése”

Közbeszerzési eljárás
teljeskörű lebonyolítása

19 100 000 Ft

Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Lemberg
utcai épületének akadálymentesítése

Közbeszerzési eljárás
teljeskörű lebonyolítása

31 435 011 Ft

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása
Novajidrányban

Közbeszerzési eljárás
teljeskörű lebonyolítása

29 717 273 Ft

A ricsei református templom felújítása

Közbeszerzési eljárás
teljeskörű lebonyolítása

42 761 373 Ft

Szögligeti Idősek Klubja – felújítás

Közbeszerzési eljárás
teljeskörű lebonyolítása

35 226 000 Ft

A Tiszakécskei Református Egyházközség Református
Általános Iskolája és Gimnáziumában a pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése

Közbeszerzési eljárás
teljeskörű lebonyolítása

13 807 500 Ft
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Pályázati lehetőségek 2011-ben:
Megjelentek a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” és az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázatok, amelyek beadása 2012 január–február.
Zsinati fenntartású intézmények közül 11-en, az egyházközségek közül pedig 10-en nyújtanak be
pályázatot a Szeretetszolgálati Iroda által.

5.	Diakóniai Felnőttképzési Intézet
– Egyházi képzések
A gyülekezeti életet segítő, hitünket erősítő, gyülekezet építő képzések, diakónusok, önkéntesek,
gyülekezeti tagok részére induló képzések. Budapesti és vidéki helyszínekkel.
– Szociális kreditpontos munkatársi továbbképzés
A szociális alap- és szakellátások intézményeiben dolgozó munkatársak részére, Salgótarjánban
minősített szakmai továbbképzések (tanfolyamok, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások).
A képzések 15 fő felett, igény szerint, saját (budapesti és vidéki) intézménybe is kihelyezhetőek
előzetes egyeztetés alapján.
– Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált, államilag elismert 60–360 órás képzések, melyek a tanfolyam során megszerzett kompetenciákról szóló tanúsítvánnyal zárul.
– OKJ-s képzések
A szakmai képzési rendszer az Országos Képzési Jegyzékben foglalt, tehát államilag elismert
szakképesítést nyújtó tanfolyamokat jelenti. A megszerzett szakmai végzettséggel az adott szakmában munkát lehet vállalni, önálló vállalkozást lehet indítani, jelentkezni lehet felsőoktatási intézményekbe, a tanfolyamok egy része többlet pontot jelent.
– Távoktatás
		
  

Egyházi képzések
1.
A Zsinati Ifjúsági Irodával közösen, 2011. szeptemberében elindult az akkreditált Református ifjúsági csoportvezető és közösségszervező (PL-3480) 120 órás képzésünk 15 fővel.
2.
A családi-kör vezető képzést a Református Házasság és Családsegítő Szolgálat, Refisz
és az Intézményünk közös képzéseként 2010. szeptembertől indítottuk.
3.
Játékszervező tréning (PL-5662)
Akkreditáltuk az élménypedagógiai képzésünket, melyet a 2011-es tatai Csillagpont élménykertben szolgáló önkéntesek számára állítottunk össze az Ifjúsági Iroda kezdeményezésére.
4.
Drámapedagógiai képzés összeállítása is folyamatban van.
5.
A 2009 óta működő Nevelőszülő hálózat részére idén is több csoportot indíthatunk több
helyszínnel.

		Szociális kreditpontos munkatársi továbbképzés
1.
2010 januárjától 18 szociális kreditpontos továbbképzést indíthattunk.
2010 októberében 6 újabb képzést nyújtottunk be akkreditációra, 2011-ben kb. 15 új továbbképzést és konferenciát fogunk akkreditálni, közülük több távoktatásos formában
fog megvalósulni.
2.
Bevezetés az intézményes Diakóniába
A Református Szeretetszolgálati Irodához tartozó intézményekben már lassan másfél éve
tartunk csapatépítő, református identitást erősítő tréninget, a próbaidő leteltével ott maradó munkatársak részére. Istennek hálát adunk, hogy egyre több gyülekezeti fenntartású
intézményből is jelentkeznek hozzánk erre a képzésre, és kérik, hogy az ő intézményükben is tartsuk meg ezt az „érzékenyítést”.
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OKJ-s képzések
Okj-s szociális ápoló és gondozó képzés 2011 februárjában Debrecenben indult be 16 fő részvételével. A vizsgájukra 2012 januárjában kerül sor. A képzés szervezése során a távoktatásos rendszert
használják a hallgatók hallgatói rendszerként, itt kapják meg az anyagokat, itt van lehetőség a vizsgázásra is. Terveink között szerepel a Fogyatékossággal élők gondozója és a Hospice szakápoló okj-s
képzés elindítása.  

		

Távoktatás – http://tavoktatas.mindenkinek.net
Tananyagfejlesztés folyamatban: Szociális gondozó – ápoló okj, ECDL informatikai képzés, angol,
német, német, Pályázati menedzsment
Terveink: Családi-kör vezető, Ifjúsági csoportvezető, Önkéntes képzés, Gyülekezeti képzések, Diakónus továbbképzések, Hospice szakápoló, Gyermeknevelési tanácsok, Sérült gyermekek a családban
(Topolánszkyné Zsindely Katalin), Házi betegápolás.
2011 októberéig összesen 500 tanúsítványt osztottunk ki.

		
  
  

Vizsgaközponttá válás:
1.
Európai Gondozási Tanúsítvány (Kézenfogva Alapítvánnyal való partnerségben)
2.
EBC* L (Easy business – Blended Learning)

6.	Önkéntes Diakóniai Év Programiroda
A Programiroda szolgálatának célja hosszútávú önkéntes szolgálat lehetőségét felmutatni fiatal felnőtteknek (18–30), akik Istennek és felebarátaiknak szeretnének szolgálni. Hisszük, hogy az önkéntes
szolgátban a fiatalok egy olyan lelki utazásban vesznek részt, melyben saját magukról, a világról és
Istenről tanulhatnak, és amely lelki utazásban Isten életeket formál. Isten kegyelméből az Önkéntes
Diakóniai Év Programiroda ebben a lelki utazásban segít, azért, hogy egyének, kultúrák, társadalmak
egy igazságosabb és szerethetőbb világban éljenek.
5.1.

Önkéntesek fogadása és küldése
A 2010-es év végén is meghirdettük az önkéntes szolgálatra való jelentkezés lehetőségét.
A felvételi beszélgetés 2011. február 25–27. között került megrendezésre a külföldi partnerek részvételével Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A külföldi partnerek mellett a jelentkező fiatalokon túl nagyon szép számban vettek részt volt önkénteseink, akik most is
önkéntesek természetesen. Összesen 120 fővel. Mivel azonban így sem fért el mindenki
a házban, egy második kört is hirdettünk, mely azonban már Budapesten került megrendezésre, 2011. március 19-én, szombaton.
Önkéntesek fogadásában szeretnénk azokat a szolgálati helyeket továbbra is fenntartani, melyekkel eddig együttműködtünk, de szeretnénk új szolgálati helyekkel is együttműködni.
A szolgálati helyek jellege az elmúlt években sokat változott és a 2011-es évben számos új helyet akkreditáltunk. Az akkreditáció mindig 3 évig érvényes.
Jelenlegi szolgálati helyeink a következőek:
– Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány
– Vörösmarty Általános Iskola
– Bethesda Gyermekkórház
– Tiszta Forrás Alapítvány
– Halacska Református Óvoda
– Csipkebokor Óvoda, Budapest
– Sarepta Evangélikus Szeretetotthon
– Immánuel Otthon, Debrecen
– Nyírteleki Evangélikus Egyházközség
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Magyarmecskei Általános Iskola
Szent Márton Karitasz, Gilvánfa és Alsószentmárton
Veszprémi Református Egyházközség
Szendrői Református Egyházközség és Családi Napközi Otthon
Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet
RMK, Dencsháza Biztos Kezdet Program és Tanoda
Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények, Kömlőd
Albert Schweitzer Szeretetotthon
Nemesbikki Szeretetotthon
Folyamatban lévő akkreditációk: Békés Szegedi Kis István Ref. Gimnázium
és a KIMM
Drogrehabilitációs Otthon
Összes: 22 szolgálati hely

Képzések és szemináriumok fogadott vagy küldött önkénteseink részére 2011-ben a fogadott és küldött önkénteseink részére a következő helyszíneken tartottunk szemináriumokat:
– 2011 január 19–23.: Budapest.
– 2011 május 13–14.: Máriahalom.
– 2011 június 29–július 3.: Kémes (Baranya megye).
– 2011. július 25–27.: Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház a kiküldött önkénteseknek felkészítő szeminárium 80 fővel.
– 2011 szeptember 5–19.: Monoszló nyelvoktatás és szeminárium a Magyarországra.
érkezett új önkénteseknek, mivel az önkéntes év mindig szeptemberben kezdődik.
A következő országokból vannak Magyarországon önkéntesek: Kárpátalja (UA), Erdély
(RO), Franciaország, Németország, Olaszország.
A következő országokba küldtünk: DE, GB, F, B, NL, DK, S, I, Ro, Szlo.

5.3.

Meghívások/előadások, ifjúsági csereprogramok
2011. január 7.:
Mobilitás, Európa Kávéház beszélgetés az önkéntességről és az ÖDEről.
2011. január 13.: Az Önkéntesség Európai Éve alkalmából 2011. január 8–14-e között
Budapesten a Millenáris Parkban megrendezett fórum, ahol az ÖDE is
kiállított és önkéntesekkel volt jelen.
2011. január 14.: Látogatás Bódvalenkén.
2011. január 18.: Megbeszélés Ralf Ramecher úrral, Evangelische Kirche im Rheinland
képviselőjével önkéntesek fogadásáról 2011. szeptemberétől.
2011. január 20.: Megbeszélés Balog Zoltán államtitkár úrral egy lehetséges Roma Önkéntes program beindításáról.
2011. január 29.: El(ő)hívás Konferencia, Előadás más önkéntes programokra való kitekintéssel az önkéntesség helyzetéről Európában.
2011. február 11.: Baár-Madas Gimnázium, önkéntes toborzás és előadás.
2011. március 8.: Alsónémedi Ref. Egyházközség, Szappanos Zoltán lp. meghívására.
2011. március 19.: Felvételi beszélgetés, második kör Budapesten.
2011. március 21.: Mobilitás rendezvény az Önkéntesség Európai Éve jegyében.
2011. április 7.:
Megbeszélés Turcsik Ferenccel, az EDYN Egyesület új ügyvezető
igazgatójával.
2011. április 8.:
Konferencia az Európai Roma Platform szervezésében, az Európai
Roma Stratégiáról.
2011. április 9–15.: Ifjúsági Csereprogram lebonyolítása cigány és hátrányos helyzetű fiataloknak Portugáliában, az Associação Juvenil de Peniche partnerszervezettel.
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2011. április 18.:

A Nemformális Tanulás Napja, előadás az Európai Ifjúsági Központban.
2011. május 20.:
Pétfürdő, előadás fiataloknak az önkéntes szolgálatról a helyi közösségi ház meghívásából.
2011. május 26–27.:
Meghívás a Kolozsvári Diakóniától a Mérai Napokra és önkéntesek látogatása.
2011. június 11.:
Lajosmizse, a moderátor projekt zárása Baár-Madas Gimnázium
diákjaival és cigány önkéntesekkel.
2011. június 15.:
Ev. Egyház, előadás az önkéntességről.
2011. június 23.:
Závodi Emese előadása a MRE által szervezett roma konferencián, „Kultúrák közötti párbeszéd, megbékélés és a cigányság
integrációja” témájú szekción.
2011. július 19–24.:
CSILLAGPONT, az ÖDE is részt vett a lehetőségek piacán 4 önkéntes és 2 munkatárs részvételével.
2011. július 31. –
Ifjúsági Csereprogram a Sepsi Diakóniai Szervezésében Erdélyaugusztus 8.:
ben volt önkéntesinknek. A csereprogram Uzonkafürdőn került
megrendezésre.
2011. augusztus 8–18.: Ifjúsági Csereprogram Angliában, Yardley Hastingsben a United
Reformed Church szervezésben a megbékélésről és egy Béke
kert létrehozásáról magyar, cigány és angol fiatalok bevonásával.
2011. szeptember 9.: Szakmai nap a szolgálati helyek vezetőinek és a mentoroknak.
2011. szeptember 21.: Riport Závodi Emesével az önkéntességről a Kossuth Rádió Református Félóra műsorában.
A fenti programokon túl rendszeresen tartunk az önkénteseknek bibliaórát, illetve kulturális programokat szervezünk, pl. táncház és egyéb alkalmak.
5.4.
5.4.1.

Pályázatok: EVS és egyéb pályázatok
Már megnyert pályázatok a 2011-es évre nézve, MOBILITAS (EVS) pályázatok:
HU-2-045-2011-R2

Az önkéntesek boldogabbak

161 060 Euro

A pályázatban szereplő önkéntesek szolgálati idejére vonatkozó költségek számolhatóak el itt, 2011.
szeptember 1. – 2012. július 31. között.
Még egy pályázatot nyújtottunk be az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében, melyről azonban
még nem született döntés.
5.5.2.
Önkéntes fiatalok akcióban 2011
Pályázat témája: Pénzügyi és együttműködési kultúra fejlesztése a családon kívül nevelkedő gyermekek körében önkéntes programok megvalósítása és videós feldolgozása
révén. Kiíró: Raiffeisen Bank Zrt.
5.5.

Munkatársak/Változások
Dénesné Szanyi Ildikó: pályázati referens
Bogdán József: önkéntes referens 2011. augusztus 15-ig, azóta önkéntesként segíti az
iroda munkáját.
Závodi Emese: lelkész, programvezető.
A Programiroda 2011 szeptembere óta a Magyar Református Szeretetszolgálat keretében
folytatja szolgálatát.

Budapest, 2011. október 20.
Czibere Károly
irodavezető, Szeretetszolgálati Iroda
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Éves szakmai beszámoló a Református Pedagógiai Intézet 2011. évi munkájáról 1–9. hó.
Eredmények, gondok, teendők
Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!”
(Lk 17,5)
Az RPI 2011. évi működése két tanévet érint. Beszámolónk az elmúlt tanév eredményeit és az idei tanév első két
hónapjának legfontosabb eseményeit tartalmazza – és az aktuális kihívásokat.

	I.

1.

Szakmai szolgáltatások

Továbbképzési programok, országos rendezvények
Az RPI rendezvényei között kitüntetett helyen szerepelnek a konferenciák. Az év legnagyobb konferenciája volt a Hitoktatás – az Új évtized c. konferencia 2011 februárjában. Évek óta sikeres programunk a Református Internátusi Nevelők Konferenciája, 2011-ben Kecskeméten családpedagógiai
tréning formájában valósult meg. 2011 őszén másodszor rendeztük meg a Tanévkezdő Módszertani
Konferenciát (TMK), a várható EU-s pályázati kiírásokról. A Református Középiskolák Diákújságjainak
II. Országos Konferenciáját egy nyári médiatábor követte. Társszervezőként segítettük a Református
Óvodapedagógusok Országos Szakmai Találkozóját, (Hajdúböszörmény, több mint 210 résztvevő).
A szakmai napok között jól bevált rendezvényeink a könyvtárostanárok szakmai napjai, és az
országosan is hiánypótló latintanári szakmai nap. A tanulmányi versenyekhez kapcsolódóan is sor
került szakmai rendezvényekre pl. matematikából, fizikából, kémiából. A NAT 2011 előkészítésével
kapcsolatosan a testnevelő-tanárok országos értekezletére került sor.
A 2011/2012. tanév a szakmai fejlesztések további erősödését jelentette az RPI számára. 2011-ben
a rendezvények között az értekezletek száma nőtt meg, köszönhető ez a katechetikai-módszertani,
az általános iskolai és a középiskolai tantervi munkáknak, az oktatási stratégia egyes kérdéseivel
foglalkozó munkacsoportoknak.
Az ’Országjáró’ előadássorozat helyben keresi fel a nevelőtestületeket. 2011-ben a református pedagógus identitásról és katechetikai módszertani kérdésekről tartottunk előadásokat. Több programunkat is ikerrendezvényként tartottuk meg: a rendezvényt az egyik napon Budapesten, a másik
napon Debrecenben rendeztük meg.
Az RPI rendezvényeinek csoportosítása

2008/2009

2009/2010

2010/2011

							
Szakmai nap

15

11

7

Értekezlet

11

28

16

Katechetikai szakmai nap

4

9

14

Konferencia

3

11

5

Országos munkaközösségi ülés

6

0

2

Tanfolyam, tanulmányút, díjátadó

0

5

4

Konzultáció

1

0

6

Országjáró

21

8

4

61

72

58

38

36

29

23

36

29

1267

1758

1542

		

Összesen

                 Ebből Budapesten
vidéken
                      Látogatók száma
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Tantervek, tankönyvek, segédanyagok készíttetése,
választható pedagógiai módszerek és tankönyvek listája
Az RPI kiadványai közé tankönyvek, hittankönyvek, tanári kézikönyvek, feladatgyűjtemények, tantervek, szöveggyűjtemények, pedagógiai szakmunkák, beszámolók, hit- és erkölcstanoktatási nyomtatványok tartoznak.
Zavartalanul biztosítani tudtuk a hittankönyveket. 2010-ben megjelent a Könyvek a Magyar Református Nevelésről című sorozatunk 2. kötete, Keresztes Hajnalka Egyháztörténeti játékok című munkája. Kiadtuk Tóth-Máthé Miklós A nagyrahivatott című drámáját. Megjelent a Jézust áldja énekünk
gyűjtemény CD-változata. A Kontaktus sorozat (Fejezetek a holland-magyar egyházi kapcsolatok
történetéből) második kötete Apáczairól szól. Új, színes kiadásban jelent meg a Latin Traditio Viva II.
kötete, a Történelem II. és Történelem III. tankönyv. Az új kiadványokkal 81 címre bővült intézetünk
kiadványlistája. Elkészült a katechetikai tankönyvjegyzék, melyet az Oktatási Bizottság elő terjesztettünk.
Előkészületben a Keresztyén pedagógia esszenciája, a keresztyén pedagógiai szakirodalom legújabb holland szakmai sikerkönyve; a tördelés lezárult, a kiadási költségek elemzése zajlik. A kötetet
előadásokban, továbbképzésekben is igyekszünk ismertté tenni.

3.	Országos református szakértői névjegyzék, jogszabályok
Elvégeztük az országos református szakértői névjegyzék éves felülvizsgálatát, ajánlásunk nyomán
néhány új szakértőt vett fel a Zsinat Oktatásügyi Bizottsága. Szakértői névjegyzéket készítünk a hités erkölcstanoktatáshoz is és az egyházi ének tantárgyhoz.
Három alkalommal elemeztük és véleményeztük a közoktatási/köznevelési törvény koncepcióját,
illetve szövegét.
E fórumon is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskolarendszer várható változásainak vesztese lehet a hit- és erkölcstanoktatás, ha az eddigi keretek között marad. Szakmai elemzéseink egyértelmű
célokat fogalmaztak meg, amelyek a középtávú oktatáspolitikai tervezésben realizálhatóak. Az új
előírásokban az egyházi oktatási viszonylagos autonómiája érvényesülhet, de az állami ellenőrzés
garanciális rendszere további finomítást igényel.

4.

Szaktanácsadói hálózat
A szaktanácsadói munka a nem tervezhető pénzügyi források miatt átmenetileg felfüggesztésre kerül. A korábban kidolgozott modellünk nagyon jó szakmai alap a NEFMI Oktatási Államtitkárság által
bevezetni tervezett komplex intézményértékelési rendszer teljes felépítéséhez. Eseti szakmai ügyekben, problémák megoldása során mintegy 35 pedagógus-szakértővel állunk állandó szakmai – tanácsadói kapcsolatban.
Rövidesen országos szakértői konferenciát tervezünk.

5.	Mérés – értékelés, tanfolyamok
A DIFER mérési rendszerek használata ügyében végeztünk országos helyzetfeltárást, és az igényeknek megfelelően készítünk elő képzéseket. Tanácsadással segítettük egyes iskoláinkban az országos
kompetenciamérés értékelését. Akkreditálás alatt van a Lélekőrző mesélés című tanfolyam.
6.	Kétszintű érettségi
A jogszabályi változások miatt a továbbiakban nem kerül sor református hit- és erkölcstan tantárgyból
emelt szintű vizsga fejlesztésére és megszervezésére. Eseti tanácsadással segítjük a középszintű
érettségi iskolai előkészítését.
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A katechézis segítése a katechetikai előadók bevonásával

A)
		

		

Hit- és erkölcstan tantervi fejlesztés
Általános iskolai tantervfejlesztés
2011. február 21. óta katechetikai szakemberekből álló 7 fős munkacsoport segíti önkéntes háttérmunkájával a hit- és erkölcstan tantervi fejlesztést. A cél olyan általános
iskolai hit- és erkölcstan tanterv elkészítése, mely tisztában van a 21. század közegyházi
realitásaival, és hatékonyan, színesen segíti a hitből hitbe történő nevelést. Jelenlegi fázisában elkészült a gyülekezeti és iskolai hit- és erkölcstanoktatásban használható tanterv
valláspedagógiai- és teológiai háttérkoncepciója és az éves tervezés alapvonalai.
Középiskolai tantervfejlesztés
A 2010-ben elkészült alapkoncepció után 2011-ben a moduláris tanterv egyes moduljai
kidolgozásra kerültek, illetve MRE szerte az iskolai- és a gyülekezeti katechézisben gyakorlati kipróbálás alatt vannak. Ezekről folyamatosan rögzítjük a visszajelzéseket.

B)

A Módszertani munkacsoport az alábbi témákat elemezte:
– Korszerűség a hitoktatásban
– Felnőttkatechézis a MRE-ban: lehetőségek és kihívások
– 2012-re tervezett országos felnőttkatechetikai konferencia szakmai programjának közös terve.

C)

Szakmai háttéranyagok készítése
– Módszertani segédanyag a gyülekezeti hittanoktatás törvényi hátterét összegezve a
hittanórák adminisztratív ellenőrzéséhez.

D)

Szakmai napok, konferenciák
2011 februárjában 2 napos országos katechetikai konferenciát tartottunk Budapesten, melynek fő témája a „Hitoktatás – az új évtized” volt. Ennek keretén belül alapvető
katechetikai kérdéseket (tanterv és katechézis célja) gondoltak át közösen a MRE elismert
katechetikai szakemberei, illetve a hit fejlődéséről, gyermekeink istenképének fejlődéséről és módszertani katechetikánk ötlettárának bővítéséről esett szó. A konferenciához
elkészült tanulmánykötet az MRN aktuális tematikus száma volt.
2011-ben olyan szakmai együttműködés indult el a Sárospataki Református Teológiai
Akadémiával, illetve a KRE-TFK Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrös), melynek részeként évente 1 alkalommal az általuk kért aktuális témák alapján regionális katechéta napot
tartunk. Így a budapesti helyszín mellett Nagykőrösön és Sárospatakon is lehetőség adódott a lelkészek, hitoktatók katechetikai szakmai ötlettárának bővítésére, illetve szakmai
tájékoztatásukra és visszajelzéseik fölmérésére. Egyeztetéseink alapján 4. helyszínként
2012-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem is csatlakozik ehhez a körhöz.
Az egyházmegyék katechetikai munkájának támogatásaként minden évben megrendezzük az egyházmegyei- egyházkerületei katechetikai előadók találkozóját. Idén 17 fővel tarthattunk 2 napos konferenciát Budapesten.
A RPI képviselője katechetikai előadásokat tartott 2011-ben a MRE különböző színterein: egyházmegyei továbbképző napokon (pl. Baranyai Református Egyházmegye –
Kölked), egyházkerületi katechetikai találkozókon (pl. Révkomárom, Miskolc), éppen úgy,
mint a MRE Zsinata által szervezett képzéseken (pl. Csillagpont kiscsoport vezetői képzés).
A RPI katechetikai területen (módszertani ötletek, segédanyagok készítése) 2011. jan.–
okt. között is együttműködött a Kálvin Kiadóval és a Parakletos Kiadóval. Szakmai együttműködés kezdődött a 2011. augusztusában indult konfirmációs kutatócsoporttal.
A lelkésztovábbképzésekre és a vallástanárok/hitoktatók, valamint önkéntes gyülekezeti gyermekmunkások képzésének segítésére 3 tematikát készítettünk el az idén a következő területeken:
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–
–
–

8.

Gyülekezeti gyermekmunkás-segítő képzés gyülekezeti tagok számára (30 óra) –
Megtartotta a Tatai Egyházmegye.
Katechetikai módszertani képzés lelkipásztorok, hitoktatók és gyülekezeti munkások
számára (30 óra)
Nyári bibliatábor szervezése és lebonyolítása (30 óra)

Versenyek, országos tanulói programok
Az RPI ebben a tanévben 64 verseny koordinálásában vállal szerepet.
(A versenyek listája az RPI honlapján.)

2011 / 2012.

Összesen

Sport

Szaktárgyi

Művészeti

Komplex

Református Óvodák

1

1

Református általános
iskolák versenyei

36

11

12

10

3

Református középiskolák
versenyei

27

7

13

4

3

Református intézmények
versenyei:

64

18 (28%)

25 (39%)

15 (23%)

6 (9%)

Anyagi és kuratóriumi szerepvállalással is megerősítettük a Jane Haining Emlékversenyt rendező
alapítványt. Az Ábrahám Örzse angol nyelvi emlékversenyen közel 500 tanuló indult, 60 fő vett részt
Mezőtúron a döntőben. Lezárult a Pedagógusok számára kiírt tehetséggondozó pályázat, kifizetése
folyamatban.

9.	Kapcsolat a határon túli magyar tannyelvű református intézményekkel
2011 februárjában 7 erdélyi és partiumi pedagógus töltött egy hetet tanulmányúton egy-egy anyaországi iskolában, majd vettek részt az RPI Hitoktatás – az új évtized című konferenciáján. A belsőmagyarországi iskolák tanárai márciusban viszonozták a látogatást. Ebben a hónapban 7 óvónő vett
részt az erdélyi óvodák programfejlesztésében. Személyes látogatásokon jártunk az Erdélyi Református Pedagógiai Intézetnél; stratégiai szintű fejlesztést határoztunk meg. Látogatást tettünk felvidéki
iskoláinkban is, valamint részt vettünk az OREPETA szakmai programjukon.

10.	Kapcsolattartás más intézményekkel
Szakmai együttműködésünk jó az Országos Református Tanáregyesülettel (ORTE), aktívan közreműködtünk a zsinati Oktatási Bizottság munkájában. Szakmai kapcsolatokat alakítottunk ki a piacvezető
pedagógiai szakmai szolgáltatókkal. Jó gyakorlat-elemző szakmai látogatást tettünk két református
iskolában. Pedagógus továbbképzés ügyben elemeztük a kialakult helyzetet a Debreceni Református
Egyetem vezetőivel. A Csillagponton az RPI középiskolás médiastábbal vett részt. Előadásokkal segítjük az ÖDE munkáját.
Az RPI működését a 2011. évben támogatják:
– Magyarországi Református Egyház (a Zsinat Elnökségének meghatározó közreműködésével)
– Nemzeti Erőforrás Minisztérium (az MRE és a NEFMI közötti szerződés keretében)
– OGO Alapítvány, Hollandia
– 206 református közoktatási feladatellátási hely, 128 intézmény
– 36 közoktatási szakértő
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Holland kapcsolatok
A Kárpát-medencei református tanévnyitón holland támogatásból több mint 2000 pld. Szentírást osztottunk ki az igénylők körében. Még 2009-ben két kamionnyi bútorszállítmány érkezett, ennek utolsó
20%-át idén adtuk át. A hollandiai felajánlások és projekttámogatások számított értéke meghaladja a
4 M Ft-ot.

12.

Hírlevél, honlap: www.refpedi.hu
1995 szeptemberétől jelenik meg az RPI Hírlevele. A 2011. évben 3 szám jelent meg 330–350 példányban. Internet: www.refpedi.hu. Folyamatos feltöltés alatt áll az RPI honlapja. Mintegy 700 oldalon
tettünk közzé információt, ezek egy része hosszú időn át felhasználható tartalom (akár több éven át
is.) A havi látogatószám 600–1300 fő, éves átlagban 1044 fő/hó. Az oldalletöltések száma meghaladta
a 35 000 oldalt.

13.

Magyar Református Nevelés
2000-ben indult a Magyar Református Nevelés című pedagógiai szakfolyóirat. Az évi négy szám új
formátum kedvelt, pozitív visszajelzéseket kapunk. 2011-ben eddig négy szám jelent meg. Tematikus
számok: Tehetséggondozás és kompetenciafejlesztés. Médianevelés. Gyermekek az egyházban.
Hittanos versenyek. Előkészületben: Határaink.

II.

14.

SZERVEZETI HÁTTÉR

Az RPI működésének meghatározói
Az RPI alapítója és fenntartója a MRE Zsinata. Törvényességi felügyeletet lát el fölötte a Fővárosi
Önkormányzat főjegyzője is. 2010 második felében a NEFMI és az MRE 2011. december 31-ig tartó
szerződést között az RPI támogatására.

15.

Szervezetfejlesztés
Az RPI működését alapvetően érinti az új köznevelési törvény, amelynek elfogadása jelenleg zajlik.
Várhatóan teljesen új feladatok és egységes állami feltételrendszer fogja meghatározni az RPI feladatrendszerét. Az egyházi pedagógiai intézetekkel a közoktatás irányítás hosszútávon számol.
Kommunikációnkban a @reformatus.hu levelezési rendszerre térünk át. Az eltelt évek folyamán az
RPI működése által kívánt, számára teljesen egyéni könyv- és számviteli szoftverrendszer-fejlesztést
a projektkódok kialakításával folytattuk: ez a pénzforgalmi szemléletű elemzéseket támogatja. Az RPI
arculatának megerősítése érdekében egyre szélesebb körben használjuk új logónkat.

16.

Személyi feltételek
Az RPI dolgozók száma 9 fő, státusz 7,75, ellátott munkakör 15.
Dr. Szászi Andrea, az RPI katechetikai szakértője doktori címet szerzett.
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Tárgyi feltételek
Az RPI a Fenntartótól kapott támogatásként a Zsinati Székházban működik, Az RPI a munka elvégzéséhez szükséges eszközökkel rendelkezik, a számítógépparkot folyamatosan frissítjük, az intézményi
gépkocsi cseréje aktuális. A szervert áttelepítettük, a honlap áthelyezése zajlik.

18.

Gazdálkodás, adminisztráció
A költségvetés felhasználása a tervezetthez képest időarányos, a költségvetési kereteket betartjuk
és kimerítjük. Az OKM felé 2010-ről előírt elszámolási kötelezettségünket, a pályázati elszámolásokat
teljesítettük. A zsinati Számvevő Bizottság ellenőrzése a dokumentációt és az ügyvitelt maradéktalanul rendben találta. Egyeztetési hibák miatt a költségvetés alultervezettnek látszott. A Zsinat Oktatási
és Számvizsgáló Bizottsága soron kívüli vizsgálata megállapította, hogy a költségvetés tervezése
indokolt és alapos volt, az RPI fegyelmezetten és takarékosan gazdálkodott, a források biztosítása
a feladatellátáshoz szükséges. A problémához hozzájárult, hogy a 2011. évi költségvetés az oktatási
intézményegységek összekapcsolásával számolt, míg a tényleges jogi helyzet nem ez lett. A kérdés
rendeződött, a működéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

19. 	Hála megtartó Istenünknek, reménység az Úrban
Köszönjük a Magyarországi Református Egyháznak és a Magyar Köztársaság kormányának támogatását. Köszönjük az iskolák bátorító támogatását, sok-sok pedagógustársunk imádságos és szakmai
velünk együtt való szolgálatát, református gyülekezeteink együttműködését.
Az előttünk álló hónapok feladatainak rövid összefoglalása:
– Hit- és erkölcstan kerettanterv felterjesztése
– Új tankönyvcsalád fejlesztése
– A köznevelési törvény hatásainak felmérése, kezelése
– Egyházi ének, Keresztyén pedagógia, Bibliaismeret pedagógusok számára, Mesetanítás és Latin
akkreditált tanfolyamok kiépítése
Az Úr Istennek adunk hálát mindazért, amiről módunk volt beszámolni. Az előttünk álló feladatokra az
Ő Szentlelkének erejében bízva tekintünk.
Budapest, 2011. október 26.
Márkus Gábor
igazgató

A Zsinati Tanács határozata a Református Missziói Központ SzMSz-nek tárgyában
ZS.T. - 126/2011.11.16.
1.
2.

A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát
elfogadja.
A Zsinat felkéri az Elnökséget, hogy 30 munkanapon belül gondoskodjon a Felügyelő Bizottság felállításáról.

Budapest, 2011. november 16.

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 Református Missziói Központ (rövidített megnevezése: RMK)
a Magyarországi Református Egyház (továbbiakban: MRE) Zsinata által alapított
önálló jogi személyiségű egyházi intézmény.
Feladatai:
– az MRE társadalmi missziói szolgálatainak összefogása, az egyes missziók tevékenységének koordinálása,
munkájuk segítése és összehangolása, stratégiájuk meghatározása,
– gyülekezetek, egyházi intézmények részére szakmai információ és segítségnyújtás az egyes speciális társadalmi missziói területeken,
– missziói tárgyú pályázatok figyelése és ezeken való részvétel,
– a társadalmi missziókhoz kapcsolódó ügyekben kapcsolattartás gyülekezetekkel, egyházmegyékkel, egyházkerületekkel, egyházon belüli intézményekkel, más egyházakkal, állami, önkormányzati és civil szervezetekkel.
Tevékenysége (TEÁOR szerint)
91.31
Egyházi tevékenység – főtevékenység
73.20
Humán kutatás, fejlesztés
74.87
Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
85.32
Szociális ellátás elhelyezés nélkül
80.40
Felnőtt és egyéb oktatás
85.14
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Székhely: Budapest XV. ker. Alag u. 3.
Telephely: Debrecen Hatvan u. 1.
Dencsháza Petőfi S. u. 59.
A Református Missziói Központ Szervezete:
I.
Központi Iroda: lelkész-igazgató, igazgató-helyettes, gazdasági vezető, koordinátor, technikai és kisegítő alkalmazottak
II.
Társadalmi missziók: misszióvezetők, a misszió lelkészi és nem lelkészi alkalmazottai

	I.

A Központi Iroda

		

Feladatai
– biztosítja az egyes társadalmi missziók feladat-ellátásának összehangolt működését, központi
adminisztrációját,
– végzi a missziók működésének gazdálkodással kapcsolatos feladatait: költségvetési beszámolók
készítése, elszámolási előlegek kiadása és elszámolások átvétele, pályázati elszámolások készítése, a missziók pénzügyeinek könyvelése; a szükséges bérszámfejtési feladatok ellátása,
– a missziók munkáját meghatározó egyházi és állami előírások betartásának segítése szakmai
tanácsadással,
– az egyházi és egyházon kívüli rendezvényeken való megjelenés szervezése és a megjelenés
logisztikai előkészítése, lebonyolítása,
– a missziók működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása az egyház által rendelkezésre bocsátott lehetőségek keretein belül.
– pályázatfigyelés és pályázatírási adminisztráció elvégzése

1.

Központi Iroda tisztségviselői és munkatársai
Lelkész-igazgató
Az RMK-t a Zsinat által határozott időre választott lelkész-igazgató vezeti.
Feltétel: lelkészi végzettség, minimum 5 éves lelkészi szolgálat. Elnökség jelöli – az Elnökségi Tanác�csal és Missziói bizottsággal történő előzetes egyeztetés alapján.
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A lelkész-igazgató feladatai:
– Képviselet:
Önálló aláírási joggal képviseli az RMK-t, felel a szakmai és gazdasági működéséért.
– Munkáltatói jogkör gyakorlása:
Munkáltatói jogot gyakorol az RMK munkaviszonyban álló dolgozói felett és – átruházott jogkörben – szakmai irányítási jogot az RMK-hoz kirendelt lelkipásztorok felett. E jogosultság korlátja
a misszióvezetők kinevezése, megbízása és vezetői tisztség megszüntetése, mely jogot a Zsinat
lelkészi elnöke gyakorolja, a RMK igazgatója véleményének figyelembe vételével.
Az egyes Misszióknál alkalmazottak tekintetében pedig a munkáltatói jogok gyakorlása körében a misszióvezető javaslatára az igazgató dönt a munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről, alapbéréről. Egyéb munkáltatói kérdésekben a misszióvezetők járnak el.
Lelkészek alkalmazásához a Zsinat elnökének kirendelése szükséges. Ha a lelkész alkalmazását misszióvezetõ kérelmezi, ezt szolgálati úton köteles eljuttatni a Zsinat elnökségéhez. A kérelemnek tartalmaznia kell mindazokat a feltételeket, melyek figyelembe vételével a szolgálati
szerzõdés – díjlevél – kiadható. A kirendelésrõl vagy ennek visszavonásáról a Zsinat lelkészi elnöke az RMK igazgatója valamint az érintett misszió vezetõje véleményének bekérését követõen
dönt. A nem lelkészi jellegű munkatársak vonatkozásában az Mt. rendelkezései érvényesülnek,
munkaszerződésükben azonban a szervezet református jellegére tekintettel az egyházi elvárásokat is rögzíteni kell.
– Koordinációs tevékenységek:
Az igazgató koordinálja a Missziók működését; ennek keretében meghatározza az általános feladatokat, és munkálja a missziók közti együttműködést.
Iránymutatásokkal segíti és elfogadja az egyes missziók általános, éves és időközi szakmai és
költségvetési tervét, zárszámadását.
Szükség esetén dönt a pályázati programok megvalósításáról és koordinálja az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.
Biztosítja a zsinat által meghatározott szempontok érvényesítését.
– Kapcsolattartás:
Az igazgató folyamatos kapcsolatot tart a Zsinati Hivatal Missziói Irodájával, a zsinat illetékes
testületeivel, (Elnökség, Missziói Bizottság).
Mûködésrõl évente beszámol a zsinatnak, szükség szerinti idõszakonként az elnökségnek.
Képviseli az RMK-t az országos missziói és más egyházi programokban.

Igazgató-helyettes (jelenleg ez a tisztség nincs betöltve)
RMK Igazgatója javaslatára a Zsinat Elnöksége nevezheti ki határozott időre, de legfeljebb az igazgató tisztségének idejére. Általános, teljes körű helyettesítésre (munkáltatói jogkör gyakorlása, utalványozás) csak az igazgató tartós akadályoztatása esetén jogosult, egyébként pedig megoszthatják az
egyes missziókkal kapcsolatos felügyeleti és koordinációs feladatokat.

3.

		

Gazdasági vezető
Kinevezésére, visszavonására a Zsinat Elnöksége jogosult, egyéb munkáltatói jogokat felette a lelkész-igazgató gyakorolja.
Feladata:
– A lelkész-igazgatóval és a misszióvezetőkkel és való egyeztetés alapján előkészíti az RMK költségvetését, végrehajtja a fenntartó és az RMK gazdasági jellegű döntéseit.
– Felel azért, hogy az RMK és hozzá tartozó szervezeti egységek a világi és egyházi jogszabályok
által elõírt rendben végezzék gazdasági tevékenységüket.
– Felügyeli az RMK és az egyes missziók folyamatos, napi pénzügyeit az elfogadott költségvetési
kereten belül.
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59

Végzi és felügyeli a pályázati elszámolásokat.
Folyamatos kapcsolatot tart a könyveléssel, rendelkezésre bocsátja a bevallásokhoz szükséges
adatokat.
Az RMK gazdálkodása körében, valamint a pályázati elszámolási ügyekben a misszióvezetőktől
és az alkalmazottaktól adatokat, bevallásokat, elszámolásokat kér, szabályzatokat ad ki, gazdasági ügyekben – a lelkész-igazgató tájékoztatása mellett – általános és egyedi utasítási jogkörrel
rendelkezik.
Az egyes missziók tekintetében figyelemmel kíséri a költségvetés arányos megvalósulását, a keret 20%-os túllépése esetén megtagadhatja a teljesítést. 20%-os kereten belül pedig engedélyezheti az átcsoportosítást.
Felügyeli a pénztárat.
Ellenőrzi a banki forgalmat, vagyongazdálkodást.

