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A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa
2013. november 13-i ülésének határozatai
A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 2013. MÁJUS 29-I ZSINATI TANÁCS HATÁROZATAINAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 268/2013.11.13.
A Zsinati Tanács a Zsinati Tanács 2013. 05. 29-i ülésén született határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ A ZSINATI TANÁCS 2013.05.29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

I.
		
1.

		
2.
		

II.
		

		

III.

1.

A Számvizsgáló Bizottság az MRE Közegyházi Intézményeinek
2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentése (ZS.T. - 235/2013.05.29.)
A Zsinati Tanács felkérte az egyházkerületeket arra, hogy a zsinati kezességvállalással felvett kölcsönök alakulásáról (növekedés, csökkenés, tőketörlesztés) minden év június 30-ig tájékoztassák a
Zsinat Elnökségét.
Az érintett egyházkerületek közül a TIREK tett eleget ezen tájékoztatási kötelezettségének 2013. július
1-jén megküldött levelével.
A Zsinati Tanács kérte a Zsinat Elnökségét, hogy 2013. június 30-ig állítsa fel a Felügyelő Bizottságot
az RMK részére.
Az FB felállítása folyamatban van.

Az MRE Közegyházi Intézményeinek 2012. évi zárszámadása elfogadása
A Zsinati Tanács minden MRE közegyházi intézmény 2012. évi zárszámadását elfogadta, azzal, hogy
az egyes intézményi előterjesztésekben részletezett maradványösszegeket az adott intézmény a
2013. évi költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.
A Zsinat Elnöksége az ilyen módon módosított közegyházi intézményi költségvetéseket elfogadta.

Ajánlás az 5000 lélekszám alatti településeken szolgáló lelkészek kiegészítő javadalma
utáni járulékfizetés rendjéről (ZS.T. - 264/2013.05.29.)
A Zsinati Tanács ajánlotta, hogy az 5000 lélekszám alatti településeken szolgáló lelkészek, kiegészítő
javadalmuk összege után, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet részére tagsági és fenntartói járulékot fizessenek, mivel ezzel saját nyugdíjalapjukat növelhetik.
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2.

		

A Zsinati Tanács kérte az egyházkerületeket, hogy amennyiben a lelkész a járulékfizetés lehetőséget
vállalja, és a lelkipásztor kéri, úgy az alapösszeg utáni 21%-os fenntartói járulékot az egyházkerület
fizesse be a Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek.
Egyelőre nincs beszámoló alapjául szolgáló eredmény.

A Zsinati Tanács határozata AZ MRE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1–10. HÓNAP
KÖZÖTTI TELJESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ elfogadásáról
ZS.T. - 269/2013.11.13.
A Zsinati Tanács az MRE 2013. évi költségvetése 1–10. hónap közötti teljesüléséről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Budapest, 2013. november 13.

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 WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM
ÚJ KÖLTSÉGVETÉSE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 270/2013.11.13.
A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium módosított költségvetését – az ülésen elhangzott maradványösszegre vonatkozó észrevételek figyelembe vételével – 39 462 880 Ft bevételi és 39 462 880 Ft
kiadási főösszeggel elfogadja.
Budapest, 2013. november 13.

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 szja 1% 2013. évi alakulásáról szóló
beszámoló és az mre 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI kILÁTÁSaiRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
elfogadása tárgyában
ZS.T. - 271/2013.11.13.
A Zsinati Tanács az SZJA 1% 2013. évi alakulásáról szóló beszámolót és az MRE 2014. évi költségvetési kilátásairól szóló tájékoztatót elfogadja.
Budapest, 2013. november 13.

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 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 272/2013.11.13.
A Zsinati Tanács az MRE közegyházi intézményei:
– Károli Gáspár Református Egyetem
– Kálvin János Kiadó
– Reformátusok Lapja
– Bethesda Gyermekkórház
– Református Lelkészi Nyugdíjintézet
– Református Missziói Központ
– Református EGYMI
–	Szeretetszolgálati Iroda
– Református Pedagógiai Intézet
– Wáli István Református Cigány Szakkollégium
2012–2013. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2013. november 13.

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 KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEK
KÖZÖS KÖNYVVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 273/2013.11.13.
1.
2.

A Zsinati Tanács támogatja a Gazdasági Bizottság azon javaslatát, miszerint a közegyházi intézmények közös könyvvizsgálata kívánatos és szükségszerű.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a közegyházi intézmények közös könyvvizsgálójának megtalálása és megbízása érdekében megtegye a szükséges lépéseket.

Budapest, 2013. november 13.

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 TRANZAKCIÓS ILLETÉK KIFIZETÉSÉBŐL ADÓDÓ
TÖBBLETTERHEK KEZELÉSÉRŐL
ZS.T. - 274/2013.11.13.
1.

2.

A Zsinati Tanács a tranzakciós illeték kifizetéséből adódó többletterhek kezelése tárgyában úgy határoz, hogy az állami támogatások, az államtól átvállalt feladatok ellátásával felmerült költségek a finanszírozott terhére kerülnek elszámolásra. A banki költségek a tárgyhónapot követő hónapban történő
utaláskor kerülnek levonására.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a fenntartókat, hogy hasonló módon járjanak el a banki költségek
és illetékek elszámolásánál és az ilyen módon levont összegről kimutatást vezessenek, amelyet az
elszámoláskor bocsássanak a közegyház rendelkezésére.

Budapest, 2013. november 13.

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 HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK,
FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ZS.T. - 137/2011.12.07. SZÁMÚ
SZABÁLYRENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS.T. - 275/2013.11.13.
1.

2.

A Zsinati Tanács a hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló előterjesztést, mint a ZS.T. - 137/2011.12.07. számú határozattal elfogadott szabályrendelet
előterjesztés szerinti módosítását elfogadja.
A módosított Szabályrendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

AZ MRE HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK, FOLYÓSÍTÁSÁNAK
ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ MÓDOSÍTOTT SZABÁLYRENDELETE
(A módosításokkal egységes szerkezetben)
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.

I.
		
1.
2.

3.

4.

A hittanoktatás szervezése – a támogatás igénybevételére jogosultak köre
1. §
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 köznevelési intézmények az egyház által fenntartott köznevelési 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 köznevelési
intézményekben szervezett hittanoktatás alapján;
c)
a református egyházközségek a nem köznevelési intézményekben szervezett, illetve a
gyülekezeti hittanoktatás alapján.
A református hittanoktatás szervezésében részt vevő egyházközségek, egyházmegyék és református
köznevelési intézmények a belső egyházi jogi személyiségük azonosítására szolgáló törzsszámmal
vesznek részt a hittanoktatás nyilvántartási rendszerében.
A törzsszámot a hittancsoportok azonosítása érdekében fel kell tüntetni a hittanoktatás támogatásának igénylésével és elszámolásával kapcsolatos dokumentumokon.
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2. §
		Mivel az egyházi költségvetésben a hittanoktatás anyagi fedezetét a Magyarország éves költségvetésében erre a célra biztosított keretösszeg adja:
(1)
az állami költségvetési támogatás tartós szüneteltetésével (a 60. napon), vagy megszűntetésével az
1. § (2) bekezdésében rögzített jogosultság hatályát veszti;
(2)
a jelen szabályrendeletben rögzített eljárási szabályok kizárólag az állami költségvetés végrehajtásával összefüggésben keletkezett jogi normákra és támogatási szerződésekre tekintettel alkalmazhatóak.

		
(1)
(2)
		

II.
		
(1)

(2)

(3)

(4)

2/A. §
A Magyarországi Református Egyház költségvetése a Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény alapján eltérő feltételekkel szabályozhatja:
a fakultatív hittanoktatás, illetve a református köznevelési intézményekben folyó kötelező hit- és erkölcstanoktatás, valamint
az állami iskolákban folyó erkölcstan tantárgy helyett kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás;
finanszírozását.

Az igényjogosultságot megalapozó adatok és adathordozók
3. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatások igénybevételének feltétele a hittanoktatásban részvevők, a hittancsoportok és a hittanoktatók adatainak nyilvántartása.
a)
a hittanoktatásban részvevők 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
részvevők 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.
Az (1) bekezdésben nevesített, a református hittanoktatás szervezésével kapcsolatos adatok nyilvántartása a „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” című 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 köznevelési
intézmény esetében az intézményvezető, az egyházközség esetében a lelkipásztor, az egyházmegye esetében az esperes a felelős. Állami köznevelési intézményben a kötelezően választható hit- és
erkölcstan tantárgy esetében az intézmény által biztosított napló, elektronikus napló akkor felel meg
a feltételeknek, amennyiben biztosított az (1) a) pontban felsorolt adatok elérése a hit- és erkölcstanoktató számára.
A „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” című adatlapok adatvédelmi szempontból
felelős őrzése – amennyiben egyházkerületi szabályrendelet nem a püspöki hivatalt határozza meg –
az esperesi hivatalban történik. A megőrzés ideje 5 esztendő.
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A támogatás igénybevételének szervezési feltételei

		
		

4. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénybevételének szervezeti felté
telei:
(1)
a hittancsoportok szervezése „A református hittanoktatási kerettanterv tárgyában” hozott norma
(Zs. - 243/2012.11.16. számú 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.
(2)
A csoportok minimális létszáma – amennyiben egyházkerületi vagy egyházmegyei szabályrendelet
nem állapít meg magasabb létszámot – 7 fő lehet, ennek érdekében csoportösszevonásra is sor
kerülhet. Indokolt esetben – a hittanoktatás szervezőjének kérésére – önálló csoportnak tekinthető a
7 fő alatti létszám is, melynek indokoltságát az illetékes egyházmegye elnöksége határozza meg.
(3)	Hittancsoportok összevonása a Református hittanoktatási kerettanterv tárgyában hozott norma (Zs.
- 243/2012.11.16. számú 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.
(4)
Nem egyházi fenntartásban működő köznevelési 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.
(5)
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. A Magyarországi Református Egyház költségvetésének tervezésekor e tanulócsoportokat
kétszeresen kell figyelembe venni.
(6)
Amennyiben tanév közben bármely hittancsoport megszűnik, a hittanoktatást szervező egyházközség lelkipásztora vagy köznevelési intézmény intézményvezetője köteles azt tíz napon belül bejelenteni az illetékes esperesi hivatalnak.
(7)
Ha az állami iskolában szervezett kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatáson túl az egyházközség eltérő időpontban gyülekezeti hittanórát is szervez, a támogatás megállapításánál a mindkét
csoportba járó tanuló csak akkor vehető figyelembe, ha a helyi tanterv alapján kiadott egyházmegyei
katechetikai előadói igazolás kifejezetten megállapítja, hogy a gyülekezeti hit- és erkölcstan új tartalmakkal kiegészíti az állami iskolába szervezett hit- és erkölcstanoktatást. Amennyiben ez a feltétel
nem igazolható, akkor a tanulót az állami iskolai hittancsoportban kell figyelembe venni.

		
		
(1)
(2)

5. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénybevételének személyi felté
telei:
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 lehet eltérni.
b)
hatodéves gyakorlatát végző segédlelkész esetében legfeljebb heti 6 óra,
c)
minden más esetben a lelkészi jogállású hittanoktató esetében legfeljebb a köznevelési
törvényben a pedagógus munkakörre előírt neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa.
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IV.

A támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása

A)

A 2/A § (1) bekezdése szerinti hittanoktatás esetén
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A támogatás igénylése és folyósítása

		
		
(1)

6. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénylésének eljárásrendje:
A „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” című nyomtatványt a Zsinati Oktatási Iroda
augusztus 31-ig közzéteszi a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján, illetve eljuttatja
elektronikusan az esperesi hivatalok, valamint a református köznevelési 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 Oktatási Iroda által augusztus 31-ig az Esperesi Hivatalba elektronikusan eljuttatott, kinyomtatott és hitelesített összesítő
adatlapon – október 10-ig továbbítja az egyházkerületek valamint a Zsinati Oktatási Iroda számára,
a december 31-ig eljuttatott adatlapokon a december 31-i állapotnak megfelelő adatlapokat pedig
január 15-ig továbbítja az egyházkerületnek, valamint a Zsinati Oktatási Iroda számára. Az október
10-i és a január 15-i határidők jogvesztő határidők.
A Zsinati Oktatási Iroda október 31-ig az országos összesítés elkészítésével kimutatja a megelőző
tanév adataihoz képest bekövetkező a változásokat, s előterjesztést készít a Zsinat elnöksége számára a szeptember–december hónapokra érvényes csoport normatíva összegére.
A Zsinat elnöksége november 10-ig határozatban hozza nyilvánosságra a szeptember–december
hónapokra érvényes csoportnormatívát.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
		
(1)

(2)
(3)

7. §
A 2/A § (1) bekezdése szerinti 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 csoport-normatíva alapján január–augusztus hónapokra,
b)
a tárgyévi október 1-jei létszámadatok és a Zsinat elnökségének a 6. § (5) bekezdése
szerinti határozatában meghatározott csoport-normatíva 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 köznevelési intézmények vagy a
hittanoktatók számára.
A támogatások kifizetésénél figyelembe kell venni a Rht. feltételrendszerét.
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 [a 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 csoport normatíva alapján a hittanoktató
munkabérének, javadalmának, óradíjának – illetve a járulékoknak – a kifizetését úgy kell megtervezni,
hogy a hittanoktatás éves támogatásának felhasználása tárgyévben megtörténjen.

		

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 [a Rht. 11. § (1) bekezdése esetén az egyházmegye esperese], a református köznevelési 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 Oktatási Iroda számára.
A szakmai beszámolókból Zsinati Oktatási 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
összegét jogcím szerinti bontásban, a levont és befizetett járulékok éves összegét jogcím
szerinti bontásban, az hittanoktatást szervező egyházközség vagy református köznevelési intézmény nevét, törzsszámát.
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.

(1)

(2)
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A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás

		

A támogatás igénylése és folyósítása

		

12. §
A kötelezően választható – 2/A § (2) bekezdése szerinti – református hit-és erkölcstanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénylésének eljárásrendje:
Az „Adatlap a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez (az állami iskolák
1–8. évfolyamán)” című nyomtatványt (illetve pót-adatlapot) a Zsinati Oktatási Iroda szeptember 15-ig
közzéteszi a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján, illetve eljuttatja elektronikusan
a kötelezően választható hittanoktatást szervező egyházközségek számára.
A hittanoktatásért megszervezéséért felelős egyházközség a kötelezően választható hit- és erkölcstan szervezéséhez kapcsolódó adatlapot (illetve pót-adatlapot) az október 1-jei állapotnak megfelelő
adattartalommal, az egyházközség képviseletére jogosult személy hitelesítésével eredeti példányban
október 10-ig juttatja el a Zsinati Oktatási Iroda számára.
Az adatlapok eljuttatásának határideje jogvesztő, melynek megállapításához a postára adás időpontja az irányadó.
Amennyiben az adatközlés hitelesítése biztosítható, a létszámjelentés a megadott határidőig online is
teljesíthető.
A Zsinati Oktatási Iroda október 31-ig gondoskodik az átlagbér alapú támogatás és a hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatás igényléséről, s ugyanezen időpontig tájékoztatást ad
az egyházmegyék és az egyházkerületek számára a kötelezően választható hittanoktatás összesített
adatairól.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

		
(1)
(2)

(3)

(4)

		
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13. §
A megszűnő, illetve szünetelő hittancsoportokról a hittanoktatás szervezéséért felelős egyházközség
8 napon belül változásjelentést küld a Zsinati Oktatási Iroda számára.
Az „Adatlap létszámváltozásról a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez (az
állami iskolák 1–8. évfolyamán)” című nyomtatványt (illetve pót-adatlapot) a Zsinati Oktatási Iroda január
20-ig, illetve május 20-ig közzéteszi a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján, illetve
eljuttatja elektronikusan a kötelezően választható hittanoktatást szervező egyházközségek számára.
A hittanoktatásért megszervezéséért felelős egyházközség a létszámváltozásról szóló jelentését a
február 1-jei állapotnak megfelelő adattartalommal, illetve az október 1-jére becsült létszámadatokkal, az egyházközség képviseletére jogosult személy hitelesítésével eredeti példányban február 10-ig,
illetve június 10-ig juttatja el a Zsinati Oktatási Iroda számára
A Zsinati Oktatási Iroda február 28-ig, június 30-ig és október 31-ig pótigénylést vagy lemondást nyújt
be az államkincstárhoz.
14. §
A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás szervezésével összefüggő átlagbér alapú támogatás folyósítása a tárgyévet megelőző október 1-jei létszám- és csoportadatok, valamint a február 28-i,
június 30-i és október 31-i változásjelentések adatai alapján történik.
A Zsinati Oktatási Iroda a 16. §-ban rögzített közvetett kifizetés esetében 1 banki napon belül gondoskodik az átlagbér alapú támogatásnak az egyházközségekhez történő utalásáról az egyházközségi
létszám- és csoportadatok alapján.
Az átlagbér alapú támogatás az egyházközség által az állami általános iskolában az erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan oktatásával összefüggő személyi juttatások, azok járulékai és az
ellátottak pénzbeli juttatásai finanszírozására használható fel.
A hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatás az egyházközség által az állami általános iskolában az erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan oktatásával összefüggő tankönyvek biztosítására használható fel az állami költségvetési törvényben meghatározott feltételekkel.
A kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó egyéb költségvetési támogatás az
állami költségvetési törvényben és a Magyarországi Református Egyház költségvetésében meghatározott módon használható fel.
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(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

		
(1)

(2)

15. §
A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás átlagbér alapú támogatásának kifizetéseiről – a
16. §-ban szabályozott kivétellel – a Zsinati Hivatal gondoskodik. A Zsinati Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Osztálya, valamint a Zsinati Oktatási Iroda jogosult a hittanoktatókkal kapcsolatos személyes
adatok nyilvántartására, s felel az adatkezelés biztonságáért.
A Rht. 6. § (1) bekezdése alapján hittanoktatásban közreműködő önálló lelkipásztor, illetve a nem
önálló lelkipásztor számára az egyházi szolgálati jogviszony alapján a kifizetés a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és a Nyugdíjintézetről szóló 2002. évi II. törvény [a továbbiakban Nytv] szabályainak alkalmazásával történik. A Magyarországi Református Egyház a Nytv.
4. § szerinti állásfenntartónak minősül, a járulékok megfizetésére a Nytv. 49–50. §-a az irányadó.
A Magyarországi Református Egyház a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatást végző lelkipásztornak díjlevél-kiegészítést ad.
Nem lelkészi jellegű hit- és erkölcstan oktatókkal megbízási jogviszony létesítendő. A megbízási szerződés 4 példányban készül, melynek 1 példányát a hit- és erkölcstanoktatás végzésének helye szerint illetékes egyházkerület őrzi.
A (2) bekezdés szerinti díjlevél-kiegészítés és a (3) bekezdés szerinti megbízás egy tanévre (szeptember 1-augusztus 31.) szól.
A (2)-(3) bekezdés szerinti kifizetések alapja havidíj, melyet a létszám- és csoportadatok alapján a
Zsinati Tanács állapít meg a következő szempontok figyelembe vételével:
a)
az állami költségvetés a hit- és erkölcstanoktatás támogatására az átlagbér alapú támogatáson felül más költségvetési támogatást is megállapíthat;
b)
a havidíj a hit- és erkölcstan oktatásban részvevő csoportok eltérő létszáma alapján differenciáltan is megállapítható;
c)
az előzetesen megállapított havidíjon felül szeptember és december hónapokban – a
támogatás teljes felhasználása érdekében – pótkifizetés is megállapítható
A havidíj tartalmazza a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő valamennyi költséget, a hittanoktató
további költségelszámolásra nem jogosult.
A havidíjak kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik.
A teljesítésigazolásokat a hit- és erkölcstan oktatást szervező egyházközségek képviseletére jogosult
személyek hitelesítésével a tárgyhót követő hónap első munkanapján kell eljuttatni a Zsinati Oktatási
Iroda számára. A teljesítésigazoláshoz szükséges nyomtatványt a Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján teszi közzé.
Amennyiben a hit- és erkölcstan tanóra a tanítási napon az intézmény által szervezett tanórán kívüli
foglalkozásra, egyéb iskolai programra, illetve tanítás nélküli munkanapra tekintettel, vagy egyéb igazolható okból marad el, a teljesítés elmaradása igazoltnak tekinthető. A tanóra teljesítése elmaradásának okát a teljesítésigazoláson fel kell tüntetni.
Abban az esetben, ha a tantárgyfelosztás szerinti éves tanórák 10%-a igazolatlanul marad el, július és
augusztus hónapra a havidíj kifizetése nem teljesíthető.
16. §
Kivételes esetben nem lelkészi jellegű hittanoktatóval a hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházközség – a fakultatív hittanoktatás és a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás összehangolása érdekében – munkaszerződést köthet. A munkaszerződés megkötéséhez ki kell kérni az illetékes
egyházmegye elnökségének előzetes hozzájárulását. Az egyházközség a munkaszerződés és az
egyházmegye hozzájárulásának másolati példányát szeptember 10-ig eljuttatja a Zsinati Oktatási
Iroda számára.
Amennyiben a hit- és erkölcstan oktatást az egyházközség munkaszerződéssel alkalmazott hittanoktató bevonásával végzi, a munkavállaló által ellátott tanulói csoportok létszámának megfelelő támogatást a Zsinati Oktatási Iroda a 14. § (2) bekezdésnek megfelelően juttatja el az egyházközség
számára.
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Amennyiben egy egyházkerület a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás szervezésével
kapcsolatos kifizetések végzését illetékességi területén teljeskörűen – mind a lelkészi, mind a nem
lelkészi hittanoktatók vonatkozásában – átvállalja, úgy az egyházkerület hittanoktatói által ellátott
tanulói csoportok létszámának megfelelő támogatást a Zsinati Oktatási Iroda a 14. § (2) bekezdésnek
megfelelően juttatja el az egyházközség számára
A támogatás felhasználására a 14. § (3) bekezdése az irányadó.

A támogatás elszámolása

17. §
Az elszámolás formai és tartalmi követelményeit az állami költségvetési törvény és a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet határozza meg.
(2)
Az elszámolás alapja a 14. § (1) bekezdése szerinti tanuló- és csoportlétszám.
(3)
Az elszámoláshoz csatolni kell a hittanoktatóval kapcsolatban – a 16. § szerinti közvetett kifizetés
esetén – a hittanoktatásért felelős egyházközség vagy az egyházkerület nyilatkozatát arról, hogy az
illetmények, bérek és ezek járulékai megfizetésre kerültek. E nyilatkozatot az egyházközség, egyházkerület, illetőleg a kifizetőhely a tárgyévet követő január hó 20. napjáig juttatja el a Zsinati Oktatási
Iroda számára.
(4)	E nyilatkozat hiányában, valamint a 14. § (6) bekezdésében és a 13. §-ban szabályozott adatszolgáltatás elmaradása esetén az átlagbér alapú támogatás, illetőleg a tankönyvtámogatás folyósításakor
az adott egyházközség által jelentett tanulói létszámot a továbbiakban figyelmen kívül kell hagyni, s a
16. § szerinti egyházközség elszámolásával érintett támogatást haladéktalanul vissza kell vonni.
(1)

V.

A hittanoktatás tankönyvellátása

		
(1)

(2)

(3)
(4)

VI.

18. §
A református fenntartású iskola a tankönyvrendelés során, a többi tankönyv rendelésével egyidejűleg
az erre kialakított külön egyházi rendszer segítségével jelzi a következő tanévi taneszköz-szükségletét.
Más egyházi fenntartású iskola, illetve állami köznevelési intézményben szervezett kötelező hit- és
erkölcstanoktatás esetében az egyházközség minden év június 20-ig tölti fel a következő tanévi taneszköz igénnyel kapcsolatos adatokat.
A református köznevelési intézmények, illetve egyházközségek szeptember 5–10. között taneszközökre vonatkozó pótrendelést adhatnak le.
A fakultatív hittanoktatás taneszköz igénylésének határideje szeptember 20.

A hittanoktatás támogatása felhasználásának ellenőrzése

		
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

19. §
A hittanórák megtartásának folyamatos ellenőrzésére a teljesítés igazolására jogosult személy köteles.
Az egyházkerület részéről a hittanoktatás felügyeleti ellenőrzése egyházkerületi szabályrendeletben
meghatározott módon történik. A szakmai ellenőrzés előre bejelentett módon, előre közzétett szempontok alapján történik. Az adminisztráció ellenőrzését nem kell előzetesen egyeztetni.
Az adminisztráció helyszíni 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.
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Vegyes és záró rendelkezések

		
(1)

20. §
A ZS.T. - 137/2011.12.07. számú Zsinati Tanácsi határozattal elfogadott a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló szabályrendelet
2012. január 1-jén lépett hatályba.
A ZS.T. - 275/2013.11.13. számú Zsinati Tanácsi határozattal elfogadott a Magyarországi Református
Egyház hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló módosított szabályrendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.
A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatással összefüggésben 2013. szeptember 1. utáni
hatállyal megkötött munkaszerződések és megbízási szerződések felülvizsgálatának és az ezekkel
összefüggő adatszolgáltatásnak a határideje: 2013. december 15. A 16. §-ban szabályozott közvetett
kifizetések kivételével az érintett egyházközségekkel történő elszámolási határidő 2014. január 15.
A 19. § (2)-(3) bekezdésében rögzített ellenőrzés feltételeit 2015. szeptember 1-jével kell megteremteni.

(2)

(3)

(4)

A Magyarországi Református Egyház hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló módosított szabályrendeletet megállapította a Magyarországi Református Egyház Zsinati
Tanácsa ZS.T. - 275/2013.11.13. számú határozatával.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS
HITTANOKTATÓI HAVIDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ZS.T. - 276/2013.11.13.
1.

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a MRE hittanoktatási támogatás igénylésének és
elszámolásának rendjéről szóló ZS.T. - 275/2013.11.13. határozattal módosított ZS.T. - 137/2011.12.07.
szabályrendelet 15. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján az állami iskolák 1., 5. és a hat évfolyamos
gimnáziumok 7. évfolyamán kötelező erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan oktatás havidíját 2013. szeptember 1-jei hatállyal a következőképp állapítja meg:
A csoport létszáma

2.

3.

Bruttó havidíj

1.

8 fős, vagy ezt meghaladó tanulói létszámú csoport

7 550 Ft/csoport/hó

2.

8 fő tanulói létszámot el nem érő csoport

6 040 Ft/csoport/hó

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben meghatározott kislétszámú hit- és erkölcstanoktatás
kiegészítő támogatása jogcímcsoport (100 millió Ft) terhére a későbbiekben megítélt támogatásból
a 8 fő tanulói létszámot el nem érő csoportok bruttó havidíja legfeljebb a 8 fős, vagy ezt meghaladó
tanulói létszámú csoportok bruttó havidíjának mértékéig egészíthető ki.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat elnökségét pótkifizetés esetén a havidíjak módosítására.

Budapest, 2013. november 13.

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 KÖtelező hit- és erkölcstanoktatás finanszírozásának 
gyakorlati kérdéseiről
ZS.T. - 277/2013.11.13.
A Zsinati Tanács a kötelező hit- és erkölcstanoktatás finanszírozásának gyakorlati kérdéseiről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Budapest, 2013. november 13.

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 EGYHÁZ GAZDÁLKODÁSÁT ÉRINTŐ ÚJ ÁLLAMI
JOGSZABÁLYOKRÓL (A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI Című TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS
ÉS AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 296/2013. /VII. 29./ KORMÁNYRENDELET), VALAMINT AZ EGYHÁZI JOGALKOTÁSBAN MEGJELENŐ EZZEL KAPCSOLATOS
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
ZS.T. - 278/2013.11.13.
1.

2.
3.

4.

A Zsinati Tanács az Egyház gazdálkodását érintő új állami jogszabályokról (A számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény és az egyházi jogi személyek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Kormányrendelet szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A Zsinati Tanács úgy rendelkezik, hogy a 2014. évi gazdálkodásban már eleget kell tenni az új állami
jogszabályokból az egyházra háruló pénzügyi, számviteli kötelezettségeknek.
A Zsinati Tanács javasolja, hogy a jelentős változásokra tekintettel a Zsinat nyissa meg a gazdálkodási törvény második olvasatát, építse be a módosuló szabályokat, hozza összhangba a törvénytervezet korábbi szövegével és szerkezetével.
A Zsinati Tanács javasolja, hogy az új törvényt a Zsinat 2014. január 1-jétől léptesse hatályba, hogy az
Egyház eleget tehessen az állami jogszabályok előírásainak.

Budapest, 2013. november 13.

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 TAGSÁGI ÉS FENNTARTÓI JÁRULÉKOK ÖSSZEVONÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 279/2013.11.13.
1.
2.

3.

A Zsinati Tanács elviekben támogatja, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézethez fizetendő tagsági és fenntartói járulék helyett egy jogcímen történjen meg a befizetés.
A Zsinati Tanács megbízza a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottságot – szükség esetén a Gazdasági Bizottság és a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottság bevonása mellett – a fizetendő járulék alapjának,
mértékének, a befizetés idejének, módjának, nyilvántartásának, ellenőrzésének, elmaradása szankcionálásának kidolgozásával.
A koncepció kidolgozását követően kerülhet sor a változásokból fakadó törvénymódosításra, az arra
alkalmas zsinati ülésen.