Koordinátor
Feladata:
A missziók feladatvégzésének operatív segítése.
Ennek területei:
– Kapcsolattartás állami és önkormányzati szervekkel, hivatalokkal (kérelmek, szerzõdések, jelentések).
– Eszközbeszerzések bonyolítása (árajánlatkérés, rendelés, szállítás).
– Rendezvények szervezésének támogatása (helyszín, eszközök biztosítása).
– Közreműködés kiadványok, reklám és szóróanyagok készítésében.  
– Honlap gondozása.
– Igehirdetési szolgálatok tartása – amennyiben a koordinátor lelkészi képesítésű.
Az RMK infrastruktúrájával összefüggő vagyongazdálkodási feladatok:
– Technikai munkatársak felügyelete, munkájuk operatív irányítása (takarító, sofőr, karbantartó).
– Ingatlanok, nagyértékű technikai eszközök műszaki felügyeletét biztosítja (javítás, karbantartás,
közüzemek).
– Gépjárművek felügyelete (szerviz, karbantartás, használat rendje).
– Környezetvédelmi, munkavédelmi és egészségvédelmi feladatok (üzemorvossal kapcsolattartás).

Pénztáros
Teljes anyagi felelősséggel kezeli az RMK központi pénztárát, végzi a gazdaságvezető által rábízott
pénzügyi műveleteket.

6.

Technikai és kisegítő alkalmazottak:
ellátják az RMK vagyonkezelői tevékenységéből fakadó, és a működéshez szükséges,
azt segítő feladatokat.

	II.

A társadalmi missziók (Missziók)

		

Általános szabályok:
A társadalmi missziók – egyes missziói területekhez kapcsolódóan – végzik az egyház szolgálatát,
szervezik és összefogják és tanácsolják az MRE-n belül ezen tevékenységeket. Az egyes missziók
megvalósítják saját feladataikat, ugyanakkor a Missziói Központon belül egymással együttműködve
alakítják ki szakmai és pénzügyi terveiket, és ezek végrehajtásában is összehangoltan működnek.
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	III.
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Az egyes Missziókat a Zsinat Elnöksége által kinevezett /megbízott misszióvezetők irányítják.
A Missziók önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.
Az adott Misszió az elfogadott szakmai programját vezetője által meghatározott módon önállóan
hajtja végre. Elfogadott költségvetési kereten belül felelősen gazdálkodik.
A misszió vezetője képviseli az adott missziót egyházi és szakmai fórumokon.
A misszióvezető önállóan dönt a Misszió szakmai feladatainak végrehajtási módjáról, a munka
megszervezéséről. A misszióvezető munkájáról rendszeresen – évente legalább kétszer, vagy szükség szerint köteles beszámolni az RMK lelkész-igazgatójának.
Misszióvezető az adott misszióhoz beosztott munkatársak felett az adott feladatok végrehajtása, a munka megszervezése, és ellenőrzése, számonkérése tekintetében az igazgatótól átruházott
jogkörrel, szakmai utasítási joggal rendelkezik (ezek: munkakör ellátása és ehhez tartozó feladatok
elvégzése, munkarend meghatározása, szabadság kiadása, helyettesítés) az érvényben lévő egyházi
és világi jogszabályok figyelembe vételével. Ugyanakkor a munkatársak munkaviszonyának keletkeztetése és megszüntetése az igazgató, illetőleg lelkészi alkalmazott esetén az igazgató ajánlásával a
zsinat lelkészi elnökének hatáskörébe tartozik.
A Misszióvezető a Misszióhoz tartozó munkatársak szakmai munkáját támogatja, ellenőrzi. A kinevezésekkel és visszavonásokkal kapcsolatban javaslatot tesz.
Az adott missziói területtel kapcsolatban érkezett személyi, szakmai és pályázati ügyekhez kapcsolódó megkeresések esetén a Misszióvezető javaslatot tesz, és azt felterjeszti jóváhagyásra.
A megadott költségvetési kereten belül elkészíti személyi és dologi kiadásait is tartalmazó költségvetését, éves – szükség esetén időszaki – munka és programtervet készít, figyelemmel kíséri a
pályázati lehetőségeket.
A misszióvezető gondoskodik az adott misszió és az egyházközségek, egyházmegyék, egyházi
testületek közötti kapcsolattartásról.
Társadalmi missziók:
– Börtönmisszió
– Hajléktalan Misszió
– Házasság és Családsegítő Szolgálat
– Református Iszákosmentő Misszió
– Kórházmisszió  
– Menekültmisszió
– Repülőtéri misszió
– Hallássérült és Siketmisszió
– Telefonlelkigondozás
– Vakmisszió
A Missziók részletes feladat-meghatározását, a feladatellátás módját, állománytábláját, az alkalmazottak munkakörével kapcsolatos leírását, munkarendjét, a Misszió vezetője által elkészített Szakmai
Program tartalmazza.

A vezetés formái az RMK-ban

		 Igazgatói értekezlet – hetente.
Résztvevők: lelkész-igazgató, (igazgató-helyettes), gazdasági vezető, koordinátor.
Célja: napi és időszaki igazgatási teendők megbeszélése, információcsere, a Zsinathoz terjesztendő
iratok véleményezése, igazgatói döntések előkészítése, feladatok végrehajtásának megbeszélése.
Vezetői értekezlet – legalább kéthavonta.
Az értekezletet az igazgató hívja össze az általa összeállított napirenddel. Az igazgató köteles napirendre tűzni a misszióvezető által tárgyalni kért ügyet.
Tagjai a lelkész-igazgató, igazgató-helyettes, gazdasági vezető, koordinátor, misszióvezetők.
Amennyiben az igazgató nem hívja össze, 3 misszióvezető javaslatára jogosult az értekezletet az FB
elnöke is összehívni. Ha így kerül sor az értekezletre, meg kell hívni a Felügyelő Bizottság tagjait is.
A Missziói Iroda vezetője tanácskozási joggal bármikor részt vehet az értekezleten, ennek érdekében
az értekezlet időpontjáról a többi meghívottal egy időben tájékoztatni kell.

Református Egyház | 2011. új folyam I. (LXIII.) 6. szám

61

Célja: az együttműködési területek megbeszélése, egyházi szolgálatok egyeztetése, szakmai és
pénzügyi időközi beszámolók megvitatása, tájékoztatás, általános problémák megbeszélése, költségvetés, zárószámadás előkészítése, személyi döntések előkészítése, misszióvezetők ajánlásával
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása, pályázatokkal kapcsolatos döntések előkészítése, missziók
szakmai programjának véleményezése, költségvetésen kívüli ügyekben döntés – fenntartói jóváhagyásra való ügyek előkészítése és előterjesztése.
A napirendre kerülő és határozatot igénylő ügyekben az értekezlet a jelenlévők egyszerű szótöbbségi
szavazatával dönt.
		 Fórum – évente legalább egy alkalommal február 28-ig.
Meghívott minden RMK vezető és alkalmazott.
Célja tájékoztatás az éves tervről, programokról, ezek megvalósulásáról, stratégiai kérdésekről.
Meghívást kapnak a Felügyelő Bizottság tagjai, a Missziói Iroda vezetője és a felügyelő püspök.

	IV.	Vezetői felelősség
		

		
		

	V.

Lelkész-igazgató: felelős a szervezet törvényes és célszerinti működéséért, az egyház felelős testületei által hozott határozatok megvalósításáért.
Irányok meghatározása, általános, stratégia, szakmai munka – fegyelmi felelősség az egyházi szabályok szerint.
Gazdasági vezető: működés, gazdasági törvényesség.
Felelősség az Mt. szerint. Vezetőnek minősül.
Misszióvezetők: felelősek a Misszió feladatainak megvalósításáért, az adott Misszió működésének
rendjéért és a pénzügyi-számviteli fegyelem betartásáért. Felelősség a Munka Törvénykönyve vagy
az egyház belső rendje szerint – a szerint, hogy a vezető egyházi kirendeléssel rendelkezik-e.

Az RMK gazdálkodási rendje
Az RMK az Egyházon belül önálló jogi személy, önálló adószámmal rendelkezik, a Zsinat által elfogadott költségvetésén belül önállóan gazdálkodik.
Ingatlant saját nevére nem szerezhet. Adományból, hagyatékból kapott ingatlant az MRE tulajdonába adja, azzal, hogy felette vagyonkezelői joga megmarad, értékesítése esetén a bevétel – a
tulajdonosi beruházások elszámolásával – az RMK-t illetik meg.
Tevékenységéhez szükséges és székhelyként használt ingatlant az MRE bocsátja rendelkezésére,
külön szerződéssel. Telephelyeit bérleti, használati szerződés alapján működteti.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak alárendelten, azt nem veszélyeztetve – a Zsinati Tanács engedélyétől feltételezetten – végezhet. Gazdasági társaságot nem hozhat létre.
Intézmény, alapítvány létrehozásához, saját forrást meghaladó önerőt igénylő pályázathoz zsinati
tanácsi hozzájárulás szükséges.
Kötelezettségvállalás
Az RMK központi irodának költségei tekintetében utalványozó az igazgató és gazdaságvezető.
A Missziók tekintetében az utalványozás rendje a következők szerint történik:
A misszióvezetők előterjesztését – a gazdaságvezető záradékolja, amellyel igazolja, hogy a forrás
rendelkezésre áll, ennek alapján az igazgató engedélyezi a szerződéskötést, illetve a kifizetést.
Pályázati ügyek:
A Missziók feladatkörébe eső tevékenységeket anyagi támogatása érdekében az RMK (Missziók)
pályázati forrásokat vehetnek igénybe.
A pályázatot –anyagi, személyi feltételeit – előzetes egyeztetni kell az RMK vezetőjével. Engedélye
nélkül a pályázatot nem lehet beadni. Amennyiben a pályázathoz saját forrás is szükséges, azt előzetesen a gazdaságvezető is köteles véleményezni.
Amennyiben az érdekeltek között véleményeltérés van, a Missziói Iroda véleményének meghallgatásával a Zsinat Elnöksége dönt.
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Felügyelet
Az Felügyelő Bizottság tagjait a Zsinat Elnöksége nevezi ki, működését zsinati szabályrendelet
részletezi.
Feladata:
Véleményezi az éves szakmai programot, és a Missziók Szakmai Programját, az RMK költségvetését,
zárszámadását, felügyel a törvényes működésre, előzetesen véleményezi a vezetői személyi döntéseket, javaslatot tesz az Elnökségnek a lelkész-igazgató díjazásának megállapítására.
Időszakonként átvilágítja az egyes Missziók működését, Szakmai Programjának megvalósulását.
Az RMK folyamatos szakmai felügyeletét a Zsinat Missziói Irodája biztosítja.
Jóváhagyások:
Az RMK Szervezeti és Működési Szabályzatát a Zsinati Tanács jóváhagyásával válik hatályossá.
Ennek alapján a misszióvezetők 3 hónapon belül kötelesek elkészíteni saját Szakmai Programjukat,
melyet a vezetői értekezlet megtárgyal, majd az RMK igazgatója, a Missziói Iroda vezetője és az FB
véleményének beszerzése után a Zsinati Tanács hagy jóvá.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA Az MRE KÁLVIN János KIADÓ SZMSZ-NEK TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 127/2011.11.16.
A Zsinati Tanács az MRE Kálvin János Kiadója módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
Budapest, 2011. november 16.

1.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A szervezet neve, alapítása és jogállása
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
(Rövidített megnevezése: Református Kálvin Kiadó)
A Kiadót az 1992. évi II. törvénnyel a Magyarországi Református Egyház Zsinata alapította.
A Kiadó önálló jogi személyiségű egyházi intézmény, belső jogi személy, melynek státuszát az
1990. évi IV. tv. (és az egyházakról rendelkező mindenkor hatályos törvény) felhatalmazása alapján
az MRE képviselője igazolja.

2.

Székhelye
1113 Budapest, Bocskai u. 35.  

3.

A Kálvin Kiadó feladata
A Magyarországi Református Egyház életéhez, istentiszteleti rendjéhez, teológiai tudományos életéhez, missziójához, tagjai hitéletéhez fűződő, azt segítő kiadványok (könyv, folyóirat, újság, időszaki
kiadványok stb.) kiadása és terjesztése.
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4.

		

		

5.
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A Kálvin Kiadó tevékenységi köre
Kiadói, terjesztői, hitéleti és kulturális tevékenységek ellátása.
Ezen tevékenységek megvalósítása érdekében:
– A Biblia, énekeskönyvek, hitvallások, a Bibliaolvasó kalauz, a Képes Kálvin Kalendárium, mint a
MRE évkönyve, istentiszteleti rendtartás, a hitoktatásban és gyermekek, fiatalok közötti munkában használható könyvek, bibliai kommentárok, traktátusok, korálkönyv, református irodalmi és
tudományos művek, valamint egyéb egyházi kiadványok kiadása és terjesztése.
– A MRE által kiadott folyóiratok (Confessio, Collegium Doctorum) kiadásával és terjesztésével kapcsolatos ügyek intézése.
– Biblia- és sajtóvasárnapokon való részvétel a református egyház gyülekezeteiben és intézményeiben.
– Könyvvásárok, könyvbemutatók szervezése.
– Lelkipásztorok és gyülekezeti iratterjesztők ez irányú munkájának szakmai támogatása.
– A kiadványok terjesztése egyházi, nem református, valamint nem egyházi könyvterjesztők segítségével.
– Mások (a MRE más testületei, református, keresztyén és más kiadók) által megjelentetett kiadványok bizományosi terjesztése – amennyiben az a Kiadó alapvető céljaival és feladataival megegyezik.
Kiadványok megjelentetésének módja és terjesztése:
– A Kiadó kiadványait pozitív lektori vélemény és/vagy a Zsinat illetékes szakbizottságának ajánlása alapján, a Kiadói Bizottság véleményének figyelembe vételével jelenteti meg.
– A Kiadó a bibliakiadást és – terjesztést a Magyar Bibliatársulattal együttműködve látja el.
– A teljes kiadói tevékenységét a Kiadói Bizottság, könyvterjesztői feladatát pedig az egyházkerületi és egyházmegyei sajtóelőadók segítségével végzi.

A Kiadó szervezete

		

Vezetés-képviselet
A Kiadót az igazgató vezeti. A Kiadó igazgatói tisztségét a Zsinat meghívás vagy pályázat útján tölti
be, az Elnökség javaslata alapján, az egyházi törvényekben meghatározott feltételek és rend szerint.
Az igazgatói tisztség betöltésének feltétele: teológus-lelkészi képesítés. A képviseletre teljes jogkörrel, önálló aláírással az igazgató jogosult. Az igazgató egy személyben felel a Kiadó szakmai és gazdasági tevékenységéért. Működéséről évente beszámol a zsinatnak, szükség szerinti időszakonként
az elnökségnek. Képviseli a Kiadót könyvvásárokon, nemzetközi és hazai egyházi és kulturális rendezvényeken. Munkáltatói jogot gyakorol a Kiadó munkaviszonyban álló dolgozói felett és szakmai
irányítási jogot a Kiadóhoz kirendelt lelkipásztorok felett.

		

Igazgatóhelyettes (jelenleg nincs betöltve)
A Kiadó szervezetében igény és lehetőség szerint – határozott időre, legfeljebb az igazgató mandátumának idejére – igazgató-helyettesi tisztség is létrehozható.
Feladata az igazgató akadályoztatása esetén helyettesítése, szükség esetén egyes részfeladatok
megosztása. Személyére az igazgató tesz javaslatot, a Zsinat elnöksége nevezi ki.

		

Kiadó munkatársai
– szerkesztők,
– műszaki szerkesztők,
– terjesztők,
– értékesítők,
– technikai, raktári, adminisztratív munkatársak.
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A munkatársak irányítását az igazgató végzi a gazdasági vezető (gazdasági-pénzügyi adminisztráció), terjesztési vezető (terjesztési adminisztráció), raktárvezető (raktárak és boltok) segítségével.
A kiadói-terjesztői tevékenység ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok tekintetében az utasítási
jog az igazgatót illetik meg. Vonatkozásukban az egyház belső törvényei érvényesülnek.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat – lelkészi jellegűek esetén az alkalmazás és a felmentés eseteit kivéve – a Kiadó igazgatója gyakorolja. A lelkészi jellegű munkatársakat – az igazgató
javaslata alapján – a Zsinat lelkészi elnöke rendeli ki intézményi lelkésznek.
A nem lelkészi jellegű munkatársak vonatkozásában az Mt. rendelkezései érvényesülnek, munkaszerződésükben azonban a szervezet református jellegére tekintettel az egyházi elvárásokat is
rögzíteni kell. A Kiadónál alkalmazott szerkesztők munkaviszonyban, vagy egyházi kirendelés alapján
lelkészi jogviszonyban állnak. A szerkesztők többségének lehetőség szerint református lelkészi-teológusi képesítéssel kell rendelkeznie.
Gazdasági vezető
Kinevezésére az igazgató jogosult, a munkáltatói jogokat is ő gyakorolja felette.
Feladata:
A lelkész-igazgatóval való egyeztetés alapján előkészíti a Kiadó költségvetését, végrehajtja az alapító
gazdasági jellegű döntéseit. Felel azért, hogy a Kiadó a világi és egyházi jogszabályok által előírt
rendben végezzék gazdasági tevékenységüket. Felügyeli a Kiadó folyamatos, napi pénzügyeit – az
elfogadott költségvetési kereten belül. Folyamatos kapcsolatot tart a könyveléssel, rendelkezésre bocsátja a bevallásokhoz szükséges adatokat. Felügyeli a pénztárat, ellenőrzi a banki forgalmat, irányítja a vagyongazdálkodást.
		

		

6.

A Kiadói Bizottság
A Bizottság a Kiadó szervezetéhez közvetlenül nem tartozó tanácsadó testület. A Kiadói Bizottság a
Zsinat Kommunikációs Bizottsága Tanácsadó testülete is.
Feladata és működése
Feladata:
– véleményezze a megjelent kiadványokat;
– előterjesztést tegyen a Doktorok Kollégiuma részére „az év könyve”-díjra (Zs. - 134/2007);
– áttekintse és véleményezze az aktuális kiadói tervet;
– a kiadással kapcsolatosan általános stratégiai irányvonalakat határozzon meg;
– valamint konkrét véleményeket fogalmazzon meg egyes kiadványokkal kapcsolatban.
Ajánlásokat fogalmazzon meg a Kiadó részére.
A Kiadó a Kiadói Bizottsággal együttműködve éves kiadói tervet készít, melyet a Zsinat Elnöksége és
a Zsinat Kommunikációs Bizottsága elé terjeszt.
Évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik.
Ülését a Kiadó igazgatója a Bizottság elnökével egyetértésével hívja össze, döntéseire nézve azonban utasítási joggal nem rendelkezik.

A Kiadó gazdálkodása
A Kiadó önállóan gazdálkodó egyházi intézmény.
A Kiadó évente a Zsinat által meghatározott határidők és tartalmi, formai követelmények szerint elkészíti és – jóváhagyás végett – a Zsinat elé terjeszti költségvetését és zárszámadását.
A Kiadó gazdálkodásában elkülönítetten kezeli a Biblia-, a saját könyv-, valamint a folyóirat-kiadást.
A Kiadó bevételének forrásai: árbevétel, támogatások és egyéb pénzügyi bevételek.
A Kiadó tevékenysége az egyházakról szóló hatályos törvények értelmében nem minősül gazdaságivállalkozási tevékenységnek. A gazdálkodás kapcsán keletkezett eredményét nem osztja fel, hanem
saját tevékenysége fejlesztésére fordítja.
A gazdasági önállóság korlátja: a Kiadó ingatlan tulajdonjogát nem szerezheti meg, az adományból,
vagy hagyatékból hozzá kerülő ingatlant köteles a MRE tulajdonába adni, aki ezt kizárólag a Kiadó
céljaira és érdekében hasznosítja.

65

Református Egyház | 2011. új folyam I. (LXIII.) 6. szám

A székhelyként használt ingatlant a MRE bocsátja a Kiadó rendelkezésére. A használat jogcíme: bérlet. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a MRE vagyonkezelésében áll. A Kiadó köteles a
vagyonkezeléshez szükséges adatok szolgáltatására.
A Kiadó hitelt csak a Zsinat hozzájárulásával vehet fel, önerőt igénylő pályázaton történő induláshoz
is szükséges a Zsinat hozzájárulása.

7.

Felügyelet
A Kiadó feletti általános felügyeleti jogot a Zsinat gyakorolja. A felügyeleti jog gyakorlásának részjogosítványait a Zsinat Elnöksége a Felügyelő Bizottságra, különböző zsinati szakbizottságokra, gazdasági és számvizsgálói bizottságokra ruházhatja. A Kiadó tevékenységéről az igazgató a Zsinat
ülésén rendszeresen beszámol. (Mindazon ügyekben, ahol az SzMSz „Zsinat”-ot említ – az alapítás,
megszüntetés, igazgatóválasztás kivételével –, a Zsinati Tanács is eljárhat.)

		

		

A Felügyelő Bizottság
Az MRE Zsinati Tanácsa Zs.T. - 50/2010.02.24. sz. határozatával döntött arról, hogy – többek között – a
MRE Kálvin Kiadója fenntartói felügyeletére Felügyelő Bizottságot állít fel. Ezen határozatban foglalt
„az MRE közegyházi intézményei felügyeletéről szóló szabályrendelet” szabályozza és részletezi a
felügyelő bizottság feladat- és hatáskörét.  
Jóváhagyás:
Jelen SzMSz a Zsinati Tanács jóváhagyásával válik hatályossá.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A DEBRECEN,
GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN U. 15. I/6. SZ. LAKÁS ELADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 128/2011.11.16.
1.
2.

A Zsinati Tanács a Debrecen, Gáborjáni Szabó Kálmán u. 15. I/6. sz. alatti, 6111/A/6 hrsz-ú ingatlan
6 800 000 Ft-ért történő értékesítéshez hozzájárul.
A vételár az MRE Szeretetszolgálati Irodáját illeti meg, azzal a kikötéssel, hogy az csak a debreceni
intézmény céljaira fordítható.

Budapest, 2011. november 16.

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 BIHARKERESZTESI GONDVISELÉS HÁZA
REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA INGATLAN VÁSÁRLÁSSAL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 129/2011.11.16.
A Zsinati Tanács a biharkeresztesi Gondviselés Háza Református Idősek Otthona bővítése céljából hozzájárul a
Biharkeresztes, Nagy Sándor utca 13. szám alatti, 511 hrsz-ú ingatlan 12 100 000 Ft-ért történő megvételéhez.
Budapest, 2011. november 16.

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 BORSODGESZTI SZIVÁRVÁNY
REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS.T. - 130/2011.11.16.
A Zsinati Tanács az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és felhatalmazza az Elnökséget, hogy az ellátási szerződést a 2012. évre vonatkozóan, az előterjesztésben foglalt módosított formában aláírja.

Budapest, 2011. november 16.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA
SZABÓ SÁNDOR HELYETTES LELKIPÁSZTOR NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSE ÜGYÉBEN
ZS.T. - 131/2011.11.16.
A Zsinati Tanács Szabó Sándor helyettes lelkipásztor nyugdíj-kiegészítésének tárgyában úgy rendelkezik, hogy,
azon időszakra, amikor Szabó Sándor lelkipásztor helyettes lelkészi szolgálatának javadalma után nem történt
meg a Nyugdíjintézet felé a járulékfizetés – kerüljön az pótlásra. Csak a befizetés megtörténte után van lehetőség
a nyugdíj-kiegészítés emelésének kiszámítására.
Budapest, 2011. november 16.

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 LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZETÉHEZ CÍMZETT
KÉRELMEK SZOLGÁLATI ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA ÜGYÉBEN
ZS.T. - 132/2011.11.16.
A Zsinati Tanács kéri, hogy a jövőben a nyugdíjazás iránti és a gyes kiegészítő szociális segély kérelmeken felüli
kérelmek benyújtása is szolgálati úton (Esperesi Hivatal – nyugdíjas kérelmező esetében a nyugdíjba bocsátó
egyházmegye Esperesi Hivatala – Püspöki Hivatal) történjen a Nyugdíjintézet felé.
Budapest, 2011. november 16.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA SÁNDOR ENDRÉNÉ NYUGDÍJ-MEGÁLLAPÍTÁSA ÜGYÉBEN
ZS.T. - 133/2011.11.16.
1.
2.

A Zsinati Tanács Sándor Endréné nyugdíj-megállapítási ügyében benyújtott fellebbezésnek helyt ad.
A Zsinati Tanács felkéri a Jogi és Egyházalkotmányi-, valamint a Gazdasági Bizottságot, hogy a Nyugdíjtörvény vonatkozó [15. § (1)(6)] bekezdéseit vizsgálja felül az egyértelműség érdekében.

Budapest, 2011. november 16.

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 RKKK ÚJ KURATÓRIUMI TAGJÁNAK KIJELÖLÉSÉRŐL
ZS.T. - 134/2011.11.16.

1.
2.

A Zsinati Tanács a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
A Zsinati Tanács Dr. Siba Balázs kuratóriumi tag lemondását elfogadja, helyére Szontágh Szabolcsot
kéri fel.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a fenti személyi változtatással a módosított
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Budapest, 2011. november 16.

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 XIII. Zsinat
2011. november 17–18-i ülésének határozatai
A Zsinat határozata a parókiális jogok gyakorlása tárgyában
Zs. - 161/2011.11.18.
A Zsinat a parókiális elvek (szociális) ellátások területen történő megfelelő alkalmazása érdekében az alábbiak
szerint határoz:
1.
A más egyházközség területén szociális alapszolgáltatást nyújtó, vagy fenntartó egyházszervezet
elnöksége köteles a területileg illetékes egyházközség presbitériumának hozzájárulását beszerezni,
hogy a másik területén milyen szociális alapszolgáltatásokat kíván végezni. Amennyiben az érintett
presbitérium ez ellen kifogást emel, ilyen alapszolgáltatás nem végezhető.
2.
A szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgálat – az érintett egyházközségekkel egyetértésben – a más
egyházközség területén általa ellátott rászorulókat köteles tájékoztatni arról, hogy területileg mely
egyházközséghez tartoznak, az illetékes egyházközséggel a kapcsolatot, hogyan vehetik fel, az illetékes egyházközség szolgálatait (keresztelés, temetés stb.) hogyan vehetik igénybe. Az ellátott kapcsolatkeresése esetén pedig erről az illetékes lelkészt kötelesek értesíteni, a kapcsolatfelvételhez
segítséget nyújtani.
3.
Amennyiben valamely egyházközség más településen és más egyházközség területén szakosított
ellátást (bentlakásos intézményt) kíván létrehozni, ehhez köteles a területileg illetékes egyházközség presbitériumának hozzájárulását beszerezni. Jóváhagyás esetén a két egyházközségnek az intézmény működtetésével, a parókiális jogok kezelésével kapcsolatos együttműködési kérdésekről
megállapodást kell kötni. Ezen jóváhagyás és együttműködési megállapodás hiányában a felettes
egyházi testület nem hagyhatja jóvá az intézmény alapítását.
4.
Intézmény alapításához, átvételéhez már az erre irányuló szándékot be kell jelenteni az egyházmegye, egyházkerület elnökségének. Az alapítással, átvétellel kapcsolatos eljárásokra csak az elnökség
előzetes elvi jóváhagyása esetén kerülhet sor.
5.
Azon nagyvárosokban, ahol egy településen több egyházközség is működik, a saját egyházközségi
területén az intézményt alapító egyházközség elnökségének kötelessége előzetesen tájékoztatni a
település egyházközségeinek elnökségét a létrehozandó intézmény helyéről és típusáról. Ilyen esetben a többi egyházközség részről engedély nem szükséges, azonban a fokozatos testületnek kell a
jóváhagyás során mérlegelnie, hogy az adott helyen adott típusú intézmény alapítása megfelel-e az
egyház érdekeinek. Ha másik egyházközség területén kíván intézményt alapítani, akkor az 1., 2., 3.
pontok alkalmazandóak.
6.
Amennyiben tiltakozás, vagy megállapodás hiányában egyházközségi fenntartású intézmény nem hozható létre, a fokozatos egyházi testület kötelessége megvizsgálni azt, hogy az egyház érdekében áll-e
az adott helyen és formában az ellátás megvalósítása. Amennyiben erre szükség van, úgy meg kell
vizsgálni egyházmegyei, egyházkerületi, vagy zsinati fenntartású intézmény alapításának lehetőségét.
7.
Ezen szempontokat a lelkészek kötelezettségeiről szóló jogszabályokban, valamint a szeretetszolgálati törvényben érvényesíteni kell.
8.
A Zsinat felkéri a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot, hogy az oktatási területen működő intézmények tekintetében, valamint a fokozatos egyházi szervek irányából is vizsgálja meg a parókiális jogok
érvényesítésének lehetőségeit.
9.
Jelen határozat 2011. november 19. napján lép hatályba.
Budapest, 2011. november 18.

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 Zsinat Elnökségének
2011. május 28-tól 2011. november 17-ig tett intézkedéseinek elfogadásáról
ZS. - 162 /2011.11.18.
A Zsinat, a Zsinat Elnökségének – a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló
többször módosított 1994. évi II. tv. 163. § alapján előterjesztett – intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja, az
intézkedéseket megerősíti.
Budapest, 2011. november 18.

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 májusi Zsinati Tanács és Zsinat határozatainak
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
ZS. - 163/2011.11.18.
A Zsinat, a Zsinat Elnökségének a 2011 májusi Zsinati Tanács és Zsinat határozatainak végrehajtásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Beszámoló a XIII. Zsinat 2011. május 26–27-i ülése határozatainak teljesítéséről
1.
		

A közfeladatot ellátó egyházi intézményekben dolgozók bérkompenzációja tárgyában
született ZS. - 123/2011.05.26. sz. határozat vonatkozásában
A bérkompenzáció rendezésében egészen augusztus végéig gyakorlatilag semmi nem történt. 2011.
augusztus 24-én jelent meg a 164/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet, amely aztán rendelkezett az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó intézményekben dolgozók 2011. évi bérkompenzációjáról és az
ehhez szükséges fedezet első feléről. A kormányrendelet megjelenése után a Zsinati Hivatal illetékes
osztályai közreműködésével haladéktalanul tájékoztattuk a közfeladatot ellátó intézményeink fenntartóit és vezetőit. A kormányrendeletnek megfelelően 2011. szeptember 10-ig összegyűjtöttük intézményeink bérkompenzációs igényeit. A jelenlegi tudásunk szerint a 2011. tavaszi felméréssel ellentétben
– a kormányrendelet által meghatározott feltételek ismeretében – lényegesen kevesebben jogosultak
bérkompenzációs támogatásra.
Az adatgyűjtéssel párhuzamosan siettetni próbáltuk a kormányrendelet teljesítéséhez szükséges
támogatási szerződés megkötését. A szerződés szövege végül – egyeztetés nélkül – 2011. október
6-án jutott el hozzánk. Tekintettel az idő sürgetésére, mi észrevételt nem tettünk, hogy mihamarabb
sor kerülhessen az aláírásra, mely végül az MRE részéről 2011. október 29-én történt meg. A szerződés akkor lép életbe és a finanszírozás is akkor kezdődik, amikor a NEFMI illetékes államtitkára is
ellátja kézjegyével a dokumentumot.
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Az MRE szerepvállalása a magyar államadósság csökkentése tárgyában
a ZS. - 124/2011.05.26. sz. határozat kapcsán
Az MRE Elnöksége 2011. április 27-én küldte el az Országos Esperes-gondnoki Értekezlet beleegyezésével hozott, Elnökségi Tanács által javasolt, támogatásról való lemondást tartalmazó levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek. A levélre Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes válaszolt 2011. június
27-én, jelezve, hogy a Kormánynak nem áll módjában a támogatásról való lemondást elfogadni, mert
ez egy az állam költségvetésében rögzített összeg, amely fölött ilyen típusú rendelkezés nem lehetséges. Továbbá a levél jelzi azt is, hogy az igen leromlott állapotú egyházi épületeknek a felújítása
elodázhatatlan feladat.

3.
		

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége „Szentírás-hitvallás-egyház”
és az „Egyházi szolgálat-felszentelés-egyházvezetés” című teológiai munkadokumentumainak
véleményezése tárgyában született ZS. - 159/2011.05.27. sz. határozat kapcsán
A Zsinat érintett, a véleményeket előkészítő testületei, az Ökumenikus Tanácsadó Testület, a Zsinat
Külügyi Bizottsága és a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottsága új teológiai szempont felmerülése
híján nem tartotta indokoltnak azt, hogy új szakvéleményt készítsen az Európai Protestáns Egyházak
Közössége „Szentírás-hitvallás-egyház” és az „Egyházi szolgálat-felszentelés-egyházvezetés” című
teológiai munkadokumentumaival kapcsolatban, lévén hogy a véleményezés benyújtásának határideje is lejárt.

4.
		

A ZS. - 129/2011.05.27. sz. határozat ad hoc bizottság létrehozása tárgyában
a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet előkészítése kapcsán
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 rendelte el a
törvényalkotói folyamat gyakorlati megközelítésű segítése céljából.
A Dunamelléki Egyházkerület Simonfi Sándor és Takaró Tamás esperes urakat, a Tiszántúli Egyházkerület Derencsényi István főjegyző urat és Szabadi István igazgató urakat, a Tiszáninneni Egyházkerület Baksy Mária esperes asszonyt, a Dunántúli Egyházkerület pedig dr. Kovács Zsuzsanna,
jogász végzettségű lelkipásztor asszonyt delegálta az ad hoc bizottságba.
Az ad hoc bizottság októberben megkezdte működését, a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottsággal
közösen tartotta meg első ülését Balatonfüreden, 2011. október 21-én. Az ülés témái között szerepeltek a lelkésztörvény sarkalatos, koncepcionális döntést igénylő csomópontjai: Segédlelkészség,
Lelkészszentelés, Lelkészválasztási Tanácsadó Bizottság véleményének kötelező jellegű elfogadása,
Egyszemélyi vagy testületi bekebelezés, Concessa kérdéskörei.

5.	Dr. Balla Péter egyetemi tanárnak, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorává történő
		
megválasztása megerősítése tárgyában született ZS. - 131/2011.05.27. sz. határozat kapcsán
A határozat értelmében az Elnökség 2011. május 25-én az előírt úton felterjesztette Balla Péter rektori
kinevezésének kérelmét a Köztársasági Elnökhöz. A Köztársasági Elnök 2011. augusztus 30-án a
Sándor palotában adta át a rektori kinevezést szeptember 1-jei hatállyal Balla Péternek.
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6.
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A Károli Gáspár Református Egyetem alapító okiratának módosításáról szóló
ZS. - 146/2011.05.27. sz. határozattal összefüggésben
Az Elnökség a Zsinat döntését követően az elhatározott javítások után a KRE módosított Alapító
Okiratát 2011. május 27-én aláírta. Ezt követően az Egyetem 2011 októberében kapott jelzése alapján apróbb, technikai jellegű módosításra volt szükség. A módosítást az Elnökség engedélyezte és
elvégeztette. A módosítás az alapító okirat 1. számú mellékletét érintette, ahol a képzési területek és
képzési szintek tekintetében kellett másképp csoportosítva feltüntetni az adatokat.

7.	Jákob János protestáns tábori püspök megválasztásáról szóló
		
ZS. - 149/2011.05.27. sz. határozat kapcsán
Az MRE és a HM között érvényben lévő megállapodás értelmében a protestáns tábori püspököt a
református és az evangélikus egyház közösen jelöli.
Az MRE Zsinata döntése után szükség volt az illetékes evangélikus testület döntésére is, amely az
MEE Országos Presbitériuma 106/2011. (IX.15.) számú határozatával támogatólag megszületett.
A két egyház elnöksége 2011. május 26-án közös levélben jelölte, majd ezt követően szeptember
14-én közös levélben felterjesztette Jákob Jánost tábori püspöknek.
A jelölést a HM 2011. június 7-én kelt levelében elfogadta, majd október 18-án kelt levelében a felterjesztés elfogadását megerősítette.
Így 2012. január 1-jétől kerül sor az új tábori püspök kinevezésére.

8.
		

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium megalapítása tárgyában született
ZS. - 151/2011.05.27. sz. határozat kapcsán
A Magyarországi Református Egyház Zsinata Zs. - 151/2011.05.27. számú határozatával alapította meg a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumot.* Az intézmény névadója Wáli István
(kb. 1729–1779. május 29. Neszmély) református teológus, aki 1750-es évekbeli utrechti tanulmányainak idején – a világon elsőként – ismerte fel a cigány nyelv újind voltát, s vele a cigányság indiai
eredetét.
Az intézmény székhelye: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.; telephelye: 4024 Debrecen, Blaháné
utca 15. (A Szakkollégium a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Kollégiumának épületében, az e célra 2011. október 3. és november 1. között felújított első emeleti részben
nyert elhelyezést.)
A Zsinat ugyanebben a határozatában felhatalmazta az Elnökséget az új intézmény működéséhez
szükséges intézkedések megtételére, valamint a dokumentációk aláírására. Az Elnökség 2011. július 29-én megbízta Uhrin Anikó romológust a Szakkollégium vezetésével. A Szakkollégium további
munkatársai Gál Csabáné Rafael Erzsébet titkár, Tóth József intézményi lelkész, valamint – külsős
megbízottként – Forgács István független romaügyi szakértő, mint tanácsadó.
Az Elnökség 2011. szeptember 5-én megbízta Lőrincz Szabolcsot a Szakkollégium gazdasági tanácsadói tisztségének ellátásával.
Az államtól jelenleg még 25 millió Ft működési támogatást vár az intézmény, valamint a diákotthoni
normatívát, ami 116 000 Ft/év/fő.

*

Az intézmény megszervezésére és létrehozására a jezsuita, görög katolikus és evangélikus cigány szakkollégiumok életre hívásával párhuzamosan, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat részeként került sor.
A Magyarországi Református Egyház részéről dr. Kodácsy Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkésze és – később bekapcsolódva – Landauer Attila, országos cigánymissziós referens vett részt az
előkészítő munkálatokban.
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A Zsinat Elnöksége – az Elnökségi Tanáccsal történt egyeztetés után – a Szakkollégium elindulása
érdekében 2011. szeptember 9-én 5 000 000 Ft támogatást nyújtott az állami támogatás megérkezéséig. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatási szerződése 2011. szeptember 12-én
érkezett meg, mely alapján a Cigány Szakkollégium létrehozására 7 900 000 Ft értékben vissza nem
térítendő támogatást nyertünk el. A támogatási összeg október végén érkezett meg.
2011. október 11-én érkezett meg az Oktatási Hivataltól a nyilvántartásba vételi határozat, amely
alapján a Szakkollégiumot az Oktatási Hivatal a megadott adatokkal nyilvántartásba vette 2011. szeptember 5-én.
A 2011. szeptember 28–29-i, balatonszárszói Zsinat második napján az ülés résztvevői 150 000 Ftot adtak össze a szakkollégium egy tehetséges diákjának hangszervásárlására. Az összegből végül
2011. október 8-án egy Wiener Flöten WFLP1225 piccoló került beszerzésre.
Az intézményhez a 2011/12-es tanévre 23 fő felvételi jelentkezése érkezett, s végül három alkalommal került sor felvételi vizsgákra. A felvételi bizottságot dr. Kósa Karolina, Uhrin Anikó, Forgács István,
dr. Kodácsy Tamás, Tóth József és Landauer Attila alkotta.
A Wáli István szakkollégium az idei tanévet 16 cigány vagy részben cigány hallgatóval kezdte meg,
akik közül heten reformátusok, de van közöttük római-, és görög katolikus és olyan is, aki szabadkeresztyén gyülekezet tagja. Szeptember hónapban elindult a szakkollégium oktatási programja, valamint a beköltözés óta hetente van istentisztelet és két napon is lehetőségük van a hallgatóknak
lelkigondozói beszélgetéseken való részvételre.
Köszönjük a Tiszántúli Református Egyházkerületnek az intézmény megszervezésében és elindításában nyújtott támogatását, munkatársai segítségét!

9.
		
		

A Magyarországi Református Egyház és a (Dél-Afrikai) Holland Református Egyház
között kötendő testvéregyházi megállapodás tárgyában született ZS. - 152/2011.05.27. sz.
határozat kapcsán
A Zsinat határozata teljesült, az együttműködésről készült megállapodás aláírásra kerül.

10.
		

Az Országos Lelkipásztori Intézet felállítása tárgyában született
ZS. - 153/2011.05.27. sz. határozat kapcsán
Az Intézet létrehozásával kapcsolatban elindult az egyeztető munka, készült egy a határozat szempontjait figyelembe vevő részletesebb anyag, amelyről azonban a határozatban megnevezett testületek nem tudtak megállapodni. Az előterjesztés – az Elnökségi Tanács javaslata alapján – a Zsinat
következő ülésére várható.

A Zsinat határozata a Zsinati Tanács
2011. november 16-án hozott határozatainak megerősítéséről
Zs. - 164/2011.11.18.
A Zsinat, a Zsinat Elnökségének a Zsinati Tanács által 2011. november 16-i ülésén hozott határozatokról szóló
beszámolóját elfogadja, a határozatokat jóváhagyólag megerősíti.
Budapest, 2011. november 18.

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 létrehozása elnapolása tárgyában
Zs. - 165/2011.11.18.
1.