Budapest, 2013. november 13.

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 EGYSZERI NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTŐ PÓTLÉK ÖSSZEGE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 280/2013.11.13.
A Zsinati Tanács a ZS.T. - 47/1999. sz. határozatában megállapított és a ZS. - 155/2011.05.27. sz. határozatával
módosított 1 800 000 Ft-ban meghatározott egyszeri nyugdíj-kiegészítési pótlék összegét változatlanul fenntartja.
Budapest, 2013. november 13.

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 TERMÉSZETBENI EGYENÉRTÉK ELTÖRLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 281/2013.11.13.
1.
2.

A Zsinati Tanács a természetbeni egyenérték eltörlését elviekben támogatja.
A változásból fakadó törvénymódosításra (Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról
és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény 6. § 21.), az arra alkalmas zsinati ülésen kerülhet sor.

Budapest, 2013. november 13.

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 NYUGDÍJINTÉZETI ELLÁTÁSOK ÉRTÉKKÖVETÉSÉRŐL
ZS.T. - 282/2013.11.13.
1.

2.

3.

4.
		

A Zsinati Tanács támogatja, hogy mindazon ellátások, amelyek a Református Lelkészi Nyugdíjintézet
által az állami ellátások kiegészítéseként kerülnek folyósításra (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj,
özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj-kiegészítés) indexálni kell.
A Zsinati Tanács megbízza a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottságot, hogy mérlegelje – szükség esetén a
Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottság bevonásával –, hogy az állam
által adott ellátások értékkövetési mértéke vagy a lelkészi átlagjavadalom emelkedés jelentse-e az
indexálás alapját.
A Zsinati Tanács kéri a Nyugdíjintézeti Intézőbizottságot, hogy hatástanulmányokkal alátámasztottan
vizsgálja meg, hogy az értékkövetés eltérő mértékű alkalmazásával kiküszöbölhetőek-e a folyósított
ellátások összegeinek jelentős eltérései.
A Zsinati Tanács megbízza a Gazdasági Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt a lehetőséget, hogy a
Zsinati Tanács éves költségvetésben meghatározhatja-e az ellátások értékkövetésének mértékét.
Határidő: 2014. március 31.

Budapest, 2013. november 13.

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 DEGRESSZIVITÁS TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 283/2013.11.13.
1.
2.

A Zsinati Tanács az előterjesztett formában nem tudta érdemben megtárgyalni a kérdést.
A Zsinati Tanács – miután a Zsinat utoljára 2004-ben vizsgálta felül érdemben a degresszivitás szabályait – megbízza a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, hogy az újból felülvizsgálathoz szükséges
számításokat a jelenlegi lelkészi javadalmi viszonyok alapján végezze el. Határidő 2014. március 31.

Budapest, 2013. november 13.

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 LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL
SZÓLÓ 2002. ÉVI II. TÖRVÉNY 26. § és 31. §-ÁNAK ÉRTELMEZÉSE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 284/2013.11.13.
1.

A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy el kell végezni a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek
ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény 26. § (3) bekezdésének és a 31. § szakaszának értelmezését a két jogszabályhely egymáshoz való viszonya tekintetében.
2.	Meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a mindkét szakasz hatályban tartása, vagy az öregségi és rokkantsági nyugdíj-kiegészítés egységesen kezelhető-e a 31. § (3) b. szövegében azzal, hogy ez a
levonási szabály a rokkantnyugdíjasokra is vonatkozik.
3.
A Zsinati Tanács a fenti feladatok elvégzésével megbízza a Nyugdíjintézeti Intézőbizottságot azzal,
hogy szükség esetén, a változásokból fakadó törvénymódosítás előkészítése érdekében munkájába
vonja be a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottságot.
Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA V .H. M. MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELME TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 285/2013.11.13.
A Zsinati Tanács V. H. M egyedi méltányossági kérelmét elutasítja azzal, hogy kérelmező forduljon az illetékes
egyházmegyéhez.
Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA B. GY.-NÉ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELME TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 286/2013.11.13.
A Zsinati Tanács B. Gy.-né egyedi méltányossági kérelmét – mely szerint ideiglenes özvegyi nyugdíj-kiegészítés
lejárta után nyugdíja méltányossági okból történő kiegészítését kéri – elutasítja azzal, hogy kérelmező forduljon
az illetékes egyházmegyéhez.
Budapest, 2013. november 13.

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 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN MŰKÖDŐ
SZOCIÁLIS SZOLGÁLATOK MONITORING RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN 
ZS.T. - 287/2013.11.13.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyházban működő szociális szolgálatok monitoring rendszeréről
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ AZ MRE-BEN MŰKÖDŐ SZOCIÁLIS SZOLGÁLATOK MONITORING RENDSZERÉRŐL

I.

A monitoring munkacsoportok által végzett feladatok
A 2013. évben a Monitoring Munkacsoport tevékenységét a 2012. évben kidolgozott ügyrend alapján
végezte.
A 2013. év I. félévére vonatkozó monitoring ütemterv 2013. év január hónapban, a II. félévre vonatkozó
ütemterv 2013. augusztus hónapban készült el. Az ütemterveket az egyházkerületek jóváhagyták.
Az ütemtervek készítésének alapját egyrészt a 2012. évben folytatott részletes adatbekérésen alapuló kockázatelemzés jelentette, másrészt az előzetesen jelzett fenntartói kérések jelentették. Éves
szinten eredetileg 30 darab vizsgálat került ütemezésre, mivel a 2012. évi tapasztalatok alapján a vizsgálatok minőségére kívánt Munkacsoportunk nagyobb hangsúlyt fektetni. Az év folyamán ennél több,
összesen 38 darab vizsgálatra került sor, melyek közt – a 2012. évben és a 2013. év első félévében
végzett vizsgálatokkal kapcsolatos – utóellenőrzések is szerepeltek.
A monitoring vizsgálatok dokumentációjában gyakorlati okok miatt szükséges volt változtatásokat
végrehajtani.
2013. március 12-től helyszíni jegyzőkönyv készül a helyszíni vizsgálatok során. 2013. március
20-tól jelentéstervezet készül, amely a fenntartó számára elektronikus formában megküldésre kerül
(ettől az eljárástól egyetlen esetben volt eltérés, amikor a fenntartó nem adott lehetőséget a helyszíni
jegyzőkönyv aláíratására és a helyszíni vizsgálat megszakítását idézte elő magatartásával).
A dokumentációs formulák bevezetésének oka egyrészt az, hogy helyszíni vizsgálat érdemi megállapításai azonnal és megmásíthatatlanul rögzítésre kerüljenek, másrészt az, hogy a nagymennyiségű
információ feldolgozásból adódó hibák minimalizálhatóak legyenek.
A jelentéstervezet a helyszíni monitoring vizsgálat során, annak időpontjában tapasztalt tényeket,
illetve a vizsgált időszakra vonatkozó megállapításokat rögzíti. A jelentéstervezetre a fenntartó három
munkanapon belül észrevételt tehet. A határidő jogvesztő hatályú. A véleményeztetés célja, hogy az
esetleges kommunikációs zavarokból eredő helytelen megállapítások, félreértések kiküszöbölhetők
legyenek.
Amennyiben a fenntartó a helyszíni monitoring során vagy azt követően a helyszínen jelzett problémák javítását elvégzi, vagy megkezdi, akkor a problémák javítására irányuló szándék, a korrigálás
ténye a monitoring jelentésekben rögzítésre kerül.
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A Munkacsoporton 2013. évben fokozott figyelmet fordított a papírhasználat minimalizálására. A kiértesítések, megbízólevelek, jelentések és a vezetői összefoglalók kerülnek papír formában is kiküldésre és irattározásra, illetve a helyszíni vizsgálatok során kért bizonyítékok egy részének tárolása
történik ilyen módon. Az elektronikus és papíralapú dokumentumok tárolása az adatvédelmi és titoktartási szabályok betartásával történik.
A szakmai és pénzügyi monitoring szempontrendszerben folyamatosan átvezetésre kerültek a tárgyidőszakban bekövetkezett jogszabályváltozások.
A Munkacsoport az ellenőrzési tevékenységen túl a tárgyidőszakban a fenntartók és szolgáltatók
kérésére szakmai segítségnyújtást, tanácsadást végzett, dokumentációs mintákat bocsátott rendelkezésre, illetve a fenntartók, szolgáltatók által küldött dokumentációkat véleményezte, javította.
A Munkacsoport tagjai 2013. január 18-án és 2013. szeptember 30-án Debrecenben tartott szakmai
napokon részt vettek előadóként.
A Munkacsoport tagjai közreműködtek jogszabályváltozásokról szóló tájékoztató anyagok elkészítésében.
A feladatellátás tárgyi feltételei a 2012. évhez képest nem változtak, a Szeretetszolgálati Iroda a működéshez szükséges tárgyi feltételeket megfelelő módon biztosítja.
A személyi feltételekben a tárgyidőszakban történt változás: 2013. április hónaptól az adminisztrátor
munkatárs munkaviszonya megszűnt, emiatt 2013. augusztus hónapig a szakmai ellenőrzést végző
munkatárs látta el az adminisztratív feladatokat is. 2013. augusztus hónaptól az ügyviteli feladatok
ellátásába szükség szerint bevonásra kerül a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon módszertani munkatársa.

II.

A monitoring vizsgálatokról számokban
2013. január 17. és 2013. november 6. közt 38 darab monitoring vizsgálat történt (ld. melléklet).
A monitoring vizsgálatokat az alábbi számszerű mutatók jellemzik:
	Típus

Vizsgálatok száma

Tervezett vizsgálatok száma

22

Kockázatelemzés alapján tervezett vizsgálat

19

Ebből a fenntartó kérésére az ütemtervbe felvett vizsgálat
Soron kívüli vizsgálatok száma

3
16

Fenntartó kérésére végzett soron kívüli vizsgálat

3

Egyházkerület kérésére végzett soron kívüli vizsgálat

2

Egyházkerület kérésére végzett utóellenőrzés
Összesen

11
38
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Egyházkerület

Egyházmegye

Dunamelléki Egyházkerület

Vizsgálatok száma
2

Vértesaljai Egyházmegye

1

Tolnai Egyházmegye

1

Tiszáninneni Egyházkerület

4
Borsod-Gömöri Egyházmegye

3

Zempléni Egyházmegye

1

Tiszántúli Egyházkerület

32
Szatmári Egyházmegye
Szabolcs-Beregi Egyházmegye

1
20

Nyírségi Egyházmegye

5

Debreceni Egyházmegye

4

Békési Egyházmegye

2

Összesen

Érintett szolgáltatástípusok
Szociális alapszolgáltatás
falugondnoki szolgáltatás

38

Vizsgálatok száma
54
1

étkeztetés

10

házi segítségnyújtás

31

támogató szolgáltatás

1

idősek nappali ellátása

5

fogyatékos személyek nappali ellátása

5

szenvedélybetegek nappali ellátása

1

Szakosított szociális ellátás

11

idősek otthona

6

pszichiátriai betegek otthona

2

fogyatékosok otthona

3

Gyermekjóléti alapellátás
családok átmeneti otthona

1
1
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A monitoring vizsgálatok tapasztalatai
Általános tapasztalatok
A monitoring vizsgálatok során a fenntartók döntő többsége együttműködő volt, az előzetesen és a
helyszínen kért adatokat, információkat, dokumentumokat a Munkacsoport rendelkezésére bocsátotta, a helyszíni bejárás lehetőségét, az illetékes munkatársakkal, illetve az igénybevevőkkel való
beszélgetéshez a megfelelő körülményeket biztosította.
A monitoring vizsgálat elvégzését hátráltatta, hogy a vizsgálat alá vont szolgáltatók közül néhányan
a megismerésükhöz előzetesen kért számviteli, pénzügyi anyagokat nem bocsátották rendelkezésre,
így a helyszínen vált szükségessé azok kikérése, áttekintése.
A számviteli és a munkaügyi területen előfordult szabálytalanságok, hiányosságok egy része a szakmai szabályok ismeretének hiányából adódott, amely esetenként az igénybe vett külső szolgáltató
felkészültségére vezethető vissza. A szolgáltatók nagy része takarékossági szempontok miatt nem
tudott a pénzügyi-számviteli területre vonatkozóan külön dolgozót alkalmazni, így külső szolgáltatót
vett igénybe, és bízott annak szakértelmében. Az apróbb mulasztások általában a leterheltségből,
időhiányból adódtak, de a háttérben szerepel a sokéves gyakorlati tapasztalatok hiánya is.
A szakmai monitoring során elsősorban tájékozatlanságból, tapasztalatlanságból eredő hibák voltak
tapasztalhatók, amelyek odafigyeléssel, tanulással orvosolhatók.
A szolgáltatást nyújtókat folyamatos feszültségben tartják a hatósági ellenőrzések és az, hogy az
egyes ellenőrzést végző szervek (Szociális és Gyámhivatal, NRSZH, Magyar Államkincstár, egyéb
szakigazgatási szervek) ellenőrzési szempontrendszere nincs összehangolva és az egyes szervek
elvárásai különbözőek.
Fontos kiemelni, hogy a szakmai monitoring ellenőrzések során eddig nem találkozott a Munkacsoport olyan esettel, amikor tudatosan, szándékosan sértette meg a szolgáltatást nyújtó az ellátotti
jogokat, vagy tudatosan okozott anyagi kárt igénybevevőknek.

III.2.

Szakmai monitoring tapasztalatai
A 2013. évi szakmai monitoring során leggyakrabban – a 2012. évhez hasonlóan – az alábbi problémákkal találkoztunk:
– intézményi dokumentációk hiányosságai, kidolgozatlansága
– hatáskörök delegálásával kapcsolatos hiányosságok
– rövid távú szempontok érvényesítése a szolgáltatások működtetésében
– szükséglettel nem megalapozott szolgáltatásnyújtás
– ellátotti jogok megsértése, tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása
– szakmai felügyelet és a szakmai belső ellenőrzés hiánya, hiányosságai
– szakdolgozók továbbképzésével kapcsolatos hiányosságok
– továbbképzéseken való részvétel hiánya.

	Tervezés, fenntarthatóság
Probléma, hogy egyes fenntartók rövid távú szempontokat érvényesítenek a szolgáltatások működtetésében, tervezést nélkülözve indítottak be szolgáltatásokat, amelyek valós szükségletekkel nem
alátámasztottak.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében előfordul a gondozói toborzás („hozzon a gondozó 9
ellátottat”), a családtagok, közeli hozzátartozók gondozása, tényleges gondozási szükséglettel nem
rendelkező személyek ellátása. Ez a gyakorlat hosszú távon nem fenntartható és rossz színben tűnteti
fel az érdemi munkát végző fenntartókat is.
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Az önkormányzatokkal kötött ellátási szerződések kötésének gyakorlatában a 2013. évben új tapasztalatot szereztünk, egy esetben egy rosszul megkötött ellátási szerződés képes volt a működőképesség határára sodorni egy fenntartót.
Egyetlen esetben tapasztaltunk olyan fokú környezeti függőséget, amely a gazdálkodásban aránytalanságokat okozott, illetve a szakmai munkavégzést igen erős korlátok közé szorította.

Humánerőforrás gazdálkodás
Több szolgáltató esetében a feladatellátás személyi feltételeinek biztosítása a jogszabályi előírásoknak nem vagy részben felel meg. A létszámnormákra vonatkozó jogszabályi előírások taxatív megsértése ritka, mivel a működést engedélyező szerv az engedélyezési eljárás során és azt követően is
ellenőrzi a szakmai létszám meglétét. Három szolgáltató nem teljesítette a létszámnormára vonatkozó előírásokat.
A szakképesítésre vonatkozó előírások több szolgáltató esetében csak a felmentési szabály alkalmazásával teljesülnek: szakképesítéssel nem rendelkező dolgozókat iskoláznak be, azonban a
szakképesítés megszerzésének időpontjáig – bár szakképzettnek számítandók létszám szempontjából – mégis csak képzetlen munkaerőt jelentenek. A tisztaprofilú házi segítségnyújtást biztosító
szolgáltatók esetében minden esetben fennállt ez a probléma.

Dokumentáció, folyamatszabályozás
A szakmai vonatkozású intézményi dokumentáció hiánya, illetve kapott minták átalakítás nélküli használata jellemző több szolgáltatóra. Kirívó eset, hogy volt olyan szolgáltató, ahol a szakmai végrehajtási rendeletben előírt szabályzatok teljes körűen hiányoztak.
A Szakmai Program készítés során sablonok, más fenntartók által készített minták helyi viszonyokra való igazítás nélküli felhasználása jellemző .
Az ellátotti dokumentációk vezetése nagyrészt a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A szolgáltatók
többsége figyeli és idővel alkalmazza körlevelekben adott tájékoztatásokat, a módszertani intézmény
által közzétett mintákat.

Református jelleg érvényesülése
A vizsgálatok során találkoztunk olyan szolgáltatóval, ahol a református jelleg korlátozottan érvényesült a szolgáltatás nyújtása során, ennek oka többnyire fenntartó váltás volt.
A Zsinat parókiális jogok gyakorlása ügyében hozott, ZS. - 161/2011.11.18. számú határozatában
foglaltak részleges megsértése volt tapasztalható egy esetben, amikor az ellátási terület más egyházközségre is kiterjed, azonban az érintett egyházközségek írásban nem adták hozzájárulásukat a
szolgáltatás működtetéséhez, de ebből semmilyen konfliktushelyzet nem alakult ki ténylegesen.
A dolgozói kiválasztás során a református jelleg csak néhány szolgáltatónál érvényesült teljes mértékben, illetve egy esetben próbálták a legszigorúbb követelményeket előírni az intézményvezetői
kiválasztás esetében, azonban a kiválasztott személy egyéb okok miatt alkalmatlannak bizonyult.
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Pénzügyi monitoring tapasztalatai
A 2013. évi pénzügyi monitoring során tapasztalt hiányosságok nagy része 2012. évben is fennállt.
Ezek:
– jogszabályok ismeretének hiányosságai (munkaügyi, számviteli),
– belső szabályzatok hiánya, tartalombeli hiányosságok,
– pénzügyi, gazdálkodási hatáskörök nincsenek megosztva,
– összeférhetetlenség fennállása kötelezettségvállalás esetében,
– pénzügyi, számviteli szaktudással rendelkező személyi feltételek hiánya,
– számviteli beszámoló, könyvelés pontatlanságai,
– a munkaszerződések hiányosságai, a megbízási szerződések szabálytalanságai,
– a garantált bérminimum biztosításának elmaradása.
A pénzügyi területen a 2013. évben az előző évi tapasztalatokon túl a monitoring további szabálytalanságokat tárt fel, hiányosságokat állapított meg.
A vezetői hatáskörök, jogkörök gyakorlásában a szerződések megkötésekor két fenntartó esetében tapasztaltunk összeférhetetlenséget.
A fenntartói érdekek nem megfelelő képviseletére utaló tevékenységeket egy monitoring során tapasztaltunk. Ez megnyilvánult az előnytelenül megkötött ellátási szerződésben, az indokolatlanul létrehozott vezetői beosztás betöltésében, valamint a vezetők részére – köztük saját számára – nyújtott
személyi juttatás mértékében.
A pénzügyi hatáskörök megosztásában és gyakorlásában gyakran tapasztalt hiányosság hogy a
bankszámla feletti rendelkezésre egy személy – az egyházközség lelkésze – rendelkezik jogosultsággal. Ez nem felel meg az MRE gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény 4 § (4) bekezdésében
meghatározottnak, amely legalább két személy aláírásáról rendelkezik.

A munkaügyi területen tapasztalt szabálytalanságok, hiányosságok
A monitoring több szolgáltatónál (a vizsgáltak kb. felénél) általános problémaként tapasztalta, hogy
a munkavállalókat határozott időre szóló munkaszerződésekkel alkalmazták, és a határozott idő leteltével a munkaszerződéseket ugyanazokkal a feltételekkel (feladat, személy, határozott idő azonosságával) újrakötötték.

A beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség teljesítése
A 2013. évi monitoring alkalmával is tapasztalható volt néhány esetben, hogy könyveléssel alátámasztott éves számviteli beszámoló nem készült, helyette kimutatások rendelkezésre álltak, melyeket
a Magyar Államkincstár felé készítettek a támogatások elszámolásához. A kimutatás nem helyettesíti
a számviteli törvényben meghatározott beszámolót (mérleget, eredmény-kimutatást), mivel a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatokat nem tartalmazta.
Az utóellenőrzések tapasztalatai azt mutatták, hogy az ellenőrzés alá vont szervezetek nagyobb része (64%-a) kijavította a korábbi monitoring által feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat, azonban sajnálatos módon 34%-uknál (4 esetben) ez nem, illetve részben történt meg.
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III.

Összegzés
Összességében megállapítható, hogy a monitoring tevékenységhez való viszonyulás továbbra is szélesebb körben pozitív fogadtatású, mert annak tanácsoló, javaslattevő, korrigáló, segítő jellegét erősebbnek érzik az ellenőrzött fenntartók, mint a számonkérő jelleget.
Megállapítható, hogy a 38 ellenőrzött fenntartó közül mindössze 3-4 olyan van, ahol a szakmai és
pénzügyi működés folyamatai oly mértékben problémásak, amely a szolgálat fenntarthatóságát veszélyezteti. Ezekben az esetekben is sikerült azonban javulást elérni. A fokozatos testületek mindig
fokozott figyelemmel kísérték az ellenőrzések folyamatát és eredményeit.
A fenntartók számos alkalommal keresik a Munkacsoportot szakmai és pénzügyi kérdésekben segítséget kérve.
A megkeresések leggyakrabban az alábbi témákhoz kapcsolódnak:
– Intézményi dokumentáció javítása, ellenőrzése (kiemelten szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend)
– Intézményi dokumentációs minta kérése
– Munkajogi kérdések (munkaidő beosztás, fegyelmezés-szankcionálás, munkaszerződések, megbízási szerződések, munkaköri leírások tartalma, munkabér és pótlékok megállapítása)
– Igénybevételi eljárás kapcsán felmerülő problémák (jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok megléte, beszerzése)
– Jogszabály értelmezés, a szolgáltatókat érintő számviteli területre vonatkozó jogszabályok gyakorlati végrehajtása
–	Állami támogatásra való jogosultság kérdésköre, befogadással kapcsolatos problémák
– Hatósági ellenőrzésekre való felkészüléshez, illetve megteendő intézkedések végrehajtásával
kapcsolatos segítségkérés.
Ennek ellenére bízunk abban, hogy működésünkkel a szolgáltatók számára tudtunk segítséget nyújtani abban, hogy hatékonyabb, gazdaságosabb és szakmailag magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a rászorulók számára.

A Zsinati Tanács határozata A BORSODGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁVAL KÖTÖTT ELLÁTÁSI
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS.T. - 288/2013.11.13.
A Zsinati Tanács az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a Borsodgeszt Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződést húsz évre meghosszabbítsa, és azt az előterjesztésben foglalt módosított formában aláírja.
Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

28

Református Egyház | 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám

A Zsinati Tanács határozata A 1122 BUDAPEST, KRISZTINA KRT. 5. SZÁM, FÖLDSZINT 4. AJTÓ
6809/4 HRSZ.-Ú INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRÓL
ZS.T. - 289/2013.11.13.
1.
2.
3.

A Zsinati Tanács támogatja, hogy a 1122 Budapest, Krisztina krt. 5. szám, földszint 4. ajtó 6809/4
hrsz.-ú ingatlant az MRE megvásárolja diakóniai szolgálat céljára.
A vételárhoz szükséges összeget a Szeretetszolgálati Iroda biztosítja a MRE számára.
A szerződés megkötésére Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét.

Budapest, 2013. november 13.

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 BAJAI CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
FEJLESZTÉSE TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 290/2013.11.13.
1.

2.

3.
4.

A Zsinati Tanács támogatja a bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény keretén belül
működtetett hajléktalan személyek átmeneti szállója, nappali melegedő és népkonyha továbbműködtetését.
A Zsinati Tanács a diakóniai munka folytatása érdekében hozzájárul a 6500 Baja, Pokorny u. 7. sz.
alatti közművesített 528 m² területű telek megvételéhez maximum 9 500 000 Ft-os, azaz kilencmillióötszázezer forint vételi áron.
A Zsinati Tanács az adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza a Zsinat Elnökségét.
A Zsinati Tanács a diakóniai munka folytatása érdekében támogatja a nappali melegedő és népkonyha átalakítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Budapest, 2013. november 13.

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 ÉKES KAPU REFORMÁTUS FOGYATÉKOS ÁPOLÓ-GONDOZÓ
OTTHON ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA tárgyában
ZS.T. - 291/2013.11.13.
1.
2.

A Zsinati Tanács az Ékes Kapu Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon alapító okiratát az
intézmény telephelyének címváltozása miatt módosítja.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a megkívánt új feltételek beépítésével, a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1.
		

Az intézmény neve:
Ékes Kapu Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

2.
		

Az intézmény rövidített neve:
Ékes Kapu Református Otthon

3.
		

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

4.
		

Az intézmény telephelye:
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 20. szám II. emelet

5. Az intézmény alapítója:
		Magyarországi Református Egyház
		
146 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 Kormányhivatal
8.
		

Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy

9. Az intézmény típusa:
		Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona
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10. Az intézmény tevékenysége:
		TEÁOR szám szerint:
		
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
		
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
		
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki,
		
határozott időre.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
		
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit
		
és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2011. november 18.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Zsinati Tanács 2013. november 13-án 291/2013.11.13. sz.
		
határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2013. november 13. napján lép hatályba.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A DÁNIEL REFORMÁTUS TÁMOGATÓ ÉS HÁZIGONDOZÓ SZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA tárgyában
ZS.T. - 292/2013.11.13.
1.
2.

A Zsinati Tanács a Dániel Református Támogató és Házigondozó Szolgálat alapító okiratát a szolgálat
nevének változása miatt módosítja.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a megkívánt új feltételek beépítésével, a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)
1.

Az intézmény neve:
Dániel Református Támogató és Házigondozó Szolgálat

2.
		

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

3.
		

Az intézmény telephelye:
8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 53/A

4. Az intézmény alapítója:
		Magyarországi Református Egyház, 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5.

Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását
		és kötelezettségek teljesítését a Szeretetszolgálati Iroda útján látja el.
6.

Az intézmény felügyeleti szervei:
Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
	Zsinati Iroda Hivatala Szeretetszolgálati Iroda.
– Az intézmény telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete:
		 A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.
7.
		

Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8.
		

Az intézmény típusa:
Támogató szolgálat és házi segítségnyújtás

9.
		
		

Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Nincs
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
		
Az intézmény vezetőjét a MRE Zsinatának Elnöksége nevezi ki határozott időre.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
		
A Szeretetszolgálati Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13.	Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
		
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. Az intézmény alapításának időpontja: 2007. június 30.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
		Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit
és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
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16. Jelen okiratba foglaltakat a Zsinati Tanács 2013. november 13-án
292/2013.11.13. sz. határozatával fogadta el.
17. Jelen alapító okirat 2013. december 1-től lép hatályba.

A Zsinati Tanács határozata Az MRE VÁLASZÚT MISSZIÓ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA tárgyában
ZS.T. - 293/2013.11.13.
1.
2.

A Zsinati Tanács az MRE Válaszút Misszió alapító okiratát az intézmény székhely, telephely és tevékenységi kör változása miatt módosítja.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a megkívánt új feltételek beépítésével, a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
		Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió
		
		

Az intézmény rövidített elnevezése:
Válaszút Misszió

2.
		

Az intézmény székhelye:
1122 Budapest Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/12)

3.

Az intézmény telephelyei:
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/1)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/6)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/9)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/11)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/13)
1012 Budapest, Vérmező út 8.

4. Az intézmény alapítója:
		Magyarországi Református Egyház
		
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5.
		
		

Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását
és kötelezettségek teljesítését a Szeretetszolgálati Iroda útján látja el.
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6.

Az intézmény felügyeleti szervei:
Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
		
Általános törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
		Szeretetszolgálati Irodája
		
Általános szakmai felügyelet: Magyarországi Református Egyház
		
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona
– A tevékenység törvényességi felügyelete:
		 A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.
7.
		

Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy.

8. Az intézmény típusa:
		
Járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény
		Szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény
9. Az intézmény alaptevékenysége:
		
TEÁOR szám szerint
		8622	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
		8899	Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
		Egészségügyi tevékenység:
		Drogbeteg-ellátás (1821 szakmakód)
		Szociális tevékenység:
		Szociális alapszolgáltatás
Támogatott lakhatás
		Egyéb tevékenységek:
		TEÁOR szám szerint
8690	Egyéb humán egészségügyi-ellátás
8559 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
9319	Egyéb sporttevékenység
9329 Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység
4761 Könyv-kiskereskedelem
4771 Ruházat kiskereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5629 Egyéb vendéglátás
5630 Italszolgáltatás
5811 Könyvkiadás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7810 Munkaközvetítés
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
		
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége
		
nevezi ki, határozott időre.
11. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
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12. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
		
Az intézmény önálló gazdálkodási tevékenységet folytat.
		
Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
13. Az alapítás időpontja: 1992. január 1.
14. Jelen okiratba foglaltakat a Zsinati Tanács 2013. november 13-án
		
293/2013.11.13. sz. határozatával fogadta el.
15. Jelen alapító okirat 2013. november 13-án lép hatályba.

A Zsinati Tanács határozata AZ EU fejlesztési ügyek tekintetében
ZS.T. - 294/2013.11.13.
A Zsinati Tanács az MRE EU fejlesztési ügyekben való részvételi szándékáról szóló beszámolót és előterjesztést
elfogadja.
Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Zsinati Tanács határozata A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ közös 
beszerzéseiről
ZS.T. - 295/2013.11.13.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház közös beszerzéseiről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.
Budapest, 2013. november 13.

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 MRE KÖZÖS BESZERZÉSEI

Energetika
A saját és a hozzá tartozó szervezetek/intézmények működési költségeinek csökkentése érdekében a Magyarországi Református Egyház mind a gáz, mind a villamos energia területén törekszik a minél szélesebb körű közös
beszerzések megszervezésére.
Eddigi munkánk eredményeként az alábbi flottákat sikerült kiépítenünk:
1)

Gáz energia területén:
a)
szabadpiaci gázflotta (20 m3/h fölötti lekötött kapacitással rendelkező fogyasztók):
–
flotta-szolgáltató a Fővárosi Gázművek Zrt.
–
flottába tartozó szervezetek gázéve: október 1. – szeptember 30.
–
partnerünk már a következő, 2014-es gázévre is adott részünkre ajánlatot, melyet –
kedvező feltételei és a hosszú távú együttműködésből eredő előnyök miatt is – elfogadtunk és elfogadásra ajánlottunk a flottához már csatlakozott szervezetek részére
–
a csatlakozás lehetőségei korlátozottak, de a további, szélesebb körű költségcsökkentés érdekében várjuk az érdeklődők mielőbbi – 2015-ös gáztenderben részt venni szándékozók – jelentkezését
–
2014-es gázévre vonatkozó adatok:
a) éves mennyiség: 1 381 242 m3
b) gázdíj: 3 097,49 Ft/GJ
c) rendszerhasználati forgalmi díj: 219,33 Ft/GJ
d) rendszerhasználati kapacitási díj: 26.958 Ft/m3/év
b)

2)

egyetemes gázflotta (20 m3/h alatti lekötött kapacitással rendelkező fogyasztók):
–
flotta-szolgáltató a Magyar Telekom Nyrt.
–
az egyetemes szolgáltatási árból további 0,5% kedvezményt biztosít
–
csatlakozás lehetősége korlátozott

Villamos energia területén:
Ezen a területen jelenleg két flottával is rendelkezünk, amit a 2014-es áramévünkre is szeretnénk
megtartani. Az áramév a január 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozik. Mindkét partnerünk
adott részünkre ajánlatot a 2014-es áramévre, melyek részletei az alábbiakban olvashatók. A lent
szereplő árak mindkét esetben a gázév végéig fixált árak (későbbi szerződéskötés esetén a lenti ár
módosulhat), továbbá tartalmazzák a KÁT költségét, de nem tartalmazzák az adókat, ÁFÁ-t, rendszerhasználati díjakat, egyéb meghatározott pénzeszközöket!
a)

Servitor-flotta
–
közvetett szolgáltató partnerünk az E.on Energiaszolgáltató Zrt., mellyel a Servitor
Pro Multis Kft.-n, mint beszerzési társulás keresztül állunk kapcsolatban
–
a Servitor feladata (a teljesség igénye nélkül) az ügyfelek és a kereskedő közötti
kapcsolattartás, ügyféltámogatás, tenderek lebonyolítása
–
flottához történő csatlakozás korlátozottan az alábbiak szerint lehetséges:
a) 2013.12.31-ig megkötött – illetve a lekötött kapacitás felső határának eléréséig 2014-ben megkötendő – szerződés esetén, flottaszinten 2 GWh/év lekötött
mennyiségig:
I. 18,50 Ft/kWh áron
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–

–
–
b)

a Servitor az általa végzett feladatok ellenszolgáltatásaként az intézmény által elfogyasztott éves mennyiség alapján – a 2013. évben – 0,5 Ft/kWh „közvetítői” jutalékot
számít fel. A 2014. évi jutalék mértéke még nem ismert, mértéke módosulhat!
a kereskedő nem tesz különbséget a „24 órás (nappali) energiadíj” és a „vezérelt
energiadíj” között
flotta nagysága jelenleg 3 GWh/év

MVM-flotta
–
közvetlen szolgáltató partnerünk az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
–
flottához történő csatlakozás lehetősége nyitott
–
energiadíj:*
I. 24 órás (nappali) energiadíj: 18,40 Ft/kWh
II. vezérelt energiadíj: 15,90 Ft/kWh
* későbbi szerződéskötés esetén mértéke módosulhat, de a szerződéskori érték az „áramév” végéig nem változik
–
indokolt piaci-árcsökkenés esetén a már szerződött ügyfelek számára is csökken az
energiadíj (árnövekedés nem jelent kockázatot a már szerződött fogyasztókra!)
–
flotta nagysága jelenleg 1,9 GWh/év

Telekommunikáció
Az év végéig az MRE a mobil-, illetve vezetékes telefonszolgáltatás területén a Magyar Telekommal áll szerződésben. A 2014. január 1-jével kezdődő időszakra az MRE tendert írt ki mobiltelefon, vezetékes telefon, és internet
szolgáltatásokra vonatkozóan. A meghívásos tender jelenleg is zajlik. Szándékunk és reménységünk szerint a
december 4-én ülésező Zsinati Tanács elé tudjuk terjeszteni a következő időszakra szóló szolgáltatási feltételeket
és szolgáltatót, akivel még karácsony előtt szerződni tudunk. A jelenlegi mobilflotta kapcsolattartóit, illetve az
egyházmegyéket, egyházkerületeket a fejleményekről értesíteni fogjuk.

Biztosítás
Az MRE és az UNIQA Biztosító Zrt. között a Palladium Consulting Kft. biztosítási alkusz cég bevonásával együttműködési keret-megállapodás született, amely az Egyházhoz tartozó szervezetek, intézmények és magánszemélyek számára lehetőséget biztosít kedvezményes feltételű vagyon- és gépjármű-biztosítások megkötésére.

Közös beszerzésekkel kapcsolatos információk elérhetősége
A közös beszerzésekkel kapcsolatban további részletes információk találhatók az Egyház által üzemeltetett
www.szoftver.reformatus.hu weboldalon, ahol egy regisztrációt követően sok hasznos információt talál az érdeklődő.
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A Zsinati Tanács határozata A HITTANKÖNYV-TÁMOGATÁS TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 296/2013.11.13.
1.
2.
3.

4.

A Zsinat a hittankönyv-támogatásról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
A Zsinat köszönetét fejezi ki a Református Pedagógiai Intézet hittankönyv-fejlesztő munkacsoportjainak az 1. és 5. évfolyamos hittankönyvek és munkafüzetek színvonalas kidolgozásáért.
A Zsinat köszönetet mond a tankönyvek elkészítésében közreműködő nyomdáknak, a Kálvin János
Kiadónak, valamint a felmérést segítő teológus hallgatóknak a tankönyveknek a felhasználókhoz való
eljuttatásáért.
A Zsinat felkéri a Református Pedagógiai Intézetet, hogy a Zsinati Tanács 2014. februári üléséig készítse el a hittankönyvek megrendelését biztosító számítógépes rendszer szakmai és pénzügyi tervét
úgy, hogy a tankönyvrendelést 2014 júniusában már ennek a programnak a segítségével lehessen
megszervezni.

Budapest, 2013. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A Zsinati Tanács határozata Az MRE MKB „jótét HITELkártya” szerződés felbontásáról
ZS.T. - 297/2013.11.13.
A Zsinati Tanács elrendeli a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-vel kötött „MKB Jótét Hitelkártya” szerződés felbontását.
Budapest, 2013. november 13.

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
2013. november 14-15-i ülésének határozatai
A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-TŐL 2013. OKTÓBER 30-IG TETT
INTÉZKEDÉSEINEK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 304/2013.11.15.
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 jóváhagyólag megerősíti.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2013. ÁPRILIS 24-25-i ZSINAT ÉS A 2013. MÁJUS 29-i ZSINATI TANÁCS
HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 305/2013.11.15.
A Zsinat, a Zsinat Elnökségének a 2013. április 24-25-i Zsinat és a 2013. májusi 29-i Zsinati Tanács ülései határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS 2013. NOVEMBER 13-ÁN HOZOTT HATÁROZATAINAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
ZS. - 306/2013.11.15.
A Zsinat, a Zsinat Elnökségének a Zsinati Tanács 2013. november 13-i ülésén hozott határozatairól szóló beszámolóját elfogadja és azokat jóváhagyólag megerősíti.
Budapest, 2013. november 15.

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 LEUENBERGI KONKORDIA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ JOGRENDJÉBEN
ZS. - 307/2013.11.15.
1.

A Zsinat a Magyarországi Református Egyháznak az Európai Protestáns Egyházak Közösségében
vállalt szerepe és a közös bizonyságtétel megerősítésének érdekében, a Leuenbergi Konkordia szellemében, az egyházi törvényeinek felülvizsgálatát követően, az alábbi rendelkezések és jogszabályok
módosítását rendeli el:

2.
a)

		

b)

		

A Magyarországi Református Egyház 1995. évi I. számú Közoktatási törvénye 58. § utáni
Vhu-ban az alábbi kiegészítés kerül beépítésre:
„58. § VHu. Különleges méltánylást érdemlő esetben, evangélikus felekezetű jelentkező
esetén az intézmény fenntartójának legfőbb testülete adhat felmentést az 58. § (1) a.)
pontjában foglalt feltételek alól.”
A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II.
törvény 22. § szakaszának új (3) bekezdéssel kerül kiegészítésre:
„(3) A Magyarországi Református Egyház valamely gyülekezetének teljes jogú tagjai közé
kérheti felvételét az adott egyházközség presbitériumától az az evangélikus felekezetű
nagykorú keresztyén, aki helyzetéből fakadóan a Magyarországi Református Egyház
rendjét megtartva, hitét egyházunk keretein belül kívánja gyakorolni.”

Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÚJ DIAKÓNIAI TÖRVÉNYÉNEK
ELSŐ OLVASATA TÁRGYÁBAN
ZS. - 308/2013.11.15.
1.
2.

A Zsinat az új diakóniai törvény előterjesztésben foglalt szövegének tárgyalását az ülés napirendjéről
levette.
A Zsinat felkéri a Diakóniai és Egészségügyi Bizottságot, hogy a Tanulmányi és Teológiai-, valamint a
Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottsággal együttműködve, a törvénytervezetet dolgozza át – különös
tekintettel a fogalomtárra – és az első olvasatot ismételten terjessze a Zsinat arra alkalmas ülése elé.

Budapest, 2013. november 15.

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
2013. ÉVI IV. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 310/2013.11.15.
1.

2.
3.

A Zsinat elfogadja, hogy Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a Magyarországi Református
Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 2-3. olvasatban kerüljön tárgyalásra oly módon,
hogy a törvény új, számviteli és könyvvezetési eljárásra vonatkozó mellékleteit a Zsinati Tanács 2013.
december 4-én esedékes következő ülésén véglegesíti és hirdeti ki.
A Zsinat kéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottság bevonásával,
lehetőség szerint bővítse tovább a Gazdálkodási törvény iratmintatárát.
A Zsinat az alábbi törvényt alkotja:

2013. ÉVI IV. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Tartalomjegyzék
Preambulum
Értelmező rendelkezések
I. fejezet: A törvény területi és személyi hatálya
II. fejezet: Alapelvek
		 Az autonóm egyházi gazdálkodás elve
		 A gazdálkodás átláthatóságának elve
		 A teljesség és a valódiság elve
		 A felelős gazdálkodás elve
		 A gazdaságosság, a takarékosság és a fenntarthatóság elve
		 Az egymás terhének hordozása és a méltányosság elve
		 A képzési kötelezettség elve
III. fejezet: Az egyház gazdálkodásának anyagi forrásai
IV. fejezet: Az egyház gazdálkodási rendje
		Tervezés
		 Gazdálkodási tevékenységek
		Beszámolás
		 Ellenőrzés, felügyelet
V. fejezet: Az egyházközség, a fokozatos egyházi szervezetek valamint
a Zsinat gazdálkodásának szabályai
		 Egyházi intézményekre és intézményfenntartó gazdálkodó szervezetekre
		 vonatkozó rendelkezések
VI. fejezet: Az Országos Református Egyházi Közalap
VII. fejezet: Gazdálkodás az ingó, ingatlan és más javakkal
VIII. fejezet: Felelősségi szabályok
IX. fejezet: Vegyes és záró rendelkezések
X. Mellékletek
XI. Iratminták
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Preambulum
A Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: Egyház) legszentebb küldetése, hogy Isten dicsőségét
szolgálja.
Az Egyház egységes gazdálkodási rendjének megfogalmazása, ennek betartása és betartatása e küldetés teljesítésének nélkülözhetetlen eszköze.
A II. Helvét Hitvallás XXVIII. fejezetének értelmében valljuk, hogy:
„Krisztus egyházának a vagyona a fejedelmek bőkezűségéből és a hívők adakozásából ered, akik anyagi eszközeiket az egyháznak ajándékozták. Mert szüksége van az egyháznak anyagi eszközökre és voltak is ősidőktől
fogva anyagi eszközei, saját szükségleteinek fedezésére. Az egyház javainak helyes felhasználása egykor és
most a következő: Fenntartani a tanítást az iskolákban és a szent gyülekezetekben az egész istentisztelettel, szertartásokkal és az egyházi épülettel egyetemben, aztán gondoskodni a tanítókról, tanulókról és lelkipásztorokról,
más szükséges dolgokkal együtt és főképpen a szegények megsegítéséről és eltartásáról.”
Az Egyház a sáfártól megkívánt hűséggel gondoskodik arról, hogy gazdálkodása mindenhol és mindenkor ékes
rendben történjen.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata figyelembe véve az egyház gazdálkodásának valamennyi területét,
az alábbi gazdálkodási törvényt alkotja:

Értelmező rendelkezések
E törvény alkalmazásában:
1.

gazdálkodás: a rendelkezésre álló javak és erőforrások ésszerű felhasználásának folyamata. Azon
tevékenységek összessége, amelyek az egyház vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek.

2.

gazdálkodási rend: a rendelkezésre álló javak és erőforrások megőrzésére, felhasználására, gyarapítására, illetve az egyházi tevékenységek ellátása érdekében a bevételek elérésére és a szükséges
kiadások teljesítésére irányuló tevékenységek szabályozásának összessége.

3.

egyházi gazdálkodó szervezet: az a szervezet, szervezeti egység, intézmény, amely részt vesz az
egyház gazdálkodás folyamatában, erre vonatkozóan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

4.

jogi személy: olyan szervezet, amely az állam felhatalmazása alapján jogalanyisággal rendelkezik,
azaz jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogi személy jogképessége kiterjed minden olyan jogra és
kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. A jogi személynek saját
névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, valamint az ügyvezetését és
képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie. Saját nevében vállal jogokat és vállal kötelezettségeket, önállóan jelenik meg a gazdasági forgalomban.

5.

egyházi jogi személy: a Magyarországi Református Egyház, mint az állam által elismert bevett egyház, valamint ennek belső jogi személye.

6.

belső egyházi jogi személy: az Egyház azon szervezete, szervezeti egysége, intézménye, amelyet
az állami törvény felhatalmazása alapján egyház legfelsőbb szintű képviseleti szerve, vagy az egyház
belső jogszabálya szerint erre feljogosított szervezete jogi személynek ismer el. (Egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, ezek által jogi személyiséggel alapított szervezetek, intézmények.) A belső
egyházi jogi személy a bevett egyház belső szabálya szerint működik.
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7.

alapító egyházi szervezet: az az egyházi jogi személy, belső jogi személy, amely az egyház szabályai
szerint egy szervezetileg tőle elkülönült új szervezetet, szervezeti egységet hoz létre. Az új szervezet
(szervezeti egység) megalapítható önálló jogi személyiséggel vagy e nélkül. Erről az alapító okiratban
kell rendelkezni. Egyházi jogi személy nem egyházi szervezeteket – alapítványt, egyesületet, gazdasági
társaságot – is alapíthat, az így létrejött szervezet azonban nem minősül egyházi jogi személynek.

8.

egyházi adóalany: minden egyházi szervezet adóalany,, amelyet az állami törvény adó bevallására,
fizetésére kötelez, vagy helyzeténél fogva attól mentesít, illetőleg az általa végzett tevékenység számára adómentességet biztosít. Az adóalany adószámmal rendelkezik.

9.

önállóan gazdálkodó egyházi szervezet: az a szervezet, amely saját nevében – az állami és egyházi
jogszabályok keretei között – teljes felelősséggel önállóan végzi gazdálkodási és ehhez kötődő nyilvántartási tevékenységét.

10.

részben önállóan gazdálkodó egyházi szervezet: az a szervezet, amely gazdálkodását jogszabály,
alapító okirat korlátozza, gazdálkodási szempontból egy másik, önálló gazdálkodó egyházi szervezet
része, vagy szervezeti egysége. Általánosságban azt a szervezeti egységet, intézményt jelenti, amely
gazdaságilag nem önállóan jelenik meg a gazdasági forgalomban, Saját nevében csak annyiban szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket, amennyiben erre vonatkozóan alapítója lehetővé teszi.
Gazdálkodását a pénzügyi-gazdasági tevékenység végzésére kijelölt, önállóan gazdálkodó szervezet
az önálló szervezet utasításai szerint végzi.
			 A részben önállóan gazdálkodó egyházi szervezet nyilvántartásait a jogszabályok, az alapító okirat
alapján, a pénzügyi-gazdasági tevékenység végzésére kijelölt, beszámolási kötelezettséget teljesítő
önállóan gazdálkodó szervezet nevében köteles vezetni.
11.

az egyház önkormányzati testületei: az egyház belső törvényei szerint felépülő és e szerint választott azon önálló szervezetek, amelyek az adott egyház-igazgatási szinten végzik az egyház (hitéleti, oktatási, diakóniai, missziói, kulturális stb.) tevékenységeit, és ehhez kapcsolódó szervezési,
felügyeleti, nyilvántartási, gazdálkodási feladatokat. Ezek: az önálló jogállású egyházközségek, az
egyházmegye, az egyházkerület és a zsinat. Feladataikat testületi döntéssel, vagy képviselőjük által
gyakorolják, az erre vonatkozó szabályok szerint.

12.

fokozatos egyházi testület: Az egyház szervezeti felépítésében az adott szervezet fölött elhelyezkedő egyház-igazgatási szervezet, amely gazdálkodási vonatkozásban a belső törvények által meghatározott jóváhagyási, ellenőrzési, felügyeleti jogokkal rendelkezik.

13.

egyházi gazdálkodási felügyeleti tevékenység: a gazdálkodási tevékenységgel járó egyházi és az
egyház által átvállalt feladatok ellátásának szakmai irányítására, szervezésére, szabályozására, ellenőrzésére irányuló tevékenység, és az ezekkel kapcsolatos éves költségvetési, gazdálkodási tervezési,
beszámolási, pénzügyi ellenőrzésekre kiterjedő feladatok összegzése.

14.

költségvetés: az egyház gazdálkodó szervezetei által, a gazdasági év időtartama alatt felmerülő
várható bevételek és kiadások számbavételével összeállított pénzforgalmi terv.

15.

költségvetési beszámoló: az egyházi gazdálkodó szervezetek által, az adott gazdasági évben pénzügyileg realizálódott bevételek és kiadások részletezése, a költségvetési tervtől való eltérés bemutatásával.

16.

zárszámadás (zárószámadás): A gazdálkodó egyházi szervezetek, gazdálkodási évre vonatkozó, a
pénzforgalmi és vagyoni helyzetet egyaránt bemutató teljes-körű számszaki és szöveges beszámolója.
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17.

leltár: minden olyan kimutatás, amely az eszközök és a források, vagy egy-egy csoportjuk valóságában meglevő állományának mennyiségét és értékét meghatározott napra vonatkoztatva tartalmazza.
A leltározás az egyházi szervezet tulajdonát képező, vagy használatába adott álló és forgóeszközök,
valamint azok forrásainak (az aktív és passzív vagyonrészeknek), továbbá a birtokában levő idegen
eszközök valóságban meglevő állományának megállapítása.

18.

összeférhetetlenség: minden olyan magatartás, döntésben való részvétel, tisztségek összeütközése, amely veszélyezteti az ügy pártatlan elbírálását, tisztességes ügyvitelét. Ennek érdekében a gazdálkodó szervezet tiltó szabályokat határozhat meg. Általános szabály szerint senki nem vehet részt
olyan döntés meghozatalában, vagy intézkedésben, amelyben ő maga, vagy közeli hozzátartozója
érdekelt.

19.

gazdálkodási biztos: olyan személy, aki a rendkívüli gazdasági helyzetben a kinevezési okmányában rögzített megbízási időtartama alatt teljes jogkörrel (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, munkáltatói jogok gyakorlása) és felelősséggel irányítja az adott egyházi gazdálkodó szervezet gazdálkodását.

I. fejezet
A törvény területi és személyi hatálya
		
(1)
(2)

1. §
Jelen gazdálkodási törvény hatálya a Magyarországi Református Egyház joghatósága alá tartozó
területre terjed ki.
A törvény személyi hatálya kiterjed a Magyarországi Református Egyházra, mint önálló jogi személyiséggel felruházott és az állam által elismert, bevett egyházra, valamint mindazon belső jogi személyekre, szervezetekre, intézményekre, ezek választott testületeire, képviselőikre és tisztségviselőikre,
akik/amelyek egyházunkban gazdálkodással foglalkoznak.

II. fejezet
Alapelvek

Az autonóm egyházi gazdálkodás elve
		
(1)

(2)

(3)

(4)

2. §
A Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy az állam és az egyház különváltan működik. Az állam a
közösségi célok megvalósítása érdekében együttműködik az egyházakkal. Az egyházakra vonatkozó
részletes szabályokat sarkalatos (kétharmados parlamenti többséggel elfogadott) törvény szabályozza.
Az állam és az egyház szétválasztásának alapelvére tekintettel a Magyarországi Református Egyház
gazdálkodási rendjét, annak szabályozását önállóan alakítja ki. Amennyiben állami jogszabályok az
egyházakra vonatkozóan kötelező rendelkezést írnak elő, úgy attól eltérni nem lehet.
Az egyház autonóm gazdálkodása fokozottan érvényesül az egyház belső szabályai szerint beszedett egyházfenntartói járulékok és a hitéleti célból gyűjtött adományok tekintetében, mivel ezen bevételekről az állami, önkormányzati és közigazgatási szervek adatokat nem kérhetnek, és nyilvántartást
nem vezethetnek.
Az önálló jogi személyiségű, önálló gazdálkodású egyházi szervezetek bevételeikkel, kiadásaikkal,
eszközeikkel és forrásaikkal az egyházi, az állami és saját belső előírásaikat megtartva önállóan gazdálkodnak. Ezen szervezeteknek – mint a Magyarországi Református Egyház részeinek – gazdálkodása azonban szorosan összefügg, ezért önként és felelősséggel alávetik magukat a gazdálkodást
érintő és a közösség érdekében elfogadott belső egyházi szabályozásoknak, felügyeleti és ellenőrzési mechanizmusoknak, még akkor is, ha ezek gazdálkodási autonómiájukat érintik.
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(5)

(6)
(7)
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A Magyarországi Református Egyházban önálló jogi személyek az anyaegyházközség, a társegyházközség, a missziói egyházközség, az egyházmegye, az egyházkerület és a zsinat, valamint az ezek
által jogi személyiséggel létrehozott szervezetek, intézmények. Az önálló gazdálkodás elve kizárólag
ezen önálló jogi személyiségű önkormányzati testületekre, valamint azon általuk alapított intézményekre vonatkozik, amelyeket alapítójukként feljogosítanak az önálló gazdálkodásra.
Az önálló jogi személyiségű szervezet részben önálló gazdálkodási jogkörrel bíró intézményt, szervezetet is létrehozhat. Az önálló gazdálkodás korlátait az alapító okiratban kell szabályozni.
Az Egyház nevében a Zsinat törvénnyel, ennek alkalmazására kiadott végrehajtási utasítással, szabályrendelettel, határozattal rendelkezik az egész Magyarországi Református Egyházat érintő gazdálkodás szabályokról a pénzügyi, számviteli folyamatok rendjéről, ezen szervezetek alá-fölérendeltségi
kapcsolatairól, az egyház anyagi forrásairól, a támogatások és elvonások általános feltételeiről és
mértékéről, valamint felelősségi szabályokról. A presbitérium, az egyházmegyei, egyházkerületi közgyűlések saját területi illetékességükre vonatkozóan hozhatnak szabályrendeletet és egyedi ügyekben határozatokat.

A gazdálkodás átláthatóságának elve
		
(1)
(2)

(3)

3. §
Az egyház gazdálkodó szervezetei kötelesek a gazdálkodásukat folyamatosan követhető, ellenőrizhető módon dokumentálni.
A gazdálkodás dokumentálásának fő elemei:
a)
a költségvetés és időszaki beszámolói,
b)
az egyszeres vagy kettős főkönyvi könyvelés,
c)
a vagyoni helyzetet feltáró kimutatások (mérleg, leltárok, analitikák),
d)
évenkénti szöveges értékelés a szervezet gazdálkodásáról.
A gazdálkodó szervezetek gazdasági évük lezárásakor zárszámadást készítenek.

A teljesség és a valódiság elve
		
		

4. §
A bevételeket és kiadásokat a költségvetési tervezésben és számvitelben, teljes összegükben és a
valódiságnak megfelelően részletesen kell kimutatni.

A felelős gazdálkodás elve
		
(1)

5. §
A gazdálkodó szervezetek a jó gazda gondosságával, elszámolási felelősséggel kötelesek gazdálkodni.
(2)
Jelen törvényben, a végrehajtási utasításban, a fokozatos egyházi szervezetek határozataiban és a
gazdálkodó szervezetek belső szabályzataiban foglaltak megsértése fegyelmi, kár bekövetkezése
esetén pedig anyagi felelősségét von maga után.
(3)	Mivel egy gazdálkodó szervezet a maga egészében nem képes a teljes gazdálkodási folyamat lebonyolítására, az egyes szervezetek vonatkozó gazdálkodási szabályaiban pontosan meg kell nevezni
a gazdálkodás egészéért, vagy a részfeladatok ellátásáért felelős személyt, tisztségviselőt.
(4)
Amennyiben a gazdálkodással kapcsolatos döntések testületi hatáskörbe tartoznak, úgy a testület
tagja köteles ezen ügyekben legjobb tudása és lelkiismerete szerint eljárni és hozzásegíteni a testületet ahhoz, hogy a törvényeknek megfelelő és az egyház érdekéit szolgáló döntés szülessen.
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A gazdaságosság, a hatékonyság, a takarékosság és a fenntarthatóság elve
		
(1)
(2)
(3)

6. §
Az egyházi bevétellel és vagyonnal a költségvetési keretek között célszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és takarékosan kell gazdálkodni.
A gazdálkodási folyamatoknál az évenkénti kiegyensúlyozottságon kívül tekintettel kell lenni a hos�szabb távú fenntarthatóságra is.
Az egyes gazdálkodó szervezetek, valamint a felelős testületek szabályzataiban, a tisztségviselők
szerződéseiben egyedileg is meg kell határozni ezen alapelvből fakadó elvárásokat.

Az egymás terhének hordozása és a méltányosság elve

(1)

(2)
(3)

7. §
Az egyház szervezeti egységei a különböző szintű közös feladatok ellátásához általuk létrehozott
fokozatos egyházi szervezetek terheihez – teherviselő képességük alapján – hozzájárulnak. Eme hozzájárulás mértékének megállapításakor figyelembe veszik egymás helyzeti sajátosságát, teherbíró
képességét is.
Az egyházi gazdálkodó szervezetek egymást anyagilag is kötelesek segíteni, melynek mindenkori
mértékét a fokozatos egyházi szervezetek testületei határozzák meg.
A fokozatos egyházi szervezetek az anyagi nehézségekkel küzdő egyházi gazdálkodó szervezetek
részére – méltányosságból – kötelességeik teljesítésére fizetési haladékot adhatnak, amelyre biztosítékot kérhetnek.

A tájékoztatási kötelezettség elve
		
(1)

(2)

(3)

8. §
A Zsinat és a fokozatos egyházi testületek kötelezettsége, hogy illetékességi területükön vagy fenntartói jogkörükben a gazdálkodási szabályok ismertetése érdekében az egyházi gazdálkodó szervezetek számára tájékoztatásokat adjanak.
A Zsinat a gazdálkodással kapcsolatos törvényeket, szabályrendeleteket, állásfoglalásokat, határozatokat a Református Egyház című közlönyben is köteles megjelentetni, más testületek pedig a helyben szokásos módon kötelesek gondoskodni arról, hogy a meghozott rendelkezések az érintettek
számára megfelelő határidőben ismertté váljanak.
A Zsinat kiadja azon iratmintákat, melynek használatát a fokozatos egyházi testületek egységesen és
kötelezően számon kérhetik.