A Zsinat – az Oktatásügyi Bizottság javaslatára – a köznevelési törvény tervezetének megismerése
alapján felfüggeszti az RPI és az ERPSZ összevonásának előkészületeit.

2.

A Zsinat felkéri az Oktatásügyi Bizottságot, hogy a tárgykörben a köznevelési törvény megjelenése
után – a Zsinat 2012 májusi ülésére – készítse el végleges előterjesztését.

Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Zsinat határozata az MRE XIII. Zsinata munkaterve megvalósításának állásáról
Zs. - 166/2011.11.18.
A Zsinat az MRE XIII. Zsinata munkatervének eddigi megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Beszámoló az MRE XIII. Zsinata munkaterve megvalósításának állásáról
A Zsinat által 2009 novemberében Balatonszárszón elfogadott munkaterv meghatározta a XIII. Zsinat munkájának
irányait és behatárolta az elvégezni kívánt munka kereteit. Az elmúlt két esztendőben a zsinati szakbizottságok,
a munkájukat segítő Zsinati Hivatal és az MRE közegyházi intézményei munkájában az e munkatervben meghatározott irányok és feladatok érvényesültek. A dokumentumra, mint stratégiai keretre és célrendszerre tekintve az
elmúlt zsinati ülések alkalmával – kivéve a 2011. májusi ülést – írásos jelentést terjesztettünk elő, bemutatva az
egyes meghatározott feladatok teljesítésében megtett lépéseket.
Az alábbiakban, részben a 2011 szeptemberi tematikus zsinat egyik céljaként meghatározott értékelő visszatekintés jegyében, foglaljuk össze az egyes pontokkal kapcsolatban a Zsinat által elvégzett munkát.
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A főhangsúlyok érvényesülése
a Zsinat és a közegyház munkájában a zsinati határozatok tükrében
1.
		

Az egység építése, munkálása

A Zsinati Tanács ZS.T. - 34/2009.11.18. sz. határozatával felhívta a Nyugdíjintézetet, hogy vegye fel a
kapcsolatot a magyar református részegyházak nyugdíjintézeteivel az ottani gyakorlat megismerése
és az együttműködés lehetőségeinek kidolgozása érdekében.
A Zsinat saját munkájának keretbe foglalása, pontos célkitűzések érdekében 2009–2014-re munkatervet fogadott el 49/2009.11.20. sz. határozatával elhatározva, hogy az egyház közösségével dialógusban, a munkatervben foglalt hangsúlyok mentén, a leírt feladatok megvalósításán kíván dolgozni
a XIII. ciklusban. A Zsinat a gyülekezetek, fokozatos egyházi szervezetek figyelmébe is ajánlotta munkatervét, javasolva, hogy egyházunk közösségei az elfogadott munka-kerete alapján fogalmazzák
meg saját terveiket, programjaikat a következő évekre.
A Zsinat az egységes lelkésztovábbképzés biztosítása céljából ZS. - 50/2009.11.20. sz. határozatával létrehozta az Országos Továbbképzési és Koordinációs Testületet (OTKT).
		 A Zsinat ZS. - 52/2009.11.20. sz. határozatával ratifikálta a Magyar Református Egyház Egységes
Alkotmányát.
		 A Zsinat ZS. - 55/2009.11.20. sz. határozatával Énekeskönyv Bizottság felállításáról döntött, az új
magyar református énekeskönyv megalkotása céljából. A Bizottság később kiegészült a Magyar Református Egyház többi részegyháza küldötteivel.
		 A Zsinat ZS. - 58/2009.11.20. sz. határozatával úgy határozott, hogy a 2009. május 22. napján
Debrecenben megrendezett Alkotmányozó Zsinatra emlékezve, 2010. évtől kezdődően a május 22.
napjához legközelebb eső vasárnap a Magyar Református Egység Napja legyen. Javasolta, hogy a
Kárpát-medencei lelkipásztori vendégszolgálatok időzítése május 22. napjához kötődjön.
		 A Zsinati Tanács ZS.T. - 54/2010.06.02 sz. határozatával az energiaipar liberalizációjával kapcsolatos egységes fellépést kívánt elérni, amikor felkérte az egyházkerületeket, hogy szakértőikkel vegyenek részt abban a munkabizottságban, amely az egyházi szervezetek, intézmények közös alapokon
történő energetikai beszerzéseire alakult. Az egyházkerületeket és intézményeket pedig kérte, hogy
a munkabizottság ajánlásait figyelembe véve törekedjenek a közös beszerzés megvalósítására.
		 A Zsinat ZS. - 68/2010.06.04. sz. határozatában Isten iránti hálával üdvözölte a Magyar Köztársaság
Parlamentjének a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása kapcsán hozott
döntését, 69/2010.06.04. sz. határozatával pedig azt, hogy az Országgyűlés június 4-ét, az 1920-ban
aláírt trianoni békediktátumra emlékezve, a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
		 A Zsinat ZS. - 71/2010.06.04. sz. határozatában adta tudtul, hogy a választójogi törvény módosításának elfogadásával a Zsinat megteremtette annak lehetőségét, hogy megfelelő törvényes keretek
között a lelkészi állás betöltésének lehetőségét kiterjessze a Magyar Református Egyházban szolgáló
lelkipásztorokra.
		 A Zsinat a ZS. - 76/2010.06.04. és ZS. - 99/2010.11.18. sz. határozataival megteremtetette az egységes lelkészképesítés, ZS. - 77/2010.06.04. sz. határozattal az egységes lelkésztovábbképzés kereteit,
a vonatkozó szabályrendeletet elfogadta.
		 A Zsinat ZS. - 78/2010.06.04. sz. határozatával az MRE a Választójogi törvényének módosításáról
szóló 2010. évi I. törvényt elfogadta, amely által törlésre került a magyar állampolgárság, mint a lelkészek választhatósági feltétele.
		 A Zsinati Tanács ZS.T. - 67/2010.11.17. sz. határozatával a Magyarországi Református Egyház nyugdíjrendszerének hosszú távú átalakításáról határozott, ZS.T. - 68/2010.11.17. sz. határozatával pedig
felhívta a Nyugdíjintézeti Intézőbizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a nyilvántartási rendszerben a tagsági és fenntartói járulék címén érkezett befizetések egységes rendszerben jelenjenek
meg.
		 A Zsinat ZS. - 97/2010.11.18. sz. határozatával a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet kapcsán úgy határozott, hogy a tv. alapját a lelkészek életpályájának törvényi szabályozása képezze.
		 A Zsinat ZS. - 98/2010.11.18. sz. határozatával elfogadta a lelkészek különbözeti és honosítási vizsgái rendjéről szóló egységes szabályrendeletet.
		 A Zsinat a ZS. - 101/2010.11.18. sz. határozatával úgy döntött, hogy az MRE gazdálkodásának egységesebb és átláthatóbb és professzionálisabb rendszerének kialakítása céljából új Gazdálkodási
törvényt alkot.
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		 A Zsinat ZS. - 107/2010.11.18. sz. határozatával az országos református szakképzési hálózat kialakításáról döntött.
		 A Zsinat a ZS. - 127/2011.05.26. sz. határozatával a RPI és az ERPSZ összevonásával egy többcélú, közös igazgatású, országos feladatellátású közoktatási intézmény kialakítását határozta el.
A telephelyekkel országos feladatellátást biztosító intézmény alapító okiratát a Zsinat legkésőbb 2012
májusában tárgyalja.

2.
		

Az egyház közösségeinek erősítése

A Zsinat ZS. - 31/2009.05.14. sz. határozatával javasolta az egyházkerületeknek – egy a Dobos Károlydíjhoz hasonló – a lelkipásztori munkát elismerő díj alapítását.
		 A Zsinat ZS. - 45/2009.11.20. sz. határozatával elrendelte, hogy 2010–2013 között az október utolsó vasárnapjának perselyadománya évente egy-egy egyházkerület épülő új temploma felépítésére
fordíttassék.
		 A Zsinat ZS. - 56/2009.11.20. sz. határozatával kifejezésre juttatta, hogy fontosnak tartja református
őseink emlékének méltó megőrzését és kegyeleti helyeik számontartását. Ennek érdekében létrehozza a Református Emlékhely Bizottságot.
		 A Zsinat ZS. - 65/2009.11.20. sz. határozatával megkezdte az előkészületeket a Reformáció 500.
évfordulója (2017) megünneplésére.
		 A Zsinat ZS. - 70/2010.06.04. sz. határozatával rendkívüli árvízi segély nyújtásáról döntött a
Tiszáninneni Református Egyházkerület területén bajba jutott családok megsegítésére.
		 ZS. - 92/2010.06.04. sz. határozatával a Zsinat hozzájárult, hogy a közösségi munka fontosságára
ébresztő „Magvető” stratégiai missziós társasjátékot a Világmisszió Éve alkalmából „az MRE ajánlásával” felirattal jelentesse meg a Kiadó.
		 A Zsinati Tanács ZS.T. - 66/2010.11.17. sz. határozatával a balatonszárszói SDG Konferencia-központ üzemeltetésével kapcsolatosan úgy határozott, hogy a konferencia-központot a jövőben egyházi üzemeltetésben kell tartani.
		 A ZS. - 100/2010.11.18. sz. határozat az egyházi és társadalmi megbékélés folyamata gondozása
tárgyában született: ezáltal zsinati felhatalmazásra az ET körlevél formájában adott tájékoztatást a
gyülekezetek presbitériumainak és az egyházi fenntartású intézmények vezetőinek a múltfeltárás céljáról, a Tényfeltáró Bizottság megalakulásáról és feladatáról.
– A 2011-es esztendőt (a rendszerváltást követő 3×7-ik, azaz 21. esztendőt) a megbékélés és kiengesztelődés 7 éves ciklusának kezdő évévé nyilvánította.
– A Zsinat javaslatára minden év október 23. és november 4. közötti vasárnapon, illetve az 1956-os
forradalom emlék-istentiszteletein kerülhet sor a múlt vétkeiért való felelősségérzet és a megbékélés tematizálására.
– A múltfeltárás és engesztelődés lelkészi továbbképzések, egyetemi oktatás, DC előadások témája.
– A Tényfeltáró és Értékelő Bizottság kutatási eredményeinek folyamatos megismerése és közzététele mellett sor kerülhet a kiengesztelődés és megbékélés istentiszteleti megélésére is.
– Megfogalmazta a megbékélés 7 évenkénti megismétlésének javaslatát.
A Zsinati Tanács ZS.T. - 77/2010.12.08. sz. határozatával az egyházkerületi tartalékalap terhére
4 000 000 Ft-os egyszeri támogatást nyújtott a vilmányi II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola
leégett tetőszerkezetének újjáépítéséhez.
		 A Zsinat ZS. - 151/2011.05.26. sz. határozatával megalapította a Wáli István Református Cigány
Szakkollégiumot, melynek szakmai profilja a cigány származású, felsőoktatásban tanuló hallgatók
tehetséggondozása, keresztyén életvitelre való nevelésének elősegítése.
		 A Zsinati Tanács ZS.T. - 92/2011.02.23. sz. határozatával az önkormányzati intézmények átvételének szabályozása tárgyában adott ki ajánlásokat.
A Zsinat a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlésének az Országos Lelkipásztori Intézet létrehozásával kapcsolatos javaslatát támogatta, és felkérte az illetékes bizottságokat, hogy
tegyenek javaslatot a következő Zsinat ülésére az Országos Lelkipásztori Intézet létrehozására és
alapítására (ZS. - 153/2011.05.26.).
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		 A Zsinat ZS. - 124/2011.05.26. sz. határozatában tudomásul vette, 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 egyház előtt álló feladatok és a megoldásra váró problémák számbavétele, valamint a ciklus eddigi három évének értékelése érdekében rendkívüli ülés tartásáról döntött ZS. - 157/2011.05.26.
sz. határozatával (Balatonszárszó, 2011. szeptember 28–29.).

3.

A presbiter-zsinati elv érvényesítése, megerősítése

A Zsinat ZS. - 37/2009.05.14. sz. határozatával a világi feladatok, vélemények becsatornázása, valamint
a zsinati szakbizottságok munkájának segítése céljából tanácsadó testületek felállításáról döntött.
		 A Zsinati Tanács ZS.T. - 33/2009.11.18. sz. határozatával felügyelő szerv felállítását határozta el
mindazon zsinati fenntartású intézmények, vagy önálló jogi személyiségű szervezeti egységek tekintetében, ahol azt a vagyon mértéke megköveteli, majd a ZS.T. - 50/2010.02.24. sz. határozatával
elfogadta a Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó szabályrendeletet is.
A Zsinati Tanács 2011-ben is fenntartotta a közoktatási támogatások könyvvizsgálói ellenőrzésének kötelezettségét (ZS.T. - 88/2011.02.23.).
		 A Zsinat ZS. - 133-134/2011.05.26. sz. határozatával úgy határozott, hogy lelkészi jellegű személy
ne lehessen tagja a presbitériumnak. Ezen határozat értelmében elrendelte a Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú választójogi törvény 4. § (3) bekezdésének
módosítását.
Az elfogadott munkaterv értelmében az elhatározott főirányok érvényesítésének igénye az MRE
szolgálata teljes spektrumára vonatkozik, de számon kérhető módon csak a közegyház munkájában
jelenhet meg.
A fenti határozatok, ha a főirányok érvényesülésének teljességét nem is, a Zsinat munkájában való
egyöntetű megjelenését alátámasztják.
A Zsinat főirányoknak megfelelő szolgálata megerősítését szolgálta – az elhatározás szerint – a
teológiai-tanulmányi munka erősítése és határozottabb összefogása is. Ennek érvényesítése érdekében kialakításra került a teológiai referens munkakör és számos konkrét esemény, projekt valósult
meg. Ezek közül néhány:
– még az előző ciklus határozata nyomán elindult a Parókiális Könyvtár új folyama, Kálvin kommentárjainak kiadásával,
– megkezdődött az új énekeskönyv és
– a közös Kárpát-medencei istentiszteleti rendtartás kidolgozása,
– érdemben részt veszünk a különböző nemzetközi egyházi szervezetek által kidolgozott teológiai
dokumentumok véleményezésében (az elmúlt időszakban több ilyen is volt).
A sor még folytatható.

Az elhatározott feladatok megvalósításában végzett munka

1.

(Egyház)-szociológiai felmérés(ek) készítése
Eddig az erőforrások elégtelensége miatt nem került a Zsinat elé az egyházkerületi szakértők megkérdezésével és bevonásával készült munkaterv. Az egyházban már eddig is rengeteg adat és információ halmozódott fel, amelyek szakértő értékelés és ezek alapján egy esetleges kutatás pontos
céljának meghatározása szükséges. A Missziói Bizottság 2012. évi tervei között szerepel a meglévő
felmérések, kutatások közös vonásai erősítése és felhasználásának jobb biztosítása. E munkát segítheti az, hogy a Károli Egyetemen akkreditálták a szociológia szakot, amely segíthet egy szociológiai
műhely létrehozásában, továbbá, hogy van már olyan egyházkerület, ahol kifejezetten a felmérés és
a tervezés céljára szociológus került alkalmazásra.
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A magyar református énekeskönyv összeállítása és kiadása
A zsinat eddigi ülésein is és most is külön napirend alatt tárgyalja a területen végzett munkáról készített beszámolót.

3.

A református közoktatási rendszer újragondolása, erősítése
A közoktatást illetően, minden az újragondolás irányába tett erőfeszítés ellenére nem sikerült az oktatás stratégiáját és az eddigieknél egységesebb rendszerbe foglalását illetően érdemben előrejutni.
Az Oktatásügyi Szakbizottság – a Zsinat felkérése alapján – 2010-ben a Zsinat elé terjesztette a közoktatás országos tanügy-igazgatási szervének és háttérintézményeinek átalakításával kapcsolatos
javaslatokat. Az előterjesztés elbukott. Az Országgyűlés 2011-ben pontosan ezen struktúra mellett
alakítja át a magyar oktatás szervezeti rendjét. A változásokra történő felkészülés esélyét elveszítettük. 2012-ben csupán az RPI és az ERPSZ szervezeti összevonására kerülhet sor – amennyiben
ezt a Zsinat támogatja: az alapító okirat beterjesztésének határideje 2012 májusa. 2011 nyarán 17 új
feladat-ellátási hellyel gyarapodott a református közoktatás.
A felsőoktatás területén a legjelentősebb és előremutató változás, hogy a Tiszántúli Református
Egyházkerület 2011. szeptember 1-jével integrálta a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolát a Debreceni Református Hittudományi Egyetembe.
A ciklus munkatervében megfogalmazott cél szerint folyt és gyorsult fel az utóbbi 2-3 évben a
Károli Gáspár Református Egyetem átalakítása. Lelki, szellemi, szakmai, humán erőforrás, gazdasági
értelemben az utóbbi két esztendőben gyakorlatilag a KRE újraalapítása tanúi lehettünk, abban a
reménységben, hogy talán végre szárnyat bonthat egy a református értékeket továbbadó és versenyképes intézmény, amely lassan egyre több ponton tudja segíteni, szolgálni egyházunkat küldetése
beteljesítésében. Idetartozó konkrét eredmények: a KRE teljesítette az akkreditációs monitoring sikeréhez szükséges feltételeket (kinevezett rektora, dékánjai vannak; megvan az ÁJK-n is az előírt min.
40 fős állandó oktatói létszám; stb.); több új szak sikeres akkreditációja történt meg az elmúlt szűk 1
évben; a MAB akkreditálta a Történettudományi Doktori Iskolát.

4.

Az egyházközségek működésének, fenntartásának áttekintése
A lelkészek jogállásáról szóló, valamint a gazdálkodási törvény újabb részei kerülnek a Zsinat elé
tárgyalásra a novemberi ülésen is.

		 A Zsinat ZS. - 135/2011.05.27. sz. határozatában kimondta, hogy szükségesnek látja a kiemelt gyülekezetté minősítés feltételeinek törvényi pontosítását és az ilyen helyeken betöltendő lelkészi állás
feltételeinek meghatározását. A témában elvégzett munkáról e Zsinat hívatott dönteni.

5.

Az egyházon belüli együttműködések elősegítése, szempontjainak meghatározása
Jelentős együttműködés valósul meg a Kárpát-medencén belül, a Generális Konvent keretében. Majd
minden szolgálati ág rendszeres egyeztetéseket tart. Sokat javult a közegyházi intézmények és szervezetek közötti együttműködés is, miközben erősödnek a más fenntartású egyházon belüli intézmények közötti együttműködések is (pl. kommunikációs téren).
Az idei esztendő fejleménye, hogy a Zsinati Tanács 75/2010. (XII.8.) határozata nyomán 2011-ben
49 közoktatási intézmény 18,7 M Ft támogatást gyűjtött az önálló művészetoktatási intézmények
fenntartásának segítésére.
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A Magyar Református Egyház erősödése
2010-ben fogadtuk el a Generális Konvent első közös költségvetését, amely a közös gondolkodást
és az együttműködést más szintre emelte az MRE részegyházai között. A közösen vállalt feladatokat
immár közös költségvetés keretében valósítjuk meg. Az egyházi szolgálat egyre több területén erősödött vagy alakult ki együttműködés a részegyházak között. A legfrissebb fejlemények között pedig a
Kárpát-medencén túli diaszpórára való felelős odafigyelés és a szolgálat különböző formái támogatása emelhető ki.
Létrejött 2009. május 22-én a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap, melynek első sikeres
gyűjtésére 2010 októberében került sor. Ennek eredményeként jelentős támogatást sikerült eljuttatni
a 4 kárpátaljai líceum és a bácskossuthfalvai óvoda számára.
A munka több fázisában egyesült az Énekeskönyvi Bizottság és a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága. A két testület feladatát külön-külön végezve, de egymásra figyelemmel dolgozik.
Az egyházi élet minden szintjén konkrét tapasztalatai élnek a Magyar Református Egyházon belüli
együttműködésnek. Számos testvérkapcsolat, közös projekt és egymás terhének hordozása különböző formái igazolják, hogy a magyar reformátusok egysége napi valóság. Mindezeket erősítette
és népszerűsítette az idei VI. Magyar Református Világtalálkozó eseménysorozata és a Csillagpont
találkozó.

7.

Az önkéntes szolgálat fejlesztése, feltételei biztosítása
2011 az önkéntesség európai éve. Az esztendőben az önkéntesség területén végzett szolgálat eseményeivel külön előterjesztés foglalkozik a Zsinaton.
Az önkéntes szolgálat szeptember 1-jétől kialakított új, országos koordinációjától azt reméljük,
hogy a gyülekezeteknél, fokozatos egyházi szervezeteknél és intézményeknél felhalmozódott tudás
és tapasztalat az érdeklődők szélesebb köréhez juthat majd el, ezzel segítve a bevált gyakorlatok
terjesztését és új ötletek bevezetését.

8.

A cigányok és a társadalom perifériájára kerültek közötti szolgálat

Sajnos, a munkát koordináló Cigánymissziós Tanácsot már jó ideje nem sikerült összehívni – legutóbb ez év októberében maradt el az ülés. Ami ugyanakkor nem jelenti a területhez kapcsolódó
munka megállását.
Megindult, illetve megpezsdült az egyházkerületi cigány missziós felelősök közötti munka. Az EU
elnökséghez kapcsolódóan sikerült tartalmas és református módon bekapcsolódnunk az állam által
gondozott programok, egyeztetések sorába, különösen is a cigányok közötti szolgálat terén. Szintén
e program részeként színvonalas cigánymissziós európai találkozót szerveztünk és kezdeményezésünkre elindult a közös gondolkodás ökumenikus körben is.
		 A Zsinat ZS. - 151/2011.05.27. sz. határozatával megalapította a Wáli István Református Cigány
Szakkollégiumot. Az intézmény szakmai profilja a cigány származású, felsőoktatásban tanuló hallgatók tehetséggondozása, keresztyén életvitelre való nevelésének elősegítése.

9.

A nemzetközi egyházi jelenlétünk erősítése teológiai, tanulmányi munkánk javításával
Az alábbi lista a bizottsági munkatervben szereplő célokat, illetve az ezek alapján történt fókuszálás
célkitűzéseit is figyelembe veszi. Igyekszem a tényekre szorítkozni. Bizonyos folyamatok már valamivel a ciklusterv elfogadása előtt elindultak, illetve eredményre is vezettek.
A jelenlét erősítése nemzetközi szervezetekben
Az elmúlt 1–1,5 évben számos testületbe juttattunk be delegáltakat, illetve megteremtettük a delegáltak munkájának koordinációjához szükséges keretet. Igyekeztünk a kommunikációban és a döntéshozatalban is „kanalizálni” a nemzetközi munkát. Több nemzetközi szervezet választotta konferenciája, rendezvényei helyszínéül Magyarországot.
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Testületek:
1.
CEC CiD: Szabó István. Bizottsági ülés és missziói konferencia Budapesten,
2.
CEC: Rajos Krisztina a Központi Bizottságban. A CEC Budapesten tartja 2013-as közgyűlését,
3.
CEC CSC: Hámori Ádám a Felügyelő Bizottság tagja. Kodácsy Tamás a Globalizációs
munkacsoport tagja. A „Wealth and Powerty” konferencia lebonyolítása,
4.
CEC Call Network: aktív részvétel (Lőrincz Szabolcs),
5.
CEC újjáalakításáért felelős munkacsoportban való aktív részvétel (Tarr Zoltán). A bizottság ülése tavaly ősszel Magyarországon,
6.
REV: Egységes Kárpát-medencei fellépés a REV alakuló nagygyűlésén. A nagygyűlés
tematikus előkészítésében való aktív részvétel. Jerry Pillay látogatása Magyarországon,
7.
REV Európa: Ódor Balázs alelnök lett,
8.
GEKE/CPCE: számos szakvélemény elkészítése. Munkacsoportokban aktív, koordinált
részvétel (Fazakas Sándor, Ferenczi Árpád, Iszlai Endre),
9.
EVT: EAPPI programban való részvétel megújítása (Ferenczy Enikő).
Teológiai munka megerősítése:
10.
teológiai referens munkába állása,
11.
Ökumenikus Tanácsadó-testület elindítása,
12.
teológiai dokumentumok véleményezése (kb. 10 véleményezés, kettő ebből a Zsinat napirendjén).
Önálló kezdeményezések:
13.
EU elnökségi program lebonyolítása, szoros szakmai együttműködés a CEC CSC-vel.
Partnerkapcsolatok erősítése tartalmi együttműködésekben (projektek)
A testvéregyházi kapcsolatokat igyekszünk összehangolni, illetve szakmai, munkaági együttműködések formájában megerősíteni. Számos elképzelés született, de ezek közül egyelőre kevés öltött konkrét formát. Az együttműködés lehetőségeit ugyanakkor valamennyi érintett partneregyházzal írásban
rögzítettük (PC USA, UCC-Global Minisries, Rajnai Egyház, Skót Egyház, URC, Francia Református
Egyház). 2011-ben számos testvéregyház zsinatán részt vettünk azzal a céllal, hogy közös témákat
és kezdeményezéseket találjunk.
Néhány példa:
14.
egyes munkaágak külkapcsolatainak aktív alakítása, partneregyházak bevonásával.
MRSZ (pl. EED szakmai átvilágítás), Menekültmisszió (Rajna, Global Ministries), Cigánymisszió (erős kísérlet), Ifjúsági Iroda (szakmai utak szervezése – Skócia, Rajna),
15.
Öko gyülekezeti munkacsoport megalakítása, európai projekt a Skót Egyházzal,
16.
Önkéntes angol nyelvtanárok a menekülttáborokban – a projekt újraindítása (ESI),
17.
Együttműködés a lelkésztovábbképzésben – Rajnai és Vesztfáliai Egyház,
18.
Heidelbergi Káté jubileumi konferencia – Német Református Szövetség és Osztrák Református Egyház,
19.
Testvéregyházi szerződés a Holland Református Egyházzal (Dél-Afrika),
20.
CSP külföldi vendégek.
Kárpát-medencei együttműködés elmélyítése a külügyekben
Valamennyi területen (nemzetközi szervezetek és testvéregyházak) érvényesítettük az egységes egyházból fakadó új helyzetet. A Magyar Református Egyház és a Generális Konvent „bevett”, elfogadott
jelenség lett. A segélyügyekben megerősítettük a Kárpátalját támogató rendszert a MRSZ-szel egyeztetve. A Generális Konvent elnökségének napirendjén tartjuk a nemzetközi, ökumenikus témákat.
Létrehoztuk a GK külügyi hálózatát.
Diaszpóra
A diaszpóra közösségek gondozásában az elkezdett munka folytatódott, kialakult a lelkészküldés
rendszere (ld. Svájc). A kérdést napirenden tartjuk.
21.
tárgyalások megújítása és a megállapodás előkészítése az EKD-val,
22.
tárgyalás az Osztrák Református Egyházzal a Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat működtetéséről,
23.
alkalmi lelkészküldés rendszeresítése, közös költségvetési fedezettel,
24.
a brüsszeli lelkészküldés előkészítése.
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Kommunikáció
A legfontosabb nemzetközi, ökumenikus eseményeket és folyamatot igyekszünk hangsúlyosan megjeleníteni az egyházi kommunikációban, különös hangsúlyt fektettünk azok jelentőségének megvilágítására. Számos háttéranyagot készítettünk a honlap számára.
Az egyházi döntéshozatalban, a zsinaton és más testületekben az ökumenikus témákat napirendre
tűztük, a világegyházhoz való tartozás tudatát igyekeztünk erősíteni. A Zsinat elfogadta és rendszeresítette a testvéregyházak delegáltjainak meghívását.
2011 végére terveink szerint elindul az angol nyelvű kommunikáció, ami a legnagyobb adósságunk: honlap és hírlevél. A tervek elkészültek, a Bizottság többször tárgyalta azokat. Az anyagok egy
része készen áll, az oldal működtetésére is konkrét tervek készültek.

Budapest, 2011. október–november
Összeállították
a Zsinati Hivatal osztály-, és irodavezetői,
a zsinati tanácsos vezetésével

A Zsinat határozata a 2011. szeptember 27-28-án ülésezett
tematikus Zsinat eredményéről és a munka továbbviteléről
Zs. - 167/2011.11.18.
1.
2.

3.
4.
5.

A Zsinat a tematikus Zsinat felvetéseinek továbbgondozására tett javaslatot elfogadja és támogatja.
A Zsinat felkéri a Teológiai és Tanulmányi Bizottságot, hogy készítsen javaslatot a tematikus Zsinat
teológiai szempontú vizsgálata alapján az egyház szolgálata jövőbeni teológiai hangsúlyai meghatározására. A Bizottság a munkába vonja be a magyarországi lelkészképző intézmények tíz oktatóját.
A Zsinat – az előterjesztett mandátummal, összeállításban és menetrenddel – létrehozza az Egyházi
Jövőkép (ad hoc) Bizottságot, amelynek tagjai megválasztására felhatalmazza a Zsinati Tanácsot.
A Zsinat kéri a Bizottságot, hogy teremtsen lehetőséget a Zsinat tagjai számára egy zárt internetes
fórumon a vélemények kifejtésére.
A Zsinat az Egyházi Jövőkép (ad hoc) Bizottság előterjesztésének első munkaváltozatát 2012. szeptember 30-ig kéri elkészíteni.

Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A tematikus Zsinat „kimenete” – következő lépések, döntések
A tematikus Zsinat felvetéseinek további gondozása érdekében a Zsinat Elnöksége – az Elnökségi Tanáccsal való
egyeztetést követően – az alábbi javaslatot teszi.
A Zsinat a tematikus zsinat felvetései teológiai szempontú vizsgálatára és az egyház szolgálata jövőbeni teológiai hangsúlyai meghatározására javaslat kidolgozására kéri fel a Zsinat Tanulmányi, Teológiai Bizottságát.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy e megbízás teljesítésébe vonja be a magyarországi lelkészképző intézmények
oktatói közül max. 10 főt.
A Bizottság feladata teológiai, igei útmutatás készítése az egyház élete és szervezete megújítása számára.
A javaslatot a Zsinat, illetve meghatalmazás útján a Zsinati Tanács kell tárgyalja és elfogadja.
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A Bizottság munkarendje: a Zsinat javasolja a Bizottság lehető legrövidebb időn belül való összehívását és a
munka megkezdését. A Bizottság jelentését a februári Zsinati Tanács elé terjeszti.
A tematikus zsinat felvetései továbbvitelére és gondozására a Zsinat hozza létre az Egyházi Jövőkép Bizottságot. A Bizottság mandátuma: a XIII. zsinat munkaterve és a tematikus zsinat felvetései alapján
–
az egyházi munka irányának meghatározására,
–
egyházszervezeti,
–
finanszírozási,
–
egyházfegyelmi és
–
liturgiai, istentiszteleti kérdések megoldására elvi és gyakorlati javaslatok kidolgozása a Zsinat számára.
A bizottság tagjai (összesen max. 20 fő): olyan szakértők, akik a Zsinat választása alapján az egyház életében,
teológiában, egyház- és vagy közigazgatásban jártasak, jogász, gazdasági szakember, valamint a Zsinat Missziói, Külügyi, Tanulmányi, Kommunikációs, Oktatási és Gazdasági Bizottságai elnökei.
A tagok megválasztására, a Zsinat felhatalmazása alapján, a Zsinati Tanács következő, decemberi ülésén kerül
sor. A bizottság munkájáról folyamatosan beszámol a zsinatnak.
Időzítés, munkaterv
A bizottság munkatervét 2012. április 30-ig az Elnökség útján benyújtja a Zsinathoz. A Bizottság munkájáról
az első beszámolót az őszi zsinat elé terjeszti. A Zsinat őszi tanácskozását követően a Bizottság szükség szerint
átdolgozza a javaslatot, amely ezt követően megküldésre kerül az egyházmegyék és egyházkerületek számára
konzultációra.
Az egyházmegyék és egyházkerületek javaslatai, szempontjai szerint átdolgozott anyagot a 2013. őszi zsinat
tárgyalja és határozza meg a további tennivalókat. A bizottság munkájával összefüggő egyéb kérdések, ügyek titkári feladatok ellátását egy erre a feladatra alkalmazott munkatárs végzi, a lehető leghamarabb történő munkába
állással a Bizottság munkájához szükséges fedezetről a Zsinati Tanács szükséges rendelkezni.

A Zsinat határozata a Magyarországi Református Egyház és a (Dél-Afrikai) Holland
Református Egyház közötti testvéregyházi megállapodás megkötéséről
ZS. - 168/2011.11.18.
1.
2.

A Zsinat Isten iránti hálával üdvözli a Magyarországi Református Egyház és a (Dél-Afrikai) Holland
Református Egyház közötti testvéregyházi kapcsolat kiépülését.
A Zsinat a két egyház közötti egyetértési megállapodás szövegét megismerve, az abban foglaltakat
elfogadja, megerősíti és felhatalmazza az Elnökséget a megállapodás aláírására.

Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Egyetértési megállapodás
a Magyarországi Református Egyház és a (dél-afrikai) Holland Református Egyház
között kötendő kétoldalú ökumenikus megállapodásról
1.

2.

3.

4.

Mi, a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a (Dél-Afrikai) Holland Református Egyház (DRC)
kölcsönösen református egyházként ismerjük el egymást. Tesszük ezt annak alapján, hogy egyházaink tanítása összhangban van Isten igéjével, amely írva van a Szentírásban és kifejezésre jut.
1.1.
Az óegyházi ökumenikus hitvallásokban, amelyekben az egy egyetemes (katolikus) keresztyén egyházzal való kapcsolatunkat juttatjuk kifejezésre,
1.2.
A Heidelbergi Kátéban és a Második Helvét Hitvallásban (MRE), valamint a Heidelbergi
Kátéban, a Belga Hitvallásban és a Dordrechti Kánonokban (DRC), amelyekben a református hagyománnyal való kapcsolatunkat juttatjuk kifejezésre.
Jövőbeli körülmények és Isten igéjének jobb megértése új hitvallások elfogadását és
meglévő hitvallások módosítását eredményezhetik. Elkötelezzük magunkat, hogy ezzel
kapcsolatos lépéseket csak egymás tudtával kezdeményezünk.
A fentiek alapján egyetértésben nyilvánítjuk ki teljes közösségünket, amelyet a Református Egyházak
Világközösségének alkotmány is rögzít, illetve teljes ökumenikus kapcsolatunkat. Ez magába foglalja:
2.1.
a teljes úrasztali és szószéki közösséget;
2.2.
egymás egyháztagságának teljes, kölcsönös elismerését;
2.3.
a szolgálatra való felszentelés kölcsönös elismerését és a lelkészek kölcsönös meghívhatóságát – figyelembe véve az érintett egyház belső szabályozását a lelkészek képzésére
és felszentelésére;
2.4.
kölcsönös, testvéri küldöttként való meghívást egymás zsinatára, biztosítva a felszólalás
jogát;
2.5.
folyamatos kölcsönös tájékoztatást az egyházakban zajló fejleményekről.
A Magyarországi Református Egyház és a (Dél-Afrikai) Holland Református Egyház megállapodásuk
értelmében a következő területeken kívánják megvalósítani partneri együttműködésüket, a Magyar Református Egyház többi részegyházának és a dél-afrikai Holland Református Egyházak családjának
bevonásával:
3.1.
A magyarok közötti lelkigondozói szolgálat Dél-Afrikában.
3.2.
Közös missziói kezdeményezések a következő területeken:
3.2.1. Gyülekezetek támogatása abban, hogy missziói közösséggé váljanak;
3.2.2. Saját fiataljaink és a fiatal társadalom elérése;
3.2.3. Közös szolgálat Malawiban (a MRE Tiszáninneni Református Egyházkerülete és
a DRC „Western and Southern Cape” regionális zsinata bevonásával);
3.2.4. Migránsok, menekültek és kisebbségek közötti szolgálat;
3.2.5. Globális katasztrófa elhárítás.
3.3.
Teológiai képzés és teológiai kutatás
3.3.1. Oktatók és diákok cseréje;
3.3.2. Közös teológiai kutatómunka;
3.3.3. Publikálás egymás szakmai folyóirataiban;
3.3.4. Teológiai irodalom megosztása egymással.
3.4.
Igazságosság, megbékélés és „gyógyító emlékezés” társadalmainkban
3.4.1. Egyházaink ezzel kapcsolatos tapasztalatának kölcsönös megosztása;
3.4.2. Közös tanulmányi munka és kezdeményezések e területen.
3.5.
Az Accrai Nyilatkozat feldolgozása
3.5.1. Kiemelt témák tanulmányozása;
3.5.2. Közös kezdeményezések szövetségben a társadalmi igazságosságért.
A fent említett területeket időnként felülvizsgálhatók.
Jelen egyetértési megállapodással arról tanúskodunk, hogy a Krisztus testének egysége, különösen
is a mi hagyományunkban, kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezt azért tesszük, hogy „higgyen a világ”
(Jn 17,21).
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A Zsinat határozata a konfirmációval kapcsolatos elvi és gyakorlati
KÉRDÉSEK MEGVIZsGÁLÁSÁRÓL
Zs. - 169/2011.11.18.
1.

2.

A Zsinat munkacsoportot hoz létre a konfirmáció egészének vizsgálata és a jelenlegi gyakorlat szükség szerinti megváltoztatása előkészítésére. A munkacsoport tagjai a Zsinati Tanulmányi és Teológiai
Bizottság, valamint a Doktorok Kollégiuma szekciói által delegált tagok.
A Zsinat kéri, hogy a munkacsoport tegyen jelentést a következő (májusi) ülésen.

Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Előterjesztés a konfirmációval kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekről

	I.
1.

2.

3.

	II.
1.

A konfirmáció kérdéskörével kapcsolatos eddigi konzultációk
A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság az előző zsinati ciklusban több alkalommal foglalkozott a
konfirmáció jelenlegi gyakorlatával, mely érthető okokból krónikus válságjelensége egyházi életünknek. E problematika napjaink objektíve kedvezőnek minősíthető, hazai katechetikai feltételrendszere
ellenére is gondot okoz gyülekezeteinkben. A protestáns egyházak mindegyike küzd e nehézséggel,
s keresi a megoldást a nemzetközi felmérések tapasztalatai szerint.
A Doktorok Kollégiuma 2007-ben Kaposváron konfirmációi konferenciát tartott, hogy teológiai és gyakorlati oldalról egyaránt körüljárja és elemezze a témát. Ezt megelőzően a Fehérgyarmaton 2006-ban
megrendezett keresztség konferencián is szerepelt egy olyan téma, mely a kereszteléstől a konfirmációig terjedő időszak gyakorlatát, tanítási módszertanát vizsgálta. E konferenciák nem csupán
az elvont tudományosság alkalmai voltak, hanem lehetőséget teremtettek a lelkipásztorokkal való
konzultációra.
A Zsinat Elnökségi Tanácsa kérésének eleget téve a DC újszövetségi, rendszeres teológiai, gyakorlati
teológiai és egyházszociológiai szekciója 2011. augusztus 24-én, Debrecenben összevont szekcióülést tartott, megvizsgálva a keresztség és a konfirmáció kérdésével összefüggő időszerű kérdéseket
a teológiai és egyházszociológiai realitások tükrében. Erről írásbeli, összefoglaló jelentés készült a
Zsinati Elnökségi Tanács számára.