III. fejezet
Az egyház gazdálkodásának anyagi forrásai

		
(1)
(2)

9. §
Az egyház szolgálatainak ellátására, hitéleti működési költségeinek fedezésére anyagi áldozatot kér
és fogad el.
Az egyháztag hitből fakadó kötelessége hogy az egyház fenntartásához anyagilag is járuljon hozzá.
Az egyház ebből származó hitéleti bevételei:
–
az egyházfenntartói járulék,
–
a perselypénz,
–
adományok,
–
az egyházi szolgálatokért adott adomány (stóla).
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(3)

Az Egyház a tagjai körén kívüli természetes személyektől, egyházi és nem egyházi szervezetektől,
valamint más jogi és nem jogi bel- és külföldi személyektől is elfogad anyagi támogatást, ha azok
egyházi szolgálatokhoz és tevékenységekhez nyújtanak segítséget és annak elfogadása nem ellentétes az állami és az egyházi jogszabályokkal, valamint a Magyarországi Református Egyház hitvallásokban megfogalmazott értékrendjével.
(4)
Az egyházi jogi személy az általa vagy intézménye útján az államtól átvállalt feladatok elvégzése után
a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékű
támogatásra jogosult.
(5)
Az egyház – az állami jogszabályokban meghatározottak szerint – az államháztartás alrendszereiből,
az európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján is részesülhet támogatásban.
(6)
A (2) bekezdésben meghatározottakon túl hitéleti célú egyházi bevételnek minősül:
–
a személyi jövedelemadó meghatározott részének bevett egyház számára történő felajánlása, annak költségvetési kiegészítése, az ennek helyébe lépő juttatás, valamint
–
az ingatlanjáradék és annak kiegészítése.
(7)
Az egyház vállalkozási tevékenységeiből és vagyoni eszközeinek cél szerinti felhasználásából is gyarapíthatja anyagi forrásait. A vállalkozási tevékenység az egyház hitéleti tevékenységét sem erkölcsileg, sem anyagilag nem veszélyeztetheti, bevételeit elsősorban az alaptevékenység támogatására
kell felhasználni.
(8)
Nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, ha az egyházi gazdálkodó szervezet olyan tevékenységet folytat, amelyet a mindenkor hatályos állami jogszabályok – az egyház társadalmi szolgálatait elismerve – nem minősítenek annak.
(9)	Egyházi gazdálkodó szervezetek – fokozatos egyházi jóváhagyással – az egyház közhasznú céljainak
támogatása érdekében alapítványt is létrehozhatnak, és az ilyen, vagy más természetes vagy jogi
személy által létrehozott civil szervezetek is támogathatják az egyház szolgálatait.

Vhu. 1. § a Törvény III. fejezetéhez
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A fenntartói járulék évi összegét az egyházközség presbitériuma határozza meg. Ennek
összegét úgy kell meghatározni, hogy az vegye figyelembe az egyházközség kiadásainak nagyságát, az egyháztagok teherbíró képességét is, s ezek alapján fenntartható,
kiegyensúlyozott gazdálkodásra teremtsen lehetőséget. A járulék mértékére a Zsinat
ajánlást tehet.
A presbitérium az egyházfenntartói járulék minimális összegét, a teljes jogú egyháztagsághoz szükséges anyagi hozzájárulás mértékét és befizetés módját köteles az egyháztagokkal legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig megismertetni.
Az Állam (és más külső források, pl. önkormányzat) éves költségvetéséből közvetlenül
vagy közvetve kapott pénzeszközöket a kedvezményezett egyházi gazdálkodó szervezetek kötelesek költségvetésükben maradéktalanul megjeleníteni. Az állami költségvetési
támogatások felhasználásának és elszámolásának rendjét az Állam törvényei és alacsonyabb rendű jogszabályai, az egyház és az állam közötti megállapodások és belső egyházi útmutatások együttesen határozzák meg.
Az anyagi források az egyházi gazdálkodó szervezetek számára közvetlenül (pl. egyházfenntartói járulék, perselypénz, céladomány), illetve közvetetten (pl. SZJA 1% felajánlás)
is eljuttathatók.
Nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek:
a) hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-,
gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sportintézmény működtetése, valamint ezek és a környezetvédelmi tevékenység folytatása;
b) üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő szolgáltatásnyújtás révén;
c) hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése;
d) egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása;

Református Egyház | 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám

e)
f)

g)

h)
i)

j)
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temető fenntartása;
a kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése.
hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-,
gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás, a tevékenységet szolgáló eszköz
nem nyereségszerzési célú hasznosítása;
az államtól vagy önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány előállítása és értékesítése;
a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a hitelintézettől, az
értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő
tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel;
az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott nyugdíjintézet vagy nyugdíjalap működtetés.

IV. fejezet
Az egyház gazdálkodásának rendje

		
(1)

(2)
(3)

10. §
Az egyházi gazdálkodó szervezetek az egyházalkotmány és a gazdálkodási sajátosságaik alapján az
alábbi területeken végzik tevékenységüket:
a)
egyházközségekben,
b)
fokozatos egyházi szervezetekben: egyházmegyékben, egyházkerületekben,
c)
országos (közegyházi – zsinati) szinten,
d)
egyházi szervezetek által alapított/fenntartott intézményekben.
Egyházi szervezetek a fenntartásukban működő intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységének
végzésére közös gazdasági hivatalt hozhatnak létre.
A Zsinat – bár az egyházkerületek vonatkozásában nem minősül fokozatos egyházi testületnek –
mégis meghatározhatja, hogy a Zsinat által folyósított ellátmányokkal és céltámogatásokkal az egyházkerületek milyen rend szerint kötelesek elszámolni, illetve milyen feltételekkel kötelesek a kapott
ellátmányok és céltámogatások felhasználását ellenőrizhetővé tenni.

Vhu. 2. § a Törvény 10. §-hoz
(1)

(2)

A fokozatos egyházi szervezetek felügyeleti jogukat az egyházalkotmányban kapott felhatalmazásuknál fogva az alábbi rend szerint gyakorolhatják: az egyházmegye felügyeli
az egyházközségek gazdálkodását; az egyházkerület felügyeli a kebelébe tartozó egyházmegyék gazdálkodását.
Az egyházi intézmények gazdálkodását közvetlenül fenntartójuk/alapítójuk felügyeli, de
közvetett felügyeleti jogot gyakorol a fokozatos egyházi testület is.

Általános rendelkezések

(1)

11. §
Az Egyház, és kebelébe tartozó gazdálkodó szervezetei gazdálkodási folyamataikat meghatározott
rendben és szabályozással, éves ciklikussággal működtetik
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(2)
(3)

(4)

		
(5)
(6)
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–
tervezés,
–
gazdálkodási tevékenységek,
–
beszámolás,
–
ellenőrzés
–
területein.
Az egyházi gazdálkodó szervezeteknél a gazdasági év megegyezik a naptári évvel.
Az egyházi gazdálkodó szervezet vezetője (illetve a vezető testületet alkotó személyek) a szervezet
gazdálkodásával kapcsolatban általános vezetői felelősséget viselnek. Kötelesek megnevezni:
–
a szervezetnél a gazdálkodásért felelős személyt, személyeket,
–
a kötelezettségvállalók és teljesítést igazolók körét,
–
az utalványozók személyét,
–
a bankszámlák fölött rendelkező személyeket.
A gazdálkodásért felelős személy fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik a jogszabályok és a szervezet szabályzatai által meghatározott jó rend fenntartásáért, felelős a hatáskörébe és illetékességébe tartozó feladatok rendszeres elvégzéséért, a szükséges döntések meghozataláért, a szervezet
gazdálkodásának működtetéséért, különös tekintettel a
–
a költségvetés,
–
a zárszámadás elkészítéséért.
Kijelölt személy hiányában a teljes gazdálkodási felelősség a gazdálkodó szervezetet vezető személyé, vagy a vezető testületet alkotó személyeké.
Az egyházi gazdálkodó szervezeteknél a bankszámláról való rendelkezés esetén legalább két személy aláírása szükséges.
Névtelenül átadott készpénz adományokat (pl. gyűjtés, perselypénz) legalább két személynek kell
megszámlálnia és az eredményt aláírásával hitelesítenie.

A tervezés

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

12. §
Az egyházi gazdálkodó szervezetek gazdálkodásuk megtervezése érdekében, működésük gazdasági vetületeinek megjelenítéseként évente költségvetést kötelesek készíteni. A költségvetéssel a gazdálkodó szervezet célja, hogy erőforrásait tevékenységei között megfelelő hatékonysággal beossza,
hogy a költségek átgondolt csoportosítása révén a szervezet döntéseihez hozzájáruljon, és hogy a
tevékenységek utólagos értékelését megkönnyítse.
A költségvetési tervezésben törekedni kell arra, hogy a terv az adott gazdálkodó szervezet tevékenységi jellegének megfelelő csoportosításban kerüljön bemutatásra, azaz átlátható és követhető legyen, hogy mely végzett tevékenységnek milyen kiadási, illetve bevételi vonzatai vannak, oly mélységig bemutatva, amelynek beláthatósága a döntéshozóktól ténylegesen elvárható.
Valamennyi egyházi gazdálkodó szervezet költségvetése a naptári év január 1. napjától a naptári év
december 31. napjáig terjedő időszakra készül. A költségvetésnek tartalmaznia kell mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek terv szerint ebben a naptári időszakban realizálódnak.
A költségvetésnek tartalmaznia kell – az előre nem látható kiadásokra tekintettel – tartalékösszeget is.
A megelőző év zárszámadása alapján megállapított költségvetési egyenleg összegét a tárgyévi költségvetésben (többlet esetén a bevételi, hiány esetén a kiadási oldalon) meg kell jeleníteni, és a tárgyévi gazdálkodásban figyelembe kell venni.
A költségvetést elfogadó testület a költségvetést a tárgyév folyamán bármikor módosíthatja, ha úgy
ítéli meg, hogy a gazdasági folyamatok, tervezési pontatlanságok, új információk megismerése vagy
bármilyen egyéb körülmény azt indokolttá teszi.
Módosított költségvetést kell készíteni, ha
–
az éves várható bevétel a tervezetthez képest 20 százalékot meghaladóan módosul;
–
az egyes kiadási fő fejezetek várható éves mértéke 20%-ot meghaladóan, vagy a teljes
kiadási oldal 10%-ot meghaladóan módosul.
Az egyházi gazdálkodó szervezet zárszámadásának elfogadásakor a szervezet tárgyévi költségvetését az előző évi zárszámadásban szereplő maradványértékkel automatikusan módosítani kell.
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(9)
(10)

49

A módosított költségvetés elfogadása és jóváhagyása a költségvetésre vonatkozó szabályok szerint
történik.
A gazdálkodó szervezet költségvetéséről döntő testület – a működés veszélyeztetése nélkül – bármikor dönthet egyes költségvetési tételek/fejezetek zárolásáról. A zárolás feloldásáig a zárolt költségvetési tétel terhére semmilyen kifizetés nem folyósítható.

Vhu. 3. § a Törvény 12. §-hoz
(1)

A költségvetés elkészítésekor a bevételi oldalon el kell különíteni az általánosan felhasználható bevételeket a céltámogatásoktól, illetve azon bevételektől, amelyek egy bizonyos
kötelezettség fedezésére érkeznek a gazdálkodó szervezethez, és másra nem használhatók.
(2)
A költségvetés kiadási oldalát lehetőleg úgy kell összeállítani, hogy jól elkülöníthetőek
legyenek:
– az általános működéssel,
– az egyes missziói, szolgálati, szakmai tevékenységekkel,
– a pénzügyi és technikai jellegű tételekkel
– kapcsolatos tervezett kiadások oly módon, hogy az adott témához közvetlenül tartozó (személyi, dologi, illetve egyéb jellegű) minden költség oda kerüljön csoportosításra.
(3)
A költségvetést oly módon kell összeállítani, hogy az világosan tükrözze az egyházi gazdálkodó szervezet alap- és melléktevékenységeinek várható mértékét tevékenységi bontásban, az adott tevékenységi körre közvetlenül és közvetetten eső kiadási tételek alapján.
		
Nem illeszthetőek bele tehát a költségvetési tervbe és beszámolóba olyan sorok, amelyek
a) tényleges pénzmozgással nem járó költség vagy bevételi tételek (mint például amortizáció, árfolyamnyereség, illetve veszteség, természetbeni adományok),
b) pénzügyileg nem az adott időszakban realizálódnak (mint például a tárgyidőszakot
követően kiegyenlítendő szállítói-, bér-, és járulékfizetési kötelezettségek).
		
Belefoglalandóak ugyanakkor olyan sorok, melyek a számvitelben nem minősülnek bevételnek, költségnek, vagy ráfordításnak, ugyanakkor pénzmozgással járnak. Ilyenek például a
a) elvett vagy törlesztett kölcsönök és hitelek,
b) beruházásokra fordított pénzösszegek.
(4)
A költségvetés kiadási és fedezeti oldalának egyensúlyban kell lennie, ezek egyenlege a
költségvetés elfogadásakor veszteség nélkül csak nulla lehet.
(5)
Amennyiben a várható bevételek a kiadásokat meghaladják, illetve a gazdálkodó szervezet a távolabbi jövőben várható kiadásokra tartalékot kíván képezni, akkor a költségvetés
kiadási oldalán ezt meg kell jeleníteni (tartalék, illetve elkülönített alap tételsor bevezetésével).
(6)	Minden egyházi gazdálkodó szervezetnek a tárgyévi költségvetés alapjait meghatározó
fő összegeket a megelőző év december 15-vel el kell fogadnia.

A gazdálkodás

(1)

13. §
Az egyházi gazdálkodó szervezetek gazdálkodásukat
a)
a költségvetésben meghatározott keretek között pénzeszközeikkel célszerűen és takarékosan végzik,
b)
a tulajdonukban, kezelésükben levő ingó-, ingatlan és más vagyoni eszközökkel okszerűen és célszerűen gazdálkodnak, gondoskodnak azok megóvásáról, gyarapításáról,
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c)
d)
e)

f)

a gazdálkodás során az eszközöket és forrásokat érintő adatokat, változásokat áttekinthető
és ellenőrizhető módon okmányokkal támasztják alá, és erről nyilvántartást vezetnek,
tevékenységüket a vonatkozó egyházi és állami számviteli- és adótörvényeknek megfelelően, a jogszabályok betartásával végzik,
gazdálkodási folyamataik rendjének meghatározására kötelesek az alábbi szabályzatokat elfogadni és használni:
–	Számviteli politika,
– Pénzkezelési szabályzat
– Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat,
– Leltározási és selejtezési szabályzat.
gazdálkodásuk ellenőriztetéséről gondoskodnak.

(2)

A kötelezettségvállalási, ellenjegyzési és utalványozási rend elfogadása az egyházi gazdálkodó szervezet döntéshozó testületének feladata.
(3)	Elfogadott költségvetés hiányában a gazdálkodás ideiglenes jelleggel folytatható, a korábbi évek
időszakos, időarányos gyakorlatának megfelelően, a gazdálkodásért felelős személy teljes körű felelőssége mellett, figyelembe véve e törvényben foglaltakat is.
(4)
Az egyházi gazdálkodó szervezetek fokozottan kötelesek figyelembe venni (és lehetőség szerint alkalmazni) azon szolgáltatói keretszerződéseket, amelyeket a Magyarországi Református Egyház – az
egyházi közösség méretbeli és gazdaságossági előnyeinek kihasználásával – megköt.
(5)
A gazdálkodó szervezet előző éves bevételének 10%-át, vagy az előző év végi mérlegfőösszeg 20%át meghaladó összegű forintban jegyzett hitelfelvétel, illetve bármilyen összegű devizában jegyzett
hitelfelvétel kizárólag az illetékes felettes egyházi testület jóváhagyásával, szükség esetén kezességvállalásával bonyolítható le. A kezességvállalás nem mentesíti a hitelfelvevő anyagi felelősségét a
tartozás megadásáért.
(6)
Az egyházi szervezetek döntéshozó testületeinek minden anyagi (pénzbeli vagy természetbeni) értékkel kapcsolatos határozatát vagy intézkedését írásban kell rögzíteni.
(7)
Az ingatlanok szerzésére, elidegenítésére és megterhelésére vonatkozó szabályozást a Gtv. külön
fejezete és annak végrehajtási utasítása tartalmazza.
(8)
Az egyházon belüli gazdálkodási folyamatok tervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és a felelősségi szabályok meghatározására a Zsinati Tanács egységes szempontok alapján végrehajtási
utasítást, egyes körülhatárolható gazdálkodási ügyekkel, hitelfelvételekkel kapcsolatban szabályrendeletet adhat ki.

Vhu. 4. § a Törvény 13. §-hoz
(1)

(2)

(3)

(4)

Az egyházi gazdálkodó szervezetek könyvelése a vonatkozó törvények, és a működési sajátosságok figyelembevételével egyszeres és kettős könyvelés lehet az 1. számú
mellékletben pontosított részletszabályok szerint. A könyvelés történhet hagyományos
és számítógépes eljárással, utóbbi esetben azonban a gazdálkodásért felelős személy
köteles gondoskodni arról, hogy egy-egy lekönyvelt időszak dokumentumai – szükség
esetén – kinyomtatott formában is rendelkezésre álljanak.
A könyvelésnek – a főkönyvi könyveléssel párhuzamosan – biztosítania kell, hogy a főkönyvben rögzített pénzforgalmi tételek a gazdálkodó szervezet költségvetési beszámolójában is teljes körűen megjelenjenek.
Az egyházi gazdálkodó szervezeteknél a gazdálkodás folyamatosan, naprakészen bonyolítandó. Ennek alapján a gazdasági események könyvelésének folyamatosságát is
biztosítani kell, és a gazdálkodásért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy az
időszakos költségvetési beszámolók rendszeresen elkészüljenek.
Az Egyház önkormányzati egységei kötelesek a hozzájuk tartozó, a gazdálkodásért felelős személyek részére legalább évi egy alkalommal továbbképzéseket, tájékoztatókat
tartani.
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(5)
(6)

(7)

(8)
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A különböző intézménytípusokat koordináló zsinati osztályok az állami jogszabályi változásokról és a jogszabályokban előírt teendőkről az intézményeket tájékoztatják.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Gazdasági Bizottsága – együttműködve
a Zsinati Hivatal tanácsosi irodájával, pénzügyi osztályával és jogi osztályával – köteles
legalább évi egy alkalommal a zsinati költségvetés elfogadásakor, illetve szükség szerint
gazdálkodási útmutatót kibocsátani.
A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni az alaptevékenységgel, melléktevékenységgel és – amennyiben van ilyen – a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és költségeket, ráfordításokat.
Az egyházi jogi személy a számviteli politikájában a tárgyi eszközökön belül a hitéleti
tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök (pl.: templom, parókia) amortizációjára vonatkozóan eltérő szabályozást állapíthat meg.

Beszámolás

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

14. §
Az egyházi gazdálkodó szervezetek elvégzett gazdálkodásukról éves rendszerességgel a zárszámadás keretében a döntéshozó testületek számára kötelesek beszámolni.
Az egyházi gazdálkodó szervezet zárszámadása teljes körű számszaki és szöveges beszámolót jelent az alábbi tartalommal:
a)
éves költségvetési beszámoló a tervhez képesti eltérésekkel,
b)
vagyoni helyzetről készült beszámoló (éves mérleg),
c)
eredmény-kimutatás,
d)
a gazdálkodás szöveges értékelése.
A zárszámadás a különböző egyházi gazdálkodó szervezet típusokra vonatkozó speciálisan kötelező
részekből áll a 2. számú mellékletben részletezettek szerint.
zárszámadás elfogadása annak a döntéshozó testületnek a joga, amely a gazdálkodó szervezet költségvetését elfogadta. A költségvetést jóváhagyásra jogosult testület a zárszámadást is megerősíti,
vagy jogosult a számvizsgáló bizottság bevonásával felülvizsgálni, észrevételeit megtenni, és – indokolt esetben – új eljárást kezdeményezni.
Az egyházi gazdálkodó szervezetek költségvetésének és zárszámadásának főösszesítő tételei nyilvánosak.

Vhu. 5. § a Törvény 14. §-hoz
(1)

		

(2)

Az éves költségvetési beszámolót oly módon kell összeállítani, hogy az világosan tükrözze az egyházi gazdálkodó szervezet alap- és melléktevékenységeinek mértékét tevékenységi bontásban, az adott tevékenységi körre közvetlenül és közvetetten eső kiadási
tételek alapján.
Nem illeszthetőek bele tehát a költségvetési beszámolóba olyan sorok, amelyek
a) tényleges pénzmozgással nem járó költség vagy bevételi tételek (mint például amortizáció, árfolyamnyereség, illetve veszteség, természetbeni adományok),
b) pénzügyileg nem az adott időszakban realizálódnak (mint például a tárgyidőszakot
követően kiegyenlítendő szállítói-, bér-, és járulékfizetési kötelezettségek).
Belefoglalandóak ugyanakkor olyan sorok, melyek a számvitelben nem minősülnek bevételnek, költségnek, vagy ráfordításnak, ugyanakkor pénzmozgással járnak. Ilyenek
például a
a) felvett vagy törlesztett kölcsönök és hitelek,
b) beruházásokra fordított pénzösszegek.
A különböző egyházi gazdálkodó szervezetekre vonatkozó zárszámadási mintákat a törvény 3. számú mellékletei tartalmazzák.
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(3)
(4)

(5)

6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A zárszámadás keretében (a költségvetései bevételek és kiadások összevetésével) meg
kell állapítani a gazdálkodó szervezet tárgyévi működésének elsődleges egyenlegét.
Az elsődleges egyenleget befolyásoló, abból leszámítandó tételeket (pl. tárgyévi célbevételek, amelyek felhasználása másik költségvetési évre húzódik át) a zárszámadás keretében kötelezettséggel terhelt maradványként nevesíteni kell, s biztosítani, hogy ezek a
következő évi költségvetés bevételi oldalára átvezetésre kerüljenek, mint kötelezettséggel
terhelt fedezetek.
Az elsődleges egyenlegből a kötelezettséggel terhelt maradványösszeg levonása után
megmaradó rész a végleges egyenleg (pozitív összeg esetén éves maradvány, negatív
összeg esetén éves hiány).
A Vhu. előző szakasz végrehajtásának eredményeként a gazdálkodó szervezet zárszámadása véglegesíthető, és gondoskodni kell arról is, hogy a kötelezettséggel terhelt maradványok és a végleges egyenleg összege (nyereség esetén a fedezeti, veszteség esetén a kiadási oldalt növelendő) a következő évi költségvetésbe haladéktalanul beállításra
kerüljön.
Az egyház éves zárszámadása elfogadásának határideje a tárgyévet követő május hó 31.
napja. Egyházkerületek esetében a zárszámadást a Magyarországi Református Egyház
zárszámadásának elfogadását követő 30 napon belül kell elfogadni. Nem intézményfenntartó egyházközségek esetében a zárszámadás elfogadásának határideje a tárgyévet követő február hó 28. napja. A fenntartott státusban levő intézmények zárszámadásukat a
fenntartó rendelkezései szerint, de legkésőbb a fenntartó szervezet e törvényben foglalt
zárszámadási határidejét 30 nappal megelőzően kötelesek elfogadni. Minden egyéb egyházi gazdálkodó szervezet esetében a zárszámadást a tárgyévet követő május hó 30.
napjáig kell elfogadni.
Az egyházi gazdálkodó szervezetek gazdálkodásért felelős vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a költségvetés és zárszámadás fejezetcím szerinti adatai megfelelő nyilvánosságot kapjanak.
A döntéshozó testület alkotó tagjai számára írásos, illetve elektronikus anyag formájában
kell rendelkezésre bocsátani a tárgyalt gazdálkodó szervezet költségvetését és zárszámadását.
A Magyarországi Református Egyház éves költségvetését és zárszámadását az elfogadás után 60 napon belül meg kell jelentetni a Református Egyház című hivatalos közlönyben.

Ellenőrzés, felügyelet

(1)

(2)

15. §
Az egyházi gazdálkodás ellenőrzésének célja, hogy elősegítse:
a)
az egyházi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartását,
b)
az egyházi gazdálkodó szervezeteket megillető bevételek beszedését,
c)
a pénzeszközök gazdaságos, takarékos és szabályszerű felhasználását,
d)
az időszakos költségvetési beszámolók és a zárszámadás megalapozottságát,
e)
a vagyonkezelés hatékonyságát és szabályszerűségét,
f)
a hanyagság és túlköltekezés megelőzését,
g)
a számviteli és bizonylati rend betartását,
h)
hiteles információt adjon az alapító és a fokozatos egyházi testületeknek az ellenőrzött
szervezet anyagi helyzetéről, működéséről.
Az egyházi gazdálkodó szervezetek (kiemelten az e törvényben részletezett tervezési, gazdálkodási
és beszámolási folyamatokra) folyamatos ellenőrzése a gazdálkodó szervezetet felügyelő testület
által választott számvizsgálók feladata. Ellenőrzésük során joguk van a gazdálkodás teljes egészét
vizsgálni, nyilatkozatokat bekérni, a gazdálkodást végzőkhöz kérdéseket feltenni annak érdekében,
hogy:
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a)
b)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

		

a törvényesség (az állami és egyházi jogszabályoknak megfelelő gazdálkodás),
a gazdaságosság (az egyház gazdasági érdekeinek megfelelő gazdálkodás) állapotáról
megállapítást tehessenek.
A számvizsgálók presbiteri tisztség viselésére jogosult, teljes jogú egyháztagok lehetnek, figyelembe
véve a jelen törvényben megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályokat.
Biztosítani kell a számvizsgálók munkájának szakszerűségét. A fokozatos egyházi szervezetek választott számvizsgálói közül legalább egynek számviteli végzettséggel kell rendelkeznie.
Nem választhatók a számvizsgálókká azok, akik a vizsgált szervezet gazdálkodásában, illetve annak irányításában tisztüknél fogva részt vesznek vagy megválasztásuk az összeférhetetlenség egyéb
szabályaival ütközik, így a szervezetek vezető testületeinek, illetve az illetékes gazdasági bizottságnak tagjai.
A gazdálkodás ellenőrzése különösen kiterjed az alábbi területekre:
a)
a költségvetések és zárszámadások teljes-körűségének vizsgálatára, ezen belül a főkönyvi tételek teljes körű megjelenítésére a költségvetési beszámolóban, a gazdálkodási
időszak alatt történt összes gazdasági esemény megjelenítésére, a költségvetési egyenlegek megállapítására,
b)
a különböző közegyházi járulékok befizetésének ellenőrzésére,
c)
a vagyonkezelés, leltározás ellenőrzésére,
d)
a gazdálkodó szervezet vagyoni állapotát befolyásoló gazdasági ügyletek törvényességére, és gazdaságosságára,
e)
az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekre,
f)
az állammal, illetve az önkormányzatokkal szembeni kötelezettségek teljesítésére,
g)
a gazdálkodási alapelvek megvalósulása, fenntarthatóságának vizsgálatára.
A felügyeleti joggal bíró fokozatos egyházi szervezet jogosult a felügyeletébe tartozó egyházi gazdálkodó szervezet gazdasági ügyleteit megismerni, azokat véleményezni, jóváhagyni vagy a gazdálkodási törvényi előírásoknak megfelelő átdolgozásra visszaadni. E jog gyakorlásához szükséges,
hogy a felügyelt gazdálkodó szervezet e gazdasági ügyleteket előzetes egyeztetésre, a felügyeletre
jogosult szervezethez felterjessze. Amennyiben a felügyeletet gyakorló szervezet a felterjesztésre 15
napon belül nem tesz észrevételt, a gazdasági ügylet végrehajthatónak tekinthető.
Az egyházi gazdálkodó szervezet, a felügyeletét ellátó egyházi szervezet, illetve a kirendelt számvizsgáló kezdeményezheti független könyvvizsgáló bevonását az ellenőrzési folyamatba.
Az egyházi gazdálkodó szervezet beszámolója felülvizsgálatával köteles könyvvizsgálót megbízni az
alábbi esetekben:
a)
vállalkozási tevékenységből elért éves vagy éves szintre átszámított árbevétele a tárgyévet megelőző két naptári év átlagában a 300 millió forintot meghaladta,
b)
jogelőd nélkül alapított gazdálkodó szervezet esetében, ha az üzleti évet megelőző két
üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak
rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti
évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.
Minden ellenőrzés, vizsgálat tapasztalatait legalább egy számvizsgáló által hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelynek egyik példányát a megvizsgált gazdálkodó szervezetnek, a másik példányát pedig az illetékes felügyelő egyházi szervezetnek kell megküldeni 15 napon belül.
Jogszabálysértés gyanúja esetén a felügyelő egyházi szervezet elnöksége haladéktalanul, de legkésőbb a jegyzőkönyv átvételétől számított 15 napon belül köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.
A gazdálkodó szervezet zárszámadása csak akkor terjeszthető fel elfogadásra, ha rendelkezésre áll
a számvizsgálóknak a törvény 15. § (1) (a-g) és (6) (a-g) pontjaira kiterjedő, a gazdálkodást hitelesítő
nyilatkozata.