A konfirmáció (és keresztség) témájával kapcsolatos legújabb tanulmányok
A Collegium Doctorum 2007, 2008. számában a témával kapcsolatos megjelent tanulmányok:
– Dr. Vladár Gábor: A keresztség sákramentumának bibliai, teológiai aspektusai
– Drs. Füsti Molnár Szilveszter: A keresztség sákramentumának rendszeres teológia kérdései
– Szabó Csaba: A keresztség a szereztetési ige tükrében
– Dr. Fekete Károly: A keresztség problematikája gyakorlati teológiai szemszögből
– Dr. Bodó Sára: A kereszteléstől a konfirmációig
– Dr. Szűcs Ferenc: A konfirmáció teológia alapjai
– Dr. Fekete Károly: A konfirmáció gyakorlati teológia aspektusai
– Dr. Németh Dávid: A konfirmációi időpontjának fejlődés-lélektani időpontjai
– Dr. Kocsev Miklós: A konfirmáció pasztoralpszichológiai megközelítése
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A DC összevont szekcióülésen 2011. augusztus 24-én a következő előadások hangzottak el:
– Dr. Szűcs Ferenc: Időszerű döntések és tisztázódások a keresztség és konfirmáció ügyében
– Dr. Bodó Sára: Van e értelme a konfirmációnak?
– Dr. Siba Balázs: Kitekintés az európai protestáns egyházak konfirmációval kapcsolatos gyakorlatára
Egyéb, a közelmúltban megjelent publikációk – a teljesség igénye nélkül:
– Dr. Bodó Sára: Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban
– Dr. Kádár Zsolt: A konfirmáció, ahol egyházunk elvérzik
– Dr. Szabó Lajos: A konfirmáció gyakorlati, teológiai megközelítése
– Dr. Gottfried Adam: Konfirmáció és konfirmáció előkészítő
– Dr. Hézser Gábor: Pasztoralpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez

A konfirmáció értelmezés felülvizsgálata
Mindent ott kellene kezdenünk, hogy pontos meghatározását adjuk a konfirmációnak, felülvizsgálva
az istentiszteleti rendtartás konfirmáció értelmezését. A kérdés az, hogy lehet-e felelős, az egész
életre elkötelező, a gyülekezet előtt nyilvánosan megfogalmazott döntést hozni a pubertáskor kezdetén. Kérdés az is, hogy ki és mit hitelesít valójában a konfirmációban. A hit ajándék, a hitelesítő az
ajándékozó Szent Lélek Isten lehet. A gyülekezet a vizsgázó konfirmandus esetében azonban annyit
állapíthat meg csupán, hogy a konfirmandus tudja-e a legtöbb esetben előre kiosztott kérdésekre a
memoritereket, az előre megfogalmazott feleletet.
Teológiai szempontból tisztázandó, hogy mi a konfirmáció értelme. A 2006-os fehérgyarmati konferencián hangzott el az a súlyos, de mindenképpen valósnak nevezhető megállapítás, mely szerint az
egyházunkban folyó jelenlegi konfirmációi előkészítés és magának a konfirmációnak a lebonyolítása
nem igeszerű, nem emberszerű és nem hatékony. Annak ellenére, igaznak mondható ez a konstruktív
kritikai megállapítás, hogy gyülekezeteinkben mind a mai napig a konfirmációi vizsga, a konfirmációs
istentisztelet, az első úrvacsorázás alkalma, Krisztus népének várt, nagy felkészüléssel előkészített
és kiemelkedően fontos, szép, eseménye.
A konfirmáció tehát a keresztséghez kötődik, de mégsem sákramentum. A konfirmáció, mint tudjuk,
megerősítést jelent, vagyis a konfirmáló megerősíti azt a szándékát, hogy a gyülekezethez szeretne
tartozni és a gyülekezet a kikérdezés, fogadalomtétel és áldás után megerősíti őt az egyháztagságában. Szép megfogalmazás szerint a konfirmandus megvallja, hogy szüksége van az Atya Isten
gondviselésére, Jézus váltságára és a Szentlélekkel való közösségre – erre felel a gyülekezet: mi is
ezt valljuk, ezt keressük, ebből élünk. Így a konfirmáció úgy is értelmezhető, mint hazaérkezés – olyan
ünnep, amikor a megerősítés Istentől jön, hiszen a gyülekezet dicséri az Urat, befogadva áldást kér a
hazaérkező életére és hitére. Így értelmezhető a konfirmáció kon-firmáció-nak, tehát együttes, vagyis
közös, kölcsönös megerősödésnek, megerősítésnek, melynek során a konfirmandus nem csak fogadalmat tesz, hanem megvallja hitét Jézus Krisztusban.
A DC összevont szekcióülésén a jelenlevők hosszasan és részletesen beszéltek a keresztség és a
konfirmáció jelenlegi zavaros egyházi gyakorlatáról, a konfirmációt érintő szemléletváltás szükségességéről. Megállapították, hogy a probléma átfogó további elemzésére van szükség. A teológiai bázis a
keresztség esetében tisztázott, a konfirmáció esetében azonban további tisztázást igényel, tekintettel
arra, hogy a konfirmáció nem sákramentum. Tudvalevő, hogy a reformátorok elvetették a konfirmáció,
mint harmadik sákramentum gyakorlatát, azonban a konfirmáció szemléletével kapcsolatos teológiai
és kegyességi korszakok különböző értelmezései miatt a konfirmációval kapcsolatban nem alakult
ki egy egységes, biblikusan hiteles egyházi megfogalmazás és gyakorlat. A liturgiai konfúzió, az elvi
tisztázatlanság, az egyházszociológiai helyzet, sürgősen indokolja a con-firmatio a Krisztusban való
megerősítés elvi összefüggéseinek és mai egyházi gyakorlatának felelős áttekintését.
Isten vigasztaló és eligazító üzenete az egyházi élet meggyöngülése, esetünkben a konfirmációval
kapcsolatos krízis idején az, amit Pál apostol ír a 2Kor 1,21-22-ben „aki pedig minket, veletek együtt
Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket és a Lélek zálogát
adta szívünkbe”. Végül is nem mi konfirmálunk, hanem Isten, akitől nekünk ezt várnunk és kérnünk
szabad.
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Pedagógiai – didaktikai – metodikai hatékonyság
Lassan két évtizede a gyülekezeti és iskolai hitoktatás lehetőségének széleskörű elterjedése óta,
módszertanilag át kellett volna alakulnia a konfirmációi előkészítésnek. A korábbi időkben az egy
éves, majd két éves konfirmációi előkészítés igyekezett koncentrált tananyaggal, olyan tematikát ös�szeállítva tanítani, amely a legfontosabb bibliai, hitéleti, egyháztörténeti és egyházismereti anyagokat
foglalta magában.
A számonkérés módszertana, s a tananyag tartalma a megváltozott hitoktatói körülmények ellenére
nem változott azóta sem, ezért szükséges a konfirmációi előkészítéssel kapcsolatban a pedagógiai –
didaktikai - metodikai hatékonyság megvizsgálása és újragondolása.

Ekkléziológiai, fejlődéslélektani aspektusok
Napjainkban, a protestantizmus egyházaiban elméleti és gyakorlati jellegű viták tárgya a konfirmáció.
Az ekkléziológiai kulcskérdés arra vonatkozik, hogy hogyan kötődik a konfirmált Krisztus testéhez,
a gyülekezethez. A nagykorú hitre való eljutás, egy olyan folyamat, melynek a konfirmáció sem az
elejét, sem a végét nem jelentheti. Isten elhívó szavára adandó, tudatos választ nem köthetjük a konfirmációi vizsgához.
Kiváló gyakorlati teológusok, pasztorálpszichológusok a konfirmáció fejlődés lélektani problematikáját elemezték. A gyakorlati teológia és a rendszeres teológia tudós művelői részletesen leírták a téma
aspektusaival kapcsolatos vizsgálódásaik eredményét. Előttünk van tehát, egy igen gazdag teológiai
anyag és továbbra is elénk tornyosul maga a probléma a konfirmáció jelenlegi gyakorlatának krízise.
Bizonyára azért van ez, mert e kihívás által Urunk ismételten szembesít egy olyan egyházi helyzettel,
melyre elkerülhetetlen feladatunk az Ige alapján megkeresni és megtalálni a megoldást.

Teológiai és katechetikai tapasztalatok összegzése
Javasoljuk, hogy készüljön egy összegzés, mely a konfirmáció igei, teológiai és egyháztörténeti aspektusait dokumentálná. Felvetődött, hogy hasznosnak bizonyulhat egy olyan kiadvány szerkesztése, mely magában foglalja a keresztséggel és konfirmációval kapcsolatos teológiai alapvetéseket és
emellett útmutatást ad gyakorlati, liturgiai téren is. Felvetődött az is, hogy a témával kapcsolatos előadások legfontosabb gondolatai, a téma summázása szerkesztett változatban kerüljön közreadásra.
Közelítsük meg a pedagógiai módszer, a katechézis oldaláról a témát az ekkléziológiai és
egyházszociológiai szempontok figyelembevételével. A döntés, a megtérés, a hívő élet, az egyházba
való tartozás, a kegyesség gyakorlásának szempontjaira is tekintettel kell lennünk. Minden tudományos és teológiai megközelítés kiindulópontjaként imádságos lelkülettel kell elkérnünk Urunktól, hogy
a konfirmáció betöltse helyét ma és mindenkor az egyén és az egyház életében.
A DC összevont szekcióértekezlet résztvevői megállapították, hogy a keresztség és konfirmáció kérdéskörének elemzése során hasznos volna a Generális Konvent szintjéig elmenni, feltételezve, hogy
a keresztség és a konfirmáció kérdésköre az egyetemes magyar református egyház egészében problematikus, s ezért igényli a letisztult álláspontokat.
A DC összevont szekcióülésen elhangzott, hogy gyökeres problémamegoldásra van szükség a keresztség és a konfirmáció kérdéskörével kapcsolatban. A gyülekezetekből jelentkező igények és
igénytelenségek, a néhány esetben öntörvényű lelkipásztori gyakorlat már-már kaotikus állapotot
idéz elő. Szükséges tehát egy olyan világos útmutatás kidolgozása, megfogalmazása, közzététele,
mely közérthetően magyarázza a keresztség és a konfirmáció teológia lényegét, és közérthetően
fogalmazza meg mind a hívek, mind a lelkipásztorok felé az ezzel kapcsolatos liturgiai gyakorlatot.
Felvetődött, hogy a keresztség és a konfirmáció, túl a teológiai, különösképpen gyakorlati teológiai
kérdéseken - egyházjogi, egyházszervezeti konzekvenciákat is jelent. Ezek megvizsgálására is szükség van, bevonva az egyházjog e téren munkálkodó specialistáit.
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Az összevont szekcióülés résztvevői javasolták, hogy a Zsinat bízza meg a Doktorok Kollégiuma elnökségét egy olyan munkacsoport felállításával, mely koncentráltan foglalkozik a keresztség és konfirmáció témáival. E testület feladata lenne további konzultációk szervezése. Ennek során a jelenlegi
egyházi gyakorlat felülvizsgálása és egy kialakítandó új modell megvitatása szerepelne témaként.

Határozati javaslat
A Zsinat létrehoz egy olyan munkacsoportot, melynek feladatául jelöli ki a konfirmáció egészének vizsgálatát és
a jelenlegi gyakorlat szükség szerinti megváltoztatásának módját. A munkacsoport tagjai a Zsinati Tanulmányi és
Teológiai Bizottság, valamint a Doktorok Kollégiuma szekciói által delegált tagokból álljon.
A következő zsinati ülésen a munkacsoport tegyen jelentést a Zsinatnak.
A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság, valamint a Doktorok Kollégiuma elnöksége nevében tisztelettel kérem az előterjesztés elfogadását és a Zsinat határozathozatalát.
Dr. Kádár Zsolt
a Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság titkára
a Doktorok Kollégiuma főtitkára

A Zsinat határozata a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról
szóló törvény 6-7-8. fejezete első olvasatban történő tárgyalásáról
Zs. - 170/2011.11.18.
1.
2.

3.

A Zsinat a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet 6-7-8. fejezeteinek szövegszerű változatát, a
zsinati ülésen elfogadott módosítások beépítésével első olvasatként elfogadja.
A Zsinat kéri, hogy a mindazok, akik javaslattal kívánnak élni a törvénytervezet következő fejezeteinek
(lelkészek jogai, kötelezettségei, bekebelezés, nyilvántartás) tekintetében, véleményüket, javaslataikat írásban nyújtsák be a Zsinat Elnökségéhez, 2012. január 15-ig.
A Zsinat felkéri a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot, valamint a bizottság munkáját segítő ad-hoc
Bizottságot, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a következő Zsinati ülést megelőző
30. napig állítsa össze a szövegtervezetet.

Budapest, 2011. november 18.

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 balatonszárszói SDG Konferencia-központ
üzemeltetésének jövőjéről
Zs. - 171/2011.11.18.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

A Zsinat az SDG Konferencia-központ üzemeltetése jövőbeni megoldásával kapcsolatban hozott határozatai teljesítésében tett Elnökségi intézkedéseket megerősíti, és megköszöni Dr. Elter Istvánnak a
Konferencia-központ hasznosítása tárgyában készített javaslatát.
A Zsinat megállapítja, hogy a megismert feltételek és lehetőségek alapján egyházunknak jelenleg
nem áll módjában a Konferencia-központ saját üzemeltetésbe vétele.
A Zsinat fenntartja korábbi döntését a Konferencia-központ jogi önállósága felfüggesztéséről.
A Zsinat kéri az Elnökséget, hogy a 2011. évre a Konferencia-központ üzemeltetésébe bevont vállalkozóval – az eredeti szándék szerint – kötött szerződést annak lejártával, 2011. december 31-ével
szüntesse meg.
A Zsinat úgy határoz, hogy a Konferencia-központ jövőbeni üzemeltetésére pályázatot ír ki.
A Zsinat a pályázati kiírás előkészítésére és az üzemeltetési pályázatra beérkező ajánlatok értékelésére Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: Bellai Zoltán, Baráth István, Bertalan János, Molnár János,
Simonfi Sándor (2012 januárjától). A Bizottság javaslatával kapcsolatban kikéri az Elnökségi Tanács
véleményét.
A Zsinat felkéri a Bizottságot, hogy készítse elő a pályázat kiírás tervezetének fővonalait a zsinati vitában elhangzott szempontok figyelembe vételével, és azt terjessze a Zsinati Tanács 2011. december
7-i ülése elé jóváhagyásra.
Az üzemeltető kiválasztásáról a Zsinati Tanács februári ülésén dönt.

Budapest, 2011. november 18.
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 szeretetszolgálati intézmények alapítása tárgyában
Zs. - 172/2011.11.18.
1.

2.

A Zsinat az előterjesztésben foglalt alábbi intézményalapításokat abban az esetben támogatja,
amennyiben az előterjesztésben intézményenként felsorolt, egyházi testületi hozzájárulások megérkeznek.
– Benjámin Református Gyermekház – Fogyatékos Gyermekek Gondozóháza és Ápoló-Gondozó
Otthona;
– Lea Református Támogató Szolgálat, Tamási;
– Juhász Zsófia – Református Támogató Szolgálat, Őrbottyán;
– Magdaléneum – Református Támogató Szolgálat, Nyíregyháza;
– Magyarországi Református Egyház Dunaújvárosi Válaszút Drogambulancia, Dunaújváros (szenvedélybetegek közösségi és alacsonyküszöbű ellátása);
– A kiskunmajsai Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény keretében pszichiátriai betegek közösségi ellátása;
– Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Fülöp Támogató Szolgálata és Közösségi Ellátása.
A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget, hogy a hiányzó engedélyek, hozzájárulások beérkezését követően az alapító okiratokat aláírja, a működéshez szükséges operatív teendőket elvégezze.

Budapest, 2011. november 18.
Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Új diakóniai szolgálatok indítása
1.

2.

Az MRE az Elnökség 2011 szeptemberi ülésén született döntésnek megfelelően megállapodást kötött
a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel az Egyházközség fenntartásában működő Benjámin
Gyermekház fenntartói feladatainak átvételéről, valamint megalapította az intézményt Benjámin Református Gyermekház – Fogyatékos Gyermekek Gondozóháza és Ápoló-Gondozó Otthona néven.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot írt ki támogató szolgálatok és közösségi
ellátások működtetésére (finanszírozási időszak: 2012. január 1. – 2014. december 31.). A Szeretetszolgálati Iroda az előzetes igényfelmérés alapján pályázatokat nyújtott be a jelenleg már működő
szolgálatokra vonatkozóan, továbbá az alábbi új szolgálatok működtetésére:
– Lea Református Támogató Szolgálat, Tamási; a gyülekezet támogatja, egyházmegyei és egyházkerületi vélemény kikérése folyamatban
– Juhász Zsófia – Református Támogató Szolgálat, Őrbottyán;
– Magdaléneum – Református Támogató Szolgálat, Nyíregyháza;
– Magyarországi Református Egyház Dunaújvárosi Válaszút Drogambulancia, Dunaújváros (szenvedélybetegek közösségi és alacsonyküszöbű ellátása); gyülekezet és egyházkerület támogatja,
egyházmegyétől még nem érkezett válasz
– A kiskunmajsai Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény keretében pszichiátriai betegek közösségi ellátása indulna;
– A bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény keretében Hajóson lehetne új telephelyet nyitni támogató szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátása céljából Cédrus Refor-
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mátus Egyesített Szociális Intézmény Fülöp Támogató Szolgálata és Közösségi Ellátása néven.
A gyülekezet és az egyházmegye támogatja, az egyházkerületi véleménykérés folyamatban van.
Az új szolgálatok működtetésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a beadott pályázatok
támogatást nyernek, így ezen szolgálatok megalapítása is csak ebben az esetben válik szükségessé.
A pályázati eredményeket várhatóan november közepén teszi közzé a Hivatal, és csak pozitív döntés
esetében kerülhet sor a zsinati alapításra.
A Szeretetszolgálati Iroda kéri:
– az 1. pontban foglalt intézményalapítást,
– a 2. pontban foglalt alapításokat, amennyiben valamennyi fokozatos testület jóváhagyása megérkezik (Dunaújváros, Tamási, Hajós) és amennyiben az állami pályázat pozitívan zárul.

A Benjámin Református Gyermekház – Fogyatékos Gyermekek Gondozóháza
és Ápoló-Gondozó Otthonának alapító okirata

ALAPÍTÓ OKIRAT
1.

Az intézmény neve:
Benjámin Református Gyermekház – Fogyatékos Gyermekek Gondozóháza
és Ápoló-Gondozó Otthona

2.

Az intézmény rövidített neve:
Benjámin Református Gyermekház

3.

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

4.

Az intézmény telephelye:
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 2.

5.

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

6.

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

7.

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: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatala
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8.
9.
		

10.
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Az intézmény jogállása:
az intézmény nem önálló jogi személy
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.
Az intézmény tevékenysége:
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
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
8510 Iskolai előkészítő oktatás
– a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten
8520 Alapfokú oktatás
– a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten, fejlesztő felkészítés
8531 Általános középfokú oktatás
– a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten, fejlesztő felkészítés
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 tartós és
súlyos rendellenességével küzdenek,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek.

11.

Ellátható maximális létszám (szociális ellátás): 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:
– az ingatlan Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona, melyet a fenntartó bérel az intézmény feladatainak ellátása és
– az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi)

15.

A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.

16.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
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17.

Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
Az alapítás időpontja: a 18. pontban szereplő időpont.

18.

Jelen okiratba foglaltakat a Zsinat 2011. november 18-án ZS. - 172/2011. sz. határozatával fogadta el.

19.

Jelen alapító okirat 2011. november 18. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. november 18
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 igazgatójának választásáról
Zs. - 173/2011.11.18.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Református Missziói Központ igazgatójául 2012. január 1. napjától
határozott időtartamra, a Magyarországi Református Egyház XIII. Zsinati ciklusának hátralévő időszakára, valamint a XIV. Zsinati ciklus 2015. évben esedékes második üléséig terjedő időtartamra Magyarné Balogh Erzsébet
lelkészt választotta meg.
A Zsinat az igazgatónő életére és munkájára Isten áldását kéri.
Budapest, 2011. november 18.
Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Zsinat határozata az Egyház és Társadalom Tanácsadó Testület
megalapításáról szóló tájékoztatás tárgyában
Zs. - 174/2011.11.18.
A Zsinat jóváhagyólag tudomásul veszi a Külügyi és Ökumenikus Bizottságnak az Egyház és Társadalom Tanácsadó Testület létrehozásáról szóló döntését.
Budapest, 2011. november 18.
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 munkája 2012. évi fő hangsúlyai és témája tárgyában
Zs. - 175/2011.11.18.
1.
2.

A Zsinat úgy határoz, hogy a 2012. esztendőben az MRE munkáját „Krisztusért követségben” mottóban
foglalja össze.
A Zsinat és a bizottságok munkájának főhangsúlya a különböző szolgálati területeken rendelkezésre álló
„jó gyakorlatok” összegyűjtése és folyamatos közkinccsé tétele, továbbá az egyház szervezeti, szolgálati
megújulása előkészítése.

Budapest, 2011. november 18.
Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Zsinat határozata a Reformáció 500 éves évfordulója
ünneplésének előkészítéséről
Zs. - 176/2011.11.18.
1.
2.

A Zsinat a Reformáció 500 éves évfordulója ünneplésének előkészületeiről szóló beszámolót elfogadja.
A Magyarországi Református Egyház a Reformáció 500 éves évfordulójáról való megemlékezés részeként 2017 októberében a Magyarországi Evangélikus Egyházzal közös ünnepi Zsinat tartását kezdeményezi. A Zsinat felkéri az Elnökséget, hogy tegye meg a közös Zsinat előkészítéséhez szükséges
lépéseket.

Budapest, 2011. november 18.
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 reformáció 500 éves évfordulójáról való megemlékezés
előkészítésével megbízott Kálvin Emlékbizottság beszámolója
		

A Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére a Zsinat a 65/2009.11.19. sz. határozatot hozta
2009. november 19-én, eszerint:

1.

A Zsinat megbízza a Zsinat Elnökségét, hogy az Elnökségi Tanáccsal egyeztetve kezdje meg az előkészületeket a Reformáció 500. évfordulója (2017) megünneplésére.
Az előkészítés során a testvéregyházakkal vegye fel a kapcsolatot.
Az előkészületekről az Elnökség a Zsinat következő ülésén tegye meg beszámolóját.

2.
3.

A Zsinat 2010. 11.18-i ülésén a 108/2010.11.18. sz. határozatával elfogadta az ünnepség előkészületeiről szóló beszámolót.
2017. október 31-én emlékezik majd a protestáns világ a reformáció útra indulásának az 500 éves
évfordulójára. A Kálvin Emlékbizottság a Zsinat Elnökségétől megbízást kapott arra, hogy ennek az
előkészítő munkáival is foglalkozzon. A Zsinat Elnöksége és Elnökségi Tanácsa felvette a kapcsolatot
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökségével, és több kérdésben megkezdődtek az egyeztető
tárgyalások. Az Országos Református Gyűjteményi Tanács körkérdésben fordult az egyházkerületi
gyűjteményekhez, bekérve javaslataikat. Ennek alapján egy „Wittenberg és Debrecen” kiállítás körvonalai fogalmazódtak meg. A „távoli” 2017 előtt a Kálvin Bizottságnak volt egy rövidebb távú javaslata:
2013-ban lesz 450 éves a Heidelbergi Káté. Előkészítés alatt áll egy magyarázatos Kátékiadás. Időszerű és fontos lépés egy új, a mai világ számára is érthető új szöveg készítése, amelyből majd újabb
nemzedékek tanulhatják a református hit és erkölcs alapjait.
		
		
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Az MRE és a Magyarországi Evangélikus Egyház tanácskozásán 2011. január 24-én
az alábbi közös programok körvonalazódtak:
2017-es év államilag is jegyzett emlékévvé nyilvánításának közös terve.
Felkérés megtörtént az állam felé, de visszajelzés nem történt még eddig.
Közös ünnepi Zsinat tartása, az együttesen elfogadott és aláírt nyilatkozat (Leuenbergi Konkordia)
megerősítése.
A bizottság a közös zsinat ötletét támogatja és javasolja, hogy a két egyház a közeljövőben határozatban kötelezze el magát a közös zsinat megtartása mellett. Erre az MRE esetében az őszi ülésen
kerülhet sor.
A program része lehet esetleg az, hogy szószékcserék történhetnének. 2017-ben („500 csere”).
Közös protestáns nagykiállítás szervezése Budapesten.
A kiállítást az ORGYT és az Evangélikus Gyűjtemény szervezi a Nemzeti Múzeumba. A Nemzeti Múzeummal elindultak a tárgyalások, megkaptuk a visszajelzést, hogy ott rendezhetjük meg a kiállítást.
A Bizottság fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az MRE négy gyűjteménye fogjon össze, és készítsen el egy közös koncepciót a kiállításra vonatkozóan.
Közös protestáns lexikon kiadásának előkészítése.
A két egyház illetékes bizottsága a javaslat végiggondolásával és kidolgozásával Csepregi Zoltánt és
Dienes Dénest bízta meg. Az általuk elkészített javaslatról a két testület következő, 2011. november
21-én sorra kerülő tanácskozásán kerül sor egyeztetésre.
Közös tudományos konferenciák 2011-2017 között a reformáció hónapjában.
Teológiák lehetnek helyszínek, akár határon túl is: református részről a Doktorok Kollégiuma és a
Teológiai Bizottság, illetve ezek evangélikus megfelelője döntsön a kérdésről, hogy hol és mi legyen
a téma.
Közös pályázat kiírása irodalmi alkotás és zenemű megalkotására, és közös kulturális rendezvény
szervezése 2017 októberére.
Közös ünnepi istentisztelet rendezése 2017. október 31-én.
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Refo500 program
A Refo500 mozgalom egy Hollandiából elindult, de a rendkívüli érdeklődés miatt hamar nemzetközivé
vált kezdeményezés, amely egyházakat, egyházi és világi szervezeteket fog össze a reformáció félévezredes jubileumának megünneplésére.
A mozgalmat elindító holland alapítvány munkatársai – Herman J. Selderhuis igazgató és Karla
Apperloo-Boersma projektvezető – március végén Budapesten jártak, majd 2011. szeptember 27-én
aláírásra került a szerződés, melyben a Károli Gáspár Református Egyetem csatlakozott a Refo500
programhoz.
Ebben nemcsak Magyarország kap projekteket, hanem a magyar programok is elérhetőek lesznek
mások számára a világban. De nem csak országok, hanem a reformációhoz kötődő városok is részesei a programoknak: a németországi Wittenberg és Heidelberg, a hollandiai Dordrecht önkormányzata, a svájci Zürich és Konstanz.
Bár a Refo500 nem feltétlenül csak reformátusokat tömörít, egyik szándéka mégis az, hogy a reformátusság is a súlyának megfelelően jelenjen meg az évforduló megünneplése során.
A reformáció sokféle, ezért a mozgalom tagjaitól azt várják, hogy a náluk végbement megújulást
mutassák be ebben a közösségben, legyenek akár reformátusok, akár evangélikusok, akár a radikálisabb irányzatok hívei vagy éppen katolikusok.
A keretszerződéssel nemzetközi kapcsolataink erősödhetnek, új embereket nyerhetünk meg a
reformátusságnak, jobban megismerik a Református Egyházat és annak szervezetét a világban. A
csatlakozott partnerek egymást segíthetik, a közös logo, link és PR, a szponzorokkal való kapcsolat,
a tudáson és erőforráson való együttmunkálkodást erősíti.
A szerződés 2011. augusztus 01-től 2013. december 13-ig tart, és automatikusan meghosszabbodik 2017-ig le nem mondás esetén.

		

Heidelbergi Káté Bizottság
A Generális Konvent Elnöksége a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulója alkalmára készülve – az
MRE Kálvin Bizottsága javaslatára – egy közös szakértő bizottság felállítását határozta el, amelynek
feladata a Káté új, korszerű fordításának előkészítése. A munkaközösség 2011. október 16-án tartotta
első ülését, amelyek többek között elnököt választottak Dr. Márkus Mihály személyében.
A Bizottság elhatározta, hogy a Káté új kiadásának alapszövege az Erdős-Victor és a Tavaszy-féle
fordítás. Nem új fordítás, hanem ezek átdolgozása készül. A következő ülésen, 2012 januárban az elvi
kérdések megvitatása a cél, a beérkezett szövegjavaslatok nyomán egy szövegtervezet elkészítése
(nagyjából kb. 90%-os állapot elérése). A felhasználandó bibliafordítás: 1975-ös Új fordítású Biblia
1990-ben megjelent revideált szövege.
A munka tervezett befejezése 2012 szeptember, tervezett megjelenés 2012 december, hogy az új
kiadás 2013 januárjában esedékes évfordulóra rendelkezésre álljon.
Dr. Fekete Károly az eredeti szöveg alapján készít kommentárt (nem prédikációs feldolgozás, teológiai magyarázat, hatástörténet, üzenet), az idézetekben az új Káté szövegváltozatára támaszkodva.
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A Zsinat határozata az Egységes Lelkészképesítő Bizottság beszámolója tárgyában
Zs. - 177/2011.11.18.
A Zsinat az MRE Egységes Lelkészképesítő Bizottsága beszámoló jelentését elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.
Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság (továbbiakban ELB) alakuló ülésére 2011. január 26-án került sor a Zsinati
Székházban a ZS. - 99/2010.11.18. zsinati határozatnak megfelelően. Az állandó tagokon kívül (elnök dr. Bölcskei
Gusztáv püspök úr, előadó dr. Fazakas Sándor rektor, koordinátor Regius Judit) az ülésen részt vett dr. Bakó
Szilvia, a Zsinati Hivatal Jogi Osztály vezetője és Tarr Zoltán zsinati tanácsos.
Az Előadó ismertette az egységes lelkészképesítő vizsga időpontját, a vizsgára jelentkezés feltételeit, ütemezését, a kidolgozott szempontrendszert. A bizottság az ütemtervnek megfelelően kitűzte az első ülés időpontját
március 8-ra, amelyen további tagokkal – meghívott szaktanárokkal – szakmai konzultáció keretében a vizsgák
számonkérési szempontrendszerének közös kialakítását tárgyaltuk meg.
2011. április 12-én tartotta második ülését az Egységes Lelkészképesítő Bizottság. A Bizottság állandó tagjai
mellett ez alkalommal az egyházkerületek püspökei és főgondnokai, valamint az egyházkerületek egy-egy lelkészi és világi delegáltjai kaptak tájékoztatást. A megbeszélés tárgya a vizsga előkészítése, rendje, illetve a vizsgaanyag számonkérésének szempontjai voltak, a hatályos szabályrendelet értelmében. A Bizottság véglegesítette
az Egységes Lelkészképesítő Vizsgára való jelentkezésre történő felhívás tartalmát, a jelentkezés rendjét, valamint a vizsga időpontját és menetrendjét. Ezt a Református Egyház c. Közlöny 4. számában, valamint egyházunk
honlapján adtuk közre – az ütemezéstől eltérően nem április 30-ig, hanem május 31-én. Az egyhónapnyi csúszás
oka az volt, hogy az írásbeli vizsgaanyag tekintetében az elfogadott Szabályrendelethez képest módosítást kezdeményezett az Elnökségi Tanács, amelyet az ELB támogatott és így a májusi Zsinat elé került módosításra.
Az első egységes lelkészképesítő vizsgára 38 fő jelentkezett (határidő: július 31.). Az írásbeli anyagot nyolc
teológiai tanár bírálta. Szóbeli vizsgára 33 jelentkező állhatott (közülük ketten honosító vizsgára; a 38 jelentkező
közül egy hallgató haladékot kapott a katechetikai terv benyújtására, később elállt a vizsgától; egy jelentkező
nem kapta meg a képzőhely ajánlását – nem állhatott vizsgára, 3 jelentkező írásbeli anyaga részben vagy egészében elégtelen – nem állhattak szóbeli vizsgára). A jelentkezők a budapesti, debreceni, pápai és komáromi
lelkészképző intézményekből érkeztek.Az első egységes lelkészképesítő vizsgára a Zsinati Székházban került
sor szeptember 20-án és 21-én. A vizsga előtti értekezleten – a beadott kérelem, valamint a felterjesztett támogató nyilatkozatok alapján – az ELB Kádár Péter lelkészi jellegének visszaállításáról határozott. Szintén ezen az
értekezleten állapította meg a Bizottság, hogy szükséges a lelkészképző intézmények hatodéves képzésének
és gyakorlati idő eltöltése szabályozásának egységesítése. Azok esetében, akiknek nem volt meg a szükséges,
minimális 10 hónapos gyülekezeti gyakorlat, az ELB úgy határozott, hogy sikeres vizsga esetén felszentelésükre
csak e feltétel teljesítése után kerülhet sor. A Bizottság a komáromi képzésben résztvevőkkel kapcsolatban azt
az általános szabályt hozta, hogy csak azoknak a jelentkezését fogadja el vizsgára, akik tanulmányaik megkezdése előtt kérték és megkapták a területileg illetékes püspök elbocsátó határozatát és teljesítették a gyülekezeti
gyakorlatra vonatkozó előírásokat.
A névsor szerinti vizsgáztatás két bizottságban folyt (A biz.: gyak. th., írásbeli dolgozatok megvédése; B biz.:
egyház és társadalom, hivatás-értelmezés), minden vizsgázó mindkét bizottság előtt megjelent. Szeptember 20án a C bizottság előtt (egyházjog, egyháztörténelem) a honosító vizsgára jelentkező adott számot tudásáról.
Mindkét nap végén a záró értekezleten a két bizottság összesítette az eredményeket, majd a jegyzőkönyvben rögzített eredményt az Elnök ismertette a vizsgázók előtt. Szeptember 20-i szóbeli vizsgán a 17 vizsgázó
közül hárman kiválóan megfelelt eredménnyel, tizenegyen megfelelt eredménnyel tettek sikeres lelkészi vizsgát,
amelyről tanúsítványt kaptak. Három vizsgázó nem felelt meg. Szeptember 21-én két jelentkező nem jelent meg,
halasztási kérelmet nyújtottak be, így szóbeli vizsgára tizennégyen álltak, közülük hárman kiválóan megfelelt, a
többiek megfelelt eredménnyel tettek sikeres lelkészi vizsgát.
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Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság előtt mindösszesen huszonnyolcan tettek sikeres lelkészi vizsgát. A Szabályrendelet értelmében a sikeres lelkészképesítő vizsgát tettek a lelkészi okleveleket a lelkészszentelő közgyűlésen kapják kézhez.
2011. november 4.

A Zsinat határozata az Egységes Lelkészképesítő Vizsga rendjéről szóló
szabályrendelet módosítása tárgyában
Zs. - 178/2011.11.18.
A Zsinat a 2011 szeptemberében megtartott első Egységes Lelkészképesítő Vizsga során, a vizsgabizottság által
szerzett gyakorlati tapasztalatok, valamint a Bizottság konkrét ajánlásai alapján, az egységes lelkészképesítő
vizsga jövőbeni zökkenőmentes lebonyolítása érdekében módosított szabályrendeletet elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.
Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Egységes Lelkészképesítő Vizsga Rendje a Magyarországi Református Egyházban
(Szabályrendelet)

		
(1)

(2)

(3)

(4)

1. § Preambulum
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. sz. 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 teológiai 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. Lelkészi oklevél hiányában is jelentkezhetnek azok, akik a Magyarországi Református Egyház valamelyik egyházkerületének illetékességébe
tartoznak, és 2011. január 1-je után tettek záróvizsgát s kaptak ennek nyomán egyetemi diplomát.
Jelentkezni lehet továbbá más, külföldön szerzett egyetemi oklevéllel, amelyet a jelölt az érvényes ekvivalencia szabályok alapján valamely magyarországi képzőhely által honosíttatott. Ezen jelentkezők
esetében az ELB dönt a honosított diploma befogadásáról és a gyakorlati évre bocsátás feltételeiről.
A fenti döntés előtt az érintett hallgatók a Magyarországi Református Egyházban lelkipásztori szolgálatot nem végezhetnek. A jelentkezés további feltételeit a 3. § szabályozza.
Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság (ELB) felállításáról a Magyarországi Református Egyház Zsinata dönt.
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2. § A vizsga szervezése

(1)

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).
(2)
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.
(3)
A vizsgabizottság tagjaira az egyházkerületek elnökségei tesznek javaslatot minden év június 15-ig.
(4)
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).
(5)
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 a Zsinati Hivataltól a vizsgabizottság delegált tagjairól, a vizsgára jelentkezett jelöltek személyéről (értesítési címmel
együtt).

		
(1)
(2)

(3)

(4)

3. § A vizsgára jelentkezés
Az ELV-ra írásban kell jelentkezni a rendszeresített formanyomtatvány alapján, az ELB címére minden
év július 31-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;
8.
Lelkipásztori napló.
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.
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(1)

(2)

		

(3)
(4)

(5)
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4. § A vizsga
Az ELV értekezlettel kezdődik.
(1.1.)
Az elnök bibliaolvasással és imádsággal nyitja meg az ülést. Az előadó jelentést tesz a
vizsgára jelentkezésről, halasztási kérelmekről, vagy egyéb, a vizsgára állást akadályozó
körülményről.
(1.2.)
A felkért szakbírálók közlik a 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 ös�szesített végeredményét.
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 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.
(2.3.)
Szóbeli vizsga „egyház és társadalom” témakör alapján. Célja: meggyőződni a jelölt elfogadható 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.
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(1)

(2)
(3)

		
(1)

5. § Az oklevél
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 Egységes Lelkészképesítő Bizottsága bélyegzője. Az oklevélminta a jelen szabályozás mellékletét képezi.
Az oklevél átadására a jelöltet küldő egyházkerület közgyűlésén, ünnepi istentisztelet keretében kerül
sor.
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 részegyházak és egyházkerületek saját hatáskörben és szabályrendeletek, törvények alapján szabályozzák.

6. § Vegyes rendelkezés
A vizsga költségeit az egyházkerületetek vállalják részarányosan.

Budapest, 2011. november 18.

Református lelkészi oklevélminta

Szám:

REFORMÁTUS LELKÉSZI OKLEVÉL
A Magyarországi Református Egyház Egységes Lelkészképesítő Bizottsága igazolja, hogy
(név)
(születési hely és idő)
a lelkészi vizsgának (dátum: év/hónap/nap)-án (megfelelt/kiválóan megfelelt) eredménnyel eleget tett.
A Magyarországi Református Egyház Egységes Lelkészképesítő Bizottsága a fentiek alapján
(név)-t
református lelkésznek nyilvánítja.

Helyszín, dátum: év/hónap/nap
(P. H.)

püspök

püspök

az Egységes Lelkészképesítő Bizottság

Illetékes Református Egyházkerület

elnöke
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A Zsinat határozata az „Önkéntesség éve” fejleményeiről szóló beszámolóról
(Zs. - 179/2011.11.18.)
A Zsinat az „Önkéntesség éve” fejleményeiről szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Önkéntesség Európai Éve 2011
2011 az Önkéntesség Európai Éve, melybe a Magyarországi Református Egyház is bekapcsolódott különböző
programokkal. Az MRE Zsinatának hat éves ciklustervében prioritást kapott az önkéntesség elterjesztése. A Magyar Református Szeretetszolgálat is úgy gondolja, hogy az önkéntes szolgálati lehetőségek bővítése és népszerűsítése egyházunk és gyülekezeteink közösségépítésének fontos eszközei.
Az MRE Zsinatának 2009–2014 közötti munkaterve a XIII. ciklusában többek között az önkéntes szolgálat fejlesztése, feltételei biztosításáról 2009. november 19-i ülésén a következő módon határorozott: Egyházunkban nagy
hagyományai vannak az Isten iránti hálából fakadó, belső indíttatású önkéntes szolgálatnak, és a jövőben fontos,
hogy közösségeinknek erre a kincsére és erejére tudatosabban figyeljünk. Fontos, hogy a szolgálat örömét és felelősségét minél többen magukénak érezzék, vállaljanak feladatot a közösségért. Az önkéntes szolgálat ethoszának
megerősítéséért az egyháznak biztosítania kell a megfelelő feltételeket, hogy akit Isten belsőleg indít, külső elhívást
is kapjon a szolgálatra (megszólítás, megbecsülés, az önkéntesség pénzügyi feltételeinek biztosítása).

A fentiek tükrében 2011. önkéntes programjai Egyházunkban
El(ő)hívás konferencia (MRSZ szervezésben)
Az évet az El(ő)hívás konferenciával nyitottuk január végén Berekfürdőn, ahol 120 résztvevő gondolkozott együtt
az önkéntesség szerepéről, helyéről a Református Egyházon belül. A konferencia egyik fontos célja volt a gyülekezetekben jól működő gyakorlatok bemutatása. Az ezt megelőző pályázati kiírásra érkezett pályaművek legjobbjait egy kiadványban jelentettük meg, melyet minden gyülekezethet eljuttattunk.

Szeretethíd (MRSZ szervezésben)
2011-ben, a Kárpát-medencei önkéntes napokon több mint 10 000 önkéntes mozdult meg azért, hogy segítsen
a környezetében élőkön. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a Kárpát-medence minden területén munkálkodtak kisebb-nagyobb csoportjaink szociális, fejlesztési vagy ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. A kezdeményezésbe az elmúlt években bekapcsolódott
sok idős és fiatal, gyermek és felnőtt, egészséges és fogyatékkal élő testvér. A generációk közötti összefogás,
a közös szolgálat, református egységünk kifejezése és a világ felé való bizonyságtétel fontos értékei és céljai a
programnak.
A Szeretethíd az Önkéntesség Európai Évének kiemelt magyarországi rendezvénye volt 2011-ben. Fővédnökök
2011-ben: Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Schmittné Makray Katalin, a
köztársasági elnök felesége.
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Kiemelt csoportok, projektek:
– Debrecenben a gyülekezetek tagjai több mint 15 000 darab süteményt sütöttek, mellyel megvendégelték a
város lakosságát a főtéren;
– a Siketmisszió 1000 önkéntest vont be a Szeretethídba;
– a legtöbb önkéntest idén is a Nagykunsági Egyházmegye adta;
– a korábbi évekhez hasonlóan három büntetés-végrehajtási intézet rabjai is bekapcsolódtak (Baracska, Budapest, Debrecen);
– Csillagpontos projekt: a szervező stáb egy csoportja Tatán, a CSP leendő helyszíne melletti angol parkot tette
rendbe.