16. §
Az egyházban minden arra jogosult szervezeti egység köteles olyan testületeket felállítani, amelyek
a hatáskörébe, illetve felügyeletébe tartozó egyházi gazdálkodó szervezet gazdálkodási folyamatait
felügyelik.
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(1)

		
(2)

(1)
(2)

(3)
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17. §
Bármely egyházi gazdálkodó szervezethez az őt felügyelő fokozatos egyházi szervezet – maximum 1
éves időtartamra, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tájékoztatása mellett – gazdálkodási biztos kiküldését rendelheti el az alábbi esetekben:
–
A számvitelről, illetve az adózás rendjéről szóló állami törvények megsértésének alapos
gyanúja esetén,
–
az egyház gazdálkodásáról szóló törvény sorozatos megsértése esetén,
–
a gazdálkodáshoz köthető bűncselekmények alapos gyanúja esetén,
–
ha az egyházi gazdálkodó szervezet éves költségvetése az e törvényben foglalt legkésőbbi határidőig nem kerül elfogadásra és jóváhagyásra,
–
ha a gazdálkodó szervezet zárszámadását az arra jogosult testület nem fogadja el, illetve
nem hagyja jóvá.
A gazdálkodási biztos feladat- és jogköre megegyezik a gazdálkodásért felelős személy számára a
11. § (4) bekezdésben felsoroltakkal.
Amennyiben a gazdálkodási biztos kiküldését megalapozó körülményt a kiküldést követő 1 éven belül a fokozatos egyházi szervezetek intézkedéseivel sem sikerül elhárítani, úgy a Magyarországi Református Egyház legfőbb döntéshozó szerve (a Zsinat) jogosult napirendjére venni az adott egyházi
szervezetet vezető testület felfüggesztését.

18. §
Az egyházi jogi személy hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti.
Az egyházi jogi személy a nem hitéleti célra nyújtott költségvetési támogatásból származó bevételét
és annak felhasználását a számvitelről szóló törvény és a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint tartja nyilván.
Az egyházi jogi személynek nem hitéleti célra nyújtott támogatás felhasználásának törvényességi
szempontok szerinti ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi.

V. fejezet
Az egyházközség, a fokozatos egyházi szervezetek,
valamint a Zsinat gazdálkodásának szabályai

Az Egyházközség gazdálkodása

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

19. §
Az egyházközségek gazdálkodásáról dönteni hivatott testület a presbitérium.
A tárgyévi költségvetés alapjait meghatározó fő összegeket a megelőző év december 15-ig, a végleges költségvetést a presbitériumnak legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig el kell fogadnia.
A presbitérium által elfogadott költségvetést az elnökség köteles az egyházmegyéhez felterjeszteni,
jóváhagyás végett. Ha a felügyelő egyházi szervezet a benyújtástól számított 30 napon belül észrevételt nem tesz, akkor a költségvetés az elfogadott formában végrehajtható.
Az egyházközség költségvetése csak akkor adható vissza és készítője utasítható átdolgozásra, ha a
költségvetés
–
e törvény alapelveiben foglaltak érvényesülését nem biztosítja,
–
jogszabályokkal ellentétes,
–
az egyház érdekeit sérti,
–
kiadásaihoz a fedezet nem biztosított.
Az elfogadott egyházközségi költségvetés és zárszámadás fő címei nyilvánosak, a nyilvánosságra
hozatalról az elnökség a helyi szokásokat figyelembe véve (pl. templomi kihirdetés, közszemlére tétel,
gyülekezeti újság) gondoskodik.
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Az illetékes egyházmegye az egyházlátogatás alkalmával köteles ellenőrizni a közegyházi befizetések
teljesítését. A teljesítés elmaradása esetén a felügyelő szervezet legfeljebb 30 nap haladékot adhat a
befizetés teljesítésére. A befizetés elmaradása ezek után a gazdálkodásért felelős személy(ek) fegyelmi felelősségre vonását vonja maga után.
A presbitérium köteles minden olyan gazdálkodási kérdésben dönteni, amellyel kapcsolatban a törvény testületi határozatot ír elő. Az intézménnyel rendelkező, a hitéleti tevékenységen kívül más – vállalkozási vagy annak nem minősülő – tevékenységet végző, jelentős ingatlanvagyonnal rendelkező
egyházközség köteles a presbitérium tagjai közül gazdasági bizottságot választani, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az egyházközség, az általa alapított szervezet, intézmény gazdálkodását,
előkészíti a presbitérium gazdálkodással kapcsolatos döntéseit, szüksége esetén véleményez, tanácsol, segítséget nyújt a gazdálkodás folyamatában. Ezen bizottságnak hivatalból tagja a lelkész és a
gondnok.
A lelkész és a gondnok együttesen felelős a költségvetés végrehatásáért, az előírt gazdálkodási szabályok betartásáért, kötelezettségek teljesítéséért.
Az egyházközség köteles pénztárost választani, aki teljes anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik a
pénzkezelésért, ennek dokumentálásáért.
Amennyiben a lelkész vagy gondnok kap pénztárosi megbízást, akkor ellenőrt (számvevőt) választhatnak.
A pénztáros a bevételeket köteles a szigorú számadású nyomtatványokon kezelni, és a bizonylati
rendet megtartani.
Az egyházközség köteles a hitéleti bevételekről az egyéb bevételektől elkülönített nyilvántartást vezetni.

Az egyházmegyék, az egyházkerületek és a közegyházi gazdálkodására
vonatkozó rendelkezések

(1)

		

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

20. §
Az egyházmegyék, az egyházkerületek és a közegyház, saját illetőleg felügyeleti körükbe tartozó
szervezeteik gazdálkodási ügyeinek tanácsolására, véleményezésére gazdasági bizottságokat hoznak létre.
A gazdasági bizottság:
–
megtárgyalja, véleményezi és döntéshozatalra felterjeszti a szervezet költségvetését,
–
felügyeli a költségvetés állapotát, végrehajtását,
–
jogosult a költségvetéshez érkező módosító indítványok véleményezésére
–
a gazdálkodó szervezet által a bizottság elé tárt gazdasági ügyeket véleményezi,
–
előkészíti és a döntéshozó elé terjeszti a gazdasági témájú egyházi jogszabályokat, állásfoglalásokat,
–
felügyeli a gazdálkodó szervezet felügyeleti körébe tartozó egyházi gazdálkodó szervezetek költségvetését, gazdálkodását,
–
tanácsol, véleményez és határoz minden olyan kérdésben, melyet az egyházi törvények,
illetve az egyházi szervezet döntéshozó testülete a hatáskörébe utal.
A költségvetési terv elkészítéséért az illetékes gazdálkodásért felelős személy, a döntési határidőre
történő beterjesztéséért az illetékes gazdasági bizottság felel.
A gazdálkodó szervezet vezetője a költségvetési tervet az illetékes gazdasági bizottság felhívása
alapján, de legkésőbb a tárgyév január hó 20. napjáig köteles számára megtárgyalásra benyújtani.
Az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi a költségvetési terv elfogadásának végső határideje a tárgyév január 31. napja.
Az egyházmegyék költségvetését az egyházmegyei közgyűlés, az egyházkerületek költségvetését az
egyházkerületi közgyűlés, a közegyház költségvetését a Zsinati Tanács fogadja el.
Az előterjesztés és a tárgyalás módját e döntéshozó testületek jogosultak meghatározni.
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Az adott költségvetési terv vonatkozásában döntésre jogosult testület a költségvetést
–
a beterjesztett formában vagy módosításokkal elfogadhatja,
–
átdolgozásra visszaadhatja,
–
a visszaadott költségvetés újbóli benyújtása után elutasíthatja gazdálkodási biztos kiküldésének foganatosításával.
Az átdolgozásra visszaadott költségvetést a gazdálkodó szervezet vezetése 15 napon belül köteles
újra az illetékes gazdasági bizottsághoz megtárgyalásra benyújtani.
Az egyházmegyék, az egyházkerületek és a közegyház költségvetését és zárszámadását az illetékes
gazdasági bizottság terjeszti elő. Az előterjesztés alkalmával a gazdálkodó szervezet vezetője köteles
a döntéshozó testület ülésén megjelenni.
Az egyházmegyék, az egyházkerületek és a közegyház döntéshozó testülete köteles a felügyelete alá
tartozó egyházi gazdálkodó szervezetek beterjesztett költségvetését megvizsgálni, azokkal kapcsolatban 30 napon belül észrevételeket tenni, módosításokra és átdolgozásra határozatot hozni, illetve
azokat jóváhagyni.
Az egyházmegyék, az egyházkerületek és a közegyház döntéshozó testületei által megállapított befizetési kötelezettségeknek meg kell jelenniük a felügyeleti körükbe tartozó gazdálkodó szervezetek
költségvetésében és zárszámadásában. Ezek hiányában e dokumentumok nem lehetnek érvényesek, ezért ilyen esetben az illetékes fokozatos egyházi szervezet köteles azokat átdolgozásra vonatkozó határozattal visszaadni.
Az egyházmegyéknek, az egyházkerületeknek és a közegyháznak meg kell választaniuk, nevesíteniük kell a gazdálkodásért, annak részfeladataiért felelős tisztségviselőiket, alkalmazottaikat.

Egyházi intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

21. §
Az egyházi jogi személy diakóniai, egészségügyi, missziói célokra, oktatási-nevelési, felsőoktatási
feladatok ellátására, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport és kulturális tevékenységek
megvalósítására, és egyéb, az egyházhoz kötődő tevékenységek ellátására intézményt/intézetet alapíthat.
Az így létrehozott egyházi intézmény az alapító önálló gazdálkodási vagy részben önálló gazdálkodási jogkörrel ruházhatja fel.
Az egyházi intézmény nem törekszik nyereség elérésére, gazdálkodása eredményeként keletkező
nyereségét köteles alaptevékenységére, fejlesztésére fordítani.
22. §
Amennyiben az intézmény állami, önkormányzati feladatot vállal át, fő bevétele a feladatellátásra kapott állami normatíva, támogatás. További bevételét képezik a térítési díjak, magán- és jogi személyektől kapott adományok, céltámogatások, fenntartói támogatások és pályázati források.
A bevételeket annak célja szerint kell felhasználni, és azzal annak juttatója által előírt módon el kell
számolni.
23. §
Az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatait a fenntartótól külön kezeli, azonban a fenntartó és az
intézmény közötti pénzmozgásokat az intézmény és a fenntartó költségvetésében és zárszámadásában is meg kell jeleníteni.

(1)
(2)

24. §
Egyházi intézmények esetében a költségvetés elfogadásának végső határideje a tárgyév február 28.
napja.
A fenntartott státusban levő intézmények zárszámadásukat a fenntartó rendelkezései szerint, de legkésőbb a fenntartó szervezet e törvényben foglalt zárszámadási határidejét 30 nappal megelőzően
kötelesek elfogadni.
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(3)	Egyházi intézmények költségvetését és zárszámadását a fenntartó által arra kijelölt testület terjeszti
elő, és a fenntartó döntéshozó testülete fogadja el. Az előterjesztés alkalmával a gazdálkodó szervezet vezetője köteles a döntéshozó testület ülésén megjelenni. Az előterjesztés megtárgyalásában
tanácskozási joggal vesz részt.
(4)
Az egyházi intézmények kötelesek fenntartóik számára minden negyedévet követő hónap 30. napjáig
időszaki költségvetési beszámolót benyújtani.
(5)
Az egyházi intézmények – költségvetésben meghatározott – fenntartói támogatása folyósításának
ütemezését a fenntartó jogosult meghatározni.
(6)
Az egyházi intézmények fenntartói jogosultak olyan testületek felállítására, amelyek az intézmény
működését, gazdálkodását felügyelik (felügyelő bizottság, igazgatótanács).
(7)
Kötelező a Felügyelő Bizottság megalakítása azon intézmények tekintetében, melyek költségvetési
vagy mérleg főösszege az 50 millió forintot meghaladja.
(8)
A felügyelő testületek jogkörét, működését a fenntartó egyházi szervezetek jogosultak meghatározni,
és az intézmény szervezeti- és működési szabályzatában rögzíteni.
(9)
Az e törvényben foglaltak betartása az egyházhoz való tartozást illetően kiemelt feltételnek minősül.
Ezért súlyos törvénysértés észlelése esetén a Magyarországi Református Egyház legfőbb döntéshozó szerve az intézményhez gazdálkodási biztost küldhet ki, az érintett szervezet gazdálkodási részjogosítványait korlátozhatja, vezetőjét felfüggesztheti vagy meghatározott gazdálkodási cselekményre
utasíthatja.

VI. fejezet
Az Országos Református Egyházi Közalap

(1)
(2)

25. §
A Magyarországi Református Egyház egyetemes szolgálatainak támogatására a költségvetésében
Közalapot különít el és tart fenn.
Az Országos Református Egyházi Közalap önálló fejezetcímként kell megjelenjen mind a Magyarországi Református Egyház, mind a fokozatos egyházi hatóságok és a közalapi hozzájárulást fizetők
költségvetésében.
26. §
A Közalap bevételei:
a)
a gyülekezetek által fizetett évi hozzájárulások, amelynek mértékét és egyházkerületenkénti arányát a Zsinati Tanács állapítja meg,
b)
a gyülekezetek, az intézmények, valamint a közegyház számára kiutalt ingatlanjáradék
összegének a Zsinati Tanács által meghatározott százalékos hányada,
c)
egyéb bevételek.
27. §
A Közalap fizetésére köteles egyházi testületek és intézmények kötelesek a számukra meghatározott
Közalapi hozzájárulás összegét évi költségvetési szükségleteik közé felvenni, s azt a megadott határidőig befizetni.

(1)
(2)

28. §
A Közalap bevételei elsődlegesen missziói, diakóniai, illetőleg oktatási célokra használhatók fel.
A Zsinati Tanács a közegyházi költségvetés évenkénti megállapításakor meghatározza azokat a célokat, amelyekre a Közalap az adott évben felhasználandó.
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Vhu. 6. § a Törvény VI. fejezetéhez
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

A Zsinati Tanács a közalap következő évi összegét, valamint a tárgyévi közalapi járulék
egyházkerületek közötti megosztását a Magyarországi Református Egyház tárgyévi költségvetésével egyidejűleg határozza meg.
Az egyházkerületre kirótt közalapi járulékot az Egyházkerületi Tanács jogosult felosztani
a kebelbeli egyházmegyék között. Az Egyházkerületi Tanács e hatáskörét másra nem
ruházhatja át.
Az egyházmegyére kivetett közalapi járulékot az Egyházmegyei Tanács osztja fel a kebelbeli egyházközségek között, figyelembe véve azok lélekszámát, teherbíró képességét,
valamint a tárgyévre betervezett nagyobb felújításokat és beruházásokat is. Az Egyházmegyei Tanács e hatáskörét másra nem ruházhatja át.
Az évi közalapi hozzájárulást megállapító határozatokról 30 napon belül tájékoztatni kell
az érintett testületek elnökségét.
Az ingatlanjáradék összege után fizetendő közalapi járulék összege nem haladhatja meg
a tárgyévi járadék 5%-át. Az ezen jogcímen megállapított összeget a Zsinat, a részére
átutalt ingatlan járadékból levonja és visszatartja. Befizetés esetén erről értesítést küld a
közalapi járulék fizetésére kötelezett részére.
A tárgyévi támogatandó cél ismeretében a Zsinati Tanács jogosult arra, hogy a Magyarországi Református Egyház éves költségvetésében saját, egyéb bevételeiből további ös�szegeket is a közalapi bevételekhez csoportosítson.
Nem terjeszthető elő és nem fogadható el olyan egyházközségi költségvetés, amely a
közalapi járulék tárgyévi összegét nem tartalmazza.

Vhu. 7. §
Az éves közalapi járulékot negyedévi bontásban kell az egyházmegyei pénztárba befizetni, minden
alkalommal a negyedév első hónapjának 15. napjáig. Kivételt képez ez alól az ingatlanjáradék után
fizetendő közalapi járulék.
Vhu. 8. §
A közalapi bevételek tárgyévi felosztásának meghatározásakor tekintettel kell lenni a Zsinat által az
egyházkerületekre meghatározott százalékkulcsokra, valamint az egyes egyházkerületek feladatvállalása közötti arányokra.

VII. fejezet
Gazdálkodás az ingó, ingatlan és más javakkal

Ingatlanokra vonatkozó jogügyletek szabályai
29. §
Ingatlan tulajdonjogát – törvényben vagy alapító okiratban foglalt korlátozással, vagy ezekben meghatározott jóváhagyási rend szerint a Magyarországi Református Egyház, valamint a belső szabályaink szerint erre feljogosított belső egyházi jogi személyis szerezheti meg.
30. §
Ingatlan megszerzésére, elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására vonatkozó,
valamint használatának tartós átengedésével járó jogügylet érvényes létrejöttéhez ezen törvényben
meghatározott eljárási rendben meghozott testületi döntés és jóváhagyás szükséges.
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31. §
A jogügyletre vonatkozó döntés előtt be kell szerezni:
a)
az ingatlan tulajdoni lapját,
b)
az ingatlan értékbecslését, vagy ingatlanforgalmi szakértői véleményt,
Határozatok meghozatala

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

32. §
A szavazás egyházközségi szinten név szerint, más testületekben a testületre vonatkozó általános
döntési eljárás szerint történik.
A határozat érvényességéhez a jelenlevők kétharmados többségi szavazata szükséges.
A határozatnak tartalmaznia kell a jogügylet megkötésének indokát, a megkötendő szerződés lényeges elemeit, valamint elidegenítés esetén azt, hogy a befolyó vételárat milyen célra használják fel.
A határozatot írásba kell foglalni, és a jogügyletet a beszerzett mellékletekkel együtt 8 napon belül fel
kell az e törvényben meghatározott elnökséghez vagy testülethez terjeszteni, jóváhagyás végett.

Jóváhagyási, képviseleti szabályok
33. §
Az egyházközség ingatlanügyeit érintő jogügyletről a presbitérium dönt és azt az illetékes egyházmegye elnöksége hagyja jóvá, melyről beszámolási kötelezettséggel tartozik az egyházmegyei tanácsnak.
(2)
Egyházmegyei ingatlanügyekre vonatkozó jogügyletről az egyházmegyei tanács dönt, azt az egyházkerület elnöksége hagyja jóvá, melyről beszámolási kötelezettséggel tartozik az egyházkerületi
tanácsnak.
(3)
Az egyházkerületi ingatlanra vonatkozó jogügyletről az egyházkerületi tanács dönt.
(4)
A Magyarországi Református Egyház tulajdonát érintő ingatlan vonatkozásában az Elnökségi Tanács
előzetes véleményezése után a Zsinati Tanács dönt.
(5)	Önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi intézmény esetén a belső jogi személy ingatlanszerzési képességéről az alapító okiratban rendelkezni kell.
(6)
Intézmény ingatlanra vonatkozó jogügyletéhez a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(1)

Vhu. 9. § a Törvény VII. fejezet 29–36. §-hoz
(1)	Egyházközségi, egyházmegyei tulajdonban álló ingatlanok esetében a fokozatos egyházi
testület elnöksége a jóváhagyás megadásáról vagy megtagadásáról a hozzá felterjesztett
ügyirat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni.
(2)	Egyházkerületi, közegyházi ingatlannal kapcsolatos jogügylet jóváhagyását az elnökség
köteles a soron következő testületi ülésre beterjeszteni.
(3)
Amennyiben a felterjesztés hiányos, úgy a határozatot hozó testület elnökségét írásban
8 napos határidővel fel kell hívnia a hiányok pótlására azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha
a hiányt nem pótolja, vagy ismételten hiányosan terjeszti elő a kérelmet, úgy a rendelkezésre álló iratok alapján kerül sor a döntés meghozatalára.
(4)
A jogügylet jóváhagyása akkor tagadható meg, ha
a) a döntéshozó testület határozata nem volt szabályos,
b) a jóváhagyás iránti kérelmet hiányosan terjesztették elő és a hiányokat határidőre
sem pótolták,
c) a jogügylet jogszabályba ütközik,
d) sérti az egyház érdekeit.
(5)
Ha a fokozatos egyházi testület elnöksége a jogügyletet jóváhagyja, akkor a szerződést
záradékkal látja el, és visszaküldi a felterjesztő részére.
(6)
A testületi döntést írásba kell foglalni, és annak meghozatalától számított 8 napon belül
meg kell küldeni az érintetteknek.
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(7)

(8)

A jogügylet jóváhagyását nem kell indokolni, jóváhagyás megtagadásáról minden esetben indokolt határozatot kell hozni, melyben tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről.
A jogügyleteket az egyházközség, az egyházmegye, az egyházkerület képviseletében az
elnökség tagjai együttesen írják alá.
a) A Magyarországi Református Egyház képviseletében a Zsinat lelkészi és világi elnöke együttesen jogosult.
b) Belső jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervezet, intézmény esetén jogügyletet a képviseletre jogosult vezető írja alá.

34. §
A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az csak a jelen törvényben meghatározott jóváhagyással válik
érvényessé.
35. §
Jóváhagyás hiányában a szerződésre az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazandók.
36. §
Az érvénytelenség jogkövetkezményeiért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, aki annak előidézésben részt vett.

Eljárás hitéleti célú ingatlanok esetén
37. §
(1)	Templom, hitéleti célú ingatlan tulajdonjogát az egyházi jogi személy tulajdonos csak kivételes és különösen indokolható esetben idegenítheti vagy ajándékozhatja el, vagy adhatja át más nem egyházi
jogi személy tartós használatába.
(2)
Az elidegenítési szándékhoz, a szerződés megkötéséhez egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi tulajdon esetén az Egyházkerületi Tanács, a Magyarországi Református Egyház tulajdonában
álló ingatlan esetén a Zsinati Tanács előzetes hozzájárulása szükséges.
(3)
Megszűnt egyházközség, illetve szervezeti átalakulás esetén az egyházmegye felterjesztése alapján
az egyházkerület dönt az egyházi ingatlan tulajdonjogi kérdéséről.
(4)
Hitéleti célú ingatlan értékesítése esetén a fokozatos egyházi testületet elővásárlási jog illeti meg.

Vhu. 10. § a Törvény 37. §-hoz
(1)

(2)

(3)

(4)

Az elidegenítés (ingyenes vagy visszterhes) illetőleg tartós használatba adás kivételes és
különösen indokoltnak tekinthető, ha
a) az ingatlant a gyülekezet legalább 5 éve nem használja, és erre vonatkozó igény – a
település(rész) elnéptelenedése miatt – a jövőben sem várható.
b) az ingatlan műszaki állapota miatt a használatra alkalmatlan, a felújítás gazdaságtalan, vagy a felújítási költség nagysága miatt ezt sem az egyházközség, sem a felettes
egyházi testületek nem vállalják. Ezen esetben is vizsgálandó, hogy a tulajdonos
mindent megtett-e a hitélet erősítése, az anyagi források előteremtése, pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében.
A használati jog átadása esetén a használónak nyilatkozni kell arról, hogy az ingatlanban
csak olyan tevékenységet végez, vagy csak olyan harmadik személy részére biztosít további használatot, amellyel a Református Egyház érdekeit, hitelveit, nem sérti, tekintélyét
nem rombolja.
A szerződésben ki kell kötni, hogy amennyiben az új tulajdonos vagy a használó az átvett
ingatlan tulajdonjogát vagy használati jogát továbbadja, az eredetileg vállalt kötelezettségek a jogutódra is kiterjednek.
Ingyenes juttatás esetében szerződésbe kell foglalni az ajándék visszakövetelhetőségének feltételeit.
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38. §
Templom – ingatlan nem terhelhető meg.
39. §
Parókia, vagy kifejezetten hitéleti célra használt ingatlan (imaház) csak pályázati célú biztosíték, elidegenítési tilalom bejegyzésével terhelhető, arra kölcsönt biztosító jelzálogjog bejegyzése nem engedélyezhető.
40. §
Egyéb egyházi ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséhez az ingatlanok elidegenítésére vonatkozó jóváhagyási szabályokat kell alkalmazni.

Gazdálkodás az ingatlanokkal
41. §
Az ingatlannal való gazdálkodásért az ingatlan tulajdonosa a felelős. Köteles annak állagát a jó gazda
gondosságával megőrizni.

Vhu. 11. § a Törvény 41. §-hoz
A szokásosnál (templom, gyülekezeti ház, lelkészlakás) nagyobb ingatlanvagyonnal rendelkező önkormányzati testületek vagyonkezelő bizottságot hozhatnak létre. A vagyonkezelő bizottság előkészíti, véleményezi az ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket, de tulajdonosi jogokat nem gyakorolhat.

Az egyházi ingatlanok használata, kezelése
42. §
Az egyházi tulajdonban lévő ingatlanokat elsősorban rendeltetésüknek megfelelő célra kell használni.
43. §
Más célú használathoz, hasznosításhoz a tulajdonos egyházi szervezet testületi
határozata szükséges, a presbitérium döntése a fokozatos egyházi testület elnökségének jóváhagyásával válik érvényessé.
44. §
Új épület létesítéséről vagy meglevő építmény felújításáról, átalakításáról, beruházásról (a továbbiakban: építkezésről) a tulajdonos testülete dönt, amely a fokozatos egyházi testület elnöksége jóváhagyásával válik érvényessé.
45. §
Új építmény építésénél, a 46. §-ban foglalt esetekben, valamint ha a tulajdonos a saját erőn felül
igénybe kíván venni más pénzügyi forrásokat is (egyházi, vagy egyéb pályázatok, segélyek, céltámogatások stb.) – a jóváhagyási kérelemhez csatolni kell a pénzügyi tervet is.
46. §
Amennyiben az építkezés szerkezetet vagy rendeltetést érintő változással jár, úgy a tulajdonos egyházi testület és az építési hatóság határozatát jóváhagyásra meg kell küldeni a fokozatos egyházi
testületnek.
47. §
Építés, beruházás további kérdéseiben az egyházkerület szabályrendeletet alkothat.
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48. §
Építkezésre vonatkozó jóváhagyás a fokozatosság elvei szerint, ingatlanszerzésre vonatkozó általános szabályok szerint történik. (29–40. §)
49. §
Az építkezés nem engedélyezhető, ha
a)
az építkező nem rendelkezik az építéshez szükséges testületi döntéssel,
b)
nem biztosíthatóak a szakhatósági engedélyek, vagy ezek olyan munkákat írnak elő,
amelyek nem szolgálják az egyház érdekeit, vagy olyan költséggel járnak, melyet az építtető nem tud biztosítani,
c)
az építkezés célszerűtlen, az nyilvánvalóan nem szolgálja az egyház érdekeit,
d)
az építkezés költségei nem értékarányosak,
e)
nem biztosítható az építkezés anyagi háttere.

Ingatlanok nyilvántartása

(1)
(2)
(3)

50. §
Az egyházi jogi személy a tulajdonában levő ingatlanokról köteles nyilvántartást vezetni.
Az egyházkerületek központi nyilvántartást vezetnek a területükön lévő egyházi ingatlanokról.
A nyilvántartást a gazdálkodási törvény hatályba lépését követő egy éven belül egységes nyilvántartási rendszerbe meg kell szervezni, a változásokat 30 napon belül szolgálati úton kell felterjeszteni.

Vhu. 12. § a Törvény 50. §-hoz
(1)

(2)

(3)

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek egy-egy ingatlan
tulajdoni lapján szerepelnek:
a) település,
b) hrsz,
c) utca, házszám,
d) terület nagysága,
e) rendeltetése,
f) tulajdonos,
g) terhek
A nyilvántartás az azonosító adatokon kívül tartalmazza:
a) használóját,
b) a használat módját, időtartamát, és jogcímét,
c) műemléki jellegét, vagy egyéb védettségét,
d) az ingatlan értékét,
e) egyházi cél szerinti rendeltetését, besorolását.
Az ingatlan adatlapja mellett meg kell őrizni az ingatlanra vonatkozó szerződést és a földhivatali tulajdoni lapját.

Ingóságokkal való gazdálkodás
Leltár

(1)

51. §
Az egyházi gazdálkodó szervezet leltározási szabályzata szerint évente egyszer köteles ingó és ingatlanvagyonáról leltárt készíteni.

Református Egyház | 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám

63

Vhu. 13. § a Törvény 51. §-hoz
(1)

(2)

		

A leltározási szabályzat célja az egyházi szervezet eszközeinek, készleteinek, vagyontárgyainak, kötelezettségeinek felmérése, mennyiségben és értékben, s ezáltal alapja a
mérleg valódiságának. A szabályzat védi az egyházi szervezet vagyonát, megállapítja az
azokért való felelősöket.
A leltározási szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a leltározási kötelezettség terjedelmét,
b) a leltározási ütemtervet,
c) a leltározásért való felelősséget,
d) a leltározás módját,
e) az értékelés szabályait,
f) az eljárás módját leltárhiány vagy többlet esetén,
g) a kártérítési kötelezettség mértékét,
h) a leltározás egységeit.