Nyári önkéntes lehetőség (MRSZ szervezésben)
Negyedik éve hirdetjük meg fiataloknak azt a programot, melynek keretében nyáron egy-két hetet, esetleg hos�szabb időt is eltölthetnek valamelyik intézményünkben. Idősek vagy fogyatékkal élők otthonában, az ország számos pontján van lehetőség arra, hogy néhány hétig segítsék az ottani munkát, megismerkedjenek a lakókkal, a
szolgálati lehetőségekkel, új élményeket és tapasztalatokat szerezzenek, miközben valódi segítséget nyújthatnak
szolgálatukkal.

Önkéntes képviselői háló (MRSZ szervezésben)
A Magyar Református Szeretetszolgálat rendkívül fontosnak tartja a gyülekezeteinkkel való szoros kapcsolat kialakítását. 2010-ben kezdtük meg a gyülekezeti önkéntes képviselői háló kiépítését. Célunk, hogy minden gyülekezetben legyen egy képviselőnk, aki kapcsolatban van az MRSZ-szel, aki helyi szinten hirdeti programjainkat,
segít azok megszervezésében, önkénteseket toboroz, közreműködik adománygyűjtéseinkben. A toborzás folyamatos, idén novemberre tervezünk egy találkozót a képviselőinknek.
Csillagpont
Az idei évben Egyházunk másik nagy önkénteseket megmozgató programja a Szeretethíd mellett a Csillagpont
volt. 2011. július 19-23-a között került megrendezésre a találkozó, melynek szervezésében, megvalósításában
több száz önkéntes vett részt. Közülük legtöbben már hónapokkal a rendezvény előtt megkezdték a munkát. Így
ezt a találkozót – egyedülálló módon a hasonló fesztiválok között – fiatalok szervezték fiataloknak.
Összesen 565 önkéntes tett azért, hogy az alkalom megvalósuljon. (Önkéntesek területi lebontásban: önálló
csoport tagja: 207 fő, munkacsoporttag: 134 fő, kiscsoportvezető: 129 fő, rendező, regisztrátor: 64 fő, stábtag: 31
fő.) Az adatokat Pusztai Tímea, Csillagpont-koordinátor bocsátotta rendelkezésünkre.

Önkéntes Diakóniai Év (ÖDÉ) Programiroda
A Programiroda szolgálatának célja hosszú távú önkéntes szolgálat lehetőségét felmutatni fiatal felnőtteknek (1830), akik Istennek és felebarátaiknak szeretnének szolgálni.
2011-ben összesen 110 fő önkéntest küldött és fogadott az iroda, Magyarországon 22 szolgálati helyen helyezte el a beutazó fiatalokat. A következő országokból vannak Magyarországon önkéntesek: Kárpátalja (UA), Erdély
(RO), Franciaország, Németország, Olaszország, míg ezekbe az országokba küldtünk önkénteseket: DE, GB, F,
B, NL, DK, S, I, Ro, Szlo. Az önkénteseknek az iroda öt képzést, illetve szemináriumot tartott az évben ez idáig.
Az ÖDÉ munkatársai számtalan konferencián, kiállításon jelentek meg idén szakértőként, bemutató szervezetként. Megnyert pályázat a 2011-es évre: MOBILITAS (EVS) pályázatok: HU-2-045-2011-R2 Az önkéntesek boldogabbak: 161 060 Euro. A pályázatban szereplő önkéntesek szolgálati idejére vonatkozó költségek számolhatóak
el itt, 2011. szeptember 1. – 2012. július 31. között. Még egy pályázatot nyújtott be az iroda az Európai Önkéntes
Szolgálat (EVS) keretében, melyről azonban még nem született döntés.
Az információkat Závodi Emese lelkipásztor,
az Önkéntes Diakóniai Év Programiroda vezetője bocsátotta rendelkezésünkre.
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Törvényjavaslat
A hosszú távú, teljes idős önkéntes szolgálat szabályozása Magyarországon nem megoldott. Ebben a témában
törvényjavaslatot dolgozott ki Závodi Emese, az ÖDÉ programiroda vezetője. 2011-ben több fórumon próbáltuk
előrébb vinni a kérdést, ám egyelőre nem talált halló fülekre a felvetés.
„Hivatalosan és törvényi keretek között nem lehetséges a hazai önkéntes szolgálat. Az Önkéntesek Európai Éve
2011 egy olyan jó lehetőségnek mutatkozik, melyben mindenképpen szükséges lenne a téma felvetése, hogy Magyarországon is állami, törvényi szabályozást, támogatást és elismerést kapjanak azok az önkéntesek, akik a saját
hazájukban szeretnének önkéntes szolgálatot vállalni. Ennek a nemcsak az önkéntesre nézve lenne nagy hozadéka,
hanem az egész társadalomra nézve, többek között abban is, hogy fiatalok és az alacsonyabb iskolai végzettségű
munkanélküliek is esélyt kapjanak arra nézve, hogy az önkéntes szolgálat által esélyt kapjanak a munkahelykeresésre és olyan kapcsolati tőkére tegyenek szert, amit a későbbiekben is használhatnak.” (Závodi Emese)

Szervezeti átalakítások
Az MRSZ az elmúlt 5 évben számos esetben mobilizált önkénteseket, egyik programja sem lett volna eredményes, ha nem képes jelentős számú önkéntest toborozni. Az önkéntesek mobilizálásának néhány kezdeményezése külön projektté szélesedett, ahogy ezekről fentebb már szó esett. Időszerűnek tűnt, hogy a fenti programok,
továbbá a közegyházban élő más, önkénteseket mozgósító programok (pl. Önkéntes Diakóniai Év) egy koordinációs ernyő alatt fussanak össze, így az MRSZ szeptember 1-vel elindította az önkéntes mobilizációs munkaág
megszervezését.

Munkaterv a 2012-es évre
Önkéntes Diakóniai Év Programiroda – a külföldi testvéregyházak felé való kapcsolatépítés színtere
A tervek között szerepel a meglévő külföldi kapcsolatok ápolása, új külföldi kapcsolatok kialakítása – lehetséges
szolgálati helyek megtalálása, valamint az utógondozás, azaz a hazaérkezett önkéntesek bevonása az egyház
munkájába, melynek szép példáját láthattuk idén a Csillagpont találkozón.

Tervek a gyülekezeti önkéntesség aktivizálására, az önkéntes szolgálatok tudatosítására
A gyülekezeti diakóniai munkások összefogása fontos cél a jövőben is, melyet találkozók, pályázatok, műhelymunkák, formájában tervezünk. Ennek első lépése a 2011 októberében kiírt idősügyi pályázat. A témában konferencia megrendezésére is sor kerül 2012. év elején. Gyülekezeteinknek önkéntes mintákat szeretnénk nyújtani (pl.
patrónus rendszer, konfirmandus korosztály gyülekezetben tartásának eszközei, mentorprogram, liturgiai ajánlás, önkéntesek elismerése, visszacsatolás, etikai kódex stb.), hogy tanulhassunk egymástól, a tudás ne vesszen
el, a jól működő modellek tovább adhatóak legyenek.
A gyülekezeti képviselői háló továbbépítése kiemelt feladat az önkéntes tételek között, bevonásuk a különböző
önkéntes programokba, képzésekbe elengedhetetlen. Számukra évente két találkozót (ismerkedés, közösségformálás, képzés) tervezünk megvalósítani.

Kapcsolatok
A jövőben tervezzük a kapcsolatfelvételt minél több civil szervezettel, egyesülettel, hogy tudjunk egymás programjairól, együttműködhessünk. A kölcsönös propaganda, közös szervezések, önkéntes munka helyszíneinek
megtalálása is célunk ezzel. Elengedhetetlen a kapcsolatfelvétel az állami szervekkel is, minisztériumokkal, állami
intézményekkel. A helyi kapcsolatok építésének elősegítésében szeretnénk közreműködni azzal, hogy megyei
jogú városok önkormányzatait felkeressük, és együttműködési lehetőségeket keresünk velük és kínálunk nekik.
A hosszú távú, Magyarországon végezhető önkéntesség – már fentebb említett – szabályozására készült törvényjavaslat előremozdulását célozzuk.
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Az egyházon belül önkéntesekkel működő szervezetekkel, intézményekkel, szövetségekkel, egyesületekkel is
keressük a kapcsolatot, mellyel célunk az önkéntesek elérése, az önkéntes munka helyszíneinek megtalálása,
valamint egy nagy, közös adatbázis létrehozása.

Adatbázis építése, honlap létrehozása
Az előző pontban említett egyházon belüli kapcsolatfelvétel legfontosabb célja egy egységes adatbázis kiépítése, azaz annak lehetősége, hogy az MRE önkénteseit egy helyen lehessen számon tartani és elérni.
Az önkéntes honlap (Szeretetháló) létrehozása a református intézmények, missziók, egyesületek, szervezetek
valamint maguk az önkéntesek szükségleteit szolgálná. Az önkéntesek regisztráció után böngészhetnek majd
környezetükben kínált szolgálati lehetőségek között, az intézmények pedig folyamatosan tölthetik fel igényeiket.
Cél egy készenléti önkéntes csoport létrehozása is, akik a katasztrófák idején tudnának segíteni.
Sokszor jelentkeznek külföldi ifjúsági csoportok, magyarországi cégek azzal az igénnyel, hogy szeretnének
önkéntes munkát végezni. Számukra könnyebb lesz a szolgálati terület megtalálása a honlap beindulásával.

Képzések
A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézménnyel (REDIFI) közösen többféle képzést tervezünk az önkéntesség témakörében, melyeknek tematikája és pontos célközönsége még formálódik. Lehetséges képzések: Mit
jelent az önkéntesség? (általános, szemléletformáló képzés).
Önkéntes koordinátori képzés (Szeretethíd- és általános önkéntes koordinációhoz).
Katasztrófahelyzetek (speciális, készenléti önkéntes csapat képzése).
A REDIFI-nél már folyó képzéseket szeretnénk önkénteseink figyelmébe ajánlani pl. látogatói, otthon ápolási képzés, ECDL, pályázati management, játékszervező képzések.

Szeretethíd
2012 májusában ismét lesz Szeretethíd a Kárpát-medence bevonásával. Célunk, hogy ismét legalább 10 000
embert tudjunk megmozgatni a program két napjában.

Nyári önkéntes lehetőségek fiataloknak intézményekben
2012-ben is meghirdetjük a nyári önkéntes munka lehetőségét gyülekezetekben, oktatási intézményekben.
A program tartalma: ld. az idei programok beszámolói között.

PR, marketing, kommunikáció, népszerűsítés egyházon belül és kívül egyaránt
Szórólapok készítése az önkéntességről és a lehetőségekről, sajtómegjelenések, rendszeres hírlevelek, országjáró körutak oktatási intézményekben, gyülekezetekben, egyházmegyékben (ÖDÉ, Szeretethíd, Csillagpont, önkéntes lehetőségek) eddig is folytak, és továbbra is a terveink között szerepelnek.

Önkéntes munkacsoport
2010-ben elkezdett együtt dolgozni egy önkéntes munkacsoport, mely találkozóit a jövőben is rendszeresen
tervezzük (kb. 2 havonta). Az összes önkéntességgel kapcsolatos program, feladat közös megbeszélése, tervek,
koncepciók felállítása a feladata ennek a műhelycsoportnak.
Ezúton is köszönjük a Főtiszteletű Zsinat eddigi segítségét a programok megvalósulásához, és bízunk a jövőbeni
támogatásban.
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A Zsinat határozata az új magyar református énekeskönyv előkészítésének
munkálatairól – az Énekeskönyvi Bizottság beszámolójának elfogadásáról
Zs. - 180/2011.11.18.
A Zsinat MRE Énekeskönyvi Bizottságának az új magyar református énekeskönyv előkészítésének munkálatairól
szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.
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10.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Bizottságunk ismételten átvizsgálta a Dunamelléki Énekfüzetek anyagát (a DC szekció-ülésén is),
megállapította az átvehető énekek jegyzékét. Ez ideiglenes, szűkülhet vagy bővülhet a következő
években.
Elkezdte bizottságunk a Berkesi Sándor szerkesztette ifjúsági énekeskönyv átvizsgálását.
Jelenleg nincs énekeink frissítésére ezeknél bővebb elfogadható szintű magyar énekanyag. Ezek
próbája is megtörtént részben, mert zömük már az 1996-os Ó és Új kiadásakor napvilágot látott, és
ezek az énekek nem a szórakozó keresztyénség termékei.
Az esetleg elhagyható (főként 19. századi) énekek, elsősorban egystrófások vizsgálata is elkezdődött; főként azoknak az énekeknek pártoljuk a megtartását, amelyeket nálunk egyes gyülekezetek
már elhagytak, de a határon túliak változatlanul kedvelnek.
Besoroltuk az 1948-as énekanyagot a tervezett szerkezetbe. Ezt a munkálatot akkor zárhatjuk le, ha
a liturgiai példatár kialakulásával tisztázódik, hogy milyen kategóriák és liturgikus alkalmak kívánnak
énekeket (esetleg további énekeket).
Szembesült ismételten azzal bizottságunk, hogy nem rögzíthetők előre olyan elvek, amelyek a gyakorlati válogatás és szerkesztés közben vitathatatlanul és minden énektípusra érvényesíthetők. Ezért
az általánosságban helyeselt (és már zsinatunk által jóvá is hagyott) elvek folyamatos finomítása
állandóan napirenden marad.
Tanszéki elfoglaltságok és konferenciák egybeesése miatt a DC alkalmával augusztusról elmaradt
ülést november 4-ére szervezte az irodalmi szekció, ahol a zsoltárok, régi magyar énekek és egyéb
énekek költészeti és szövegkérdéseivel foglalkozunk. Szintén novemberre tervezzük a szerveződő
dallambizottság munkaülését.
A. Molnár Ferenc nyelvészeti szempontú tanulmánykötete Szenci Molnár zsoltárainak összes kihagyását és változtatását felöleli; megjelenése még ebben az évben várható, ez a bizottsági munkában
eddig nélkülözött segítség lesz.
Kéri bizottságunk a korábbi költségvetés biztosítását, annál is inkább, mert a tartalékolt összeget nem
használtuk el az elmúlt évben; viszont a zsinati irodán a szakmai képviselet megszűnésével csak adminisztratív képviseletünk létezik, tehát a jövőben szükséges lehet akár a liturgiai bizottsággal közös
rendezvény, akár kiadvány költségeinek biztosítása.
Legutóbbi ülésünk döntése alapján bizottságunk kéri, hogy Zsinatunk biztosítsa költségvetésileg is
énekeink adatbázisának létrehozását, fenntartását és fejlesztését. Ebben először a jelenlegi, majd a
teljes számba vehető énekanyagot táruljuk, később részben nyilvánossá tesszük, hogy egyházunk
bármely tagja használhassa, hozzászólhasson; majd pedig a leendő énekeskönyv nyomdakéziratának megalkotása alapjául is szolgáljon. A minél egyszerűbben és kevesebb költséggel létrehozható
adatbázis tervezése elindult az egyházi könyvtárak szakértőinek segítségével.
Dr. Fekete Csaba
elnök
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A Zsinat határozata a Tényfeltáró Történész Bizottság
beszámolójának elfogadása tárgyában
Zs. - 181/2011.11.18.
A Zsinat a Tényfeltáró Történész Bizottság beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Magyarországi Református Egyház Tényfeltáró Történész Bizottság (továbbiakban TTB) legutóbbi, az MRE Zsinata elé folyó év májusában terjesztett beszámolója óta munkánk java részét immár a tényleges levéltári anyaggyűjtés tette ki.
A TTB által felkért munkatársak közül Kisasszondy Éva 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
végezte, illetve végzi anyaggyűjtő munkáját.
Mivel Fodorné Nagy Sarolta és Boér Zoltán, ugyanott, ugyanabban a témában vizsgálódik, feladatmegosztással dolgoztak. Megegyezésünk szerint egyikük az 1963-1990 időszakot kutathatta, másik kollégánk az 1956-1963
közötti korszakot. Az 1956 utáni években a pártállami korszakra jellemző motívumok, célok jobban láthatóbbak,
így nagyobb hangsúly kerülhetett a módszerek feltárására. Munkánk során feltárásra került a rendőrség korszakra jellemző munkamódszere kiképzési és egyéb tanulmányi anyagok alapján.
Látóterünkbe vontuk az állambiztonsági tankönyveket, tanulmányokat is, ennek révén világosabbá vált, hogy
milyen közegben élt az egyház. Sor került fogalmak, intézkedések pontosítására, pl. mit értettek „bomlasztás”
alatt, milyen eszközökkel hajtották végre, milyen szerepe volt ebben a suttogópropagandának, hogyan szervezték meg. Kiket szerveztek be ügynöknek, hogyan, mi az operatív csapda, milyen operatív technikákat alkalmaztak, ezeket hogyan alakították át jogi erejű bizonyítékokká.
Munkánk során igyekszünk kitekinteni a római katolikus egyház helyzetére is, amennyiben annak ellenőrzése
vagy bomlasztása tipikus jellemzőket mutat, s így lehet következtetni a protestáns egyházak korabeli helyzetére
is.
Elsősorban az ÁEH iratainak feltárása során követtük azt a módszert, hogy konkrét ügyeket, adatokat gyűjtünk
ki a levéltári iratokból, ezek aztán egésszé összeállva alakítják ki a rendszer működésének képét. Az ÁBTL-ben
folyó kutatás során most tértünk át erre a metodikára.
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 interjúk készítésével, megyei levéltárakban őrzött ÁEH iratok kutatása révén. A TTB-hez érkező másolatok adminisztrációja során
a kutatók levéltári látogatásairól pontos kimutatás készült az adott levéltár kutatótermi igazolásával, a fénymásolatok egyeztetett időpontban a Zsinati Levéltárnak leadásra kerülnek, az áttekintett iratokról készült jegyzeteket
CD-n is átnyújtják a Zsinati Levéltárnak.
Az év folyamán Fodorné Nagy Sarolta jelezte, hogy Nagykőrösről történő elköltözéséig tudta vállalni a munkát,
amely költözésre júniusban sor került. Tájékoztatásul közölte a TTB-vel, hogy július 11-én a Zsinati Levéltárban
leadta a fénymásolatokat és a jegyzeteket CD-n a Történeti Levéltárban végzett kutatásairól. A CD ezen kívül tartalmazza a fénymásolatok jegyzékét, valamint a végzett munkáról készült jelentését.
A TTB következő ülését 2011. október 6-án tartotta Budapesten, az MRE Zsinati Levéltárában. Ekkor a további
kutatómunka összehangolása, az eddig végzett munka áttekintése szerepelt napirenden. Előzőleg a TTB két tagja áttekintette a beérkezett egy folyóméternyi iratmásolatot, ennek fényében tájékoztattuk a kutatóinkat a munka
további menetéről.
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Legutóbbi jelentésünkben örömmel számoltunk be arról, hogy kialakultak a munka finanszírozásának pontos
anyagi keretei. Már akkor világossá vált, hogy a Zsinat által jóváhagyott éves költségvetésünk az anyaggyűjtést
erősen korlátok között tartja. Ennek megfelelően a napokban kaptunk tájékoztatást, hogy az MRE 2011. évi költségvetésében a múltfeltárás költségeire előirányzott összeget közel 1 millió forinttal túlléptük.
Az MRE központi költségvetését érintő, a múltfeltárás ügyével kapcsolatos kiadásokat szüneteltetnünk kell,
jóllehet igazi eredményeink az elmúlt hónapokban jelentkeztek. Javasoljuk a Főtiszteletű Zsinati Elnökségen keresztül egyházunk Zsinatának, hogy a tényfeltárás munkáját továbbra is támogassa.
Budapest-Debrecen-Sárospatak, 2011. november 3.
Dr. Horváth Erzsébet
Dr. Dienes Dénes
Dr. Szabadi István

A Zsinat határozata a Kálvin Emlékbizottság beszámolójának elfogadásáról
(Zs. - 182/2011.11.18.)
A Zsinat a Kálvin Emlékbizottság beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Kálvin János Emlékbizottság 2011-ben is folytatta munkáját. A Bizottságunk feladatául kapta a 2013-ra tervezett
Heidelbergi Káté évforduló gondozását (450 év). A Generális Konvent tárgyalta a Káté ügyét és egy Kárpát-medencei munkaközösség (9 fő) felállítását határozták el. Az alapszöveg az Erdős-Victor és a Tavaszy-féle fordítás
lesz, hivatalosan nem új fordításként, hanem ezek átdolgozása készül el. A következő ülésen, januárban az elvi
kérdések megvitatása a cél, a beérkezett szövegjavaslatok nyomán egy szövegtervezet elkészítése (nagyjából
kb. 90%-os állapot elérése). A felhasználandó bibliafordítás: 1975-ös Új fordítású Biblia 1990-ben megjelent revideált szövege (a Bibliatársulattal egyeztetve).
A munka tervezett befejezése 2012 szeptember, tervezett megjelenés 2012 december, hogy a 2013 januárjában esedékes évfordulóra rendelkezésre álljon.
Dr. Fekete Károly az eredeti szöveg alapján készít kommentárt (nem prédikációs feldolgozás, teológiai magyarázat, hatástörténet, üzenet), az idézetekben az új HK szövegváltozatra támaszkodva.
A Reformáció 2017 feladatkörében is eljártunk. 2011. november 24-én találkozunk az evangélikus egyház szervező bizottságával, ahol az alábbi közös programok továbbvitele lesz a fő téma:
– 2017-es év államilag is jegyzett emlékévvé nyilvánításának közös terve;
– Közös ünnepi Zsinat tartása, az együttesen elfogadott és aláírt nyilatkozatok megerősítése;
– Közös protestáns nagykiállítás szervezése Budapesten;
– Közös protestáns lexikon kiadásának előkészítése;
– Közös tudományos konferenciák 2011–2017 között a reformáció hónapjában;
– Közös pályázat kiírása irodalmi alkotás és zenemű megalkotására és közös kulturális rendezvény szervezése
2017 októberére;
– Közös ünnepi istentisztelet rendezése 2017. október 31-én.
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A Református Egyházi Könyvtár 2010-ben megjelent első kötetei eljutottak a gyülekezetekbe. 2011-ben János
evangéliuma magyarázata jelenik meg két kötetben. A szinoptikus evangéliumok magyarázata fordításának átdolgozása az előzetes tervekkel ellentétben még nem készült el, az új ütemezés szerint 2012-ben jelenhet meg
három kötetben. Folyamatban van a többi kommentár (a további páli levelek és a katolikus levelek magyarázata)
előkészítése is, részben Szabó András fordításainak átnézésével, átdolgozásával, részben új fordítások készítésével.
Az Institutio új fordítását Buzogány Dezső jó ütemben végzi. A fordítás, átdolgozás és lektorálás feladatait a
bizottság nagyobb részben 2012-ben, kisebb részben 2013-ban látja szükségesnek elvégeztetni.
A Református Egyházi Könyvtár mellett a Kálvin Emlékbizottság könyvkiadói programjának keretei között, a
Kálvin Kiadó gondozásában megjelent Rudolf Bohren: Tanuljunk imádkozni! Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin
alapján, valamint Martin Greschat: Martin Bucer. Egy reformátor és a kor, amelyben élt című kötete. Az előbbi
jelzi és igyekszik érvényre juttatni a gyakorlatban is Kálvin hatását, az utóbbi a tágabb kontextus, a reformáció
megismerését segíti, a korábban megjelent Zwingli-könyvhöz hasonlóan, egyúttal már a reformáció 500 éves
évfordulójára is készülve.
A további kiadványtervek 2012-re:
– Péter Miklós: Genfi Gyülekezeti Rendtartás. Fordítás és magyarázat;
– Sándor Balázs szerk.: A XVI–XVII. századi reformációs hitvallások harmóniája (munkacím);
– Herman J. Selderhuis: Kálvin-kézikönyv;
– Julie Canlis: Kálvin lajtorjája (Kálvin spirituális teológiája);
– Martin H. Jung: Melanchthon és kora.
Több támogató mellett a Kálvin Bizottság is segítette a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának azt a vállalkozását, amellyel ugyanazokban a gyülekezetekben, ahol ezt 1936-ban is megtették, kérdőívvel
fordultak a templomba járó gyülekezeti tagokhoz: „Mit tud Kálvin Jánosról?” A kérdőívet aztán néhány református
gimnáziumban is kitöltették.
A teljes körű szociológiai feldolgozás folyamatban van. Az első adatsorból érintenék néhányat. 457 nő, és 295
férfi gyülekezeti tag töltötte kik a kérdőíveket. (Ez tükrözi az istentisztelet látogatási arányokat is). Az életkori megoszlásban a középiskolák jelentős mértékben segítettek, de a válaszadók többsége ötven év feletti.
Néhány kérdésre néhány válasz:
– Mit szeretek Kálvin tanításából? – Bibliához való hűség. Megreformálta a katolikusokat. Megszüntette a búcsúcédulákat. Nem tudom – nem ismerem.
– Mit kellene ma megreformálnia Kálvin Jánosnak? – A lelkészeket. A gyülekezeti életet. A hitoktatás kötelező
legyen. A fiatalok járjanak templomba. – Az egyház és állam kapcsolatát. Az emberek erkölcsét. Mindent.
– Miért vagyok kálvinista? – Isten akaratából. Így neveltek. Keresztyén vagyok. Nem vagyok kálvinista. Nem vagyok vallásos.
– Ki volt Kálvin János? – Reformátor, a református egyház megalapítója, lelkész, francia jogász, 1509-1564 között élt.
A Heidelbergi Káté írója. Kitűzte a 95 tételt. Ő fordította le magyar nyelvre a Bibliát. Bibliai személy. – Nem ismerte
a magyarokat. – Tudott magyarul. – Ha jól emlékszem, a Felvidékről származott, de nem tudott magyarul.
– Miért mondanak minket vastagnyakú kálvinistáknak? – Kitartás, határozottság. Önfejűség. Kálvinnak vastag volt
a nyaka. Engem nem…
A válaszok számszerű értékelésében az átlag 2,13 (1–5 osztályzat). A városi gyülekezetek átlaga 2,72. A gimnazistáké 1,38. Van még tennivalónk – kérdések feldolgozásában is.
Dr. Márkus Mihály
a Kálvin Bizottság elnöke
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A Zsinat határozata A Tanulmányi és Teológiai Bizottság
beszámolójának elfogadásáról
Zs. - 183/2011.11.18.
A Zsinat az MRE Tanulmányi és Teológiai Bizottságának a munkálatairól szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

	I.

1.

2.

3.

4.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Egyházi és társadalmi megbékélés folyamata
A Teológiai és Tanulmányi Bizottság 2010. november 18-án kilenc pontból álló ajánlást terjesztett a
Zsinat elé az egyházi és társadalmi megbékélés folyamatának elősegítése érdekében. Ezt a Zsinat
a ZS. - 100/2010.11.18. sz. határozatával elfogadta. Ennek értelmében a Zsinat a 2011-es esztendőt
(a rendszerváltást követő 3×7-ik, azaz 21. esztendőt) a megbékélés és kiengesztelődés 7 éves ciklusának kezdő évévé nyilvánította. Ebben az évben a Tényfeltáró Bizottság kiegészült az Értékelő
Bizottság tagjainak kijelölésével és elkötelezésével. A Tényfeltáró Bizottság szakmai irányítás mellett
végzi munkáját, erről a Zsinat plénuma előtt mindig beszámol.
A zsinati döntés értelmében „minden év október 23. és november 4. közötti vasárnapon, illetve az
1956-os forradalom emlék-istentiszteletein kerüljön sor a múlt vétkeiért való felelősségérzet és a megbékélés tematizálására: ezt a Teológiai és Tanulmányi Bizottság meditációk vagy igetanulmányok és
imádságok közreadásával segítheti az istentiszteletek alakítása érdekében, a lelkipásztori szakfolyóirat (Igazság és Élet) segítségével.” – Erre az Igazság és Élet c. folyóirat továbbra is kész. Ebben az
évben a bizottság (a tagok kérésére az elnök írásával) egy okt. 23-ra készített igetanulmányt és egy
előadást adott közre, azzal a céllal, hogy segítse a megemlékezésekre való készülést. Az anyagot
online-formában publikálta a Tiszántúli Lelkésztovábbképző Intézet (a www.lelkesztovabbkepzo.hu
honlapon), de a levelezőrendszer segítségével technikai vagy a bizottság számára ismeretlen okok
miatt csak a tiszántúli lelkészek kapták meg. Több pozitív visszajelzés és köszönetnyilvánítás érkezett
a kollegáktól!
A múltfeltárás és megbékélés teológiai kérdéseinek tisztázására a Doktorok Kollégiuma Rendszeres
Teológiai szekciója vállalkozott 2010 és 2011-ben. A 2010-es szekció anyaga, vagyis az előadások
megjelentek a Collegium Doctorum 2010-es számában. Ezt megelőzően megküldtük a Zsinat Elnökségének. 2011-ben a Szekció folytatta ezt a munkát, a „Helyettesség” fogalmának értelmezésére
tekintettel (helyettes áldozat, kiengesztelés, reprezentáció – teológiai-etikai és politikai-filozófiai aspektusok fényében). A téma folytatására igény mutatkozik, tervezzük az előadások önálló tanulmánykötetben való megjelentetését is.
Felsőoktatási intézményben egy kurzus került meghirdetésre (a DRHE 2010/2011-es tanévben) „Történelmi bűnök és megbékélés” címen. Nagy érdeklődés mellett került megtartásra a tanegység, külső szakemberek előadásait is bevonva.
Tekintettel arra, hogy a téma iránti érdeklődés időnként fellángol, máskor alábbhagy, a bizottság
javasolja a 2010-es előterjesztés és zsinati határozat újbóli felelevenítését a 2011-es novemberi zsinaton, hangsúlyozva a témával való foglalkozás fontosságát. Itt folyamatról van szó, a megbékélés/
kiengesztelődés kultúrájának kialakítása érdekében, amelyhez nem elég egy-egy konferencia megszervezése vagy újságcikk/közlemény kiadása. Ez valóban az élet és kultúra részévé kell, hogy váljon. Javasoljuk, hogy az egyházkerületi lelkésztovábbképző tanfolyamok során több egységből álló
kurzus/modul formájában (lásd Keresztség alább) kerüljön napirendre a tematika, akár nem-lelkészek
számára is. De megtartása és a lehetőséggel való élés már egyházkormányzati bátorítást és elkötelezést igényel (pl. egyházmegyei tanulmányi napokon).
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	II.

A Keresztség és Konfirmáció
Miután a Doktorok Kollégiuma napirendre tűzte a keresztség problémájának elvi és gyakorlati reflektálását, a Teológiai és Tanulmányi Bizottság örömmel támogatja a DC kezdeményezéseit és javaslatait.
Meglátásunk szerint a téma az egyes teológiai és nem-teológiai (pl. vallásszociológiai) diszciplínák
interdiszciplináris megközelítésben és a gyakorlati tapasztalatok fényében kell, hogy feldolgozására
kerüljön. A bizottság javasolja a kérdéskör reflektálását egy munkacsoport és a lelkésztovábbképzők
szintjén. (A debreceni Lelkésztovábbképző Intézet már 2011-re meghirdetett egy 30 órás, több modulból álló és egymásra épülő tematikus lelkésztovábbképző kurzust „Kazuális szolgálataink aktuális kihívásai: Keresztség” címen, amelynek megtartására október 17-18-án és november 7-8-án került sor.)

III.

Az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) felállításával kapcsolatban a Teológiai és Tanulmányi Bizottságnak, valamint az Országos Továbbképzési és Koordinációs Tanácsnak (OTKT) az a meglátása
és tiszteletteljes javaslata, hogy a megalapításra kerülő intézet a lelkészek országos nyilvántartásán
adatbázis kezelésén túl a lelkészek életpályájának pásztori kísérése, koordinálása, szakmai és adminisztratív tanácsolása terén kapjon hangsúlyos szerepet (lásd melléklet). Az OLI koordinálja a lelkészképesítés képzési és kimeneti követelményeinek összehangolását a lelkészképző intézetek szintjén,
koordinálja a lelkésztovábbképző tanfolyamok egységes szempontrendszerét és kerületek közötti
kölcsönös átjárhatóságát, de a lelkésztovábbképző tanfolyamok szervezése és megtartása – tekintettel a helyi sajátosságokra – maradjon meg egyházkerületi hatáskörben. Mindenközben az OLI vegye
fokozottan igénybe az OTKT-nak, mind független szakmai testületnek a munkáját. Az OLI töltsön be
egyfajta érdekképviseleti szerepkört (szakmai-kamara mintájára), de részletes működési rendjét majd
az intézet vezetésével megbízott szakember vagy munkacsoport dolgozza ki és terjessze be jóváhagyásra a Zsinat elé.

IV.

Az Egységes Lelkészképesítő Vizsga rendje életbe lépett, és az első lelkészképesítő vizsgákra az új
szabályozás értelmében 2011. szeptember 20-21-én került sor Budapesten, a Zsinati Székházban.
Dr. Fazakas Sándor
Teológiai és Tanulmányi Bizottság elnöke

A Zsinat határozata az Országos Református Gyűjteményi Tanács
beszámolójának elfogadásáról
Zs. - 184/2011.11.18.
A Zsinat az Országos Református Gyűjteményi Tanács beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Az Országos Református Gyűjteményi Tanács folyamatosan foglalkozik országos hatáskörű, adminisztratív jellegű feladatok ellátásával.

Általános helyzet
A gyűjtemények 2010-ben az előző évhez képest kevesebb támogatást kaptak az államtól, sőt, a támogatási szerződést az állam részéről csak az új kormány, 2010 októberében írta alá. Az MRE biztosította az előző évekhez hasonlóan a gyűjteményeik pénzügyi támogatását, azonban az állami támogatás elosztása a fent nevezett helyzet
miatt nem a gyűjteményi igazgatók közös megbeszélése szerint történt. A gyűjtemények nehéz anyagi helyzetük
miatt több munkatársuktól kellett megválniuk úgy, hogy az addig végzett munkát ugyanúgy, kisebb létszámmal
is el kellett látniuk. Ki kell emelni, hogy múzeumaink részt vettek a Múzeumok Éjszakája programon, sőt, direkt
módon nyitnak a diákság felé (pl. Kecskemét).
Az ORGyT a Zsinat által jóváhagyott költségvetésből fedezte az 1981-es felméréshez készülő adatbázis első
fázisát, valamint hozzájárult a Magyar Református Egyház Javainak Tára-sorozat 18. kötetének megjelentetéséhez. Az ORGyT két munkatársa semmilyen személyi jellegű támogatásban nem részesült.

Az ORGyT szakmai munkája
Az ORGYT pályázatfigyelést végzett, melynek eredményét minden hónapban közölte a gyűjtemények és a múzeumok igazgatóival – KÖH-pályázat, EU pályázatfelhívás, digitalizálás.
Az ORGYT mindenkor rendelkezésére állt az MRE Zsinati Hivatalának, ld. turizmus, Reformáció 500. éves
megünneplése, NKA. Az ORGYT felkérésre tett javaslatot a szakmai kollégiumainak egy-egy egyházi tagságára.
A Reformáció 500. évfordulójának megünneplésére az ORGYT kért be javaslatot az egyes gyűjteményekből, mely
javaslatokat később beszéltünk meg. A református gyűjtemények komolyan kívánnak foglalkozni a Reformáció
500. évfordulójának megünneplésére, és főleg helyi programokkal készülnek, amelyek az adott egyházkerületet
érintik. Felmerült országos programok megrendezése is – közben 2011-ben kiderült – , melyre közösen készülünk
a lutheránusokkal.
Az ORGYT felkérte Kohán Pétert, hogy az 1981-es református egyházi, gyülekezeti javaink digitalizált felméréséhez készítsen adatbázist, amelynek első lépése el is készült, melyet 2011-ben folytatni kívánunk. Az adatbázissal azt a célt tűztük ki, hogy a feldolgozott iratok adatai könnyen elérhetőek legyenek az adott gyűjtemények
vezetői számára. Az elkészült adatbázis alapján tudja az ORGYT megkezdeni a digitalizált anyag „feltöltését”,
melyet azután a kerületi gyűjtemény a hozzátartozó egyházközségek adatit könnyen elérheti. Már most is látható,
hogy el kell végezni minden egyes gyülekezetben az újbóli felmérést, melyhez az általunk kitűzött munka elvégzése megadja az alapot, megkönnyíti a következő munkát.
A Tiszántúli Református Egyházkerület gyűjteményi igazgatójának kérésére Regius Judit elkészítette két egyházmegye digitalizált anyagának másolatát. Regius Judit segítséget adott adatszolgáltatással a Zsinat Kommunikációs Szolgálatnak a hazai turizmusról szóló EU-s pályázatához.
Az ORGYT mindkét munkatársa tevékenység vett részt az Emlékhely Bizottság ülésein, illetve annak megszervezésében és jegyzőkönyvvezetésében. Az ORGYT vezetőjét felkérték a Tényfeltáró Történész Bizottság kutatást
vezető munkájába.

Megkeresések az ORGyT-hez
Több esetben érkezett egyházi és világi részről megkeresés adatszolgáltatás, illetve ügyintézés végett. Így Szabó Endrei gyulai lelkipásztor érdeklődött a klenódiumok felmérése kapcsán; Szabó Julianna alapi lelkipásztor
a templomrenoválás ügyében; Buzinkay Péter a KÖH részéről az ellopott tengődi kehely ügyében Ezekben az
esetben a két munkatárs segített, eljárt az adott ügyben, illetve felvilágosítást adott. Turok Margit (KÖH) 1830-ból
származó pesti ötvösmunka felől érdeklődött, hol lelhető fel – a múzeumoktól kértünk segítséget.
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Bereczky Zoltán budapesti lelkipásztor megkereste az ORGyT-t, hogy legyen segítségére az általa elkészített
a magyarországi református egyház templomainak mennyezetkazettáiról írt tanulmányának megjelentetésében.
Nagytiszteletű Úr csatolta elkészült munkájának egy részét. Jobb anyagi lehetőségek közepette minden bizon�nyal ez a munka gazdagítaná egyházunk életét, ismeretterjesztéssel szolgálna mind az egyház, mind a világ
felé. (Bereczky Zoltán a KRE HTK-n erről előadássorozatot tartott, tart.) A Zsinat részére felvilágosítást adtunk az
egyházi anyakönyvezésről készült irodalomról.

Szakmai kapcsolat
Az ORGyT vezetője 2010. október 21-én látogatást tett a KIM Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkáránál, Szászfalvi Lászlónál, ahol az egyházi gyűjtemények szakmai, pénzügyi helyzetéről,
és a lehetőségekről beszéltek. Az Államtitkár Úr jelezte, hogy a gyűjtemények következő évi támogatását megnövelik, és kész az MRE közgyűjteményeinek vezetőivel (gyűjteményi igazgatók, levéltár-, könyvtár- és múzeumigazgatók) kész találkozni.
Gyűjteményeink munkatársai részt vesznek mind az egyházi könyvtárosok, mind az egyházi levéltárosok munkájában. Gyűjteményeink a világiakkal közös szakmai programokon dolgoznak (pl. péceli Ráday kastély). A gyűjtemények egyes területeinek igazgatói oktatnak vagy az adott egyházkerület teológiáján, vagy állami egyetemen
(pl. DRHE, DE, ELTE, SRTA, Veszprémi Egyetem). A gyűjtemények a KÖH-hel karöltve különös gonddal figyelnek a
jövendő lelkésznemzedék felkészítésére, hogy hogyan gondoskodjanak egyházunk gyülekezeti klenódiumairól.
Dr. P. Szalay Emőke (Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekció elnöke) vezetésével folyik „A határontúli református gyülekezetek tárgyi emlékeinek felmérése” c. program. A MRE Zsinata 1995-ben indította el a határontúli
református gyülekezetek klenódiumainak összeírását célzó kutatásokat, melynek 2010-ben a 18. kötetének megjelentetéséhez adott támogatást az ORGyT. A kötet címe: Magyar Református Egyházak javainak tára - Szlovákiai
Abaúj és Tornai egyházmegye.

Egyéb tevékenység
Az ORGyT vezetője 2010 novemberében habilitált a Debreceni Hittudományi Egyetemen. Munkáját ellátja a KRE
HTK-n, mind a Zsinati Levéltárban, és szakmai munkájával segítette az Emlékhely Bizottságot és a Tényfeltáró
Bizottság szakmai munkáját. 2010-ben két tanulmánya jelent meg két különböző kötetben.
Budapest, 2011. március 2.
Dr. Horváth Erzsébet
az ORGYT elnöke

A Zsinat határozata a 2011. évi Csillagpont ifjúsági találkozóról
szóló beszámoló elfogadásáról
Zs. - 185/2011.11.18.
A Zsinat a Tatán megtartott 2011. évi Csillagpont ifjúsági találkozóról szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Mi a Csillagpont? Előzmények, célok, eszközök

Előzmények
–
–
–
–
–

2003. Bodajk (Dunántúli egyházkerület)
2005. Debrecen (Tiszántúli egyházkerület)
2007. Sárospatak (Tiszáninneni egyházkerület)
2009. Fadd-Dombori (Dunamelléki egyházkerület)
2011. Tata (Dunántúli egyházkerület)

Mi a Csillagpont?
„Egy olyan pont, ahol összefutnak a szálak, a református fiatalok találkozási pontja, amely azonban nyitva áll mindenki előtt, akit igazán érdekel, hogy mi mozgatja, mi élteti az egyházat. A Csillagpont a nagy találkozások helye,
ahol a fiatalok az egész Kárpát-medencéből érkezve megélhetik közösségüket. Igen, ez az elsődleges: megtapasztalni az élő Istenbe vetett hit teremtette közösségünket. Ennek a közösségnek két, egymástól elválaszthatatlan oldala van. Egyrészt „befelé” hat, hiszen jó meglátni, hogy milyen sok fiatal éli a maga életét keresztyénként valamely
református közösségben szerte a Kárpát-medencében. Jó megerősödni abban, hogy a hit nem lehet önző: meg
kell mutatnia magát, mert példájával másokat is segít, reménységre indít. Ezt az élményt szeretné megjeleníteni a
mindenkori téma, vagy üzenet. A Csillagpont „üzenetközpontú”, lelki alkalom. Hiszen, akármennyire is fesztiválos a
jellege, nem arra született, hogy a többi fesztivált kiszorítsa a piacról. A Csillagpont egyházi rendezvény, ami az ifjúsági életünk egy morzsája, szelete, mozzanata a sok közül. Másrészt „kifelé” is üzen a közösség: minden ellentétes
híreszteléssel szemben van élet az egyházon belül, olyan közösség, amely befogad, elfogad, értékel és inspirál.”
Ódor Balázs
– Isten és értékközpontú ifjúsági fesztivál
– Hitmélyítő alkalom
– Kulturális és közösségi színtér
– Ifjúsági missziós alkalom (16-30 éves korosztály számára!)
– Kapcsolat és közösségépítési lehetőség
– Ifjúság nevelési és képzési program
– Egyfajta lelki oázis, benzinkút, ahonnan feltöltődve és meggazdagodva térhetünk vissza a munkánkba, gyülekezetünkbe, szolgálatunkba

Mi a Csillagpont célja?
A találkozó célja, hogy egy értékteremtő és Istenre mutató közösségi színteret biztosítson a református fiataloknak és mindazoknak, akiket érdekel, hogy miért jó reformátusnak lenni. A Csillagpont igyekszik megmutatni
a Református Egyház gazdag sokszínűségét, mozaikszerű lelkiségi és szellemi összképét. A szervezés során
egy teljesen nyitott folyamatban készítjük elő a fesztivált. Ez a folyamat éppen azért egyedülálló, mert a felülrőlés alulról jövő kezdeményezések találkozásának eredményeként születik meg. Bárki beszállhat az előkészítő
munkálatokba, és felajánlhatja saját tehetségét, energiáját, idejét. Azt szoktuk mondani, hogy maga az út, ami a
találkozóhoz vezet, talán fontosabb is, mint a rendezvény. A széleskörű és egymást komolyan vevő együttgondolkodás, szervezés és közös szolgálat pedig az együtt töltött napokon túl is működik és hozzájárul ahhoz, hogy az
egyes közösségek tagjai érezzék: szükség van a közreműködésükre és felelős részvételükre.
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– Megteremteni a lehetőséget a közösség és az összetartozás megélésére
– Fiatalok megszólítása, misszió nyitott, lendületes módon
– Megjeleníteni az egyház ifjúsági oldalát
– Fiatalok bevonása a szervezésbe, elköteleződés és szolgálatkészség növelése
–– Sokszínűségünk, hagyományaink bemutatása, tanulni egymás értékeiből
– Üzenetközvetítés, példamutatás
– Helyi közösségek és a helyi gyülekezetek aktív bevonása
– Fiatalok képzése, lelki és szakmai fejlődésük elősegítése
– Kapcsolat- és hálózatépítés
– Ismeret, tapasztalatszerzés a szervezőknek és résztvevőknek egyaránt

A célok elérése érdekében alkalmazott eszközök, folyamatok
A Csillagpont igyekszik sokszínű és sokféle módon megmutatni azt, ahogy a fiatalok rátalálhatnak és reménységünk szerint rá is találnak Istenre. Mindeközben fontos, hogy egymástól is tanuljunk, kapcsolatok és hálózatok
épüljenek, amik segítségével majd együtt építhetjük az Isten országát. A Csillagpont két fő pillére már a kezdetektől fogva a délelőtti főelőadás, majd kiscsoportos beszélgetés és az esti áhítat. Emellett kora reggel sokféle áhítat,
majd a nap további részében különböző lelki, kulturális és egyéb szabadidős programok közül válogathatnak a
fiatalok. Ahogy már korábban is említettük, a szervezés folyamata maga is egy lehetőség a fiatalok megszólítására és bevonására. A Csillagpont több száz református önkéntes munkájának gyümölcse. 2011-ben már több
mint 30 munkacsoport foglalkozott (együtt közel 600 önkéntes!) a kulturális programok megtervezésétől kezdve,
a honlap megvalósításán keresztül, a fogyatékkal élők bevonásáig.
– Képzések, előkészítő és felkészítő alkalmak
– Délelőtti főelőadás
– Kiscsoportos beszélgetések
– Reggeli és esti áhítat
– Kulturális programok (koncertek, előadások, kerekasztal beszélgetések, fórumok, táncház, tréningek)
– Lelki programok (imasátor, dicsőítés, imaösvény, lelki gondozói beszélgetések)
– Szabadidős programok (sportolási lehetőség és versenyek, kirándulás, városnézés)
– Ifjúsági szervezetek önálló kezdeményezései
– Önkéntesek bevonása, szolgálati lehetőség felkészítéssel és szupervízióval

2011. július 19–23. Tata, Olimpiai edzőtábor
Az 5. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó szervezésével kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a szervező csapatnak sok tekintetben már könnyebb dolga volt, mind az előző években, hiszen az elmúlt 4 találkozó szervezése során a Csillagpont országosan ismertté vált és a rengeteg szervezési tapasztalat, lelkes és immár kipróbált önkéntesek álltak rendelkezésre. Az előző évek tapasztalatait és a csillagpont eredeti céljait megvizsgálva, a
2011. évi találkozó kapcsán új célokat is kitűztünk magunk elé. A találkozó számbeli növekedése természetesen
új kihívásokat is jelentett, ennek tanulságait a beszámoló végén részletezzük.
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Új célok és eredmények a 2011. évi találkozón

1.
		

Még több fiatal, különösen is a középiskolás korosztály megszólítása
és bevonása a szervezésbe
Célkitűzésünk volt a 2011. évi találkozóra, hogy a résztvevők létszáma megközelítse a 3000 főt.
A találkozó célcsoportja a 16-30 éves korosztály, ezen belül is elsősorban a református fiatalok, ezért
elsődlegesen a református középiskolákat kerestük meg. Az úgynevezett „Csillagpont karavánok”
keretében, összesen 20 középiskolába és 3 felsőoktatási intézményt látogattunk meg és hívogattuk a
diákokat a találkozóra. A hívogatást egy lelki alkalommal, áhítattal vagy dicsőítéssel kötöttük össze és
buzdítottuk a fiatalokat, hogy a szervezésbe is kapcsolódjanak be. Emellett természetesen levélben
megkerestük az összes református gyülekezetet először 2010. decemberben, majd 2011. áprilisban.
Kárpát-medencei szinten a református középiskolákat és ifjúsági szervezeteknek küldtünk meghívót,
plakátot és szóróanyagot. Hálásak vagyunk, hogy közel 3200 fiatal vehetett részt az idei találkozón,
annak ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárás sajnos sokakat visszatartott az utazástól. Emellett külön
hálásak vagyunk, hogy a szervezésbe bekapcsolódó önkéntesek száma is alkalomról alkalomra növekszik, idén 565 önkéntes munkájának gyümölcseként jöhetett létre a találkozó.

2.

A fiatalok gyülekezetbeli szolgálatának segítése
Az idei találkozó szervezésének egy másik célja volt, hogy szeretnénk szorosabban kapcsolódni a gyülekezetek ifjúsági szolgálatához, szeretnénk, ha a Csillagponton szerzett tapasztalatok, élmények még
inkább építenék gyülekezeteinket. A Csillagpont különlegessége, hogy fiatalok szervezik fiataloknak és a
szervezés folyamatában lehetőség nyílik, hogy olyan hasznos ismeretekre és kompetenciákra tegyenek
szert, amely fontos a későbbi egyházi szolgálatuk szempontjából is. Így például megtanulnak csapatban dolgozni, közös döntéseket hozni, felelősséget vállalni és kapcsolatokat építenek ki más református fiatalokkal. A sok találkozó, megbeszélés, kisebb felkészítések kívül ebben az esztendőben három
nagyobb képzést is megvalósítottunk. Az első a kiscsoportvezetői képzés, melyben mintegy kilencven
fiatal vett részt, a másik pedig az élménypedagógiai animátorképzés, melyben 22 fiatal sajátította el a
játékvezetés alapjait. Mind a két képzést a Református Diakóniai Felnőttképzési Intézménnyel közösen
szerveztük és államilag elismert akkreditált felnőttképzési programnak minősülnek. Ezen kívül a Református Pedagógiai Intézettel és a Kommunikációs Szolgálattal közösen kommunikációs képzés is
megvalósult református középiskolások és egyetemisták számára. A képzések hosszabb távú célja az,
hogy olyan gyakorlati tudást adjunk a fiataloknak, melyet gyülekezeti kontextusban is használni tudnak.
A képzésben részt vett fiatalok megszólíthatók és bevonhatóak ifjúsági órák és alkalmak megtartására
vagy éppen ifjúsági napok, táborok szervezésébe. Az animátorképzésben résztvevő fiatalok tervezik,
hogy élménypedagógiai napokat szerveznek árvaotthonokban élő gyerekek számára és gyülekezetekben, ifjúsági konferenciákon is szívesen szolgálnának.

3.

Több beszélgető tér, személyes kapcsolatteremtési lehetőség, tréning
A Csillagpont célja, hogy a fesztivál környezetben is tudjon személyes maradni, ahogy szoktuk mondani: „A Csillagpont egy fesztivál, aminek arca van.” Ennek egyik eszköze a kiscsoportos beszélgetés,
ami már az első találkozó óta meghatározó eleme a találkozónak. Reménységünk volt, hogy a találkozón résztvevők száma növekedni fog, ezért célul tűztük ki, hogy még több személyes beszélgetésre,
kiscsoportos alkalomra, kapcsolatépítésre szeretnénk lehetőséget biztosítani. Ezért új programként
meghirdettük a beszélgetés lehetőségét az esti áhítat után is, Steinbach József püspök úrral. Mindhárom este 25–40 fiatal vett részt a programon, ami a sok felmerülő kérdés miatt 1,5–2 óráig tartott.
Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kezdeményezés, ezért folytatni kívánjuk a jövőben is. Emellett többféle
tréning, beszélgető fórum volt többek között a pályaválasztás, Istenkeresés, meddőség, örökbefogadás vagy épp az érzelmi intelligencia témakörében.
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A témához (Érintések) kapcsolódó spirituális és életvezetési témájú programok
A Csillagpont tematikus rendezvény is, hiszen minden alkalommal egy új központi témát járunk körül,
idén ez a téma az Érintések volt. Fontos szervezési elvünk volt, hogy minél több a témához kapcsolódó programlehetőséget biztosítsunk. A fiatalok olyan izgalmas témákról hallhattak a 4 nap alatt,
mint az áldás, szexualitás, gyermekvállalás és/vagy karrier, de részt vehettek kontakt improvizációs
tréningen és a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola növendékei egy érintésekről szóló táncjátékát is
megtekinthették. Fontosnak tartjuk, hogy a Csillagpont a lelki feltöltődés helye legyen, ahol olyan
kegyességi gyakorlatokkal is találkozhatnak a fiatalok, melyek a gyülekezeti életükre is inspirálóan
hathatnak. Ebben az esztendőben az Érintések témához kapcsolódóan, a „kézzel is fogható” imaösvények különböző formáival ismertettük meg a fiatalokat (imasátor, imaösvény tinik számára, az
áldások asztala program és áldások utcája a záró istentisztelet végén).

5.

Kárpát-medencei egység erősítése, még több magyar fiatal bevonása a környező országokból
A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón kezdetektől fogva szép számban vettek részt határon
túlról érkező magyar fiatalok, a Református Egység megvalósulása óta még inkább megvan a fiatalokban az a vágy, hogy a Csillagpont az összes magyar, református fiatal számára találkozási pont
lehessen. Ezért rendeztük meg a találkozó elő rendezvényeként 2011 májusában az első Kárpátmedencei Testvér Ifi Hétvégét, majd ennek folytatásaként a Csillagponton egy Testvér Ifi Találkozót.
Ehhez kapcsolódóan fontos célkitűzésünk volt, hogy minden környező országból bemutatkozzon egy
ifjúsági szervezet, egy gyülekezet ificsoportja vagy egy dicsőítő zenekar. Nagy öröm a számunkra,
hogy 17 különböző program valósult meg határon túli magyarok szervezésében vagy részvételével.
A folyamat folytatásaként a Generális Konvent Ifjúsági Fóruma azt javasolja, hogy a Csillagpont közti
években váltakozó rendszerben, valamelyik környező ország ifjúsági rendezvényének szervezését
segítsük és erre az alkalomra hívogassuk a Kárpát-medencei református fiatalokat. Szeretnénk, ha
2012 nyarán az erdélyi IKE Fesztivál keretében valósulhatna meg egy ilyen Kárpát-medencei ifjúsági
találkozó.

6.
		

Esti áhítat megerősítése, evangelizáció a fiatalok felé
A sokszínű programok között minden alkalommal kiemelt szerepet kap a délelőtti főelőadás és az
esti áhítat. Az eddigi években mindhárom este különböző lelkipásztor prédikált a fiataloknak, idén a
szervezők úgy döntöttek, hogy egy egységesebb üzenetet tudunk közvetíteni és könnyebben meg
tudjuk szólítani a fiatalokat, ha mindhárom este ugyanaz a lelkipásztor tartja az áhítatot. Emellett mivel
a csillagpont idei témája nem kifejezetten evangelizációs téma, arra kértük Steinbach József püspök
urat, hogy az áhítatok megtérésre és az odaszánt életre buzdítsák a fiatalokat. Hála Istennek a fiatalok
nagy, az eddigi évekhez képest egyértelműen növekvő létszámban vettek részt mindhárom alkalmon
és sok pozitív visszajelzés érkezett az esti áhítattal kapcsolatban.

7.

Az 2011. évi találkozó részvételi és pénzügyi adatai
Résztvevők
Az alábbi kimutatásokat a Csillagpont regisztrációs adatbázisa alapján készítettük. Az előzetes elemzésekben elsősorban azt kívánjuk kimutatni, hogy mennyire sikerült a célközönség megszólítása, és
az előző három találkozón tapasztalt tendenciák mennyire folytatódtak.
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Résztvevők száma

2003. Bodajk

kb. 1300 fő

2005. Debrecen

1979 fő (előadókkal, közreműködőkkel együtt)

n.a.

2007. Sárospatak

2042 fő (előadók, közreműködők nélkül)

n.a.

2009. Fadd-Dombori

2354 fő (előadók, közreműködők nélkül)

15%

2011. Tata

3187 fő (előadók, közreműködők nélkül)

35%

Határon túli résztvevők
Nagy öröm a számunkra, hogy évről évre egyre több határon túlról érkező magyar fiatal vesz részt
a találkozón, idén összesen 319 fő.
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Résztvevők egyházmegyék szerint (korrigálva)
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Életkori adatok
Az alábbi ábrán megfigyelhető az utóbbi négy – 2005-ös, 2007-es, 2009-es és 2011-es – Csillagpont
résztvevőinek kormegoszlása. Az ifjúsági missziós rendezvény célkorosztálya a 16–30 éves ifjúság.
A 2009. évi rendezvényhez képest minden korosztály résztvevőinek száma növekedett. Ha a létszámbeli növekedést tekintjük, akkor jelentős mértékben és átlagon felül növekedett a középiskolások
(15–18 évesek), az egyetemisták (19–23 évesek) és a felnőttek (30–49 évesek) száma. Míg az első két
korosztály egyértelműen a szervezési célok teljesülését mutatja, a felnőttek számának ilyen mértékű
növekedése nem várt fejlemény. Amennyiben a változás százalékos növekedését nézzük, a kisiskolás kategória (11–14 évesek) volumen növekedése a legnagyobb, de átlagos felüli volumenváltozás
figyelhető meg a gyermekek (0–10 évesek) és a felnőtt 30–49 éves) korosztályban is. Ezek a jövőbeni
programszervezés számára is megfontolandók: láthatóan lenne igény a szélesebb korosztályok számára nyitott családi programokra.

Résztvevők életkori megoszlása
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e)

Önkéntes segítők
Az alábbi ábrán összegezzük azoknak az adatait, akik a regisztrációs rendszerben a Csillagpont
önkéntes segítőiként vannak nyilvántartva. (2005-ben 313, 2007-ben 363, 2009-ben 479 fő, 2011-ben
565 fő). Az adatok értelmezésekor tekintettel kell lenni a nyilvántartás változásaira; pl.: 2009-től külön
rögzítjük azokat, akik valamely ifjúsági szervezet programjának segítőjeként vettek részt a szervezésben, őket korábban munkacsoport-segítőként tartottuk nyilván.)
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Pénzügyi adatok
Az alábbi adatok a 2011. szeptember 30-ig beérkezett és könyvelt tételeket tartalmazzák, ezért csak előzetes
adatoknak tekinthetők! A Magyarországi Református Egyház a 2011-es költségvetésében 22 millió forintos tételt
állapított meg a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó szervezésére. A kb. 44 milliósra becsült költségvetés
fennmaradó részét elsősorban a résztvevők befizetései, pályázati források és szponzorációs támogatások révén
kívántuk előteremteni.
Az előzetes kimutatás alapján látható, hogy míg a becsültnél lényegesen magasabbak a kiadások (az összköltségvetés kb. 50,5 milliósnak várható), a bevételek – elsősorban a résztvevői befizetések – is olyan mértékben
emelkedtek, ami ellensúlyozta a költségnövekedést, ezért a Csillagpont bevételei és kiadásai előreláthatólag
egyensúlyban lesznek.
Fontos tételt jelentett a szervezés során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott kérvény
alapján megítélt 4 millió forintos támogatás (utófinanszírozású program lévén, ezt az összeget csak később utalja
a kiíró szervezet).
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Csillagpont 2011
Kiadás

2011. 09. 30.

Terület-, szállás bérleti díj

8 600 000 Ft

Előkészítő napok terület, szállás

1 008 000 Ft

Ideghenforgalmi adó (IFA)
Étkezési költségek
Útiköltségek, Utaztatás, Szállítás
Telefonköltség, postaköltség
Promóciós anyagok (póló, táska)
Médiamegjelenés (hirdetés, CSP Film)
Eszközbérlés (színpad, sátor, technika, mobil WC, zuhanykonténer)
Tárgyi eszközbesz., irodaszer vásárlás

445 680 Ft
14 532 822 Ft
2 200 000 Ft
211 000 Ft
3 253 619 Ft
184 277 Ft
8 280 125 Ft
650 000 Ft

Honorárium, fellépők tiszteletdíja

4 023 060 Ft

Személyi bér és egyéb költségek

2 400 000 Ft

Közműdíjak

1 348 378 Ft

Illetékek, jogdíjak

159 790 Ft

Egyéb anyagköltség

1 574 511 Ft

Biztonsági szolgálat

436 378 Ft

Nyomdai költségek
Összesen

Bevétel
Közegyházi támogatás
Idegenforgalmi adó (IFA)

1 200 812 Ft
50 508 452 Ft

2011. 09. 30.
22 000 000 Ft
445 680 Ft

Lippei támogatás

1 000 000 Ft

KIMM támogatás

4 000 000 Ft

Résztvevői befizeések (regisztrációs díj, étkezési díj)

19 251 000 Ft

Póló+ CSP bolt bevétel

2 123 000 Ft

Szponzoráció, Pályázat

2 200 000 Ft

Összesen
Tervezett különbözet

51 019 680 Ft
511 228 Ft
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Tanulságok, célok, megoldásra váró feladatok

Konfirmáció körüli korosztály jövője (11–14 évesek)
Az idei találkozón 212, 11 és 14 év közötti fiatal vett részt a találkozón, ez majdnem a duplája a 2009-es létszámnak. Jól látható, hogy ebben a korosztályban is igény van a nagy közösségi alkalmakon való részvételre. Számos
vidéki gyülekezetben szolgáló lelkipásztor elmondja, hogy az ifi csoportjában főleg 11 és 15 év közötti fiatalok
járnak, mert a középiskolai tanulmányaikat sokan más városban folytatják és elszakadnak a gyülekezettől. Ezek
a lelkipásztorok egy lehetőséget látnak a Csillagpontban arra, hogy megmutassák ennek a korosztálynak egyházunk sokszínűségét és a fiatalok átélhessék ennek a nagy közösségnek az erejét. Ugyanakkor látni kell, hogy
a Csillagpont célcsoportja a 16-30 éves korosztály, mind a programok, mind az alkalom fesztiválos szerkezete
ennek a korosztálynak az igényeihez alkalmazkodik. Csak, hogy egy példát említsünk, a szervezők nem tudnak
felelősséget vállalni a 18 év alatti fiatalokért, ezért nekik egy felnőtt kíséretében kell érkezniük a találkozóra. Ez a
probléma fokozottan igaz a 15 év alatti korosztályra, akik még nem elég érettek ahhoz, hogy állandó felügyelet
nélkül vegyenek részt a fesztiválon. A résztvevők életkori megoszlásában látszik, hogy a 11-14 éves korosztállyal
párhuzamosan megnövekedett a 30 év fölötti korosztály létszáma is, ennek egyik oka, hogy sok lelkipásztor,
szülő azért jön a találkozóra, mert ő kíséri a kisiskolásokat.
A szervezőkkel és az egyházkerületi ifjúsági referensekkel folytatott beszélgetések alapján azt javasoljuk, hogy
meg kéne erősíteni az egyházkerületi és/vagy egyházmegyei konfirmandusoknak és kisiskolásoknak szóló táborokat, azért, hogy az életkorukhoz alkalmazkodó alkalmat biztosítsunk ennek a korosztálynak. Felmerült egy
egységes tábor tematikai kidolgozásának lehetősége is, így hasonló jellegű táborokat lehetne megszervezni a
különböző kerületekben és a szakmailag jól előkészített segédanyag is adott lenne.

30 év feletti felnőttek és gyermekes családosok számára alternatív programok szervezése
A résztvevők életkori megoszlásából láthatjuk, hogy a 30 és 49 év közötti korosztály létszáma radikálisan
megnövekedett az idei Csillagpont Találkozóra. Ennek sokféle oka lehet, először is a már korábban említett „kísérő szerep”, tehát, hogy a 18 éven aluliak kísérőjeként érkeznek a találkozóra. Ehhez kapcsolódóan említésre
méltó, hogy összesen 238 református lelkipásztor vett részt az idei találkozón és közülük csupán 31 fő volt 30 év
alatti. A másik fontos ok lehet, hogy azok a fiatalok, akik 8 éve a bodajki találkozón részt vettek, megszerették
és fontosnak tartják, ezt a kezdeményezést ezért annak ellenére eljönnek, hogy már nem az ő korosztályuknak
szól. Ehhez hozzátartozik az is, hogy egyelőre kevés kezdeményezés létezik, ami a családosokat és a 30 év feletti
felnőtteket a csillagponthoz hasonló formában szólítaná meg.
Ez a korosztály jórészt elkötelezett, összefogásra, szolgálatra nyitott emberekből áll, hiszen a nagyrészük valamilyen formában már részt vett korábban vagy még most is aktívan részt vesz a Csillagpont szervezésében.
Nehéz kérdés, hogy milyen formában tudnánk megszólítani, alternatív programot kínálni a számukra. Az egyik
lehetőség a gyülekezeti, egyházmegyei vagy akár egyházkerületi családi táborok szervezése és a kisiskolás korosztályhoz hasonlóan akár egy egységes tematika kidolgozása, kiajánlása, ezzel is segítve a lelkipásztorok,
gyülekezetek munkáját. Emellett alternatív megoldás lehet olyan tematikus konferenciák szervezése, amik a laikus
felnőtteket is megszólítja, adott esetben családi, gyermekprogramokkal kiegészítve. Valószínűleg lenne igény és
nagy lehetőség lenne egy országos vagy akár Kárpát-medencei szintű családi tábor vagy családos fesztivál megszervezése, de ez nagyon nagy anyagi és humánerőforrásokat igényelne, hiszen ez a korosztály már nem tudna
olyan mértékű önkéntes munkát belefektetni egy ilyen találkozóba, mint teszik azt a 30 év alattiak a Csillagpont
esetében.
Nem kifejezetten a Csillagponthoz kapcsolódó, de lehet, hogy pont ezt a korosztályt még jobban érintő lehetőség lenne egy országos mentormozgalom létrehozása, ami megmozgathatná a 30–49 éves korosztály energiáit. A
program lényege, hogy a felnőttek egy-egy nem a családjukhoz tartozó fiatalt kezdenek mentorálni, például odafigyelésükkel, tehetségükkel, szeretetükkel segítenek valakit. Ehhez kapcsolódóan lehetne mentor találkozókat és
képzéseket szervezni, így a testvéri közösség mellett egy szakmai közösség is megvalósulhatna.
Fontos és sürgető kérdése egyházunknak, hogy rengeteg a 30 év feletti egyedülálló felnőtt, akik vagy még nem
találtak párt vagy már elváltak és a közösség, kapcsolatok hiánya hozza el őket a Csillagpont találkozóra, ami
egyébként már nem az ő korosztályuknak szól. Ezzel a kérdéssel is fontos lenne foglalkozni.
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A célcsoport korosztály (16–30 év) célzottabb elérése
A tanulságokhoz és célokhoz hozzátartozik, hogy a Zsinati Ifjúsági Iroda és a Csillagponthoz kapcsolódó önkéntes bázis anyagi és fizikai lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy a fenti két korcsoport problémáját a Csillagpont
találkozó vagy az ő számukra szervezett másik találkozó oldja meg, ezért ezekben a kérdésekben fontos, hogy
megkeressük azokat a forrásokat és energiákat, amik mozgósíthatók erre a célra. A Csillagpont szervezőinek célkitűzése, hogy a 2013-as találkozó szervezése közben még hangsúlyosabban szeretnénk tájékoztatni mindenkit,
hogy ez a találkozó a 16-30 éves korosztálynak szól és ennek a korosztálynak az igényeihez fogunk még inkább
alkalmazkodni.

2011. október 13. 2013. évi Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó szervezése
Amennyiben a Főtiszteletű Zsinat úgy határoz, hogy a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozót 2013-ban újra
megrendezi, úgy ezt a rendezvényt 2013. július 23 és 27-e között a Tiszántúli Egyházkerületben tervezzük megrendezni. A találkozó lehetséges helyszíneinek keresése megkezdődött, az ősz folyamán terepbejárást tartottunk
Szegeden, az Újszegedi Partfürdő és Kemping területén, valamint Hajdúszoboszlón a HungarosSpa kempingjében. Október folyamán tervezünk még ellátogatni Nyíregyházára és Kisvárdára, illetve közben folyamatosan
keressük a lehetséges helyszíneket. Egyelőre még nem áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy nyilatkozzunk a helyszínek alkalmasságáról, terveink szerint decemberre fogunk már tisztábban látni.
Ahogy a beszámolóból is látszik, a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó Isten kegyelméből az évek során
egy országosan, sőt Kárpát-medencei szinten ismertté vált, nagyméretű fesztivállá nőtte ki magát. Az idei találkozó időjárási viszontagságai különösen is felhívták a figyelmet arra, hogy egy ilyen méretű találkozó megrendezéséhez komoly szakmai háttér, infrastruktúra és megfelelő humán erőforrás biztosítása szükséges. A szervezői
stáb javaslata alapján kérjük, hogy a találkozó fejlődését szem előtt tartva az eddigi másfél éves szervezési ciklusokat kiegészítve állandó szervezői munkatársa lehessen a találkozónak. Mivel a köztes időszakban kevesebb,
ugyanakkor nagyon fontos feladatok várnak megoldásra (téma kidolgozása, helyszín megtalálása, szerződéskötés a helyszínnel) javasoljuk, hogy a csillagpont munkatársat részmunkaidőben alkalmazza a Zsinati Hivatal.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Főtiszteletű Zsinati és Elnökségi Tanács támogatását, mellyel lehetővé tették,
hogy a 2011. évi Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó megvalósuljon.
A Csillagpont szervezői stábja nevében:
Pusztai Tímea
Csillagpont koordinátor

A Zsinat határozata a magyarországi EU elnökség idején végzett
egyházi munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
Zs. - 186/2011.11.18.
A Zsinat a Magyarországi Református Egyháznak a magyarországi soros EU elnökség kapcsán végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Bevezetés
Az Európai Unió Tanácsának soros magyar elnöksége alatt a Magyarországi Református Egyház aktív és hatékony partnerként kívánt részt venni az elnökség munkájában. Ennek során együttműködést kezdeményeztünk a
Magyar Köztársaság Kormányával és Külügyminisztériumával, európai uniós intézményekkel, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsával és annak tagegyházaival, valamint európai ökumenikus szervezetekkel. Törekedtünk az egyház e szolgálatának megjelenítésére a közéletben, valamint a hazai és nemzetközi médiában.
Nem önálló rendezvények sorát terveztük megvalósítani az EU-elnökség hat hónapja során, hanem arra törekedtünk, hogy az egyház szolgálatában keressük az európai uniós és nemzetközi kapcsolódási pontokat.
Az MRE Elnökségi Tanácsa 2010. szeptember 17-i ülésén, az MRE Zsinata 2010. november 18-i ülésén határozatában fogadta el az MRE Zsinati Hivatala munkatársai által összeállított munkatervet. Az alábbiakban az eredmények rövid összefoglalását és a célok megvalósulásának rövid szakmai értékelését közöljük.

Az MRE átfogó EU-elnökségi célkitűzése
A Magyarországi Református Egyház egyrészt a soros elnökség fő témái sajátos egyházi hangsúlyainak megjelenítését tartotta fontosnak, másrészt igyekezett felvetni, képviselni olyan témákat is, melyek talán éppen a magyar
elnökség révén kerülhettek be az európai politikai diskurzusba.

Az MRE EU-elnökségi tevékenységének fő hangsúlyai
a)

Kulturális sokszínűség, hagyományos közösségek együttélése Közép-Európában, a kulturális, etnikai, nyelvi stb. sokféleség európai értékként való tudatosítása, „hagyományos multikulturalizmus” és
megbékélés
		 Eredmény: magyar és kelet-európai egyházi vezetők, valamint kormányzati képviselők részvételével
sikeres nemzetközi konferenciát szerveztünk a MEÖT, a Konrad Adenauer Stiftung és a Reconciliation
in South East Europe Alapítvány közreműködésével.
b)
A cigányság integrációja
		 Eredmény: lásd alább – a témában számos magas szintű EU-s és kormányzati találkozóra került sor.
Továbbá, többek között ökumenikus szakmai állásfoglalást tettünk közzé a készülő Európai Roma
Keretprogramhoz kapcsolódóan, melyet eljuttattunk az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa,
a soros magyar EU-elnökség és a magyar kormány felelőseihez. Az elkészült stratégiai keretben
számos javaslatunkat átvették, és javaslataink a jelenleg társadalmi vitára bocsátott magyar Nemzeti
Felzárkóztatási és Roma Stratégia elvei között is felismerhetőek.
c)
Önkéntesség Európai Éve 2011
		 Eredmény: a területet 2011. folyamán (az egész évben) az MRE Zsinati Hivatala és a Magyar Református Szeretetszolgálat által életre hívott Önkéntes Műhely gondozta és gondozza; az év során több
szakmai konferencia és sikeres mintaprogram megvalósítására került már sor.
d)
Duna Stratégia, különösen: kulturális, oktatási, identitásbeli, diakóniához és foglalkoztatáspolitikához
kapcsolódó cselekvési irányok
		 Eredmény: az MRE szakmai testületeinek bevonása a Duna-Stratégia megvalósításába (pl. projektjavaslatok megtételének útján) eredménytelen volt, az intézmények leterheltsége és elégtelen (EU-s)
szakmai háttere volt a legfőbb akadály. Az illetékes kormányzati tisztségviselőkkel szoros kapcsolat
épült ki, hosszabb távon – a Stratégia kiértékelése és továbbtervezése időszakában – ismét lesz lehetőség a bekapcsolódásra.
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Tervezett és megvalósult intézkedések
Magas szintű találkozók, egyeztetések
2010. szeptember-november folyamán több szakértői szintű tárgyalásra került sor az MRE Zsinati Hivatala munkatársai, valamint és a magyar kormány EU-elnökségi feladatokat ellátó tisztségviselői és az Országgyűlés Külügyi
Hivatala munkatársai között.
2010. októberben az MRE meghívására Magyarországon járt Rüdiger Noll, az Európai Egyházak Konferenciája
– Egyház és Társadalom Bizottsága igazgatója. Több egyeztetésen, egyházi vezetőkkel, kormányzati és országgyűlési képviselőkkel való találkozókon tekintettük át az EU-elnökségi együttműködés lehetőségeit.
2010. december elején – ökumenikus delegáció tagjaiként – az MRE Zsinati Hivatal munkatársai Brüsszelben
jártak előkészítő látogatáson az Európai Egyházak Konferenciája – Egyház és Társadalom Bizottság meghívására. A tárgyalások részeként kapcsolatfelvételre került sor többek között Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletével, az Európai Bizottság Kulturális Főigazgatósága munkatársaival, Andor László foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi biztos kabinetjével, valamint Gál Kinga EU-parlamenti képviselővel.
2011. januárban az Ökumenikus Imahét ünnepélyes nyitó istentiszteletén magas szintű kormányzati képviselet
mellett került sor az EU-elnökségi félév egyházi megnyitására. Másnap a MEÖT-tagegyházak és a Magyar Katolikus Egyház vezetői hivatalos találkozón egyeztettek a miniszterelnökkel és a magyar kormány több képviselőjével
az együttműködés témáiról.
2011. február közepén az MRE meghívására mintegy 30 európai protestáns és ortodox egyház és egyházi szervezet képviselője vett részt ökumenikus konzultáción, melynek eredményeként szakmai állásfoglalást állítottunk
össze és juttattunk el az Európai Bizottsághoz, az Európai Unió Tanácsához és a magyar kormányhoz a készülő
Európai Roma Keretprogrammal kapcsolatban.
2011. márciusban került sor a „Healing of Memories” programhoz kapcsolódó konferenciára az MRE, a MEÖT,
a Konrad Adenauer Stiftung és a Reconciliation in South East Europe Alapítvány rendezésében a kelet-középeurópai megbékélés lehetőségéről egyházi vezetők és a kormány képviselői részvételével.
2011 májusában került sor az Európai Egyházak Konferenciája – Egyház és Társadalom Bizottság közgyűlésére, ahol a magyar EU-elnökség és az egyházak részvételének előzetes értékelése is szerepelt a témák között.
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke május végén részt vett Brüsszelben az Európai
Bizottság elnöke, José Barroso által kezdeményezett tanácskozáson az EU vezetői és az európai vallási vezetők
között.
2011. júniusban cigányintegrációs szakmai konferenciát szerveztünk az MRE Zsinati Hivatala székházában.
Szintén a cigányság integrációja volt a téma az Európai Bizottság és az egyházak párbeszéd-szemináriumán,
melyen az MRE-t Dr. Bölcskei Gusztáv püspök képviselte. Június végén Budapesten az EU-elnökségi együttműködést kiértékelő tanácskozásra került sor a MEÖT-tagegyházak képviselői és a magyar kormány képviselői
részvételével.
2011. július elején a Lengyel Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívására a MEÖT és az MRE képviselői részt
vettek Varsóban a lengyel EU-elnökség ünnepélyes megnyitóján, ahol szimbolikusan átadták az EU-elnökségi
egyházi feladatokat a lengyel egyházak képviselőinek.
2011. októberben a szegedi EuropeDirect tájékoztató iroda által szervezett konferencián – a magyar kormány
és a civil szféra képviselői mellett – részt vett és felszólalt az MRE képviselője is, ahol ismertette az MRE EUelnökség során közzétett cigányintegrációs javaslatainak elvi alapjait.
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Kárpát-medencei együttműködés
Az Elnökségi Tanács támogatólag javasolta a Kárpát-medencei Generális Konvent elnökségének, hogy Magyarország 2011-es soros Európai Uniós elnökségét a Magyar Református Egyház kiemelt eseményként kezelje, és
valamennyi egyháztest kapcsolódjon be az előkészületekbe. Jóllehet az EU-elnökség egy-egy tagállamhoz kapcsolódó feladat, és így elsősorban magyarországi kontextusban volt értelmezhető, a Magyar Református Egyház
határon túli egyházkerületei a következő területeken járultak hozzá az EU-elnökségi témák megjelenítéséhez:
1.
Részvétel a március 10-12. között Budapesten, az MRE, a MEÖT, a Konrad Adenauer Stiftung és a
Reconciliation in South East Europe Alapítvány által közösen megrendezett konferencián.
2.
Több hozzászólás megjelentetése az MRE EU-elnökségi honlapján.

Kommunikáció
A soros elnökség betöltése lehetőséget kínált számunkra, hogy az elnökség témáihoz kapcsolódva gondoljuk
végig egyházunk kommunikációs lehetőségeit, feladatait, illetve hogy az elnökséget, mint felületet kihasználva törekedjünk számunkra fontos üzenetek eljuttatására. A következő médiafelületeken került sor az EU-elnökséghez
kapcsolódó kommunikációs tevékenységre:

–

–
–
–
–
–
–
–

Ökumenikus EU-elnökségi kiadvány magyar és angol nyelven (megjelenés: 2011. január). Az összesen mintegy
2500 példányban elkészült kiadványt eljuttattuk a MEÖT nagyobb tagegyházai, a Magyar Köztársaság Kormánya,
a Magyar Köztársaság Országgyűlése képviselői, az Európai Unió Parlamentje magyar képviselői, Magyarország
brüsszeli Állandó Képviselete, valamint az Európai Bizottság számos munkatársa számára, illetve megtalálható
volt több nyilvános eseményünkön is.
Az MRE EU-elnökségi tevékenységét bemutató internetes honlap magyar és angol nyelven (refeu2011.
reformatus.hu, indulás: 2011. január)
Több cikk (riportok és interjúk) a reformatus.hu honlapon
A Confessio 2010. decemberben Európával foglalkozó tematikus számmal jelentkezett.
Több cikk (riportok és interjúk) a Reformátusok Lapja oldalain (többek között a 2010. okt. 24-i, 2010. nov. 7-i,
2011. jan. 2-i, 2011. jan. 30-i, 2011. feb. 13-i, 2011. júl. 10-i számokban)
Rádióinterjú a Református Félóra c. műsorban, a Magyar Rádióban (2011. január 5.)
Tematikus magazin a Magyar Televízió Vallási műsorában az ökumenikus előkészületekről
Interjú a Magyar Televízió Vallási Műsorok Főszerkesztősége számára

Célunk volt egyrészt a református egyház írott és elektronikus fórumain az Európai Uniós tagság és az elnökség lehetőségeinek bemutatása, azok kihasználására való ösztönzés, valamint az MRE európai jelenlétének,
aktív közéleti szerepvállalásának bemutatása és ennek közelebb vitele a gyülekezeti tagokhoz.
Az MRE országos (közegyházi) médiája az EU-elnökség időszakában csak korlátozott személyi erőforrásokkal
működött, és tevékenységét az időszaknak megfelelő tervezett tevékenységek (pl. SZJA 1% kampány) uralták
– csekély lehetőség maradt ezért szolgálatunk népszerűsítésére, a gyülekezeti tagok bevonására. A fent bemutatott fórumok elsősorban az események utólagos ismertetésében és az eredmények archiválásában, hosszú távú
elérhetővé tételében voltak hatékonyak.
Célunk volt másrészt a világi közvéleményben jelenlévő egyházkép alakítása, a Magyarországi Református
Egyház bemutatása nemzetközi szinten is aktív, szakmai kérdésekben is kompetens és felelős intézményként.
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Az egyházak és a kormányzat folyamatosan alakuló viszonya (ideértve az új Egyházi Törvény létrejöttét és annak
alkotmányos vonatkozását is), valamint az egyházfinanszírozás kérdését is érintő gazdasági nehézségek – tapasztalataink szerint – erőteljesen befolyásolták azt a kommunikációs környezetet és közéleti kontextust, melyben az EUelnökségi tevékenységünket meg kellett (volna) jelenítenünk. Ezért szolgálatunk összességében a világi médiának
csak igen mérsékelt érdeklődésére tarthatott számot. Lényegesen eredményesebbnek bizonyult ennél egyes szakmai tevékenységeink, különösen a cigányság felzárkóztatásában közzétett javaslataink és a kapcsolódó szakmai
konferenciák megismertetése – e témákban tudósításainkat több világi internetes hírforrás is átvette.