52. §
Leltározni kell az egyházi szervezet:
a)
tárgyi és nem tárgyi javait, a tárgyi eszközeit és a befektetett pénzügyi eszközöket (befektetett eszközök),
b)
a készleteit, a követeléseket, az értékpapírokat, (forgó eszközök),
c)
a pénzintézeteknél levő állományt, a költségvetési tartozásokat és a követeléseket, a társadalombiztosítási tartozásokat, pénztári állományt (pénzeszközök),
d)
a forrásokat, a saját tőkét, saját tulajdonú, illetve birtokba vett álló és forgóeszközöket.
53. §
Hivatalátadásnál a leltárba vett eszközök meglétét, illetve hiányát tételesen írásban is rögzíteni kell.

Selejtezés
54. §
Az egyházi szervezet ingóságainak selejtezésekor jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az irattári rend
szerint megőriz.

Vhu. 14. § a Törvény 54. §-hoz
(1)

(2)

A selejtezési szabályzatban kell rögzíteni:
a) a selejtezhető és nem selejtezhető vagyontárgyak körét,
b) a selejtezés elrendelésére, a selejtezési eljárás lefolytatására jogosult személyek
körét,
c) a selejtezés módját,
d) a selejtezett vagyontárgyak további hasznosításának vagy megsemmisítésének körét, módját,
e) a selejtezési jegyzőkönyv alaki és tartalmi kellékeit.
A selejtezési szabályzat előírásai nem vonatkoznak az egyházi szervezet iratainak selejtezésére, ezekre az iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Műtárgyak védelme
55. §
Az egyház tulajdonában levő műtárgyat különös gondossággal kell kezelni, megőrizni, állagát megóvni. Ezekről a vonatkozó állami szabályok szerint is el kell végezni a nyilvántartást, gondoskodni
kell a műtárgy biztonságos és megfelelő tárolásáról, értékének megfelelő biztosításáról. Erre vonatkozóan az országos és kerületi közgyűjtemények javaslatára a fokozatos egyházi testületek külön
szabályokat is előírhatnak.

Vhu. 15. § a Törvény 55. §-hoz
Az egyházi műtárgyon az állami törvényekben megfogalmazottakon kívül érteni kell mindazokat az
ingóságokat, amelyeket az egyházi szervezet a liturgikus, illetve mindennapi életében használ, így ide
tartoznak a klenódiumok, terítők, templomi berendezések, zászlók stb.

Egyházi alapítású civil szervezetek szabályai
56. §
Egyházközség, egyházmegye civil szervezetet (alapítványt, egyesületet) csak a fokozatos egyházi
testület előzetes hozzájárulásával alapíthat.
57. §
Egyházmegyei, egyházkerületi civil szervezet alapításához, megszüntetéséhez a egyházmegyei,
egyházkerületi közgyűlési, közegyházi alapítvány létrehozásához zsinati döntés szükséges. A hozzájárulás és a módosítás tárgyában az adott egyházi testület tanácsa is hozhat határozatot.
58. §
Civil szervezet nevében a „református” jelzőt csak a Zsinat (Zsinati Tanács) hozzájárulásával használhatja. A hozzájárulási kérelmet a civilszervezet működési helye szerint illetékes egyházkerület útján
kell benyújtani.
59. §
Az alapító köteles folyamatosan nyomon kísérni, hogy a civil szervezet alapító okiratában meghatározott célok milyen módon valósulnak meg, az alapítvány működése és gazdálkodása a rá vonatkozó
világi szabályokon túl megfelel-e az egyház érdekeinek, az átlátható gazdálkodás szabályainak.
60. §
Az egyházi alapítású civil szervezet alapító okiratában ki kell kötni, hogy tevékenységéről, gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről köteles az alapítónak évente tételesen beszámolni.
61. §
Egyházi gazdálkodó szervezet civilszervezetnek ingatlant, tárgyi eszközt, valamint pénzeszközt csak
a fokozatos egyházi testület jóváhagyásával juttathat.
62. §
Egyházi tulajdont, vagy egyházi használatot érintő adományok juttatásáról, annak elfogadásáról, felhasználásáról a civilszervezettel előzetesen írásban meg kell állapodni.
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Gazdasági társaságok
63. §
Egyházi jogi személy gazdasági társaságot csak az ingatlanokra vonatkozó döntéshozatali és jóváhagyási rendben alapíthat, vagy szerezhet abban korlátolt felelősségű tagságot. Egyházi jogi személy
korlátlan felelősségű tagja gazdasági társaságnak nem lehet.

Pénzgazdálkodásra vonatkozó szabályok
64. §
Az egyházi gazdálkodó szervezet köteles pénzkezelési szabályzatot készíteni.
Ebben rögzíteni kell
a)
a pénzkezelő személyét, feladatait, kötelezettségeit, anyagi felelősségét,
b)
az ellenőrző személyét, feladatait, kötelezettségeit és felelősségét,
c)
a bankszámla adatait,
d)
utalványozás módját,
e)
a házipénztárban tarható összeg nagyságát, őrzési módját,
f)
bankkártya használatának szabályait,
g)
számlatömbök, kiadási, bevételi bizonylatok kezelési módját.

Gazdálkodási tilalmak
65. §
Az egyházi gazdálkodó szervezetnek tilos
a)
pénzeszközeit bizonytalan fedezettel kihelyezni,
b)
fedezet nélkül kölcsönt felvenni,
c)
pénzeszközeit bankbetétbe és állampapíron kívül más, nagyobb kockázattal járó módon
befektetni,
d)
egyházi pénzeszközöket magáncélra igénybe venni vagy adni,
e)
céltámogatást, pályázati támogatást eltérő célra felhasználni,
f)
olyan beruházást végezni, végeztetni, ami sérti a valódiság elvét.
66. §
Kölcsönnel, ajándékozással, örökség elfogadásával, visszautasításával, tartási, életjáradéki szerződés megkötésével kapcsolatos kérdésekben az ingatlanokra vonatkozó rend szerint kell eljárni.

VIII. fejezet
Felelősségi szabályok
67. §
A Magyarországi Református Egyház testületei, tisztségviselői, és alkalmazottai felelősek azért, hogy
az egyház gazdálkodása az evangélium tanítása szerint és jó rendben menjen végbe. Ezért kötelesek a gazdálkodási szabályok alapelveivel összhangban eljárni, e törvényben foglaltakat, valamint
mindazokat az állami jogszabályokat és egyházi szabályzatokat, utasításokat betartani, amelyek az
egyház gazdálkodására vonatkozóan kötelezettségeket írnak elő. Ezek megsértése fegyelmi és anyagi felelősséggel jár.
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68. §
Az egyházi gazdálkodási folyamatban részt vevő döntéshozó testület tagjai kötelesek legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint, az egyház érdekeit képviselve eljárni. Ezért fegyelmi felelősséggel
tartoznak. A testület tagja szándékos, vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozásért anyagi felelősséggel is tartozik.
69. §
Minden egyházi gazdálkodó szervezet köteles nevesíteni a gazdálkodás jó rendjéért erkölcsileg és
anyagilag is felelős személyt. Ennek hiányában ez a felelősség a gazdálkodó szervezetet vezető személyé vagy a vezető testületét alkotó személyeké.
A gazdálkodással kapcsolatos döntésekre feljogosított tisztségviselő köteles eljárása, döntése során
az egyházi és vonatkozó világi törvényeket valamint az egyház érdekeit szem előtt tartani, feladatát
legjobb tudása és lelkiismerete szerint elvégezni. Károkozás esetén anyagi és fegyelmi felelősség
terheli.
70. §
Az egyházi bíráskodásról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek fegyelmi ügyeiben az egyház
belső jogrendje szerint kell eljárni. Világi alkalmazottakkal szemben a Munka törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.
71. §
A gazdálkodási szabályok megsértésével okozott anyagi kárt az elkövetőnek meg kell téríteni.
72. §
Az egyház gazdálkodásért felelős tisztségviselői gondatlan elkövetés esetén a hat havi jövedelmükkel, szándékosság esetén pedig teljes kártérítési kötelezettséggel felelnek.
73. §
Munkajogviszonyban álló alkalmazottakkal szemben az anyagi felelősség szabályai a Mvt.-ben foglaltak szerint kerülnek alkalmazásra.
74. §
Lelkészek és egyházi tisztségviselők felelősségre vonását először az egyház belső rendje szerint kell
érvényesíteni.
75. §
A szervezet működését veszélyeztető gazdálkodás, súlyos szabálysértés megvalósulása vagy ennek
alapos gyanúja, fennálló veszélye esetén a gazdálkodó szervezettől a fokozatos egyházi szervezet elnöksége az utalványozási jogot elnökségi határozattal legfeljebb 3 hónapra, illetve a fegyelmi eljárás
esetén ennek jogerős lezárásáig megvonhatja és a működőképesség fenntartása érdekében biztost
nevezhet ki.
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IX. fejezet
Vegyes és zárórendelkezések
76. §
E törvény a kihirdetéssel lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 2002. évi I. törvény, a hozzá kapcsolódó végrehajtási utasítások, valamint mindazon iratminták, amelyek tárgyában jelen törvényhez
csatolt mellékletek jelennek meg.
77. §
Jelen törvény hatályba lépését követő 6 hónapon belül minden egyházi gazdálkodó szervezet köteles
valamennyi pénzügyi, számviteli és gazdálkodási szabályzatát és szabályrendeletét e Gt.-nek megfelelően átdolgozni vagy megalkotni.

X. fejezet
Mellékletek
1. sz. melléklet: Magyarországi Református Egyház egyházi jogi személyek zárszámadási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
2. sz. melléklet: egyházi jogi személyek zárszámadásának részei
3.1. sz. melléklet: A …....................................................... Ref. Egyházközség költségvetési beszámolója
3.2. sz. melléklet: Vállalkozási tevékenységet nem végző, egyszeres könyvvitelt vezető egyházközség, egyházi intézmény egyszerűsített mérlegének előírt tagolása
3.3. sz. melléklet: Vállalkozási tevékenységet nem végző, egyszeres könyvvitelt vezető egyházközség
és egyházi intézmény eredménylevezetésének előírt tagolása
3.4. sz. melléklet: A vállalkozási tevékenységet nem végző, kettős könyvvitelt vezető egyházi szervezet mérlegének előírt tagolása
3.5. sz. melléklet: Vállalkozási tevékenységet nem végző, kettős könyvvitelt vezető egyházi szervezet
eredménykimutatásának előírt tagolása
4. sz. melléklet: Határidők
Iratmintatár
1.
Az Egyházkerület területén megvalósuló építési beruházások felügyeletéről
2.
Az egyházi ingatlan-nyilvántartási adatlap
3.
Iratkezelési és irattározási szabályzat (egyházközség/egyházmegye/egyházkerület és Int.)
4.	Selejtezési szabályzat (egyházközség/egyházmegye/egyházkerület és Int.)
5.
Leltározási szabályzat (egyházközség/egyházmegye/egyházkerület és Int.)
6.
Pénzkezelési szabályzat (egyházközség/egyházmegye/egyházkerület és Int.)
7.
Könyvelési nyomtatvány
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A mellékletek és iratminták a nagy terjedelemre tekintettel és használhatóság érdekében csak
elektronikus formában jelennek meg az MRE hivatalos honlapján.
Elérhető és letölthető: www.reformatus.hu/letölthető dokumentumok / Az MRE törvényei /
A Magyarországi Református Egyház gazdálkodási törvényének mellékletei.
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS ÉS A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÚJ TAGJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 311/2013.11.15.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata Szabó József lemondása miatt megüresedett tisztségekre – a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése javaslatai alapján – a Zsinati Tanácsba Derencsényi Istvánt, a
Gazdasági Bizottságba Molnár Jánost választotta meg.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA EGYHÁZSZOCIOLÓGIAI FELMÉRÉSRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 312/2013.11.15.
A Zsinat az egyházszociológiai felmérésről szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CSELEKVÉSI TERVE TÁRGYÁBAN
ZS. - 313/2013.11.15.
A Zsinat az Egyházi Jövőkép Bizottság előterjesztésében foglalt beszámolót és cselekvési tervet elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

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 EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE AZ MRE CSELEKVÉSI TERVÉRŐL
Az EJB zsinati előterjesztésének összegzése

Az EJB, egyházunk jövőképének megfogalmazása érdekében országos párbeszédet kezdeményezett. Ebben a
folyamatban négy kérdésre kértünk és kaptunk visszajelzéseket:
1.	Miben látják a gyülekezetek saját küldetésüket?
2.	Hogyan értékelik a közegyházat küldetésük szempontjából?
3.	Miként értékelik a kapcsolódó intézményeik szolgálatát?
4.	Mik azok a témák, amikben fontosnak tartják a változtatást?

I.

A gyülekezeti reakciók
A zsinati felhatalmazással meghirdetett országos párbeszédben 207 gyülekezet érezte magát megszólítottnak, ami csak 15,91%-a egyházunknak. A megszólított 32 ágazatból pedig 13 küldött be választ. Hogyan kell értelmeznünk azt a jelenséget?
Lehetséges, hogy ezt a jelenséget az egyházfegyelem hiányaként, vagy épp ellenkezőleg a hierarchikus működés bizonyítékaként is értékelni. Lehetséges, hogy gyülekezeteink eleve reménytelennek
tartják, hogy véleményük megfogalmazása által bármi is változhat egyházunkban. De az is lehetséges, hogy a párbeszédhez szükségek készségek (beszélgetés a gyülekezeten belül, párbeszédkészség az egyháztól idegen emberekkel, az egyház küldetésének megfogalmazása, Bibliaismeret, és
készség a változtatásra) hiánya miatt nem tudtak sokan részt venni.
A hallgatás alapján nem tudjuk ezt a kérdést eldönteni, de az biztos, hogy maga a jelenség, és az a
sötét folt, amit egyházi életünk megtestesített értékeivel kapcsolatban mindez jelez, riasztó! Az ezzel
való őszinte szembenézést nem kerülheti el zsinatunk, ha az egyház jövőjéről felelősen gondolkodik.

II.

A beérkezett válaszok értékelése
A beérkezett válaszok elemzése alapján az világosan látszik, hogy három olyan témakör van, amiben
mélyreható változtatásokra van szükség. Ezek a következők:
1.
A gyülekezetek missziói tudata
2.
Az egyház szervezete és működése
3.
A gyülekezetekhez kapcsolódó intézmények szerepe
A következőkben az egyes témakörök problematikáját rövid tételmondatokban fogalmazzuk meg.
A mögöttük rejlő kérdéskörök feltárásához és megválaszolásához szükséges feladatok felsorolása a
teljes dokumentumban található.
1.

Missziói szemlélet hiánya
1.a.	Gyülekezeteink egy része küldetéstudat hiányában csak vegetál.
1.b. A megváltozott világban gyülekezeteink jellemzően nem képesek magukat a Krisztustól kapott missziói elhívásban értelmezni. Számos gyülekezet elveszettnek és
magára hagyottnak érzi magát, nincs a jövőre nézve látása és terve, csak a túlélésben reménykedik.
1.c. A közegyház – különböző szintjein – ugyanilyen módon sodródott bele az intézményfenntartó egyház társadalmi szerepébe.
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2.

Bizalom és szolidaritás struktúrái – működés és egyházszervezet
2.a. A zsinat és a négy egyházkerület nem tud „egy közös test tagjaiként” együttműködni. Hiányzik a bizalom és szolidaritás, ami az egyház egészére rányomja a bélyegét.
2.b. A döntések sokszor érdekek és nem értékek mentén történnek, a rivalizálás lehetetlenné teszi a dialógust.
2.c. A fel nem dolgozott múlt és a bűnbánat hiánya árnyékot vet egyházi életünkre.
2.d.	Testületi döntéseinket sokszor nem vesszük komolyan, határozatainkat nem mindig tartjuk be.
2.e.	Mindezekért is egyházi testületeinknek nincs tekintélye.

3.

Az intézményfenntartás csapdái
3.a. Az intézmény, mint a gyülekezet „kinyújtott karja” elv általában nem érvényesül.
3.b. A közfeladatok átvállalása azzal a veszéllyel jár, hogy az a gyülekezet tulajdonképpeni küldetésének helyébe lép. Hasonló problémákkal a közegyház által működtetett intézményeknél is szembesülünk.
3.c. A gyülekezet küldetéséhez szervesen kapcsolódó intézmények helyett így alakulnak ki a „megélhetési intézmények”. Az intézményfenntartás mindeközben elviszi
a gyülekezet közösségépítésre fordítható erőforrásait, amely így megerősödés helyett függő helyzetbe kerül.
3.d. A rosszul működő intézmények hiteltelenné teszik az egyház szolgálatát és elvonják a közegyház misszióra fordítható erőforrásait is.

A párbeszéd folytatása, cselekvési terv
A gyülekezetekkel, ágazatokkal és intézményekkel folytatott párbeszéd után következő lépésként az
EJB a Zsinat Elnökségi Tanácsát hívja konzultációra. Ennek témája – a közelgő választásokra tekintettel – kiemelten is az előterjesztés 2. pontja; „a bizalom és szolidaritás hiánya” – az egyház működésével és szervezetével kapcsolatos legfontosabb teendők megvitatása.
Ezzel párhuzamosan az EJB az előterjesztett kérdéskörökben szakmai konzultációkat kezdeményez
szakértők és az érintettek bevonásával (a Missziói nap mintájára). Ezektől a célzott szakmai egyeztetésektől az EJB már azt várja, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzanak meg az MRE számára,
jövőképének kidolgozásához.

A ZSINAT HATÁROZATA A DOKTOROK KOLLÉGIUMA JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL ÉS AZ ÚJ FŐTITKÁR MEGVÁLASZTÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL
ZS. - 314/2013.11.15.
1.
2.

3.

A Zsinat a Doktorok Kollégiuma jubileumi közgyűléséről szóló beszámolót elfogadja.
A Zsinat hálát ad a Doktorok Kollégiuma negyvenéves szolgálatáért és reménységét fejezi ki, hogy a
Doktorok Kollégiumában folyó tudományos munka a jövőben is hozzájárul a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának erősítéséhez.
A Zsinat jóváhagyólag megerősíti Dr. Ferencz Árpádnak, a Doktorok Kollégiuma új főtitkárának megválasztását.

Budapest, 2013. november 15.

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 KÁLVIN JÁNOS
EMLÉKBIZOTTSÁGA ÉS A PARÓKIÁLIS KÖNYVTÁR BIZOTTSÁGA MANDÁTUMÁNAK, VALAMINT
A REFORMÁTUS EGYHÁZI KÖNYVTÁR SOROZAT KIADÁSI HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
ZS. - 315/2013.11.15.
1.
2.

3.

A Zsinat 2017. december 31-ig meghosszabbítja a Kálvin János Emlékbizottság mandátumát a Reformáció Emlékéve eseményeire való felkészülés és annak koordinálása céljából.
A Zsinat a „Református Egyházi Könyvtár” Kálvin könyvsorozat kiadási határidejét – tekintettel arra,
hogy a teljes kommentársorozat nem fog el elkészülni 2014-re, a Kálvin Emlékévek lezárására – 2017.
december 31-ig meghosszabbítja, és az ehhez szükséges költségkeretet a Magyarországi Református Egyház költségvetésében biztosítja.
A Zsinat megerősíti a Parókiális Könyvtár Bizottság mandátumát – melynek tagjai Dr. Ritoók Zsigmond, Dr. Szabó András, Dr. Galsi Árpád, Dr. Szabó István, Dr. Vladár Gábor – a „Református Egyházi
Könyvtár” további munkálatainak elvégzése és a sorozat folytatása céljából.

Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTŐ
BIZOTTSÁGA BESZÁMOLÓJA TÁRGYÁBAN
ZS. - 316/2013.11.15.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadja a Magyarországi Református Egyház Egységes Lelkészképesítő Bizottsága beszámolóját.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTŐ BIZOTTSÁGA BESZÁMOLÓJA
Az Egységes Lelkészképesítő Vizsgára a vonatkozó zsinati szabályrendelet alapján 2013. szeptember 17-18-án
került sor.
Egységes lelkészképesítő vizsgát tett:
Különbözeti vizsgát tett:		
Honosított egyetemi diploma nélkül
különbözeti vizsgát tett:
Lelkészi jelleg, illetve képesítés visszaállítását kérte:

40 fő (közülük nem felelt meg: 3 fő)
2 fő
3 fő
1 fő
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTŐ
VIZSGA RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYRENDELET MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 317/2013.11.15.
1.
		

2.

A Zsinat a ZS. - 76/2010.06.04. számú határozattal elfogadott Lelkészképesítő vizsgáról szóló szabályrendelet 1. § (3) bekezdését a (4) bekezdésben foglaltakkal egészíti ki a következők szerint:
1. § (4) Az 1. § (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól mentesül a Selye János Egyetem Református Teológia Karán diplomát szerzett, Magyarországon kirendelést kapott és itt legalább 3 éves
szolgálattal rendelkező, egyházkerületi támogatással rendelkező jelentkező.
A Szabályrendelet 1. § (4) bekezdése (5) bekezdésre, az (5) bekezdése (6) bekezdésre változik, és a
(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. §

3.

(5) Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság jár el a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról
szóló 2013. törvény 87. §-ában ráruházott jogkörben is, a lelkészi képesítés hatályban tartása, vagy a lelkészi képesítés visszaállításával kapcsolatos vélemény kiadása tárgyában.
Ezen ügyekben jelen szabályrendelet 6. § szerint kell eljárni.

A Szabályrendelet 6. §-a 7. §-ra változik, és a 6. § rendelkezés helyébe az alábbi lép:

A lelkészi képesítés hatályban tartásával és visszaállításával kapcsolatos eljárás
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

A lelkészi képesítés hatályban tartásával és visszaállításával kapcsolatos ügyekben mindazon iratok másolatát be kell csatolni, amelyek a hatályban tartási kérelemhez szükségesek.
A kérelmet határidő nélkül be lehet nyújtani, de a Bizottság csak a meghirdetett vizsgaidőpont előtt legalább 30 nappal korábban szabályszerűen beérkezett kérelmet tárgyalja.
A lelkészi képesítés hatályban tartásával, vagy visszaállításával kapcsolatos eljárás keretében történt egyházmegyei, egyházkerületi megkeresésre az Egységes Lelkészképesítő
Bizottság a korábban lelkészi képesítéssel rendelkezőt elbeszélgetésre hívja be.
Az elbeszélgetés célja, hogy Vizsgabizottság megismerje a megjelent életkörülményeit,
egyházzal való kapcsolatát, és megvizsgálja, hogy magatartása, életvezetése, ismeretei
alkalmassá teszik-e őt a lelkészi képesítés hatályban tartására, vagy ennek visszaállítására – figyelembe véve azt, hogy szolgálati lehetőség esetén ennek ellátására képes és
alkalmas lenne-e.
Az elbeszélgetést és az egyházmegyétől/ egyházkerülettől érkezett iratok áttanulmányozását követően a Vizsgabizottság az alábbi javaslatokat teheti:
a)
Javasolja a lelkészi képesítés hatályban tartását vagy visszaállítását – amennyiben
azt állapítja meg, hogy a megjelent kapcsolata mindvégig aktív maradt az egyházzal, nem egyházi hivatása gyakorlása során is az egyház érdekeit szolgálta, magát
a teológiai tudományokban képezte, rendszeresen látott el egyházi szolgálatokat,
így alkalmas arra, hogy a Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatot végezzen.
b)
Az Egységes lelkészképesítő, vagy különbözeti-honosító vizsga egészének vagy
meghatározott részének letételére kötelezi a jelentkezőt, ha a lelkészi szolgálatok
végzése óta eltelt idő, az aktív egyházi kapcsolat hiánya ezt szükségessé teszi.
c)
Nem javasolja a lelkészi képesítés hatályban tartását, ha
–
a kérelmezőnél olyan fegyelmi, magatartási, életvezetési, vagy mentális problémákat észlel, amely a hatályban tartást kérelmezőt alkalmatlanná teszi a lelkészi szolgálatra, vagy
–
a részére az előírt vizsgát 2 év éven belül nem teljesíti.
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(6)
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A Bizottság határozatban foglalt indokolt véleményéről az egyházmegyei, egyházkerületi
elnökséget értesíti.

4.

A honosító/különbözeti vizsgára jelentkezőknek be kell nyújtani a lelkipásztori jellemzést, más jelentkezőknél ez nem követelmény, így a 3. § 2. 2. pontjából törlendő.

5.

A Szabályrendelet 7. § kiegészül az alábbiak szerint:
(1)
(2)
(3)

6.

A vizsga költségeit az egyházkerületetek vállalják részarányosan.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat 2014. január 1-jén lép hatályba.
Az 1. § (4) bekezdésben rögzített módosítás csak arra a jelentkezőre terjed ki, aki a Szabályrendelet hatályba lépése előtt (2011. január 1-je előtt) létesített a Magyarországi Református Egyházban egyházi jogviszonyt.

A Zsinat a Lelkészképesítő Bizottság fenti tárgyban hozott ELB-1/2013, ELB-2/2013. és ELB-3/2013.
számú határozatait megerősíti.

SZABÁLYRENDELET AZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTÉS RENDJÉRŐL
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

1. § Preambulum
(1)

Az Egységes Lelkészképesítő Vizsga (ELV) a református lelkészi képesítés, illetve a református lelkészi oklevél megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges vizsga a Magyarországi Református Egyház rendjében, a Zsinat ZS. - 159/2007. számú határozata és a Magyar Református Egyház 2009.
május 22-én elfogadott közös alkotmány 22. §(1) és 31. § alapján.
(2)
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.
(3)	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.
(4)
Az 1. § (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól mentesül a Selye János Egyetem Református Teológia Karán diplomát szerzett, Magyarországon kirendelést kapott és itt legalább 3
éves szolgálattal rendelkező, egyházkerületi támogatással rendelkező jelentkező.1
		
A jelentkezés további feltételeit a 3. § szabályozza.

1

A (4) bekezdésben rögzített módosítás csak arra a jelentkezőre terjed ki, aki a Szabályrendelet hatályba lépése
előtt (2011. január 1-je előtt) létesített a Magyarországi Református Egyházban egyházi jogviszonyt. [ld. 7. § (3)]

74

Református Egyház | 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám

(5)

(6)

Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság jár el a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló
2013. törvény 87. §-ában ráruházott jogkörben is, a lelkészi képesítés hatályban tartása, vagy a
lelkészi képesítés visszaállításával kapcsolatos vélemény kiadása tárgyában. Ezen ügyekben
jelen szabályrendelet 6. § szerint kell eljárni.
Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság (ELB) felállításáról a Magyarországi Református Egyház Zsinata dönt.

2. § A vizsga szervezése
(1)

(2)

(3)
(4)
		
		

(5)

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

3. § A vizsgára jelentkezés
(1)
(2)

(3)

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.	Szolgálati igazolás segédlelkészi/VI. éves gyakorlati szolgálatról területileg illetékes egyházmegye esperesi hivatalától;
3.
Ajánlás a területileg illetékes egyházkerület tanácsától (vagy, ha van ilyen, lelkészválasztó
tanácsadó testületétől);
4.
Írásbeli vizsgaanyag benyújtása;
5.
Nyilatkozat arról, hogy az írásbeli anyagot önállóan készítette, a forrásmunkák szakmai
szempontok szerint történő felhasználása alapján;
6.
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.
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(4)

Az ELB elnöke írásban felkéri a 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.
(5)	Hiányzó dokumentumok pótlásának benyújtási határideje augusztus 20.