Általános értékelés és távolabbi kilátások
Az EU-elnökség féléves időszaka az előkészítő félévvel együtt is rövidnek bizonyult, hogy korlátozott erőforrásainkkal egyszerre érjünk el jelentős szakmai előrehaladást és kommunikációs áttörést. Mindezt a politikai környezet és a hivatali háttér napi leterheltsége is akadályozta.
Ennek ellenére a féléves munka kétségtelen eredménye, hogy különösen az európai ökumenikus közegben az
MRE jelentős tényezővé vált, és mind az egyházi szervezetek, mind az EU intézményei szintjén igen fontos kapcsolatokat alapozhattunk meg. Ezek hosszabb távú kihasználása természetesen elsősorban az MRE egyházvezetőinek
elkötelezettségén és a nemzetközi kapcsolattartásra, megjelenítésre szánni kívánt erőforrásokon múlik.
Hámori Ádám
szociológus, PhD-hallgató,
főiskolai tanársegéd

A Zsinat határozata a Zsinat jövő évi üléseinek ütemezéséről
Zs. - 187/2011.11.18.
A Zsinat a jövő évi üléseinek tervezett időpontjait tudomásul veszi.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Január 15.
Február 1-2.
Február 22.

		

Ökumenikus imahét
Generális Konvent elnökségi ülés - Berekfürdő
Zsinati Tanács

(Április 6. Nagypéntek)
(Április 8–9. Húsvét)
Április 25.

		

Országos esperes-gondnoki értekezlet

(Május 17. Áldozócsütörtök)
Május 18–20.
Május 18–20.
Május 20.
Május 23.
Május 24–25.

		

Szeretethíd
Református Zenei Fesztivál
Magyar Református Egység Napja
Zsinati Tanács
Zsinat

(Május 27–28. Pünkösd)
Június 19–20.

Generális Konvent – Körmend – DTRE
megalakulásának 400. évfordulója
Június 30.
Református Énekek hangverseny – MÜPA
Július 31.
Egységes lelkészképesítő vizsga jelentkezési határidő
Augusztus 19. vas. Ünnepi Istentisztelet
Augusztus 26.
Református Tanévnyitó
Szeptember 20.
Egységes lelkészképesítő vizsga
Szeptember 30.
Teremtés hete
Október 1–31.
Október a Reformáció Hónapja
(Megnyitója: október 1. hétfő)
November 14.
Zsinati Tanács
November 15–16. Zsinat
(December 2. Advent első vasárnapja)
December 5.

Zsinati Tanács

A Zsinat határozata a 2012. október utolsó vasárnapi
perselyadomány kedvezményezettje tárgyában
Zs. - 188/2011.11.18.
A Zsinat a ZS.- 45/2009.11.20. sz. határozatával összhangban megerősíti az Elnökségi Tanács azon javaslatát,
hogy a 2012. évi október utolsó vasárnapja országos adománygyűjtés támogatottja egy a Tiszáninneni Egyházkerülethez tartozó, később megnevezendő egyházközség templomának építése legyen.
Budapest, 2011. november 18.
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 új törvény VI. fejezetéről (gazdálkodás ingó, ingatlan vagyonnal)
Zs. - 189/2011.11.18.
A Zsinat összhangban a Zs. - 101/2010.11.18. sz. határozatával, a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló új egyházi törvény, gazdálkodás ingó, ingatlan vagyonnal című VI. fejezetét, első olvasatként
elfogadja.
Budapest, 2011. november 18.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának határozatai
2011. december 7.
A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 135/2011.12.07.
1.
2.

A Zsinati Tanács az MRE 2012. évi költségvetését 14 167 143 107 Ft bevétellel és 14 167 143 107 Ft
kiadással elfogadta.
A Zsinati Tanács a Közegyházi költségvetést 1 269 467 052 Ft bevétellel és 1 269 467 052 Ft kiadással, valamint a szöveges magyarázattal egységes szerkezetben elfogadja.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Fő összesítő tábla

Fedezet

Terv 2012

I.

MŰKÖDTETÉS

II.

INGATLANJÁRADÉK

703 805 853

III.

JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS

291 567 000

IV.

HITOKTATÁS

802 305 000

V.

ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK
Fedezet összesen

4 270 209 253

8 099 256 000
14 167 143 106
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Szükséglet
A)

B)

C)

D)

E)

Terv 2012

Dunamelléki Református Egyházkerület
I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

III.

Jövedelemkiegészítés fejezetből

IV.

Hitoktatás fejezetből

Dunántúli Református Egyházkerület

1 800 614 592
1 231 393 803
194 922 672
77 863 557
296 434 559
1 019 059 991

I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

57 024 728

III.

Jövedelemkiegészítés fejezetből

58 313 400

IV.

Hitoktatás fejezetből

99 779 785

Tiszáninneni Református Egyházkerület

803 942 078

1 000 718 999

I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

29 761 518

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.

F)
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Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%)

Államtól átvállalt feladatok ellátása
V.

Közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

V.

Közgyűjtemények állami támogatása

Szükséglet összesen

806 090 078

105 879 860
2 233 417 407
1 428 783 294
408 020 818
96 402 499
300 210 796
14 076 117
14 076 117
8 099 256 000
7 878 006 000
221 250 000
14 167 143 106
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
– I. Működtetés

I.

MŰKÖDTETÉS

1.

Fedezet
1.1.

Terv 2012

Közalapi járulékok

81 443 253

1.1.1.

Dunamellék közalapi járulék befizetés

26 257 338

1.1.2.

Dunántúl közalapi járulék befizetés

10 170 803

1.1.3.

Tiszáninnen közalapi járulék befizetés

11 504 945

1.1.4.

Tiszántúl közalapi járulék befizetés

33 510 167

1.2.

Járadékkiegészítés

2 028 766 000

1.3.

Alapműködési támogatás

2 100 000 000

1.4.

Egyéb működési bevételek (kamatok)

1.5.

Az előző év szabad pénzmaradványa

Fedezet összesen
2.

60 000 000
0
4 270 209 253

Szükséglet
2.1.

Egyházi működés ellátmánya

4 270 209 253

2.1.1.

1 231 393 803

Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány
a)

Közegyházi hozzájárulás

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

90 132 231

f)

Diakóniai feladatok

90 132 231

g)

Infrastrukturális fejlesztések

90 132 231

h)

Zárolt tartalék

27 039 669

i)
2.1.2.

Előző évi pénzmaradvány

300 406 948
6 046 000
23 618 543
603 885 949

0

Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány

803 942 078

a)

Közegyházi hozzájárulás

196 818 345

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

59 052 151

f)

Diakóniai feladatok

59 052 151

g)

Infrastrukturális fejlesztések

59 052 151

h)

Zárolt tartalék

17 715 645

i)

Előző évi pénzmaradvány

1 128 000
15 474 218
395 649 415

0
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I.

MŰKÖDTETÉS
2.1.3.

Terv 2012
Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány

806 090 078

a)

Közegyházi hozzájárulás

196 818 345

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

59 052 151

f)

Diakóniai feladatok

59 052 151

g)

Infrastrukturális fejlesztések

59 052 151

h)

Zárolt tartalék

17 715 645

i)
2.1.4.
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Előző évi pénzmaradvány

Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány

3 276 000
15 474 218
395 649 415

0
1 428 783 294

a)

Közegyházi hozzájárulás

b)

Egyházkerületi felsőoktatási feladatok

34 422 000

c)

Közalapi járulék célszerinti felhasználás

26 876 273

d)

Általános működési feladatok

687 180 563

e)

Missziói feladatok

102 564 263

f)

Diakóniai feladatok

102 564 263

g)

Infrastrukturális fejlesztések

102 564 263

h)

Zárolt tartalék

i)
Szükséglet összesen

Előző évi pénzmaradvány

341 842 390

30 769 279
0
4 270 209 253
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
– II. Ingatlanok utáni járadék

II.

INGATLANOK UTÁNI JÁRADÉK

1.

Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része

703 805 853

Fedezet összesen

703 805 853

2.

Terv 2012

A járadékok felhasználása
2.1.

Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok

2.2.

Dunántúli ingatlanok utáni járadékok

57 024 728

2.3.

Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok

29 761 518

2.4.

Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok

2.5.

2 % kezelési költség

Szükséglet összesen

194 922 672

408 020 818
14 076 117
703 805 853

– III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás

III.

1.

2.

SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSI ÉS KISTÉRSÉGI ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Terv 2012

1.1.	Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatása

291 567 000

Fedezet összesen

291 567 000

2.1.

291 567 000

Támogatás összesen
2.1.1.

Dunamelléki Református Egyházkerület

77 863 557

2.1.2.

Dunántúli Református Egyházkerület

58 313 400

2.1.3.

Tiszáninneni Református Egyházkerület

58 987 543

2.1.4.

Tiszántúli Református Egyházkerület

96 402 499

Szükséglet összesen

291 567 000
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
– IV. Egyházi hitoktatási tevékenység állami támogatása

IV.

EGYHÁZI HITOKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁLLAMI TÁMOGATÁSA
1.1.

1.

2.

Hitoktatás állami támogatása

Terv 2012
802 305 000

Fedezet összesen

802 305 000

2.1.

Hitoktatói óradíjak

802 305 000

2.1.1.

Dunamellék hitoktatói óradíjak

296 434 559

2.1.2.

Dunántúl hitoktatói óradíjak

2.1.3.

Tiszáninnen hitoktatói óradíjak

105 879 860

2.1.4.

Tiszántúl hitoktatói óradíjak

300 210 796

Szükséglet összesen

99 779 785

802 305 000

– V. Államtól átvállalt feladatok ellátása

V.

1.

ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA
1.1.

Közoktatási intézmények kieg. támogatása

1.2.

Egyházi közgyűjtemények állami támogatása

7 878 006 000
221 250 000

Fedezet összesen

8 099 256 000

2.1.

Közoktatási feladatok ellátása

7 878 006 000

2.1.1.

Dunamellékhez tartozó fenntartók

3 065 601 000

2.1.2.

Dunántúlhoz tartozó fenntartók

613 870 000

2.1.3.

Tiszáninnenhez tartozó fenntartók

843 640 000

2.1.4.

Tiszántúlhoz tartozó fenntartók

2.1.5.

Zsinati intézmény

2.2.

Közgyűjtemények ellátmánya
2.2.1.

2.

Terv 2012

3 307 745 000
47 150 000
221 250 000

Dunamelléki Gyűjtemények (Ráday, Baranyai Em.)

52 529 625

2.2.1.1.

Ráday Gyűjtemények

51 758 750

2.2.1.2.

Baranyai Egyházmegye Levéltára

770 875

2.2.2.

Pápai közgyűjtemények

41 076 625

2.2.3.

Sárospataki közgyűjtemények ellátmánya

50 657 500

2.2.4.

Tiszántúli közgyűjtemények ellátmánya

71 581 250

2.2.5.

Közművelődési intézmények

1 000 000

2.2.6.

Levéltár OKM támogatás

4 405 000

Szükséglet összesen

8 099 256 000
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
1. sz. melléklet – Közegyházi költségvetés

Fedezet
A)

Terv 2012

Kötelezettséggel terhelt fedezetek
I.

Állami támogatások közegyházi közoktatási célokra

83 104 714

I.1.

Állami normatív juttatás (ERPSZ)

60 164 714

I.2.

Közoktatási kiegészítő támogatás (ERPSZ)

17 940 000

I.3.

NEFMI közoktatási megállapodás

I.4.

Egyéb támogatás

5 000 000
–

II.

Közegyházi ingatlanjáradék

32 975 019

III.

Partnerhilfe

25 000 000

IV.

Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel
Levéltár Közgyűjteményi állami támogatás

4 224 400

IV.7.

Egyéb célra kapott adomány /hozzájárulás

4 650 774

Doktorok Kollégiuma

1 000 000

B)	Szabad felhasználású fedezetek
V.

9 875 174

IV.5.

IV.14.

Közegyházi feladatok ellátmánya

1 118 512 145
1 035 886 028

V.1.

Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása

300 406 948

V.2.

Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása

196 818 345

V.3.

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület hozzájárulása

196 818 345

V.4.

Tiszántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása

341 842 390

VI.

Közegyháznak fizetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a)

14 076 117

VII.

Kihelyezett hitelek, kölcsönök visszatérülése

8 550 000

VII.2.
VIII.

MRE Bethesda Kórháza

Egyéb bevételek
VIII.1.

VIII.2.
C)

150 954 907

8 550 000
60 000 000

Közegyházi intézmények szolidaritási hozzájárulása

45 000 000

VIII.1.1.

MRE Szeretetszolgálati Iroda

15 000 000

VIII.1.2.

Károli Gáspár Református Egyetem (RPI)

30 000 000

Egyéb

Az előző év pénzmaradványai
Fedezet összesen

15 000 000
0
1 269 467 052
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Szükséglet
I.

Terv 2012

Közegyházi működés
I.1.

360 352 000

Választott testületek költségei
I.1.1.

Zsinat és Zsinati Tanács

I.1.2.

Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok

I.1.3.

Zsinati Bíróság

I.2.

Zsinati Hivatal működtetése

I.3.

Magyar Református Egyház működési költségeihez hozzájárulás
I.3.1.

I.4.

I.5.

Magyar Református Egyház működési költségeihez hjár.

Egyéb közegyházi működési költségek
I.4.1.
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Közegyházi ingatlanok üzemeltetése
I.4.1.1.

Egyéb közegyházi ingatlanok

I.4.1.2.

Bocskai úti ingatlan

30 500 000
5 000 000
25 000 000
500 000
210 000 000
30 000 000
30 000 000
63 246 000
15 000 000
13 500 000
1 500 000

I.4.2.

Számviteli adminisztráció, ellenőrzés

15 000 000

I.4.3.

Informatika

11 746 000

I.4.4.

Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők

11 500 000

I.4.5.

Gépjármű

10 000 000

Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek

26 606 000

I.5.1.

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

8 700 000

I.5.2.

MEÖT

9 546 000

I.5.2.1.

Tagdíj

2 000 000

I.5.2.2.

Ökumenikus programok, projektek

6 446 000

I.5.2.3.

CEC Nagygyűlés 2013

1 100 000

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

I.5.6.

72 óra kompromisszumok nélkül program

1 000 000
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Szükséglet
II.

Terv 2012

Közegyházi szakmai feladatok

610 917 302

II.1.

126 000 000

Missziói feladatok
II.1.1.

II.1.2.

Missziói rendezvények
II.1.1.1.

Országos lelkészi és munkatársi konferencia

II.1.1.2.

Belmisszió (képzések, kiadványok)

500 000

II.1.1.3.

Missziói előadók országos konzultációi

800 000

II.1.1.4.

Nagyvárosi missziói konzultációk

200 000

II.1.1.5.

Falu és szórványmissziós

400 000

II.1.1.6.

Molnár Mária emlékév értékelő kiadvány

200 000

II.1.1.7.

Válóháló misszió vezetőképzései

300 000

II.1.1.8.

Ökumenikus Világimanap

100 000

Egyházzenei feladatok

6 400 000

Egyházzenei feladatok

4 900 000

II.1.2.2.

Énekeskönyvi Bizottság feladatai

1 500 000

II.1.4.

Református Missziói Központ (RMK) működtetése

II.1.5.

Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia-kp. működtetése

II.1.6.

Infrastruktúra működési költségei

Egyéb missziói feladatok

10 000 000
10 000 000
6 100 000

Dobos Károly-díj

600 000

II.1.6.2.

Cigánymissziós Tanács

500 000

II.1.6.3.

Wáli István Cigány Szakkoll. működtetése

Intézmények támogatása
II.2.1.1.

ERPSZ
II.2.1.1.1.

II.2.1.2.

Állami forrásból származó

II.2.2.2.
		
II.2.2.3.
II.2.2.4.
		
II.2.2.5.
II.2.2.8.
		

122 904 714
113 104 714

83 104 714
30 000 000

Egyházi forrásból származó

Kiemelt oktatásügyi szakmai tevékenységek
II.2.2.1.

5 000 000

83 104 714

RPI
II.2.1.2.2.

II.2.2.

100 000 000

II.1.6.1.

Tanügyi, szakmai és szakszolgálati igazgatási feladatok
és ellenőrzés
II.2.1.

1 000 000

II.1.2.1.

II.1.5.1.

II.2.

3 500 000

30 000 000
9 800 000

Országos Református Tanévnyitó

600 000

Magyar Ref. Középiskolák XVII. Találk.
támogatása (120 fő)

500 000

Imre Sándor-díj és Makkai Sándor-díj

1 500 000

Közoktatási kiegészítő támogatás
könyvvizsgálata

6 000 000

Tanügyigazgatás – pedagógiai szakértő

800 000

3 országi vezetői és fenntartói konferencia
szervezése

400 000
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Szükséglet
II.3.

II.5.

Terv 2012

Külügyi feladatok

14 012 000

II.3.1.

Nemzetközi kapcsolatok

II.3.2.

Partneregyházi kapcsolatok

II.3.3.

Budapesti Skót Misszió

500 000

II.3.4.

Részvétel a GEKE nagygyűlésen

800 000

II.3.5.

REV európai területi munka, magyar alelnökség

500 000

Angol nyelvtanítás menekülttáborokban
– ESI önkéntesek ellátása

550 000

II.3.7.

EDAN konferencia

450 000

II.3.8.

Heidelbergi Káté jubileumi regionális konferencia

212 000

II.3.6.
		

II.4.
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Ifjúsági feladatok

10 000 000
1 000 000

7 700 000

II.4.1.

Közös Pont Ökumenikus Misszió

II.4.2.

Ifjúsági egyeztetések, szakmai napok

II.4.4.

2013. évi Csillagpont előkészítése

2 200 000

II.4.5.

Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés

1 300 000

II.4.8.

Zsinati Ifjúsági Fórum

II.4.9.

Konfi+

II.5.2.

II.5.3.

800 000

700 000
1 500 000

Média és kommunikációs feladatok
II.5.1.

1 200 000

Református tartalomszolgáltatás
II.5.1.1.

Televíziós, rádiós műsorok

II.5.1.2.

Reformatus.hu

80 400 000
20 900 000
5 900 000
15 000 000

Kommunikációs kampányok

17 300 000

II.5.2.1.

SZJA 1%-os kampány

10 000 000

II.5.2.2.

Húsvét kommunikációs feladatai

2 000 000

II.5.2.3.

Református Egység Napja

2 000 000

II.5.2.4.

Pünkösd kommunikációs feladatai

II.5.2.5.

Reformáció

1 500 000

II.5.2.6.

Advent, karácsony

1 200 000

600 000

Egyházi rendezvények kommunikációja

5 500 000

II.5.3.1.

Zsinati ülések

1 500 000

II.5.3.2.

Körmendi zsinat kommunikációs segítség

2 000 000

II.5.3.3.

MRE Éves Jelentés

2 000 000

II.5.4.

Reformátusok Lapja

24 000 000

II.5.5.

Confessio folyóirat

4 700 000

II.5.6.

Igazság és Élet folyóirat

4 000 000

II.5.7.

Református Egyház (közlöny)

4 000 000
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Szükséglet
II.6.

II.7.

Terv 2012

Közgyűjteményi feladatok
II.6.1.

ORGYT

II.6.2.

Zsinati Levéltár

18 000 588

Teológiai és tudományos feladatok

32 700 000

Doktorok Collegiuma működtetése

II.7.2.

Kálvin-emlékévek feladatai

II.7.2.2.

II.9.

2 000 000

II.7.1.

II.7.2.1.
		

II.8.

Parókiális könyvtár támogatása
(honorárium + kiadás)
Egyéb, Kálvin évekhez kötődő feladatok

8 500 000
13 700 000
11 700 000
2 000 000

II.7.3.

Múltfeltárás

5 000 000

II.7.4.

Egységes Lelkészképesítő Bizottság

4 000 000

II.7.5.

Konfirmációs felmérés

1 500 000

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok
II.8.1.

MRE Bethesda Gyermekkórháza működési tám.

II.8.2.

Dizseri Tamás Emlékérem

Kulturális és közéleti feladatok

100 600 000
100 000 000
600 000
5 400 000

II.9.1.

Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése

1 500 000

II.9.2.

Parlamenti iroda működtetése

3 200 000

II.9.3.

Református Emlékhely Bizottság

II.10.	Szociális és diakóniai feladatok

700 000
100 500 000

II.10.2.

Mosdósi Gyógyintézeti Iskola

II.10.3.

Diakóniai díjak

II.10.4.

Lelkészek szociális segélyezése

65 000 000

II.10.4.1.

GYES kiegészítő szociális segély

34 000 000

Nyugdíjba vonuló lelkészek
egyszeri lakás hozzájárulás

31 000 000

II.10.4.2.
		

II.11.

20 000 588

II.10.6.

MRSZ Alapítvány támogatás

II.10.7.

Mentőöv program támogatása

10 000 000
1 200 000

17 000 000
7 300 000

Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok

700 000

II.11.1.

Lelkészi törvény - Jogalkotási Konferencia

600 000

II.11.2.

Jogalkotási vitanap

100 000
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Szükséglet
III.

IV.

V.
VI.

VII.

Terv 2012

Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése

196 000 000

III.1.

Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési költségei

III.2.

Lelkészi Nyugdíjkifizetés támogatása

III.3.

Lelkészi Nyugdíjalap támogatása

46 000 000
150 000 000
0

Támogatások

13 300 000

IV.1.

Evangélium Színház

5 000 000

IV.2.

Ref. Zenei Fesztivál IX.

3 500 000

IV.3.

Pályázati alap református civil szervezetek támogatására

3 300 000

IV.4.

PRÚSZ

1 500 000

Hiteltörlesztés

50 000 000

Egyéb közegyházi célfeladatok

28 897 750

VI.1.

Ingatlanjáradék folyósítása

3 000 000

VI.2.

Partnerhilfe felhasználása

25 000 000

VI.3.

Elektronikus törzskönyv

897 750

Egyéb kiadások
VII.2.

10 000 000

Egyéb kiadások, tartalék

Szükséglet összesen

10 000 000
1 269 467 052

Egyenleg

0

Budapest, 2011. december 07.

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 EGYHÁZI JÖVŐKÉP (AD HOC) BIZOTTSÁG
TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
ZS.T. - 136/1/2011.12.07.
1.
2.
3.

A Zsinati Tanács az Egyházi Jövőkép (ad hoc) Bizottság tagjainak a választás után kialakult jelöltlistáját elfogadja.
A Zsinati Tanács kéri az Elnökséget, hogy a javasolt jelölteket kérdezze meg, vállalják-e a Bizottságban való munkát.
A jelölést vállalókat a Zsinati Tanács soron következő ülésén erősíti meg tagságukban.

Budapest, 2011. december 07.

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 HITTANOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA
FELHASZNÁLÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYRENDELET TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 137/2011.12.07.
1.
2.

A Zsinati Tanács a hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló előterjesztést, mint szabályrendeletet elfogadja.
A Szabályrendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2011. december 07.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Magyarországi Református Egyház ZS.T. - 137/2011.12.07. sz. szabályrendelete
a hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről
A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 6. §-a alapján
– figyelemmel a református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény 1. § (3) bekezdésére, valamint a 14. § (1)
bekezdésére – a Zsinati Tanács a református hittanoktatás finanszírozásának eljárási kérdéseiről az alábbi normákat állapítja meg.
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A hittanoktatás szervezése – a támogatás igénybevételére jogosultak köre

		

1. §

(1)
(2)

(3)

		

(1)
(2)

A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház éves költségvetésében tervezi meg a református hittanoktatás szervezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Az egyházi költségvetésben meghatározott, a hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatások
igénybevételére jogosultak a hittanoktatás megszervezéséért felelős egyházközségek – a református
hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény [a továbbiakban Rht.] 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállta esetén az egyházmegyék – és intézmények:
a)
református közoktatási intézmények az egyház által fenntartott közoktatási intézményekben szervezett hittanoktatás alapján;
b)
a református egyházközségek, illetve egyházmegyék [Rht. 11. § (1)] a más (az egyéb egyházi, valamint az állami, önkormányzati, alapítványi és magán) fenntartású közoktatási intézményekben szervezett hittanoktatás alapján;
c)
a református egyházközségek a nem közoktatási intézményekben szervezett, illetve a gyülekezeti hittanoktatás alapján.
A református hittanoktatás szervezésében részt vevő egyházközségeket, egyházmegyéket és református közoktatási intézményeket az illetékes egyházmegye ötjegyű azonosítószámmal látja el.
A hittanoktatási azonosítót a hittancsoportok azonosítása érdekében fel kell tüntetni a hittanoktatás
támogatásának igénylésével és elszámolásával kapcsolatos dokumentumokon. A hittanoktatási azonosító képezése a következő módszerrel történik:
a)
az 1–2. számjegy – a „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” c. nyomtatványon is rögzített – egyházmegyét azonosító szám;
b)
a 3–5. számjegy az egyházmegye [000], az egyházközség [001-] és a közoktatási intézmény [101-] kódszáma.

2. §
Mivel az egyházi költségvetésben a hittanoktatás anyagi fedezetét a Magyarország éves költségvetésében erre a célra biztosított keretösszeg adja:
az állami költségvetési támogatás tartós szüneteltetésével (a 60. napon), vagy megszüntetésével az
1. § (2) bekezdésében rögzített jogosultság hatályát veszti;
a jelen szabályrendeletben rögzített eljárási szabályok kizárólag az állami költségvetés végrehajtásával
összefüggésben keletkezett jogi normákra és támogatási szerződésekre tekintettel alkalmazhatóak.

		

Az igényjogosultságot megalapozó adatok és adathordozók

		

3. §

(1)

141

A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatások igénybevételének feltétele a hittanoktatásban résztvevők, a hittancsoportok és a hittanoktatók adatainak nyilvántartása.
a)
a hittanoktatásban résztvevők adatai: név, születési év, lakcím, kiskorú gyermek, tanuló
esetében a szülő (gondviselő) elérhetősége;
b)
a hittancsoportok adatai: a hittancsoport elnevezése (pl. 9.a osztály vagy „Lámpás Csoport”), a hittanórák időpontja, pontos helyszíne, a hittanoktató neve, a hittanoktatásban
résztvevők névsora;
c)
a hittanoktatók adatai: név, szakképesítés, állandó lakhely, adóazonosító jel, TAJ szám, a
jogviszony jellege és időtartama, a főállású munkáltató (szolgálati hely) neve, székhelye és
adószáma.
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(2)

Az (1) bekezdésben nevesített, a református hittanoktatás szervezésével kapcsolatos adatok nyilvántartása a „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” c. nyomtatványon – valamint a Rht.
13. § szerinti hiányzási, haladási és osztályozó napló és a bizonyítvány értelemszerű kitöltésével –
történik.
A hittanoktatásban résztvevő tanulók személyes adatainak a kezeléséért a református közoktatási
intézmény esetében az intézményvezető, az egyházközség esetében a lelkipásztor, az egyházmegye
esetében az esperes a felelős.
A „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” c. adatlapok adatvédelmi szempontból felelős őrzése – amennyiben egyházkerületi szabályrendelet nem a püspöki hivatalt határozza meg – az
esperesi hivatalban történik. A megőrzés ideje 5 esztendő.

(3)

(4)

		

A támogatás igénybevételének szervezési feltételei

		

4. §

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

		

(1)
(2)

A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénybevételének szervezeti feltételei:
a hittancsoportok szervezése „A református hittanoktatási kerettanterv tárgyában” hozott Zs. 124/2000. sz. zsinati határozat alapján történik, vagyis a heti óraszám a következőkben szabályozott
módon minimum 1, maximum 2 óra lehet. A helyi tanterv meghatározásánál heti 1 óra esetén 35, heti
2 óra esetén 70 tanóra időkerettel kell számolni egy tanévben.
A csoportok minimális létszáma – amennyiben egyházkerületi vagy egyházmegyei szabályrendelet
nem állapít meg magasabb létszámot – 8 fő lehet, ennek érdekében csoportösszevonásra is sor kerülhet. Indokolt esetben – a hittanoktatás szervezőjének kérésére – önálló csoportnak tekinthető a 8 fő
alatti létszám is, melynek indokoltságát az illetékes egyházmegye elnöksége határozza meg.
Hittancsoportok összevonása a Református hittanoktatási kerettanterv tárgyában hozott Zs. 124/2000. sz. zsinati határozat alapján történhet. Ennek megfelelően a kerettanterv beosztásától
azzal a megkötéssel lehet eltérni, hogy a tanulók az 1–4., 5–8. és 9–12. évfolyam minimális követelményszintjét az adott időszak végére elsajátítják.
Nem egyházi fenntartásban működő közoktatási intézményben szervezett hittancsoportok után heti
1 óra fizethető ki, melytől az egyházmegye engedélyével el lehet térni, amennyiben a hittanoktatás
megszervezése ugyanazon hittancsoport számára heti két órában, két különböző napon kerül megszervezésre.
A nem református, de egyházi fenntartásban működő óvodákban szervezett hittancsoportok esetében
csoportonként heti 1 óra, általános és középiskolákban működő hittancsoportok esetében heti 2 óra
vehető figyelembe a kifizetés során, ha az iskola tantervében heti 2 órában szerepel a hittanoktatás.
Amennyiben tanév közben bármely hittancsoport megszűnik, a hittanoktatást szervező egyházközség lelkipásztora vagy közoktatási intézmény intézményvezetője köteles azt tíz napon belül bejelenteni az illetékes esperesi hivatalnak.

5. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénybevételének személyi feltételei:
A Rht. 5–9. § képesítési és alkalmazási feltételeinek maradéktalan betartása,
Lelkészi jogállású hittanoktatók esetében a következő maximális óraszámok érvényesülése:
a)
önálló gyülekezeti lelkész esetében legfeljebb heti 12 óra, melytől az egyházkerület engedélyével el lehet térni,
b)
hatodéves gyakorlatát végző segédlelkész esetében legfeljebb heti 6 óra;
c)
minden más esetben a lelkészi jogállású hittanoktató esetében legfeljebb az adott korosztályra a köznevelési törvényben előírt kötelező pedagógus óraszám.
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A támogatás igénylése és folyósítása

		

6. §

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

		
(1)

(2)
(3)
(4)

		
(1)

(2)
(3)

143

A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénylésének eljárásrendje:
A „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” c. nyomtatványt a Zsinati Oktatásügyi Iroda
augusztus 31-ig eljuttatja az esperesi hivatalok, valamint a református közoktatási intézmények számára.
A létszámjelentő adatlapot – a tanulói csoportok megszervezése után – október 1-jéig a lelkipásztor,
illetve az intézményvezető eljuttatja az egyházmegye espereséhez. Az adatlapok érvényességének
feltételei az e szabályrendelet a 4-5. §-nak való megfelelés.
Az egyházmegye esperese az egyházmegye összesített adatait – a Zsinati Oktatásügyi Iroda által
szeptember 15-ig elektronikusan eljuttatott – kinyomtatott és hitelesített összesítő adatlapon október
15-ig továbbítja az egyházkerületek, valamint a Zsinati Oktatásügyi Iroda számára.
A Zsinati Oktatásügyi Iroda október 31-ig az országos összesítés elkészítésével kimutatja a megelőző
tanév adataihoz képest bekövetkező változásokat, s előterjesztést készít a Zsinat Elnöksége számára
a szeptember–december hónapokra érvényes csoportnormatíva összegére.
A Zsinat Elnöksége november 10-ig határozatban hozza nyilvánosságra a szeptember-december hónapokra érvényes csoportnormatívát.

7. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás folyósítása a tárgyévet megelőző és
a tárgyévi létszámjelentés adatai alapján történik a következő felosztásban:
a)
A tárgyévet megelőző október 1-jei létszámadatok és a tárgyévi költségvetésben meghatározott csoportnormatíva alapján január-augusztus hónapokra,
b)
a tárgyévi október 1-jei létszámadatok és a Zsinat Elnökségének a 6. § (5) bekezdése szerinti határozatában meghatározott csoportnormatíva alapján szeptember-december hónapokra.
Szeptember-október hónapokban – a január-augusztus havi adatok alapján – előlegfinanszírozás történik, mely összegek elszámolására november hónapban kerül sor.
A Zsinati Hivatal a támogatás összegét állami jogszabályok, illetve a támogatási szerződés által meghatározott részletekben és határidővel továbbítja az egyházkerületek számára.
Az egyházkerületek egyházkerületi szabályrendeletben meghatározott módon gondoskodnak a támogatás eljuttatásáról az egyházközségek, az egyházmegyék, a közoktatási intézmények vagy a
hittanoktatók számára.

8. §
A 7. § szerint folyósított támogatás fedezetet nyújt – egyházkerületi számfejtés esetén – a hittanoktatással kapcsolatosan felmerülő igazgatási költségekre, melyek mértéke egyházkerületi szinten maximum 3% lehet.
A fennmaradó összegből kerülnek kiegyenlítésre a személyi kiadások, a hittanoktatót és a foglalkoztatót terhelő járulékok, valamint a dologi költségek.
A dologi költségekre fordítható összeg hittanoktatást szervező egyházközséget [az Rht. 11. § (1) bekezdése esetén az egyházmegyét] és a közoktatási intézményt illeti meg, így felelnek a dologi kiadások szabályos elszámolásáért is. A dologi kiadásokra a támogatás maximum 5%-a használható fel.
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A támogatás elszámolása

		

9. §
A január-augusztus havi és a szeptember-december havi csoportnormatíva alapján a hittanoktató
munkabérének, javadalmának, óradíjának – illetve a járulékoknak – a kifizetését úgy kell megtervezni,
hogy a hittanoktatás éves támogatásának felhasználása tárgyévben megtörténjen.

		

(1)

(2)

(3)

		

(1)

(2)

10. §
A hittanoktatás támogatásának elszámolása állami jogszabályok és a támogatási szerződés vonatkozó szabályozásának alkalmazásával a következő rendben és határidőkkel történik:
A hittanoktatás szervezéséért felelős egyházközség lelkipásztora [az Rht. 11. § (1) bekezdése esetén
az egyházmegye esperese], a református közoktatási intézmény intézményvezetője a tárgyévet követő január 15-ig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni (érkeztetési
határidő) az egyházkerület részére.
Az egyházkerület a tárgyévet követő január 25-ig összesítést készít az egyházközségekből, egyházmegyékből, közoktatási intézményekből érkező szakmai beszámolókból és pénzügyi elszámolásokból, melyet átad (érkeztetési határidő) a Zsinati Oktatásügyi Iroda számára.
A szakmai beszámolókból Zsinati Oktatásügyi Iroda, a pénzügyi elszámolásokból Zsinati Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Osztálya január 30-ig (érkeztetési határidő) összegzést készít, melyet átad a
Zsinat Elnöksége részére.

11. §
Az elszámolás formai követelményei:
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a következő elemeket:
a)
A hittanoktatás szervezésének személyi és tárgyi feltételei a hittanoktatás szervezéséért
felelős egyházközségben, illetve közoktatási intézményben, különös tekintettel a hittanoktatók alkalmazási feltételeire, a személyi kiadások indokoltságára.
b)
Az elérni kívánt nevelési és oktatási célok és ezek teljesülése.
c)
Amennyiben a hittanoktatás támogatásának felhasználását dologi kiadások is jelentették,
ezen kiadások szakmai indoklása, különös tekintettel az oktatási segédeszközök szerepére a nevelési-oktatató munka hatékonyabbá tételében.
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a következő elemeket:
a)
A személyi kiadások elszámolása tételes kimutatás készítésével történik, mely tartalmazza
a hittanoktató nevét, a jogviszony jellegét, a kifizetések időszakát, a kifizetések éves ös�szegét jogcím szerinti bontásban, a levont és befizetett járulékok éves összegét jogcím
szerinti bontásban, a hittanoktatást szervező egyházközség vagy református közoktatási
intézmény nevét, a hittancsoport hittanoktatási azonosítóját.
b)
A dologi kiadások elszámolása tartalmazza az elszámolásra kötelezett nevére és székhelyére a tárgyévben kiállított és kiegyenlített ÁFÁ-s számla és a kifizetést tartalmazó bizonylatot (bankszámlakivonat vagy kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatát, valamint
egy összesítő táblázatot az elszámolásért felelős hitelesítésével.
c)
Az igazgatási kiadások elszámolása az egyházkerület részéről az a)–b) pontokban meghatározott követelmények értelemszerű alkalmazásával történik.
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A hittanoktatás támogatása felhasználásának ellenőrzése

		

12. §

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

A hittanórák megtartásának folyamatos ellenőrzésére a teljesítés igazolására jogosult személy köteles.
Az egyházkerület részéről a hittanoktatás felügyeleti ellenőrzése egyházkerületi szabályrendeletben
meghatározott módon történik.
A helyszíni adminisztráció ellenőrzése során, az óralátogatás alkalmával ellenőrizni kell a csoportlétszámot, a tanügyi dokumentációt és az óralátogatás tényét be kell jegyezni a haladási naplóba.
Amennyiben a nem lelkészi hittanoktató esetén a lelkész, lelkészi hittanoktató esetén az esperes ismételt vagy súlyos hiányosságot tárt fel, akkor arról – a szolgálati út betartásával – az egyházkerületet
tájékoztatja.
A Zsinati Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Osztálya az éves pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi.

		

Vegyes és záró rendelkezések

		

13. §

(1)
(2)
(3)

E szabályrendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
A 7. §-ban rögzített, a hittanoktatás támogatásának folyósításával kapcsolatos eljárási szabályokat
már a 2011/12. tanévnyitó létszámadatai alapján alkalmazni kell.
Az elszámolás 9-11. §-ban rögzített eljárásrendjét a 2011. évi támogatás elszámolásánál alkalmazni
kell.

Megállapította a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa ZS.T - 137/2011.12.07. sz. határozatával.
Budapest, 2011. december 07.
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 KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS
2010. ÉVI ELSZÁMOLÁSÁNAK, VALAMINT A 2006. ÉS 2007. ÉVBEN ELMARADT TÁMOGATÁSOK
FELOSZTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 138/2011.12.07.
1.

2.

A MRE közoktatásról szóló 2005. évi II. törvénye végrehajtási utasításának 8. §-a felhatalmazása
alapján a Zsinati Tanács úgy határoz, hogy a közoktatási kiegészítő támogatás 2010. évi elszámolása utáni kiegészítés felosztásának alapját a 2010. évi, a 2006., évi és 2007. évi elmaradt közoktatási
kiegészítő támogatás felosztásának alapját pedig a 2006., illetve a 2007. évi súlyozott átlaglétszámok
jelentik.
A finanszírozás várható bizonytalanságai miatt a Zsinati Tanács a körültekintő felhasználást és a tartalékolást kéri a közoktatási intézményfenntartóktól.

Budapest, 2011. december 07.

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 BALATONSZÁRSZÓI SDG KONFERENCIA-KÖZPONT
ÜZEMELTETÉSÉRE KIÍRANDÓ PÁLYÁZAT TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 139/2011.12.07.
1.
2.

A Zsinati Tanács megköszöni a kiírást előkészítő Bizottság alapos és szakszerű munkáját.
A Zsinati Tanács az előterjesztett nyilvános ajánlatkérést tartalmazó dokumentumot elfogadja és kéri
az Elnökséget az elfogadott menetrend szerinti gyakorlati lépések megtételére.