4. § A vizsga
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

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.
(1.3.)
A Bizottság továbbá összegzi a jelölt szolgálati helyéről, intézményéből érkező véleményeket lelkipásztori alkalmasságáról.
(1.4.)
Az ELB dönt a jelöltek vizsgára bocsátásáról, majd ezt követően az elnök közli a jelöltekkel a bizottság döntését, a vizsga rendjét és beosztását, és az albizottságok összetételét.
(1.5.)
A vizsgáról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelölt személyes adatain túl a beadott írásbeli anyag megnevezését, értékelését, a feltett kérdéseket és a vizsga
összesített végeredményét.
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli anyag jeligével kerül beküldésre.
(2.1.)
Előre kiadott perikópák alapján egy úrnapi igehirdetés benyújtása és a vizsgabizottság
előtti bemutatása, illetve megvédése. Az igehirdetésekkel együtt az előkészítő anyag is
benyújtandó a vizsga meghirdetésével egyidejűleg kiadott szempontrendszer szerint.
(2.2.)
Választott textus alapján egy kazuális igehirdetés (keresztelési vagy esketési vagy temetési) benyújtása és a vizsgabizottság előtti bemutatása, illetve megvédése, a vizsga
meghirdetésével egyidejűleg kiadott szempontrendszer szerint.
(2.3.)
Egy több órát felölelő iskolai vagy gyülekezeti hittanórai óraterv írásbeli benyújtása, valamint megvédése, a vizsga meghirdetésével egyidejűleg kiadott szempontrendszer szerint.
(2.4.)
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 30ig.
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. Ismételt vizsga esetén a jelentkező újabb szolgálati igazolást és/vagy
ajánlást köteles benyújtani. Ha a jelölt 2 tárgyban elégtelen eredményt ért el, a teljes vizsga megismétlésére köteles.
A területileg illetékes egyházkerület ajánlásának hiányában a teljes vizsgaanyag újbóli elkészítésre és
benyújtásra kerül egy következő jelentkezés során.
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5. § Az oklevél
(1)

(2)
(3)

Sikeres lelkészképesítő vizsga esetén az ELB „Református lelkipásztori oklevelet” állít ki, amelyen
szerepel a jelölt neve, születési éve, vizsga eredménye, az országos egyház képviseletére jogosult
püspök-elnök/zsinati elnök és az ELB elnökének aláírása, valamint a Magyarországi Református Egyház Egységes Lelkészképesítő Bizottsága bélyegzője. Az oklevél minta 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. § Lelkészi képesítés hatályban tartásával kapcsolatos eljárás
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

A lelkészi képesítés hatályban tartásával és visszaállításával kapcsolatos ügyekben mindazon
iratok másolatát be kell csatolni, amelyek a hatályban tartási kérelemhez szükségesek.
A kérelmet határidő nélkül be lehet nyújtani, de a Bizottság csak a meghirdetett vizsgaidőpont
előtt legalább 30 nappal korábban szabályszerűen beérkezett kérelmet tárgyalja.
A lelkészi képesítés hatályban tartásával, vagy visszaállításával kapcsolatos eljárás keretében
történt egyházmegyei, egyházkerületi megkeresésre az Egységes Lelkészképesítő Bizottság a
korábban lelkészi képesítéssel rendelkezőt elbeszélgetésre hívja be.
Az elbeszélgetés célja, hogy Vizsgabizottság megismerje a megjelent életkörülményeit, egyházzal való kapcsolatát, és megvizsgálja, hogy magatartása, életvezetése, ismeretei alkalmassá teszik-e őt a lelkészi képesítés hatályban tartására, vagy ennek visszaállítására – figyelembe
véve azt, hogy szolgálati lehetőség esetén ennek ellátására képes és alkalmas lenne-e.
Az elbeszélgetést és az egyházmegyétől / egyházkerülettől érkezett iratok áttanulmányozását
követően a Vizsgabizottság az alábbi javaslatokat teheti:
a)

Javasolja a lelkészi képesítés hatályban tartását vagy visszaállítását, amennyiben
azt állapítja meg, hogy a megjelent kapcsolata mindvégig aktív maradt az egyházzal, nem egyházi hivatása gyakorlása során is az egyház érdekeit szolgálta, magát
a teológiai tudományokban képezte, rendszeresen látott el egyházi szolgálatokat,
így alkalmas arra, hogy a Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatot
végezzen.

b)

Az Egységes lelkészképesítő, vagy különbözeti-honosító vizsga egészének vagy
meghatározott részének letételére kötelezi a jelentkezőt, ha a lelkészi szolgálatok
végzése óta eltelt idő, az aktív egyházi kapcsolat hiánya ezt szükségessé teszi.

c)

Nem javasolja a lelkészi képesítés hatályban tartását, ha
–
a kérelmezőnél olyan fegyelmi, magatartási, életvezetési, vagy mentális
problémákat észlel, amely a hatályban tartást kérelmezőt alkalmatlanná
teszi a lelkészi szolgálatra, vagy
–
a részére az előírt vizsgát 2 év éven belül nem teljesíti.

A Bizottság határozatban foglalt indokolt véleményéről az egyházmegyei, egyházkerületi elnökséget értesíti.
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7. § Vegyes rendelkezés
(1)
(2)
(3)

A vizsga költségeit az egyházkerületetek vállalják részarányosan.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat 2014. január 1-jén lép hatályba.
Az 1. § (4) bekezdésben rögzített módosítás csak arra a jelentkezőre terjed ki, aki a Szabályrendelet
hatályba lépése előtt (2011. január 1-je előtt) létesített a Magyarországi Református Egyházban egyházi jogviszonyt.

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS HITTANÁR-NEVELŐTANÁR OSZTATLAN KÉPZÉS
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI TÁRGYÁBAN
ZS. - 318/2013.11.15.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanár-nevelőtanár osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei tárgyában született előterjesztésben foglaltakat elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A HITTANÁR-NEVELŐTANÁR OSZTATLAN KÉPZÉS
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI TÁRGYÁBAN
1.
A tanárszak kkk szerinti megnevezése (magyar és angol nyelven):
		
hittanár-nevelőtanár (általános iskolai és középiskolai)
		Teacher of Religious Education
2.a.

		

A tanárképzésben szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben történő, kkk szerinti
megjelölése (magyar és angol nyelven):
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése MA)
szakképzettség: okleveles általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Religious Education
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

2.b.
		
		
		

A tanári szakképzettség oklevélben történő, sajátos felekezeti megnevezése
(magyar és angol nyelven):
szakképzettség: okleveles általános iskolai és középiskolai református vallás és nevelőtanár
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Reformed Religious Education

3.
		

Képzési területet:
pedagógusképzés, hitoktatási terület

4.
		

Képzési cél:
Felkészítés a hittanár-nevelőtanári hivatásra a hittan- és a vallásoktatás és a keresztyén nevelés különböző színterein (iskola, egyházközség, egyéb intézmény), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A hittanár-nevelőtanár (illetve felekezeti megfelelője, a református vallás- és
nevelőtanár) szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdés
c) pontja szerinti pedagógus-munkakör betöltésére jogosít.
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5.

A képzési idő félévekben és a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
5.1.
A képzési idő félévekben:
A)
egyszakos osztatlan képzésben: 10 félév
B)
szakpárban (középiskolai + általános iskolai tanári): 11 félév (szakpár összesen)
C)
szakterület szerinti nem tanári szakon (református teológia szak, református teológia szak – lelkész szakirány) szerzett mesterfokozatot követően (egyszakos általános iskolai és középiskolai tanári) képzésben: 2 félév
D)
ugyanazon a szakterületen főiskolai szintű / alapszintű (BA) tanári szakképzettség
(református hittanoktató (katekéta) szakképzettség) birtokában, egyszakos (középiskolai tanári) képzésben: 2 félév
E)
egyéb főiskolai, egyetemi, alapszintű (BA) vagy mesterszintű (MA) tanári szakképzettség birtokában, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos (középiskolai) mesterképzésben: 4 félév
F)
tanító szakképzettség birtokában egyszakos általános iskolai tanári képzésben: 5
félév
5.2.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
A)
egyszakos osztatlan képzésben: 300 kredit
B)
szakpárban (középiskolai + általános iskolai tanári): 330 kredit (szakpár összesen)
C)
szakterület szerinti nem tanári szakon (református teológia szak, református teológia szak – lelkész szakirány) szerzett mesterfokozatot követően (egyszakos középiskolai tanári): 60 kredit
D)
ugyanazon a szakterületen főiskolai szintű / alapszintű (BA) tanári szakképzettség
(református hittanoktató (katekéta) szakképzettség) birtokában, egyszakos (középiskolai tanári) képzésben: 60 kredit
E)
egyéb főiskolai, egyetemi, alapszintű (BA) vagy mesterszintű (MA) tanári szakképzettség birtokában, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos (középiskolai) mesterképzésben: 120 kredit
F)
tanító szakképzettség birtokában egyszakos általános iskolai tanári képzésben:
150 kredit

A) Egyszakos osztatlan képzés
– általános iskolai és középiskolai református vallás- és nevelőtanár –
Képzési idő: 10 félév, ebből az összefüggő egyéni gyakorlat 2 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
Szakterületi ismeretek kreditértéke: 180 kredit
Tanári felkészítés kreditértéke: 100 kredit, ebből az összefüggő egyéni gyakorlat: 50 kredit (min. 20
kredit általános iskolai és min. 20 kredit középiskolai szinten végzett gyakorlat).
Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek értéke: 20 kredit
A/5.3. A református vallás- és nevelőtanári szakképzettség elemei
A/5.3.1. Szakterületi ismeretek (180 kredit):
a)

Alapozó ismeretek (35–55 kredit)
–
bibliai sáv: az Ó- és az Újszövetség története (bevezetéstani ismeretek), ó- és újszövetségi Szentírás könyveinek tartalmi ismerete (bibliaismeret) (min. 16 kredit)
–
rendszeres sáv: a református egyház hitvallásainak ismerete, bölcseleti alapismeretek, bevezetés az egyházi életbe, egyháztörténeti alapismeretek, bevezetés
a teológiai tudományok rendszerébe, a teológiai kutatás módszertanába (min. 16
kredit).
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Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei I. (80–110 kredit)
–
bibliai sáv: a bibliai kor történelmi és kulturális jellemzői, a bibliai szövegek megértésének elmélete (min. 12 kredit)
–
rendszeres sáv: a keresztyén hit alapkérdései, különös tekintettel a mai ember kérdésfelvetéseire, a keresztyénség erkölcsi-etikai normáinak rendszere (min. 13 kredit)
–
katechetikai sáv: a katechézis elmélete és gyakorlata, pasztorálpszichológiai és
lelkigondozási ismeretek, egyházi ének és liturgikai ismeretek, a vallásosság, a
spiritualitás és az egyházi élet lélektani összefüggései, kommunikáció egyházi és
iskolai közegben (min. 16 kredit)
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei II. (35–45 kredit)
–
bibliai sáv: a világvallások ismerete és története, az írásmagyarázat gyakorlata, óés újszövetségi bibliai teológia (min. 14 kredit)
–
rendszeres sáv: a teológia története és rendszere, a bölcselet története és a vallás
bölcseleti megítélése, a keresztény egyház történetének korszakai (min. 12 kredit)
–
valláspedagógiai sáv: hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók, a tanulók családi háttere és a családi életre nevelés, kollégiumi nevelés elvei és feladatai (min. 6
kredit)
Szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 8 kredit

A/5.3.2. A tanári felkészítés ismeretkörei (100 kredit)
–

–

–

–

–

pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek: a nevelés története és
elmélete, személyiséglélektani és fejlődéslélektani ismeretek, a pedagógus személyiség jellemzői, a pedagógus önismerete, a nevelési, a tanítási és a tanulási folyamatok pszichológiája, általános didaktikai alapkérdések és koncepciók, a tanítás
módszertana, az iskola szervezettana, a nevelés és oktatás szociológiai helyzete
az egyházban és azon kívül, valamint ennek vizsgálata (min. 28 kredit, ebből az
összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok kreditértéke legalább 2 kredit)
szakmódszertani ismeretek: valláspedagógiai és szakdidaktikai (szakmódszertani) alapismeretek, a hit- és erkölcstan különféle tananyagtípusainak didaktikája és
módszertana az általános iskolai és a középiskolai oktatáshoz (min. 8 kredit, az
összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok további
kreditértéke legalább 2 kredit)
képzéssel párhuzamosan szervezett gyakorlatok: katechetikai gyakorlat, szakmódszertani műhelygyakorlat, iskolai blokkgyakorlat, gyakorló iskolai gyakorlat (min.
2 kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával a szaktárgy tanításával
kapcsolatos tanítási gyakorlat legalább 15 óra)
összefüggő egyéni gyakorlat köznevelési intézményekben (50 kredit, amelyből a
gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok kreditértéke legfeljebb 8 kredit és
az általános és középiskolai szinten végzett gyakorlat min. 20-20 kredit)
portfólió (min. 2 kredit)

A/5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek értéke: 20 kredit
A/5.5. Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:
–

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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B) Osztatlan képzés szakpárban
általános iskolai és középiskolai református vallás- és nevelőtanár –
Képzési idő: 11 félév, ebből az összefüggő egyéni gyakorlat 2 félév
Összegyűjtendő kreditek száma összesen: 330 kredit
Szakterületi ismeretek kreditértéke összesen: 230 kredit
Református vallás- és nevelőtanár szakterületre eső ismeretek: 98 kredit
Tanári felkészítés kreditértéke szakpárban összesen: 100 kredit, ebből az összefüggő egyéni gyakorlat a két szakra összesen: 50 kredit
Református vallás- és nevelőtanár tanári felkészítését szolgáló ismeretek: max. 22 kredit, összefüggő
egyéni gyakorlat: 25 kredit
Szabadon választható tárgyak a református vallás- és nevelőtanár szakterületen: 2 kredit
B/5.3. A református vallás- és nevelőtanári szakképzettség elemei:
B/5.3.1. Szakterületi ismeretek a református vallás- és nevelőtanár szakterületen (98 kredit):
a)

b)

c)

d)

Alapozó ismeretek (32 kredit)
–
bibliai sáv: az Ó- és az Újszövetség könyveinek története (bevezetéstani ismeretek),
ó- és újszövetségi Szentírás könyveinek tartalmi ismerete (bibliaismeret) (16 kredit)
–
rendszeres sáv: a református egyház hitvallásainak ismerete, bölcseleti alapismeretek, bevezetés az egyházi életbe, egyháztörténeti alapismeretek, bevezetés a teológiai tudományok rendszerébe, a teológiai kutatás módszertanába (16 kredit)
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei I. (41 kredit)
–
bibliai sáv: a bibliai kor történelmi és kulturális jellemzői, a bibliai szövegek megértésének elmélete (12 kredit)
–
rendszeres sáv: a keresztyén hit alapkérdései, különös tekintettel a mai ember kérdésfelvetéseire, a keresztyénség erkölcsi-etikai normáinak rendszere (13 kredit)
–
katechetikai sáv: a katechézis elmélete és gyakorlata, pasztorálpszichológiai és
lelkigondozási ismeretek, egyházi ének és liturgikai ismeretek, a vallásosság, a
spiritualitás és az egyházi élet lélektani összefüggései, kommunikáció egyházi és
iskolai közegben (16 kredit)
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei II. (17 kredit)
–
bibliai sáv: a világvallások átfogó ismerete, az ó- és újszövetségi írásmagyarázat
gyakorlata, ó- és újszövetségi bibliai teológia (8 kredit)
–
rendszeres sáv: a keresztyén hit rendszere, a keresztény egyház történetének korszakai (7 kredit)
–
valláspedagógiai sáv: hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók (2 kredit)
Szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 8

B/5.3.2. A tanári felkészítés ismeretkörei
(75 kredit + másik szakhoz kapcsolódó egyéni iskolai gyakorlat kreditértéke 25 kredit)
a)

b)

Szakpárral közös ismeretek (min. 28 kredit)
–
pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek: a nevelés története és
elmélete, személyiséglélektani és fejlődéslélektani ismeretek, a pedagógus személyiség jellemzői, a pedagógus önismerete, a nevelési, a tanítási és a tanulási folyamatok pszichológiája, általános didaktikai alapkérdések és koncepciók, a tanítás
módszertana, az iskola szervezettana, a nevelés és oktatás szociológiai helyzete
az egyházban és azon kívül, valamint ennek vizsgálata (min. 28 kredit)
Református vallás- és nevelőtanár tanári felkészítést szolgáló ismeretek (max. 47 kredit)
–
szakmódszertani ismeretek: valláspedagógiai és szakdidaktikai (szakmódszertani) alapismeretek, a hit- és erkölcstan különféle tananyagtípusainak didaktikája és
módszertana az általános iskolai és a középiskolai oktatáshoz (min. 8 kredit, az
összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok további
kreditértéke legalább 2 kredit)
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képzéssel párhuzamosan szervezett gyakorlatok: katechetikai gyakorlat, szakmódszertani műhelygyakorlat, iskolai blokkgyakorlat, gyakorló iskolai gyakorlat (min.
2 kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával a szaktárgy tanításával
kapcsolatos tanítási gyakorlat legalább 15 óra)
összefüggő egyéni gyakorlat köznevelési intézményekben (25 kredit, amelyből a
gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok kreditértéke legfeljebb 4 kredit és
az általános és középiskolai szinten végzett gyakorlat min. 10-10 kredit)
portfólió (min. 2 kredit)

B/5.4. A szabadon választható tárgyak a református vallás- és nevelőtanár szakterületen: 2 kredit
B/5.5. Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:
–

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

C) Egyszakos szakterület szerinti nem tanári szakra
(okleveles református teológus-lelkész, okleveles református teológus szakképzettségre) építve
– általános iskolai és középiskolai református vallás- és nevelőtanár–
Képzési idő: 2 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
Tanári felkészítés kreditértéke: 60 kredit, ebből az összefüggő egyéni gyakorlat: 20 kredit
C/5.3. A református vallás- és nevelőtanár szakképzettség elemei
C/5.3.1. A tanári felkészítés ismeretkörei (60 kredit)
–

–

–
		
–
–

pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek: a nevelés története és
elmélete, személyiséglélektani és fejlődéslélektani ismeretek, a pedagógus személyiség jellemzői, a pedagógus önismerete, a nevelési, a tanítási és a tanulási folyamatok pszichológiája, általános didaktikai alapkérdések és koncepciók, a tanítás
módszertana, az iskola szervezettana, a nevelés és oktatás szociológiai helyzete
az egyházban és azon kívül, valamint ennek vizsgálata (28 kredit)
szakmódszertani ismeretek: valláspedagógiai és szakdidaktikai (szakmódszertani) alapismeretek, a hit- és erkölcstan különféle tananyagtípusainak didaktikája és
módszertana (speciális szakmódszertan), hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók, kollégiumi nevelés elvei és feladatai (8 kredit)
képzéssel párhuzamosan szervezett gyakorlatok: gyakorló iskolai gyakorlat
(2 kredit)
összefüggő egyéni gyakorlat köznevelési intézményben (20 kredit)
portfólióhoz rendel kreditérték: 2 kredit

C/5.4. Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:
–

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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D) Egyszakos tanárképzés
református hittanoktató (katekéta) szakképzettségre építve
– középiskolai református vallás- és nevelőtanár –
Képzési idő: 2 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
Szakterületi ismeretek kreditértéke: 50 kredit
Tanári felkészítés kreditértéke: 10 kredit
D/5.3. A tanári szakképzettség elemei
D/5.3.1. Szakterületi ismeretek (50 kredit):
–
–
–
–

bibliai sáv: a világvallások ismerete és története, az ó- és újszövetségi írásmagyarázat gyakorlata, ó- és újszövetségi bibliai teológia (22 kredit)
rendszeres sáv: a teológia története és rendszere, a bölcselet története és a vallás
bölcseleti megítélése, a keresztény egyház történetének korszakai (17 kredit)
valláspedagógiai sáv: hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók, a tanulók családi
háttere és a családi életre nevelés, kollégiumi nevelés elvei és feladatai (6 kredit)
Szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

D/5.3.2. A tanári felkészítés ismeretkörei (10 kredit)
–
–
–

szakmódszertani ismeretek: a hit- és erkölcstan különféle tananyagtípusainak didaktikája és módszertana (speciális szakmódszertan) (6 kredit)
képzéssel párhuzamosan szervezett gyakorlatok: szakmódszertani műhelygyakorlat, gyakorló iskolai gyakorlat (2 kredit)
portfólióhoz rendelt kreditérték: 2 kredit

D/5.4. Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:
–

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

E) Egyéb főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú
tanári szakképzettség birtokában,
újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló
egyszakos (általános és középiskolai) mesterképzés
Képzési idő: 4 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Szakterületi ismeretek: 100 kredit
Tanári felkészítés kreditértéke: 20 kredit
			
E/5.3. A tanári szakképzettség elemei
E/5.3.1. Szakterületi ismeretek (98 kredit):
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Alapozó ismeretek (32 kredit)
–
bibliai sáv: az Ó- és az Újszövetség könyveinek története (bevezetéstani ismeretek),
ó- és újszövetségi Szentírás könyveinek tartalmi ismerete (bibliaismeret) (16 kredit)
–
rendszeres sáv: a református egyház hitvallásainak ismerete, bölcseleti alapismeretek, bevezetés az egyházi életbe, egyháztörténeti alapismeretek, bevezetés a teológiai tudományok rendszerébe, a teológiai kutatás módszertanába (16 kredit)
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei I. (41 kredit)
–
bibliai sáv: a bibliai kor történelmi és kulturális jellemzői, a bibliai szövegek megértésének elmélete (12 kredit)
–
rendszeres sáv: a keresztyén hit alapkérdései, különös tekintettel a mai ember kérdésfelvetéseire, a keresztyénség erkölcsi-etikai normáinak rendszere (13 kredit)
–
katechetikai sáv: a katechézis elmélete és gyakorlata, pasztorálpszichológiai és
lelkigondozási ismeretek, egyházi ének és liturgikai ismeretek, a vallásosság, a
spiritualitás és az egyházi élet lélektani összefüggései, kommunikáció egyházi és
iskolai közegben (16 kredit)
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei II. (17 kredit)
–
bibliai sáv: a világvallások átfogó ismerete, az ó- és újszövetségi írásmagyarázat
gyakorlata, ó- és újszövetségi bibliai teológia (8 kredit)
–
rendszeres sáv: a keresztyén hit rendszere, a keresztyény egyház történetének korszakai (7 kredit)
–
valláspedagógiai sáv: hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók (2 kredit)
Szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 8 kredit

E/5.3.2. A tanári felkészítés ismeretkörei (20 kredit)
–
–

–
–

pedagógiai és pszichológiai ismeretek: kollégiumi nevelés elvei és feladatai (2 kredit)
szakmódszertani ismeretek: valláspedagógiai és szakdidaktikai (szakmódszertani) alapismeretek, a hit- és erkölcstan különféle tananyagtípusainak didaktikája és
módszertana (szakmódszertan) (8 kredit)
képzéssel párhuzamosan szervezett gyakorlatok: szakmódszertani műhelygyakorlat, iskolai blokkgyakorlat, gyakorló iskolai gyakorlat (8 kredit)
portfólióhoz rendelt kreditérték: 2 kredit

E/5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek értéke: 2 kredit
E/5.5. Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:
–

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

F) Tanító szakképzettség birtokában
egyszakos általános iskolai és középiskolai tanári képzés
Képzési idő: 5 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 150 kredit
Szakterületi ismeretek: 98 kredit
Tanári felkészítés kreditértéke: 50 kredit, ebből összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 25 kredit
Szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek értéke: 2 kredit
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F/5.3. A tanári szakképzettség elemei
F/5.3.1. Szakterületi ismeretek (98 kredit):
a)

b)

c)

d)

Alapozó ismeretek (32 kredit)
–
bibliai sáv: az Ó- és az Újszövetség könyveinek története (bevezetéstani ismeretek),
ó- és újszövetségi Szentírás könyveinek tartalmi ismerete (bibliaismeret) (16 kredit)
–
rendszeres sáv: a református egyház hitvallásainak ismerete, bölcseleti alapismeretek, bevezetés az egyházi életbe, egyháztörténeti alapismeretek, bevezetés a teológiai tudományok rendszerébe, a teológiai kutatás módszertanába (16 kredit)
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei I. (41 kredit)
–
bibliai sáv: a bibliai kor történelmi és kulturális jellemzői, a bibliai szövegek megértésének elmélete (12 kredit)
–
rendszeres sáv: a keresztyén hit alapkérdései, különös tekintettel a mai ember kérdésfelvetéseire, a keresztyénség erkölcsi-etikai normáinak rendszere (13 kredit)
–
katechetikai sáv: a katechézis elmélete és gyakorlata, pasztorálpszichológiai és
lelkigondozási ismeretek, egyházi ének és liturgikai ismeretek, a vallásosság, a
spiritualitás és az egyházi élet lélektani összefüggései, kommunikáció egyházi és
iskolai közegben (16 kredit)
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei II. (17 kredit)
–
bibliai sáv: a világvallások átfogó ismerete, az ó- és újszövetségi írásmagyarázat
gyakorlata, ó- és újszövetségi bibliai teológia (8 kredit)
–
rendszeres sáv: a keresztyén hit rendszere, a keresztény egyház történetének korszakai (7 kredit)
–
valláspedagógiai sáv: hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók (2 kredit)
Szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 8 kredit

F/5.3.2. A tanári felkészítés ismeretkörei (50 kredit)
–

–

–

–

–

pedagógiai és pszichológiai ismeretek: az iskola szervezettana, a nevelés és oktatás szociológiai helyzete az egyházban és azon kívül, valamint ennek vizsgálata
hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók, kollégiumi nevelés elvei és feladatai
(6 kredit)
szakmódszertani ismeretek: valláspedagógiai és szakdidaktikai (szakmódszertani) alapismeretek, a hit- és erkölcstan különféle tananyagtípusainak didaktikája és
módszertana az általános iskolai és a középiskolai oktatáshoz (min. 8 kredit, az
összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok további
kreditértéke legalább 2 kredit)
képzéssel párhuzamosan szervezett gyakorlatok: katechetikai gyakorlat, szakmódszertani műhelygyakorlat, iskolai blokkgyakorlat, gyakorló iskolai gyakorlat (min.
2 kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával a szaktárgy tanításával
kapcsolatos tanítási gyakorlat legalább 15 óra)
összefüggő egyéni gyakorlat köznevelési intézményekben (25 kredit, amelyből a
gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok kreditértéke legfeljebb 4 kredit és
az általános és középiskolai szinten végzett gyakorlat min. 10-10 kredit)
portfólió (min. 2 kredit)

F/5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek értéke: 2 kredit
F/5.5. Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:
–