Budapest, 2011. december 07.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Ajánlati felhívás
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a Balatonszárszó, Csárda u. 39–41. (1075/4 hrsz.)
alatti konferencia-központot nyilvános ajánlatkérési eljárás keretében történő bérbeadásra hirdette meg. Az ingatlanhoz tartozó telek területe összesen 19 968 m2, a telken egy konferencia épület és négy szálloda épület
helyezkedik el.
A bérbeadásra kerülő ingatlan vissza nem térítendő pályázati támogatással épült, ezért a bérlet időtartamára
kötelező konferencia-központként történő üzemeltetése. Ezen profilkötöttség miatt a létesítményeket kizárólag
konferencia, szálloda, étterem, és ezekhez kapcsolódó egyéb turisztikai célú (oktatás, sport, rendezvények lebonyolítása, nyári táborok, találkozók stb.) funkciók figyelembe vételével hasznosíthatja a bérlő.
A fentiekben ismertetett ingatlan üzemeltetése, karbantartása és állagmegóvása a bérlő feladata és költsége.
Az üzemeltetés időtartamára a bérbeadó a bérlő tevékenységével kapcsolatban felmerülő semmilyen felelősséget nem vesz át.
A bérleti időtartam minimum 5, legfeljebb 10 év.
Igényelt bérleti díj: 1 000 000 Ft + ÁFA/év
Legalább az itt jelzett bérleti díj megajánlása kötelező, az ajánlattevők természetesen ennél magasabb ajánlatot is tehetnek.
Érvényes bérleti ajánlatot tenni csak az ingatlan egészére lehet, az ingatlan egyes részeire, vagy külön egyes épületekre ajánlatot tenni érvényesen nem lehet. Ajánlatot tenni csak az ajánlatkérő által
közölt, vagy annál magasabb bérleti díj megajánlásával lehet.
Az ajánlati felhívás közzététele:
Helyszíni bejárás, konzultáció:
Hiánypótlási határidő:

2011. december 12.
2012. január 6. péntek, 11 óra.
2012. január 31. kedd (csak okiratok vonatkozásában)

Az ajánlatok benyújtásának határideje:
Helye:

2012. január 23. hétfő délelőtt 10 óra
Magyarországi Református Egyház
Zsinati Hivatala
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Ugyanitt és ugyanekkor történik az ajánlatok felbontása, amelyről jegyzőkönyv készül, és amelyen az ajánlattevők, ill. meghatalmazottjaik (ajánlattevőként összesen 1-1 fő) jelen lehetnek.
A részletes ajánlati dokumentáció megvásárolható a Zsinati Hivatal Elnökségi Titkárságán (1146 Budapest,
Abonyi u. 21.), 2012. január 5-ig munkanapokon 10 órától 14 óráig. Az egységcsomag díja 60 000 Ft + ÁFA.
Ajánlatot csak az jogosult benyújtani, aki a részletes ajánlati dokumentációt megvásárolta.

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége nevében
Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, lelkészi elnök
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET,
ILLETVE A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 140/2011.12.07.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

A Magyarországi Református Egyház a fenntartásában működő közoktatási intézmények minőségbiztosítása, szakmai munkája támogatására, és a református értékek megjelenítésének segítése érdekében – a vonatkozó állami törvények biztosította kereteken belül – maga kívánja biztosítani az
ezen feladatok végzését segítő intézményes szervezeti hátteret.
Az MRE az RPI intézményes keretein belül végzett pedagógiai szakmai szolgáltatási tevékenységét
2012-től – az egyház rendelkezésére álló szakmai, szellemi és anyagi erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében – a KRE bevonásával kívánja elvégezni és biztosítani.
A Zsinati Tanács felkéri a Zsinat Elnökségét, hogy készítse elő a pedagógiai szakmai szolgáltatások
nyújtása érdekében az új szervezeti keretekre történő átállást.
A Zsinati Tanács kéri az Elnökséget, hogy a Zsinati Tanács következő ülésén a szervezet átalakítás
érdekében szükséges lépésekről számoljon be.
A Zsinati Tanács javasolja a Zsinatnak, hogy a soron következő májusi ülésén – a Zsinat Elnökségének előterjesztése függvényében – hozza meg a szükséges intézkedéseket a református közoktatási
intézmények számára nyújtandó pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos szervezeti kérdésekben.
A Zsinati Tanács kéri a KRE-t, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatásnyújtás átszervezéséig anyagilag finanszírozza a jelenleg az RPI keretein belül folyó szakmai munkát.
A Zsinati Tanács felkéri a Zsinat Elnökségét, hogy az átmeneti időre vonatkozó működés és finanszírozás kérdésében a KRE és az RPI vezetői, valamint illetékes testületei bevonásával a szükséges
intézkedéseket dolgozza ki és tegye meg.

Budapest, 2011. december 07.

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 ERDÉLYI GYÜLEKEZET
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 141/2011.12.07.
1.

2.

A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 2012. évi költségvetése összeállításánál nem
tudta figyelembe venni az Erdélyi Gyülekezettel 2006. május 19-én kötött megállapodásból fakadó
támogatási kötelezettséget.
A Zsinati Tanács kéri a Zsinat Elnökségét, hogy az Erdélyi Gyülekezettel, valamint a Királyhágómelléki
Egyházkerület Elnökségével az Erdélyi Gyülekezet szolgálatának támogatásáról megkezdett egyeztetéseket folytassa, és ennek alapján tegyen javaslatot a Zsinati Tanács következő ülésére az Erdélyi
Gyülekezet munkájának további támogatási lehetőségeire.

Budapest, 2011. december 07.

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 ELNÖKSÉGÉNEK AZ EGYHÁZ-FINANSZÍROZÁS
ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ, ÁLLAMI TÁRGYALÁSRA VALÓ FELHATALMAZÁS TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 142/2011.12.07.
1.

2.

A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 2012. évi költségvetésének tárgyalásakor értetlenül szembesült azzal, hogy 2010-11-ben a református egyházra jutó különböző egyház-finanszírozási tételek arányaiban csökkentek. A Zsinati Tanács megállapítja, hogy az egyház-finanszírozás
rendje továbbra sem kiszámítható, ezért a Zsinati Tanács támogatja a Zsinat Elnökségét, hogy az
illetékes állami, és kormányzati szervekkel az egyház-finanszírozás átalakításáról tárgyaljon.
A Zsinati Tanács felkéri a Zsinat Elnökségét, hogy az Elnökségi Tanáccsal egyeztetve kérje a Református Képviselők Fóruma segítségét, hogy a református egyház egyház-finanszírozásával kapcsolatos aránytalanságok mihamarabb megszűnjenek.

Budapest, 2011. december 07.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Személyi ügyek
A Tiszántúli Református Egyházkerület Bíróságának 2011. július 5-én jogerőre
emelkedett Ek.II/1/2011. sz. határozata szabó zsolt bagaméri lelkipásztor ügyében
A Debreceni Református Egyházmegye elnökségével eljáró Debreceni-Hajdúvidéki-Bihari Református Egyházmegyék közös Bírósága B.1/2011. sz. határozatával Szabó Zsolt bagaméri református lelkipásztorral szemben az
egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. tv. 30. § f) pontjában meghatározott fegyelmi vétség elkövetése miatt e
törvény 32. § f) pontja alapján „tisztségtől megfosztás” fegyelmi büntetést szabott ki. A büntetés a lelkésznek a
Bagaméri Református Egyházközségben betöltött önálló választott gyülekezeti lelkészi tisztségét érinti.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Bírósága, mint fellebbezési Bíróság, a 2011. július 5-én megtartott fellebbezési tárgyaláson Ek.II./1/2011. sz. határozatával az elsőfokú döntést helybenhagyta.
A határozat jogerős.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Bíróságának 2011. augusztus 2-án
jogerőre emelkedett 295/44/2011. sz. határozata gazda istván lelkipásztor ügyében
A Tiszáninneni Református Egyházkerület Bírósága, mint első fokon eljárt bíróság 295/44/2011 sz. határozatával
Gazda István lelkipásztort, mint a Borsod-gömöri Református Egyházmegye esperesét, a Magyarországi Református Egyház 2000. évi I. tv. 30. § e), f) és i) pontjában írt fegyelmi vétségek elkövetésére tekintettel, főbüntetésként esperesi tisztségétől megfosztotta, mellékbüntetésül magasabb egyházi tisztség viselésére való választhatóságból hat évre kizárta.
A határozat 2011. augusztus hó 2. napján jogerőre emelkedett.
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AZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTŐ BIZOTTSÁG 2011. szeptember 20-án hozott
ELB 1/2011.09.20. sz. határozata kádár péter lelkészi jellege és képesítése
helyreállítása ügyében
Kádár Péter 2004. július 1-jével önként lemondott lelkészi állásáról és lelkészi jellegéről, majd 2011. szeptember
14-én lelkészi képesítés hatályban tartására kérelmet nyújtott be. Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság 2011.
szeptember 20-án 1/2011.09.20. sz. határozatával Kádár Péter lelkészi jellegét és képesítését helyreállítja. A jelöltnek nem kell megjelennie lelkészképesítő vizsgán.

A Debreceni-Hajdúvidéki-Bihari Református Egyházmegyék közös Bírósága
2011. október 27-én jogerőre emelkedett F.1/2011. sz. határozata Szűcs Tibor
nyírpazonyi és Sajtos Sándor balkányi református lelkipásztor ügyében
A Debreceni-Hajdúvidéki-Bihari Református Egyházmegyék közös Bírósága F.1/2011. sz. határozatával I. r. panaszlott Szűcs Tibor nyírpazonyi református lelkipásztorral szemben az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi
I. tv. 30. § b), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi vétségek elkövetése miatt e törvény 32. § (1) bekezdés
h) pontja és (3) bekezdése alapján 5 évi időtartamra „önálló lelkészből nem önálló lelkésszé minősítés” fegyelmi
büntetést szabott ki.
Ugyanezen eljárásban az Egyházmegyei Bíróság megállapította, hogy Sajtos Sándor II. r. panaszlott az egyházi bíráskodásról 2000. évi I. tv. 30. § i) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, melyre tekintettel a bíróság
a lelkészt a Nyírségi Református Egyházmegyében betöltött egyházmegyei főszámvevői és egyházmegyei tanácsosi tisztségektől megfosztotta a 2000. évi I. tv. 32. § (1) bek. f) pontja alapján
A határozat 2011. október 27-én emelkedett jogerőre.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés 2011. november 11-i,
450116/11/2011. sz. határozata Kondorosyné Alexandrova Marianna
lelkészi képesítése hatálya ügyében
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés 2011. november 11-i, 450116/11/2011. sz. határozata Kondorosyné Alexandrova Marianna fellebbezésének nem ad helyt, az egyházkerületi tanács ügyében hozott határozatát megerősíti, megállapítja, hogy Kondorosyné Alexandrova Marianna lelkészi jellege megszűnt.
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Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság közleménye
Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság előtt 2011. szeptember 20-21-én
sikeresen vizsgázók névsora
A Magyarországi Református Egyház első Egységes Lelkészképesítő Vizsgájára 2011. szeptember 20-21-én került sor. Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság által meghirdetett vizsgára 38 (közülük ketten honosító vizsgára) jelentkező nyújtott be írásbeli dolgozatot. Szóbeli vizsgára harminchárman állhattak, közülük huszonnyolcan
megfelelt, ill. kiválóan megfelelt eredménnyel végeztek. A lelkészi oklevelet az illetékes egyházkerület lelkészszentelő közgyűlésén adták/adják át.

Sikeres vizsgát tett:
Név
Andrássy Gergely
Benákné Kun Ildikó
Bogya-Kis Áron
Csomós János
Dányi-Nagy Márió
Drabik Rózsa
Fügedi Zsófia dr.
Imre Zita dr.
Juhász Réka
Katona Viktor
Kiss Andrea
Lakó István
Marosvölgyi Péter
Molnár Zsolt
Nagy Éva
Pogrányi Károly
Rozgonyi Emőke
Ruzsa-Nagy Zoltán
Sándor Zsuzsa Noémi
Sípos Csörsz Csanád
Szakál Anikó Gyöngyi
Szakál Zoltán
Szilágyi Krisztina Sára
Szvoren-Zabolai Enikő Orsolya
Tamás Balázs
Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla
Tóth Emese Tünde
Ujvári Sándor Csaba

ajánló egyházkerület
Tiszántúli Református Egyházkerület
Dunántúli Református Egyházkerület
Tiszántúli Református Egyházkerület
Tiszántúli Református Egyházkerület
Dunamelléki Református Egyházkerület
Tiszántúli Református Egyházkerület
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Dunántúli Református Egyházkerület
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunamelléki Református Egyházkerület
Tiszántúli Református Egyházkerület
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunántúli Református Egyházkerület
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunántúli Református Egyházkerület
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunántúli Református Egyházkerület
Dunántúli Református Egyházkerület
Dunántúli Református Egyházkerület
Dunántúli Református Egyházkerület
Tiszántúli Református Egyházkerület
Tiszántúli Református Egyházkerület
Dunamelléki Református Egyházkerület
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Dunántúli Református Egyházkerület
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Tájékoztató a Rendkívüli Zsinat
2011. szeptember 27–28-i üléséről
A Zsinat 2011. május 27-én hozott ZS. - 157/2011.05.27. határozatával elrendelte az egyház előtt álló feladatok és
a megoldásra váró problémák számbavétele, valamint a ciklus eddigi három évének értékelése érdekében rendkívüli ülés tartását. A rendkívüli zsinati ülés megtartására 2011. szeptember 28–29. napján Balatonszárszón került
sor, ahol az alábbi témák kerültek megtárgyalásra:

		

Számvetés és helyzet-meghatározás
Misszió I. – belső dolgaink
– Közösség vagy szervezet
– Gyülekezet és/vagy intézmény
– Gyülekezetépítés
– Egyházfegyelem
– Református identitás erősítése
Misszió II. – külső dolgaink
– Egyházon kívüliek megszólításának gondjai, irányai
– Egyház és társadalom kapcsolata
A Misszió elhívott szolgái – presbiterek
– A presbiteri tisztségről
– A világi képviselők tisztségviselők jogállása
– A presbiteri eskü
A Misszió elhívott szolgái- lelkipásztorok
– Lelkészi szolgálat
– Lelkészi életpálya
– Lelkészképzés kérdései
– Lelkészek lelkigondozása
– Lelkészi titoktartás
– Lelkészmérés
– Lelkészmarasztalás
Az egyházszervezet I.
– Egyházfegyelem és végrehajtó hatalom problémái (a Zsinati Hivatal helye és szerepe)
– Megosztottságaink
– A paritás gyakorlata és kérdései
Az egyházszervezet II.
– A jogalkotás problémái
– Parókiális jogok
– A jogalkotás gyorsítása
– Az egyházkormányzat átalakításának lehetséges útjai
Az egyház gazdálkodása
– Gyülekezeteink gazdálkodása, önfenntartó képessége
– Egyházfinanszírozás kérdései, problémái, és jövőbeni kilátásai
– A finanszírozási rendszer várható átalakulásának hatásai a gyülekezetekre és intézményrendszerre

A rendkívüli zsinat nem ügydöntő zsinat volt, ezért konkrét határozatok nem születtek, de a fenti témák feldolgozása bizottsági és egyéb utakon tovább folyik.
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A Magyarországi Református Egyház
2010. évi zárszámadásának Ismételt, helyesbített közlése
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:

A Magyarországi Református Egyház 2010. évi költségvetési tervének megvalósulása
Terv: Zsinati Tanácsi módosított változat, 2010. június 2.
Tény: 2010. december 31.
Fő összesítő tábla

Fedezet

Terv 2010

Tény 2010

3 840 185 532

3 852 512 498

100,32%

%

I.

MŰKÖDTETÉS

II.

INGATLANJÁRADÉK

634 509 429

635 125 093

100,10%

III.

JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS

282 946 000

282 946 000

100,00%

IV.

HITOKTATÁS

752 808 000

754 167 000

100,18%

V.

ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK

5 529 170 200

6 749 017 558

122,06%

11 039 619 161

12 273 768 149

111,18%

Terv 2010

Tény 2010

1 629 980 754

1 630 638 905

100,04%

1 110 437 644

1 110 437 645

100,00%

175 730 669

175 901 182

100,10%

Fedezet összesen

Szükséglet
A)

B)

C)

Dunamelléki Ref. Egyházkerület

%

I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

III.

Jöv. kieg. fejezetből

73 688 770

73 688 770

100,00%

IV.

Hitoktatás fejezetből

270 123 670

270 611 308

100,18%

Dunántúli Ref. Egyházkerület

917 679 953

917 896 554

100,02%

722 987 491

722 987 490

100,00%

I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

51 410 097

51 459 980

100,10%

III.

Jöv. kieg. fejezetből

50 930 700

50 930 700

100,00%

IV.

Hitoktatás fejezetből

92 351 665

92 518 384

100,18%

936 339 355

936 592 641

100,03%

723 441 491

723 441 490

100,00%

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület
I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

26 831 212

26 857 245

100,10%

III.

Jöv. kieg. fejezetből

60 180 572

60 180 572

100,00%

IV.

Hitoktatás fejezetből

125 886 080

126 113 334

100,18%
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Szükséglet
D)

E)

F)

Terv 201

Tény 2010

2 012 821 014

2 013 655 326

100,04%

1 283 318 906

1 283 318 906

100,00%

367 847 262

368 204 184

100,10%

97 208 262

97 208 262

100,00%

264 446 584

264 923 974

100,18%

17 927 885

22 752 039

126,91%

12 690 189

12 702 502

100,10%

937 697

937 697

100,00%

4 300 000

9 111 840

211,90%

5 524 870200

6 738 934 164

121,97%

5 336 359 000

6 549 636 368

188 511 200

189 297 796

100,42%

11 039 619 161

12 260 469 629

111,06%

0

13 298 520

Tiszántúli Ref. Egyházkerület
I.

Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!)

II.

Ingatlanjáradék fejezetből

III.

Jöv. kieg. fejezetből

IV.

Hitoktatás fejezetből

Egyéb kötelezettségek
I.

Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%)

II.

Felvidéki lelkészek jövedelemkiegészítése

V.

Előző évről áthozott kötelezettség teljesítése

Államtól átvállalt feladatok ellátása
V.

Közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

V.

Közgyűjtemények állami támogatása

Szükséglet összesen
Egyenleg MRE 2010. évi ktgv (I–V. fejezet)
Egyenleg MRE 2010. évi Közegyházi ktgv (1. sz. melléklet)

%

122,74%

8 630 670

Egyenleg 2010. évi Nyugdíjalap

-33 163 475

Egyenleg Kárpát-medencei MRE

7 891 802

Végleges (felhasználható) egyenleg

4 510 032

Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2010
– I. Működtetés

I.

Működtetés

1.

Fedezet
1.1.

1.2.

Terv 2010

Közalapi járulékok

Tény 2010

%

73 871 431

73 871 429

100,00%

23 816 180

23 816 179

100,00%

9 225 218

9 225 218

100,00%

1.1.1.

Dunamellék közalapi járulék befizetés

1.1.2.

Dunántúl közalapi járulék befizetés

1.1.3.

Tiszáninnen közalapi járulék befizetés

10 435 324

10 435 324

100,00%

1.1.4.

Tiszántúl közalapi járulék befizetés

30 394 709

30 394 708

100,00%

1 822 923 900

1 829 207 000

100,34%

1 670 000 000

1 672 081 142

100,12%

60 000 000

63 962 726

106,60%

213 390 201

213 390 201

100,00%

3 852 512 498

100,32%

Járadékkiegészítés
1.3.

Alapműködési támogatás

1.4.

Egyéb működési bevételek (kamatok)

1.5.

Az előző év szabad pénzmaradvány

Fedezet összesen

3 840 185 532
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I.
2.

Működtetés

Terv 2010

Tény 2010

3 840 185 532

3 840 185 531

100,00%

1 110 437 644

1 110 437 645

100,00%

257 549 000

257 549 000

100,00%

9 458 000

9 458 000

100,00%

21 422 715

21 422 715

100,00%

520 572 427

520 572 427

100,00%

%

Szükséglet
2.1.

Egyházi működés ellátmánya
2.1.1.

Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány
a)

Közegyházi hozzájárulás

b)
		

Egyházkerületi felsőoktatási
feladatok

c)
		

Közalapi járulék célszerinti
felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

77 697 377

77 697 377

100,00%

f)

Diakóniai feladatok

77 697 377

77 697 377

100,00%

g)

Infrastrukturális fejlesztések

77 697 377

77 697 377

100,00%

h)

Zárolt tartalék

23 309 213

23 309 213

100,00%

Előző évi pénzmaradvány

45 034 158

45 034 159

100,00%

Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány

722 987 491

722 987 490

100,00%

a)

168 739 000

168 739 000

100,00%

1 656 000

1 656 000

100,00%

14 035 572

14 035 572

100,00%

341 064 693

341 064 693

100,00%

i)
2.1.2.

Közegyházi hozzájárulás

b)
		

Egyházkerületi felsőoktatási
feladatok

c)
		

Közalapi járulék célszerinti
felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

50 905 178

50 905 178

100,00%

f)

Diakóniai feladatok

50 905 178

50 905 178

100,00%

g)

Infrastrukturális fejlesztések

50 905 178

50 905 178

100,00%

h)

Zárolt tartalék

15 271 553

15 271 553

100,00%

Előző évi pénzmaradvány

29 505 138

29 505 137

100,00%

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány

722 441 491

723 441 490

100,00%

a)

168 739 000

168 739 000

100,00%

2 110 000

2 110 000

100,00%

14 035 572

14 035 572

100,00%

341 064 693

341 064 693

100,00%

i)
2.1.3.

Közegyházi hozzájárulás

b)
		

Egyházkerületi felsőoktatási
feladatok

c)
		

Közalapi járulék célszerinti
felhasználás

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

50 905 178

50 905 178

100,00%

f)

Diakóniai feladatok

50 905 178

50 905 178

100,00%

g)

Infrastrukturális fejlesztések

50 905 178

50 905 178

100,00%

h)

Zárolt tartalék

15 271 553

15 271 553

100,00%

Előző évi pénzmaradvány

29 505 138

29 505 137

100,00%

i)
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I.

Működtetés

2.

Szükséglet
2.1.4.

Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány
a)

Terv 2010

Tény 2010

1 283 318 906

1 283 318 906

100,00%

293 073 000

293 073 000

100,00%

Közegyházi hozzájárulás

%

b)
		

Egyházkerületi felsőoktatási
feladatok

30 480 000

30 480 000

100,00%

c)
		

Közalapi járulék célszerinti
felhasználás

24 377 572

24 377 572

100,00%

592 375 520

592 375 520

100,00%

d)

Általános működési feladatok

e)

Missziói feladatok

88 414 257

88 414 257

100,00%

f)

Diakóniai feladatok

88 414 257

88 414 257

100,00%

g)

Infrastrukturális fejlesztések

88 414 257

88 414 257

100,00%

h)

Zárolt tartalék

26 524 277

26 524 277

100,00%

Előző évi pénzmaradvány

51 245 766

51 245 766

100,00%

3 840 185 532

3 840 185 531

100,00%

i)
Szükséglet összesen

Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2010
– II. Ingatlanok utáni járadék

II.

INGATLANOK UTÁNI JÁRADÉK

1.

Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része

634 509 429

635 125 093

100,10%

Fedezet összesen

634 509 429

635 125 093

100,10%

175 730 669

175 901 182

100,10%

2.

Terv 2010

Tény 2010

%

A járadékok felhasználása
2.1.

Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok

2.2.

Dunántúli ingatlanok utáni járadékok

51 410 097

51 459 980

100,10%

2.3.

Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok

26 831 212

26 857 245

100,10%

2.4.

Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok

367 847 262

368 204 184

100,10%

2.5.

2% kezelési költség

12 690 189

12 702 502

100,10%

634 509 429

635 125 093

100,10%

Szükséglet összesen
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Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2010
– III. 5000 fő alatti települések lelkészeinek jövedelemkiegészítése

III.
		

5000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEK LELKÉSZEINEK
JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉSE
1.1.

1.

2.

Jövedelem kiegészítés állami támogatás

2010 Terv

Tény 2010

%

282 946 000

282 946 000

100,00%

Fedezet összesen

282 946 000

282 946 000

100,00%

2.1.

282 946 000

282 946 001

100,00%

Jövedelem kiegészítés összesen
2.1.1.

Dunamelléki jövedelem kiegészítés

73 688 770

73 688 770

100,00%

2.1.2.

Dunántúli jövedelem kiegészítés

50 930 700

50 930 700

100,00%

2.1.3.

Tiszáninneni jövedelem kiegészítés

60 180 572

60 180 572

100,00%

2.1.4.

Tiszántúli jövedelem kiegészítés

97 208 262

97 208 262

100,00%

2.1.5.

Felvidék jövedelem kiegészítés

937 697

937 697

100,00%

282 946 000

282 946 001

100,00%

Terv 2010

Tény 2010

752 808 000

754 167 000

100,18%

Fedezet összesen

752 808 000

754 167 000

100,18%

2.1.

Hitoktatói óradíjak

752 808 000

754 167 000

100,18%

2.1.1.

Dunamellék hitoktatói óradíjak

270 123 670

270 611 308

100,18%

2.1.2.

Dunántúl hitoktatói óradíjak

92 351 665

92 518 384

100,18%

2.1.3.

Tiszáninnen hitoktatói óradíjak

125 886 080

126 113 334

100,18%

2.1.4.

Tiszántúl hitoktatói óradíjak

264 446 584

264 923 974

100,18%

752 808 000

754 167 000

100,18%

Szükséglet összesen

Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2010
– IV. Hittanoktatás

IV.

Hittanoktatás
1.1.

1.

2.

Hitoktatás állami támogatás

Szükséglet összesen

%
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Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2010
– V. Államtól átvállalt feladatok ellátása

V.

ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA
1.1.

1.

Terv 2010

Tény 2010

5 336 359 000

6 548 005 414

Kieg. tám. elszámolás 2008

–

1 143 213 314

Kiegészítő támogatás 2010

5 336 359 000

5 404 792 100

101,28%

188 511 200

189 657 796

100,61%

3 700 000

3 700 000

100,00%

600 000

100,00%

Közoktatási intézmények kieg. támogatása

1.2.

Közgyűjtemények állami támogatása

1.3.

Előző év kieg. tám. maradvány

1.4.

Előző év közműv. intézm. tám. áthozat

600 000

1.5.

Előző évi intézményi visszatérítések

–

122,71%

–

–

Fedezet összesen

5 529 170 200

6 7 49 017 558

122,06%

2.1

5 336 359 000

6 549 636 368

122,74%

–

1 143 213 314

–

Közoktatási feladatok ellátása
Kieg. tám. elszámolás 2008
2.1.1.1.

Dunamellékhez tartozó fenntartók

–

467 280 422

–

2.1.1.2.

Dunántúlhoz tartozó fenntartók

–

99 094 258

–

2.1.1.3.

Tiszáninnenhez tartozó fenntartók

–

127 026 599

–

2.1.1.4.

Tiszántúlhoz tartozó fenntartók

–

449 662 172

–

2.1.1.5.

Zsinati intézmény

–

149 863

–

–

368 550

–

Kieg. tám. elszámolás 2009

2.2.

Közoktatási feladatok ellátása 2010

5 336 359 000

5 406 054 504

101,31%

2.1.3.1.

Dunamellékhez tartozó fenntartók

2 182 264 000

2 216 918 589

101,59%

2.1.3.2.

Dunántúlhoz tartozó fenntartók

481 270 000

476 911 190

99,09%

2.1.3.3.

Tiszáninnenhez tartozó fenntartók

575 700 000

575 876 075

100,03%

2.1.3.4.

Tiszántúlhoz tartozó fenntartók

2 089 335 000

2 101 997 282

100,61%

2.1.3.5.

Zsinati intézmény

7 790 000

34 351 368

440,97%

188 511 200

189 297 796

100,42%

Dunamelléki Gyűjtemények
(Ráday, Baranyai Em.)

45 658 440

45 937 482

100,61%

2.2.2.

Pápai közgyűjtemények

35 703 560

35 921 766

100,61%

2.2.3.

Sárospataki közgyűjtemények ellátmánya

44 031 200

44 300 302

100,61%

2.2.4.

Tiszántúli közgyűjtemények ellátmánya

62 218 000

62 598 246

100,61%

2.2.5.

Közművelődési intézmények

900 000

540 000

60,00%

600 000

200 000

33,33%

3 700 000

8 911 840

529 170 200

6 748 046 004

Közgyűjtemények ellátmánya

2.2.1.
		

2.

7 054 348

%

2.3.

Előző évi Közművelődési támogatás

2.4.

Közoktatási kieg. tám. visszafizetés

Szükséglet összesen

–
122,04%
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Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2010
(1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés)

Fedezet
A)

Kötelezettséggel terhelt fedezetek
I.

Állami támogatások közegyházi közoktatási célokra
I.1.

RPSZ normatíva

I.2.

RPSZ minisztériumi támogatása

II.

Közegyházi ingatlanjáradék

III.

Partnerhilfe

IV.

Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel

VI.
		
VII.

87 185 000

203 853 857

233,82%

4 300 000

52 022 552

1209,83%

–

46 922 552

%

–

4 300 000

5 100 000

118,60%

31 185 000

31 242 907

100,19%

–

30 838 768

–

89 749 630

173,60%

952 840 000

928 939 322

97,49%

Közegyházi feladatok ellátmánya

888 100 000

888 100 000

100,00%

V.1.

Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása

257 549 000

257 549 000

100,00%

V.2.

Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása

168 739 000

168 739 000

100,00%

V.3.

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület hozzájárulása

168 739 000

168 739 000

100,00%

V.4.

Tiszántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása

293 073 000

293 073 000

100,00%

Közegyháznak fizetett kezelési költség
(ingatlanjáradék 2%-a)

12 690 000

12 702 502

100,10%

Kihelyezett hitelek, kölcsönök visszatérülése

32 050 000

16 619 516

51,85%

8 550 000

8 550 000

100,00%

VII.2.

MRE Bethesda Kórháza

VII.4.

Kálvin Kiadó kölcsön törlesztés

–

92 484

–

VII.5.

Munkavállalói kölcsönök törlesztése

–

322 249

–

VII.6.

Kaposi Mór Kórház

13 500 000

4 514 400

33,44%

VII.7.

Szárszó Kft. kölcsön törlesztés

10 000 000

3 140 383

31,40%

20 000 000

11 517 304

57,59%

Az előző év pénzmaradványai

22 409 940

22 409 940

100,00%

IX.

22 409 940

22 409 940

100,00%

1 062 434 940

1 155 203 119

108,73%

VIII.
C)

Tény 2010

51 700 000

B)	Szabad felhasználású fedezetek
V.

Terv 2010

Egyéb bevételek

Kötelezettséggel terhelt maradványok

Fedezet összesen
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Szükséglet
I

Terv 2010

Tény 2010

393 245 000

379 087 947

96,40%

38 200 000

31 664 192

82,89%

6 000 000

5 565 328

92,76%

20 000 000

23 571 200

117,86%

1 200 000

539 485

44,96%

11 000 000

1 988 179

18,07%

220 000 000

216 693 892

98,50%

31 000 000

28 593 194

92,24%

30 000 000

26 973 194

89,91%

1 000 000

1 620 000

162,00%

79 975 000

77 774 493

97,25%

33 675 000

35 804 443

106,32%

6 000 000

6 851 585

114,19%

Balatonfenyvesi ingatlan
karbantartása

13 875 000

13 874 663

100,00%

Egyéb közegyházi ingatlanok

13 800 000

15 078 195

109,26%

Közegyházi működés
I.1.

Választott testületek költségei
I.1.1.

Zsinat és Zsinati Tanács

I.1.2.

Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok

I.1.3.

Zsinati Bíróság

I.1.4.

Zsinat által meghatározott új bizottságok

I.2.

Zsinati Hivatal működtetése

I.3.

Magyar Református Egyház
működési költségeihez hozzájárulás

I.3.1.
		
I.3.2.
I.4.

Magyar Református Egyház
működési költségeihez hjár.
Erdélyi Gyülekezet támogatása

Egyéb közegyházi működési költségek
I.4.1.

Közegyházi ingatlanok üzemeltetése
I.4.1.1.

I.4.1.2.
		
I.4.1.3.

I.5.

Balatonszárszó, Csárda u. 39–41.

%

I.4.2.

Számviteli adminisztráció, ellenőrzés

15 000 000

10 759 370

71,73%

I.4.3.

Informatika

11 300 000

14 234 117

125,97%

I.4.5.

Szakmai felügyelet, szakértői feladatok

10 000 000

9 443 136

94,43%

I.4.6.

Gépjármű lízing

10 000 000

7 533 427

75,33%

24 070 000

24 362 177

101,21%

Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek
I.5.1.

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

8 000 000

8 082 677

101,03%

I.5.2.

Ökumenikus programok

8 000 000

8 209 500

102,62%

I.5.3.

Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány

1 500 000

1 500 000

100,00%

I.5.4.

Ökumenikus Tanulmányi Központ

3 570 000

3 570 000

100,00%

I.5.5.

Ökumenikus Központ

3 000 000

3 000 000

100,00%
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Szükséglet
II.

Terv 2010

Tény 2010

Közegyházi szakmai feladatok

453 313 150

488 765 051

107,82%

II.1.

125 800 000

116 351 081

92,49%

Missziói rendezvények

7 000 000

8 004 096

114,34%

II.1.1.1.

Országos Konferenciák

2 000 000

2 069 827

103,49%

II.1.1.2.

Egyéb missziói rendezvények

5 000 000

5 934 269

118,69%

Missziói feladatok
II.1.1.

II.1.1.2.a)
		
II.1.1.2.b)
II.1.2.

II.1.3.

%

Egyéb missziói
rendezvények

–

1 375 500

–

Indiai orvosi misszió

–

4 558 769

–

Egyéb missziói feladatok

6 300 000

6 214 635

98,64%

II.1.2.1.

Egyházzenei feladatok

5 700 000

5 728 728

100,50%

II.1.2.2.

Dobos Károly-díj

600 000

485 907

80,98%

Vakmisszió működtetése

II.1.4.
		

Református Missziói Központ
(RMK) működtetése

II.1.5.
		

Balatonszárszói SDG Ref.
Konferencia-központ működtetése

6 500 000

–

0,00%

100 000 000

97 632 350

97,63%

6 000 000

4 500 000

75,00%

47 370 000

90 695 161

191,46%

39 800 000

87 022 552

218,65%

4 300 000

5 100 000

–

46 922 552

–

35 500 000

35 000 000

–

2 800 000

1 601 359

57,19%

Országos Ref. Tanévnyitó

500 000

555 178

111,04%

II.2.2.2.
		

Kárpát-medencei ref.
középiskolák találkozója

400 000

410 273

102,57%

II.2.2.3.
		

Országos fenntartói és
vezetői konferencia

400 000

–

II.2.2.4.
		

Imre Sándor-díj
és Makkai Sándor-díj

II.2.

Oktatásügyi feladatok

II.2.1.
		

Tanügyi, szakmai és szakszolgálati
igazgatási feladatok és ellenőrzés

II.2.1.1.
		

Állami fedezettel rendelk.
átmenő /OKM támogatás

II.2.1.2.
		

Állami fedezettel rendelk.
átmenő /RPSZ normatíva

II.2.1.3.
		

Saját forrásból biztosított rész
(RPI finanszírozása)

II.2.2.

Oktatásügyi rendezvények
II.2.2.1.

II.2.3.

II.2.4.
		
II.3.

Oktatásügyi kiadványok
II.2.3.1.

Létszámjelentő adatlapok

II.2.3.2.

Felsőokt. felvételi tájékoztató

Közoktatási kiegészítő
támogatás könyvvizsgálata

Külügyi feladatok

–

0,00%

1 500 000

635 908

42,39%

770 000

71 250

9,25%

70 000

71 250

101,79%

700 000

–

0,00%

4 000 000

2 000 000

50,00%

14 700 000

13 911 576

94,64%

10 800 000

10 816 363

100,15%

II.3.1.

Nemzetközi kapcsolatok

II.3.2.

RVSZ európai területi munka

300 000

62 401

20,80%

II.3.3.

Partneregyházi kapcsolatok

1 000 000

1 017 234

101,72%

II.3.4.

Budapesti Skót Misszió

II.3.5.

RVSZ nagygyűlés

500 000
2 100 000

–
2 015 578

0,00%
95,98%
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Szükséglet
II.4.

II.5.

II.6.

II.7.

II.8.

Ifjúsági feladatok

Tény 2010

6 450 000

9 374 184

145,34%

1 150 000

1 150 000

100,00%

800 000

800 001

100,00%

%

II.4.1.

Közös Pont Ökumenikus Misszió

II.4.2.

Ifjúsági fórumok

II.4.4.

Csillagpont találkozó

2 200 000

2 697 935

122,63%

II.4.5.

Ifjúsági vezetőképzés

1 300 000

1 200 000

92,31%

II.4.6.

„Jégtörő” konferencia

1 000 000

3 526 248

352,62%

80 200 000

81 602 176

101,75%

Média és kommunikációs feladatok
II.5.1.

Televíziós műsorok

3 900 000

4 057 500

104,04%

II.5.2.

Rádiós műsorok

4 000 000

4 025 560

100,64%

II.5.3.

Reformatus.hu honlap működtetése

13 000 000

15 168 363

116,68%

II.5.4.

1 %-os kampány kommunikációs feladatai

30 000 000

28 147 090

93,82%

II.5.5.

Reformátusok Lapja működtetése

20 000 000

20 000 000

100,00%

II.5.6.

Éves jelentés

1 200 000

2 603 663

216,97%

II.5.7.

Október a reformáció hónapja kampány

II.5.8.

Confessio folyóirat

3 800 000

3 800 000

100,00%

II.5.9.

Református Egyház folyóirat

3 800 000

3 800 000

100,00%

20 237 200

15 921 204

78,67%

2 000 000

711 314

35,57%

Közgyűjteményi feladatok

500 000

–

0,00%

II.6.1.

ORGYT

II.6.2.

Zsinati Levéltár

18 237 200

15 209 890

83,40%

Teológiai és tudományos feladatok

11 555 950

17 971 618

155,52%

II.7.1.

Doktorok Collegiuma működtetése

5 000 000

10 269 709

205,39%

II.7.2.

Kálvin-emlékévek feladatai

6 555 950

7 701 909

117,48%

100 600 000

100 000 000

99,40%

100 000 000

100 000 000

100,00%

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok

II.8.1.
		
II.8.2.
II.9.

Terv 2010

MRE Bethesda Gyermekkórháza
működési tám.
Dizseri Tamás Emlékérem

Kulturális és közéleti feladatok

II.9.1.
		
II.9.2.

–

0,00%

9 900 000

9 518 050

96,14%

Református Közéleti és Kulturális Központ
működtetése

7 000 000

7 018 050

100,26%

Parlamenti iroda működtetése

2 900 000

2 500 000

86,21%

36 500 000

33 420 000

91,56%

12 300 000

12 300 000

100,00%

9 400 000

9 400 000

100,00%

850 000

850 000

100,00%

2 050 000

2 050 000

100,00%

23 000 000

19 920 000

86,61%

1 200 000

1 200 000

100,00%

II.10.	Szociális és diakóniai feladatok
II.10.1.

600 000

MRE Szeretetszolgálati Iroda támogatása

II.10.1.1.
		

EDYN (Önkéntes Diakóniai Év)
program működtetése

II.10.1.2.
		

Felnőttképzési Intézet
támogatása

II.10.1.3.
		

Nevelőszülői hálózat
támogatása

II.10.2.

Mosdósi Gyógyintézeti Iskola

II.10.3.

Diakóniai díjak
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Szükséglet
III.

IV.

V.
VI.

VII.

Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése

Terv 2010

Tény 2010

116 000 000

116 000 000

100,00%

%

III.1.

Református Lelkészi Nyugdíjintézet
működési költségei

40 000 000

40 000 000

100,00%

III.2.

Lelkészi nyugellátás támogatása

76 000 000

76 000 000

100,00%

17 000 000

27 455 410

161,50%

Támogatások
IV.1.

Evangélium Színház

1 200 000

5 410

0,45%

IV.2.

Ref. Zenei Fesztivál

2 500 000

2 500 000

100,00%

IV.3.

Pályázati alap külső szervezetek támogatására

3 300 000

3 950 000

119,70%

IV.4.

PRÚSZ

1 000 000

1 000 000

100,00%

IV.5.

MRSZ Alapítvány

8 000 000

8 000 000

100,00%

IV.6.

Árvízi segély a rászorultaknak

1 000 000

12 000 000

1200,00%

Hiteltörlesztés

5 000 000

11 096 619

221,93%

Egyéb közegyházi célfeladatok

5 000 000

34 333 361

686,67%

VI.1.

Ingatlanjáradék folyósítása

3 000 000

2 392 343

79,74%

VI.2.

Partnerhilfe felhasználása

VI.3.

Elektronikus törzskönyv

–

30 838 768

–

2 000 000

1 102 250

55,11%

Egyéb kiadások

72 876 790

89 834 062

123,27%

VII.1.

Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek

59 758 990

82 494 020

138,04%

VII.2.

Egyéb, nem átfutó tétele

13 117 800

7 340 042

55,95%

1 062 434 940

1 146 572 450

107,92%

0

8 630 670

Szükséglet összesen
Egyenleg
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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
			
V/2.3.
V/2.4.
			

I–V. fejezet						

512 457

Közművelődési intézmények 2010-es támogatása

360 000

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

500 000

I.3.1.

Kárpát-medencei áthúzódó feladatok

VI.3.

Elektronikus törzskönyv

VII.1.

Egyéb áthúzódó kötelezettségek

1 500 000

II.2.4.

Könyvvizsgálat áthúzódó kifizetése

2 000 000

Összesen

17 419 157

Végleges (felhasználható) egyenleg

4 510 032

3 000 000
897 750

Budapest, 2011. május 25.
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