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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A református vallás- és nevelőtanár tudása, képességei, készségei
6.1.
A tanulói személyiség fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén
6.1.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 1.1. pontja szerint
Különösen:
– Ismeri a hitfejlődés és a vallásosság alakulásának szakaszait, az egyes fejlődési szinteken felmerülő igényeket, jellemző viszonyulási módokat és képzeteket,
esetleges krízis-folyamatokat.
– Ismeri az egyházi közösségek életének kölcsönhatásait, konfliktushelyzeteit és
a konstruktív problémamegoldás módjait és technikáit.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár ismeri a konkrét tapasztalatokon tájékozódó (ún. „mitikus-szószerinti”), valamint a személyes kapcsolati élményeket kereső (ún.
„szintetikus-konvencionális”) hitmód sajátosságait, s a két fejlettségi szint közötti átmenet előmozdításának tényezőit és nehézségeit. Ismeri az adott korosztály vallási, illetve morális ítéletalkotási mechanizmusait, az ezek hátterében
meghúzódó várakozásokat, félelmeket és vágyakat. Tisztában van az istenképzet jellemzőivel és változásaival, továbbá a szimbólummegértés módosításának, alakításának a lehetőségeivel.
– A középiskolai tanár ismeri a személyes kapcsolatok őszinteségének és érzelmi
töltésének jelentőségét a tanulók hitének alakulásában. Ismeri a fiatalok identitáskeresésével összefüggő hitbeli kérdéseket, kételyeket és problémákat. Ismeri mind a szentimentális, mind a deisztikus transzcendens-kapcsolat szélsőségeit, valamint azokat az utakat és módokat, amelyek által egy személyes
Isten-kapcsolaton alapuló praxis pietatis alakítható ki a fiatalokban. Látja, hogy
a tanulók egészséges önértelmezése és önbecsülése szempontjából milyen
jellegű hittapasztalatokra és szemléletbeli tisztázódásokra van szükség.
6.1.2. Képességek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 1.2. pontja szerint
Különösen:
–	Támogató partnerként képes minden egyes tanulót saját adottságainak és lehetőségeinek megfelelően segíteni emberi és hitbeli fejlődésében.
– Képes a tanulókat belső és külső konfliktusaikban és életproblémáikban
lelkigondozói módon segíteni.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár képes a tanulók kisebbrendűségi érzéseiben, kudarcélményeiben hitbeli segítséget nyújtani. Képes a tekintélytisztelet elbizonytalanodását az Isten előtt felelős önállóság erősítésével ellensúlyozni.
– A középiskolai tanár képes egyénileg is odafigyelni a tanulókra, el tudja fogadni
sajátos megközelítési módjaikat és a melléállásával testvéri támogatásáról biztosítja őket.
6.1.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 1.3. pontja szerint
Különösen:
– Minden lehetőséget kihasznál arra, hogy a tanulók és a gyülekezet között találkozásokat hozzon létre, és a tanulókat gyülekezeti tapasztalatokhoz juttassa.
– A tanulók konkrét élethelyzeteiben segít hitből fakadó döntések meghozatalában a saját életútjukra nézve, valamint erkölcsi kérdésekben.
– Szervezi a tanulók tapasztalatszerzési lehetőségeit önkéntes szolgálatok keretében a diakónia és a gyülekezeti élet egyéb területein.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár bátorítja a tanulókat arra, hogy a kérdéseiket a legvégső konzekvenciákig gondolják végig, segíti a tanulókat gondolataik önálló
megfogalmazásában, másokkal való megosztásában és megértetésében.
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A középiskolai tanár kész a hitben érettebb testvér szeretetével és felelősségével viszonyulni a tanulókhoz, és készen áll a legkényesebb kérdések, valamint
az Istennel kapcsolatosan felvetődő legmakacsabb kételyek baráti hangulatú
megvitatására is.
Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése:
6.2.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.1. pontja szerint
Különösen:
– Ismeri a hatékony közösségi munka feltételeit a tanulócsoportokban, alkalmazkodva a sajátos gyülekezeti körülményekhez.
– Tisztában van a gyülekezeti élet belső dinamikájával, valamint a közösségvállalás és közösségmegélés sajátosságaival a szeretet parancsolatának érvénye
mellett.
– Tudja, hogy milyen többletlehetőségek és milyen feladatok tartoznak a hívők
közösségéhez.
– Ismeri a különböző kegyességi irányzatok sajátosságait és a tanulók életkori
adottságokból fakadó vonzódását meghatározott kegyességi stílusokhoz.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár ismeri azokat a módszereket, amelyek a tanulókat
önálló alkotómunkára és képességeik összemérésére ösztönzik. Tudja miként
juttathatók sikerélményhez a kevésbé rátermett személyek. Ismeri a lányok és
a fiúk eltérő társas és csoportviselkedésének a jellemzőit.
– A középiskolai tanár amellett, hogy ismeri a csoportdinamika szabályszerűségeit, változatos eszközrendszerrel bír a spirituálisan is intenzív csoportélmények biztosításához. Tudja ugyanakkor, hogy a tanulóknak milyen egyéni igényei vannak.
6.2.2. Képességek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2. pontja szerint
Különösen:
– Képes gondoskodni arról, hogy a tanulók a hittanórai közösségben elfogadottnak és biztonságban érezzék magukat, egymást tiszteljék, egymásért és a közösségért felelősséget vállaljanak.
– Hatékonyan tudja bevonni a félénk, gátlásokkal küzdő, ezért perifériára szorult
tanulókat a közösségbe, megtapasztaltatva ezzel azt a bibliai üzenetet, hogy
Isten különös figyelmet szentel az „kicsinyeknek”.
– Képes krisztusi szeretetből fakadó elfogadó és empatikus viselkedésre és ebben folyamatos példamutatásra a tanulók előtt.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár képes megakadályozni egyes tanulók marginalizálódását, keresztyén alapon tudja kezelni a mobbing-jelenségeket. Fel tudja ébreszteni a tanulók felelősségtudatát egymás iránt.
– A középiskolai tanár képes egyidejűleg figyelni a tanulók egyéni vallási-spirituális igényeire, szabadságvágyára és betölteni a hit közösségi megélésének, a
tapasztalatok kicserélésének a szükségletét.
6.2.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.3. pontja szerint
Különösen:
– Hitbeli meggyőződésének megfelelően mindent elkövet azért, hogy a tanulás
gondoskodó és igazságos közösségben folyjék, és őrködik a közösség e jellemzőinek fenntartásán.
– Segíti a tanulók egyéni küldetéstudatának kibontakozását, ugyanakkor ösztönzi őket közösségi áldozatvállalásra, valamint a többiekre való ráhagyatkozásra. Vagyis „létbátorságra” segít mind az individuáció, mind a participáció terén
(Tillich).
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A konfliktusok és más problémák csoportos megoldásában felhívja a figyelmet
a sajátosan keresztyén vonatkozásokra: a megbocsátásra, az önkéntes áldozatvállalásra, a jóvátételre és az őszinte tisztázásra.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár ügyel arra, hogy a csoportos történések, a tanulók
közötti interakciók és a tanár-diák kapcsolat eseményei megfeleljenek az igazságosság és a gondoskodó szeretet kritériumainak.
– A középiskolai tanár nem irányító-gondoskodó módon (anyáskodva-atyáskodva) nem is bizalmaskodó viselkedéssel, hanem a csoportfolyamatokban való
aktív részvétellel, valamennyi csoporttagra azonos figyelmet szentelve demonstrálja a krisztusi testvériséget és összetartozást. Kész a fiatalok minden
megnyilvánulását lelkigonodozói attitűddel fogadni.
A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén:
6.3.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 3.1. pontja szerint
Különösen:
– Járatos a Biblia világában, a saját felekezete hitvallásaiban, a keresztyén ünnepek tartalmában, az egyház élő hithagyományában, valamint istentiszteletiliturgikus gyakorlatában.
– Ismeri a hittudományok rendszerét, az e rendszerben és ennek határterületein
felmerülő új problémák, jelenségek kritikus feldolgozásának módszertanát.
– Alapvető ismeretekkel rendelkezik a világvallásokról és más keresztyén felekezetek felfogásáról, amelyek tanítását a keresztyén hit és saját felekezete hitvallásainak szempontjából képes értelmezni és értékelni.
– Hitbeli ismereteinek segítségével válaszolni tud a hittel és a keresztyén erkölc�csel kapcsolatban fölvetődő kérdésekre és ellenvetésekre, saját maga pedig
keresztyén etikai normák szerinti életvitelt folytat.
–	Hitbeli tudását bele tudja helyezni a tudományok rendszerébe, össze tudja vetni
a filozófia, a természet- és társadalomtudományok megismerési módszereivel,
tudományos eredményeivel.
– A hitbeli tudást egzakt módon úgy is át tudja adni, hogy az tanítványai addig
megszerzett világképére, fogalom-, érték- és eszményrendszerére is tekintettel
van.
– Tisztában van azzal, hogy minden egyes tanítványának a saját egyéni útján kell
fejlődnie a hitbeli megértésben, és ismeri irányításuk módszereit.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár ismeri azoknak a történelmi személyiségeknek, művészeknek, íróknak, költőknek, tudósoknak, vagy más kiválóságoknak az életpéldáját, akik Isten iránti hittel és Neki engedelmeskedve futották be pályájukat.
Ismeri továbbá azokat a didaktikai eljárási módokat, amelyek segítségével a
tanulók „alkotások” létrehozásával fejezhetik ki véleményüket a hit tartalmairól
és megélésének módjairól.
– A középiskolai tanár alaposan ismeri azokat a témaköröket, amelyek a fiatalokat leginkább foglalkoztatják (teodícea problémája, halál utáni élet, világ
keletkezése és vége, szexuáletikai kérdések, eutanázia, szabad akarat, isteni
gondviselés stb.). Tisztában van nemcsak a református teológiai válaszokkal,
hanem a bölcseleti, természettudományos felismerésekkel is, valamint ismeri a
más keresztyén felekezetek és a világvallások felfogását. Ugyanennyire ismeri
a fiatalok kérdésfelvetésének a módjait, és a kérdéseik hátterében meghúzódó
szándékokat, motívumokat.
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6.3.2. Képességek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 3.2. pontja szerint
Különösen:
– Össze tudja kapcsolni a tanulók máshol megszerzett ismereteit, készségeit és
képességeit a hittanórákon elsajátítandó ismeretekkel, készségekkel és képességekkel.
– Képes – saját életpéldáján keresztül is – ráébreszteni tanulóit arra, hogy a hitbeli növekedés egész életen át tartó folyamat, állandó kölcsönhatásban a világban szerzett egyéb ismeretekkel és tapasztalatokkal.
– A bibliai szövegeket és a keresztény hagyományt aktualizálni tudja a tanulóknak saját tapasztalatain és a hívő közösség életén keresztül is.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár képes a tanulókkal felfedeztetni a világ sok-sok titka és
érdekessége mögött Isten jelenlétét csakúgy, mint azt a csodát, hogy Isten az
egyes emberek életét is számon tartja és igazgatja, és jelentős feladatokat bíz
rájuk az élet legkülönbözőbb területein.
– A középiskolai tanár képes az élet bármely területén felvetődő kérdést az Ige
világosságában szemlélni és a tanulókat sok beszélgetés által e gondolkodásmódra rávezetni. Képes a fiatalokban, az őket feszítő kérdésekkel kapcsolatban
az Isten válaszai iránti nyitottságot fenntartani.
6.3.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 3.3. pontja szerint
Különösen:
– A hit- és erkölcstani ismeretek átadása közben rendszeresen figyel a tanulók
egyéni élményvilágára és már másutt megszerzett ismereteire.
–	Ösztönzi a tanulókat arra, hogy különböző nézőpontokból tudják értelmezni a
tanult ismereteket, tudják megérteni és értékelni a sajátjuktól eltérő nézeteket,
hitfelfogásokat, képesek legyenek a párbeszédre a másként gondolkodókkal.
– Tanítását mindig az elmélet és a gyakorlat egységében végzi: cselekedetekben
tevékeny hitre nevel, amely megmutatkozik a szakrális és közösségi ünneplés
alkalmaiban is
– A mindennapokban fölvetődő kérdésekre, kihívásokra és nehézségekre a tanulókkal együtt keresi a hitbeli választ.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár kész megosztani a tanulókkal mindazt, amit maga a
világból és az emberi kultúrából felfedezett, de készséget mutat arra is, hogy
elkísérje őket felfedező útjaikon. Megnyitja a szemüket azokra az értékekre,
amelyeket hitvalló elődeink hagytak ránk. Nagy súlyt helyez az osztálytermen
kívüli tapasztalatszerzésre és e tapasztalatok alapos feldolgozására.
– A középiskolai tanár gondoskodik arról, hogy a tanulók autentikus forrásokból
tájékozódjanak, amikor a kérdéseikre választ keresnek. Megszervezi, hogy a
különféle világ- és életfelfogások képviselőivel, hitvalló keresztyén emberekkel
közvetlen találkozásokat éljenek át. Törekszik arra, hogy a tanítványai megtanulják úgy az egyetemes emberi kultúra, mint az egyházi hagyomány dokumentumait kritikusan elemezni és belőlük üzeneteket, tanulságokat nyerni.
A pedagógiai folyamat tervezése
6.4.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 4.1. pontja szerint
Különösen:
– Az általános pedagógiai-pszichológiai ismereteken túl jártas a hittanár-nevelőtanársághoz szükséges sajátos valláspedagógiai-valláspszichológiai ismeretek világában, áttekintése van a tanulás antropológiai, pszichológiai és szociokulturális előfeltételeiről.
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Ismeri a környezet lehetséges hatásait az egyén hitbeli növekedésére.
Látja a személyes érlelődés és a hitbeli növekedés kölcsönhatását, továbbá
a közösség és az egyének egymásra hatását a tanulót körülvevő különféle
környezetekben (iskola, család, egyházközség stb.)
– Ismeri a tanulók vallási szocializációjának folyamatait, esélyeit, korlátait és nehézségeit, és ezek figyelembevételével segíti pozitív előrehaladását.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár ismeri a tanulók tekintélyhez való viszonyulását és az
ezen a téren esedékes változásokat, valamint azokat a pozitív vagy negatív hatásokat, amelyek egy konkrét, kevéssé szimbolikus és sokszor a szülőképhez
igazodó istenképzetre vezethetők vissza. Ismeri továbbá a tanulók biztonságvágyát, alkalmazkodási készségét is, amely a vallásos szokások kialakulásának kedvez.
– A középiskolai tanár ismeri azt a feszültséget, ami a szülői ház nevelési elvei és
a kortárscsoport elvárásai között feszül, és tudatában van annak, hogy a fiatalokra ebben az időszakban a következő életfeladatok megoldása vár: a szülői házzal szembeni önállósulás, saját identitás megtalálása (beleértve a nemi
identitást), perspektíva-nyerés a jövő irányában és konzisztens világszemlélet
kialakítása. Tisztában van továbbá azzal, hogy a keresztyén hit milyen segítséget nyújthat a fiataloknak ezen létfeladatok megnyugtató megoldásához.
6.4.2. Képességek:
Áltálában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 4.2. pontja szerint
Különösen:
– Képes a különböző környezetekben (iskolában, gyülekezetben) a hittan tanítására, az iskola pedagógiai programjának a valláspedagógia szempontjaival
történő kiegészítésére, gazdagítására.
– Képes az egyes életkori szakaszokra jellemző hitmegélési módokhoz igazodni
a nevelési célok követésében éppúgy, mint a módszerek megválasztásában.
– Képes a hittudományokban szerzett ismereteknek a neveléstudományokban
történő integrált felhasználására.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár képes a tanulók figyelmét felhívni az Isten szeretetből
fakadó igazságosságára és az Ő világának szép rendjére, továbbá arra, hogy
Isten rendjében a hátrányos helyzetűeknek, a képességeikben korlátozottaknak éppúgy helyük van, mint a tehetségeseknek és a rátermetteknek.
– A középiskolai tanár képes arra, hogy különféle, szükség esetén pedig egyénre
szabott módokon segítse a fiatalok önállósulásának folyamatát a gondolkodás,
a viselkedésszabályozás és az élményfeldolgozás terén. Képes a fiatalokkal
megértetni és több oldalról megtapasztaltatni, hogy akkor lehet valaki igazán
szabad, ha Isten uralma alá rendeli az életét.
6.4.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 4.3. pontja szerint
Különösen:
– Figyelemmel kíséri tanítványainak személyes és hitbeli fejlődését, pedagógiai
módszereit ennek ismeretében válogatja meg.
– Szükség esetén egyéni tanácsadással, kíséréssel is segíti és irányítja az egyes
tanulók személyes és hitbeli fejlődését.
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Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár nevelési feladatainak teljesítése érdekében együttműködik a tanulók szüleivel. Mindent elkövet ugyanakkor azért, hogy bevezesse a
tanulókat és szüleiket a gyülekezet életébe és megszokottá váljék a számukra
a gyülekezeti alkalmakon való részvétel. A tanórai munkában személyes példaadással, a magatartási problémák megbeszélésével, a viselkedési szabályok
közös lefektetésével fejt ki nevelő hatásokat.
– A középiskolai tanár igyekszik a fiatalok partnerévé válni az igazságkeresés, az
Isten-keresés, a dolgok értelme, valamint a saját egyéniségük megtalálásának
az útján. Úgy áll melléjük, mint aki már megvívta hitben azokat a harcokat, amelyek a tanulók életében éppen aktuálisak.
A tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén:
6.5.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5.1. pontja szerint
Különösen:
–	Tisztában van a vallási kommunikáció sajátosságaival, a hit nyelvének metaforikus, szimbolikus és képi kifejezési formáival
– Ismeri a hittartalmak taníthatóságának és tanulhatóságának határait és a meggyőződésre segítésben fellépő manipulációs veszélyeket.
– Tudja, hogy a hitfejlődés különböző stádiumaiban milyen tartalmak és megélési
formák iránt nyitottak a tanulók.
– Ismeri a tanulók erkölcsi fejlettségének szintjét és az arra jellemző, vallási szokásrendszerhez igazodó, vagy elkötelezettségből származó ítéletalkotási és
magatartási módokat.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár ismeri azokat a játékos, a kommunikáció különböző
csatornáit és több érzékszervet igénybe vevő módszereket, amelyek a tanulók
folyamatos motiválására alkalmasak. Ismeri továbbá a mitikus-szószerinti hitmódnak megfelelő kérdésfelvetéseket, képzeteket és viselkedési módokat. Tudatában van ugyanakkor annak, hogy a tanulók egy része (főképpen a lányok)
már a szintetikus-konvencionális hitmód szerkezetének megfelelően viszonyul
a transzcendenshez és szeretné betölteni spirituális igényeit.
– A középiskolai tanár tudja, hogy a tanulók számára a hit nemcsak másoktól
átvett és elfogadott ismeret, hanem személyes meggyőződés és érzelmi megragadottság. Ismeri továbbá az identitástalálás folyamatát, buktatóit és a fiataloknak azt az igényét, hogy ne csupán az emberi kapcsolatok szintjén, hanem
egy végső és feltétel nélkül megbízható vonatkozási pontra nézve is definiálják
kilétüket. Sokoldalúan ismeri a hittételek teológiai tartalmát és egzisztenciális vetületét, tisztában van a csoportbeszélgetések különböző módozatainak
szakszerű szervezésével és vezetésével, és ismer más módszereket a véleménynyilvánítás és a saját álláspont-megfogalmazás elősegítésére.
6.5.2. Képességek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5.2. pontja szerint
Különösen:
– Képes a hitismeretek, vallási értékek és normák életkorspecifikus közvetítésére,
valamint az ismereteknek az életvitel szintjére való átültetésére.
– Képes érzékeltetni a tanulókkal, hogy az életük legfontosabb kérdéseire kaphatnak választ a keresztyén hit segítségével.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár képes arra, hogy az ok-okozati összefüggésekben
gondolkodó, érzékszervi tapasztalatokon tájékozódó, az életeseményeket a
belső (ekkor más szellemileg képzelt) igazságosság elve szerint megítélő, a
viselkedési szabályok terén a tett-következmény összefüggésekre figyelő tanulók számára úgy súlyozza és szűrje a tananyagot. Képes arra, hogy olyan módszereket használjon, hogy a tanulók számára fontos és aktuálisan segítséget
jelentő üzenetek felfoghatókká és elfogadhatókká váljanak.
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A középiskolai tanár hiteles viselkedésével és stabil hitbeli tartásával meg tudja
ragadni a fiatalokat. Képes az ő szemükkel látni, fejükkel gondolkodni és szívükkel érezni, ennek megfelelően megtalálja a feldolgozandó anyagban azokat
a mozzanatokat, amelyekre a fiatalok lelke rezonálni képes, és megtalálja azokat a feldolgozási módokat is, amelyek elősegítheti az egzisztenciális rezonancia létrejöttét.
6.5.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5.3. pontja szerint
Különösen:
– A tanórákon gondoskodik arról, hogy a tanulók megfogalmazhassák a kérdéseiket, hangot adjanak kételyeiknek és önálló munkával jussanak el az őket
megnyugtató biblikus válaszokig.
–	Szervezi a csoportbeszélgetéseket, problémamegvitatásokat, hogy a tanulókat
egyéni felismerésekhez juttassa az ember és az Isten kapcsolatának a terén.
– Bevonja a tanulókat gyülekezeti istentiszteleti szolgálatokba, valamint diakóniai
intézményekben vagy a gyülekezeti diakónia területén végezhető különböző
önkéntes segítő munkákba.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár nagy hangsúlyt helyez a tanórákon a munkáltatásra,
ehhez folyamatosan gyűjti a segédanyagokat és -eszközöket. Figyelemmel kíséri a szakirodalom módszertani ajánlásait.
– A középiskolai tanár mindent elkövet azért, hogy a fiatalok élettapasztalatait a
hit nyelvén és értelmezési rendszerében is ki tudják fejezni. Abban segít, hogy
az élményeik feldolgozva, a keresztyén hit értelmezési keretébe helyezve, élettörténetükbe integrálható tapasztalatokká váljanak. Ehhez folyamatosan kutatja az Isten üzenetei és az emberi életvalóság közötti kapcsolópontokat.
A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén:
6.6.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 6.1. pontja szerint
Különösen:
– Különbséget tud tenni a hitbeli növekedés mérhető és nem mérhető mozzanatai között.
– Ismeri a hit és a cselekedetek, a teljesítmények és a kegyelem biblikus dialektikáját, valamint azt, hogy a hitfejlődés egyes fokozatain a teljesítmény értékelése milyen reakciókat válthat ki, illetve a továbbhaladás milyen eszközökkel
mozdítható elő.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár számol azzal, hogy a tanulók többsége nagyon rászorul a teljesítményével kapcsolatos visszajelzésekre, nemcsak a pozitívokra,
hanem a negatívakra is. Ugyanakkor hajlamos arra, hogy alulértékelje saját magát, ezért a tanári értékelésnek „húznia” kell a tanulók önértékelését a realitás
irányába. Ebben az életkorban viszont még többnyire nem érzékenyek a tanulók arra, ha a tanár az értékelésében Isten kegyelmes ítéletét akarja tükröztetni.
– A középiskolai tanár tisztában van azzal, hogy a tanulók a jegyekkel kifejezett
értékelést nagyon viszonylagosnak tartják, nem tulajdonítanak neki igazi vis�szajelző jelentőséget, főleg egy olyan tantárgy esetében, amely a továbbtanulás szempontjából nem releváns. A személyes kapcsolati, valamint a verbális
visszajelzések sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a számukra.
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6.6.2. Képességek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 6.2. pontja szerint
Különösen:
– Képes Istentől vett küldetésének kritériumaihoz mérni saját tevékenységét és
annak hatékonyságát, s ennek alapján képes belátni saját felelősségét az eredményesség hiányosságaival kapcsolatban, képes továbbá az önkorrekcióra.
– Képes a tanulókban kialakítani az Isten előtti önvizsgálat igényét, a félelemmentes, belátáson alapuló felelősségtudatot.
– Képes olyan értékelési módszerek kialakítására (pl. szöveges, egyéni beszélgetésben közvetített), amelyek az Isten kegyelmes és igazságos ítéleteinek a
szellemét tükrözik, és amelyek eredményét a tanulók készek jószándékú vis�szajelzésként elfogadni.
– Olyan közösséget tud kialakítani a tanulók között, amelyben ők maguk is odafigyelnek egymásra és Istentől vett feladatnak tekintik, hogy a „felebarátjuk őrzőjévé” váljanak.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár képes különbséget tenni a mérhető és a nem mérhető, de tapasztalható ismereti, beállítottságbeli és viselkedési változások között.
Úgy tudja értékelni a teljesítményt, hogy a növekedés egyéb vonatkozásiról is
visszajelzést ad. Képes egyértelművé tenni, hogy a teljesítmény nem a személy
értékességét tükrözi, mert Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem
azt, ami a szívben van.
– A középiskolai tanár képes megválasztani azokat az egyéni és közösségi vis�szajelzési módokat, amelyek növekedést serkentve ad tájékoztatást arról, hogy
egy személy megnyilvánulásai milyen hatással vannak a környezetében élőkre.
Képes továbbá minden értékelésben közvetíteni Isten feltétlenül elfogadó szeretetét, ami minden önvizsgálat és önértékelés végső alapja lehet.
6.6.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 6.3. pontja szerint
Különösen:
–	Folyamatosan munkálkodik saját növekedésén hitben és ismeretekben, valamint megtesz mindent szakmai fejlődése érdekében.
– Felhasználja az egyházközség felkínálta lehetőségeket és adottságokat a tanulók és a saját hitbeli fejlődésében.
– Kész rendszeresen személyes, lelkigondozói jellegű visszajelzéseket adni a tanulóknak arról, hogy miként látja hitbeli növekedésüket.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár az értékeléssel egyidejűleg mindig önértékelést is végez. Igyekszik az egyszerű osztályzást kiegészíteni alternatív, játékos, versenyszerű értékelési módokkal.
– A középiskolai tanár az értékelést személyes kapcsolati eseménynek tekinti (az érdemjegyben kifejezett minősítés ennek elenyésző része), ezért egy
lelkigondozói folyamatba ágyazza. Lehetőséget kínál a tanulók kölcsönös vis�szajelzésére, valamint a saját munkájának a minősítésére is. Közben figyelemmel van arra, hogy senki ne érezze magát megalázva, önbecsülésében megsértve.
A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaorientáció területén:
6.7.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 7.1. pontja szerint
Különösen:
– Ismeri a hitfejlődés különböző szakaszaihoz tartozó, valamint az egyes kegyességi formákra jellemző kommunikációs stílusokat.
–	Tudatában van annak, hogy a hithez hozzátartozik a megvallás, a megbeszélés, a dialógus.
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–	Tudja, hogy melyik életkorban mit várnak egymástól a tanulók, és melyek a
leggyakoribb konfliktusforrások.
– Tisztában van azzal, hogy csak a magát megértettnek érző gyermek és fiatal
kész a felnőttek szándékainak és elveinek a megértésére.
– Ismeri a team-munkában rejlő lehetőségeket, és tudatosan törekszik a jó kapcsolat kiépítésére és ápolására munkatársaival és feletteseivel az iskolában, a
gyülekezetben.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár tudja, hogy a felső tagozatos tanulók a komplementer
kommunikációt a tanár és a tanulók között természetes adottságként kezelik.
Az általános iskola vége felé viszont már kezd kiegészülni a kortárs csoport
tagjai közötti kommunikáció a kapcsolati és az önközlő üzenetekkel, illetve ezek
fokozatosan előtérbe kerülnek. Felismeri a kommunikációs zavarokat és ismeri
azok kiküszöbölési lehetőségeit a tanulók között és a tanár-tanuló viszonylatában egyaránt. Ismeri továbbá a szakrális kommunikáció természetét és alapvető jelentőségét a horizontális kommunikáció mellett.
– A középiskolai tanár számol azzal, hogy a tanórai kommunikáció is jelentős érzelmi gazdagodáson megy át. Ugyanakkor a tartalmi egyértelműség, a világos
beszéd, a tiszta logika igénye is erős. Szeretnének a fiatalok a környezetük és
a tanáruk részéről megértésre találni, s ezt hallgatólagosan a saját megértési
készségük feltételének tekintik. Tisztában van azzal is, hogy ebben az életidőszakban ugrásszerűen megnő a nem verbális közlések jelentősége. Az Istennel
való kapcsolatban ez a meditáció, a csend, valamint az éneklés, a dicsőítés
nagyra értékelésében fejeződik ki.
6.7.2. Képességek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 7.2. pontja szerint
Különösen:
– Képes a vallási toleranciának az iskola és a társadalom felé történő hiteles és
aktív tolmácsolására.
– Viselkedésével is képes az Isten szeretetének a közvetítője lenni és a tanulók
közösségét szeretetközösséggé formálni.
– Képes a bosszúságokat okozó, vagy hanyag tanulókat is krisztusi szeretettel
hordozni és elfogadni.
– A konfliktusok kezelésében képes a hitbeli szempontok érvényesítésére.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár képes a zárkózott, kevésbé közlékeny, vagy szorongó
tanulókat is bevonni a beszélgetésekbe. Ebben a legnagyobb tapintattal, megértéssel és beleérzéssel jár el. Megérti az e korosztályra jellemző ún. közlékeny
vagy önigazoló, valamint gyámoltalan vagy dominanciára törő kommunikációs
stílusok lelki hátterét. Képes az imádságot az Istennel való kommunikáció eseményévé tenni.
– A középiskolai tanár kommunikációs katalizátor tud lenni a tanulók között. Maga
is képes autentikus kommunikációra és őszinteségre, nyitottságra, de kapcsolati érzékenységre és kapcsolati kultúrára tudja nevelni a tanítványait is, ami az
Isten előtt létnek is elengedhetetlen velejárója.
6.7.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 7.3. pontja szerint
Különösen:
–	Tudatosan törekszik arra, hogy a saját és a tanulóközösség megnyilvánulásai
az Isten előtti felelősség jegyében történjenek.
– A konfliktusok megoldásában helyet biztosít a speciálisan keresztyén megoldási elemeknek, mint a bocsánatkérés és elfogadás, vagy melléállás a gyengéknek, a bátortalanoknak és a segítségre szorulóknak.
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Törekszik a tanórákon egészleges kommunikációra, vagyis a halláson kívül a
látás, a tapintás, a szaglás és az ízlelés érzékszervi csatornáit is felhasználja
Isten üzenetének a hatékony továbbadására.
– Jó kapcsolatot ápol környezetének tagjaival, különösen a tanulók szüleivel és
hozzátartozóival, tanártársaival, a gyülekezet munkatársaival és híveivel.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár a kommunikáció terén azt a nehéz feladatot kezdi
megvalósítani, hogy a tanulókat a hitről, az Isten tetteiről és akaratáról beszélő
közösséggé alakítsa. Találkoztatnia kell a tanulókat olyan személyekkel (ifjúsági tagok, felnőtt keresztyének), akik már tudnak beszélni a hitükről anélkül,
hogy ez a foglalkozási kötelességeik körébe tartozna. Feladata a hit nyelvének
a megtanítása.
– A középiskolai tanárnak azt kell közvetítenie a fiatalok felé, abban kell gyakoroltatnia őket, hogy a keresztyén hit alapvetően dialógus, beszélgetés Istennel,
vallástétel egymásnak és mások vallástételének meghallgatása. A konfliktusok
is dialógusban, mégpedig Isten előtt felelős párbeszédben oldhatók fel és oldhatók meg.
Az autonómia és a felelősségvállalás területén
6.8.1. Ismeretek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 8.1. pontja szerint
Különösen:
– Alapos és átfogó ismeretekkel rendelkezik a teológiában, a világi tudományokban, a pedagógiában.
– Ismeri egyháza történetét, életét, sikereit és nehézségeit, tájékozott a legújabb
teológiai kérdésekben.
– Ismeri a hittanoktatással/katechézissel foglalkozó szakirodalmat, ismereteit és
tájékozottságát tudatosan bővíti.
– Ismeri és műveli a hittudományok és a neveléstudományok interdiszciplináris
kutatásait és ezek eredményeinek gyakorlati alkalmazását.
Korosztálynak megfelelően:
– Az általános iskolai tanár alapos ismereteket szerez a felső tagozatos korosztály
lelkivilágáról, szociális hátteréről, élménymódjairól, érdeklődéséről, és ugyanilyen alaposan ismeri az elképzeléseit Istenről és a Neki való engedelmesség
módjairól. Figyelemmel van arra is, hogy ebben az életidőszakban fejlődési
fázisváltás történik, melynek következtében az egyes tanulócsoportokban különböző szinten tartó tanulók lehetnek, ezért az oktatás differenciáltságára
ügyelnie kell.
– A középiskolai tanár az identitáskeresés folyamatának minden vonatkozását
ismeri, és beépíti az újonnan megjelenő kutatási eredményeket is a szaktudásába. Ismeri a keresztyén hit létmeghatározó üzeneteit, és azokat empátiás
megértéssel, mégis meggyőző erővel és hitelesen tudja képviselni. Figyelemmel kíséri e korosztály életszemléletének a változásait.
6.8.2. Képességek:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 8.2. pontja szerint
Különösen:
– Képes a szakmáját Istentől származó küldetésnek tekinteni és felelősségét, valamint szakmai felkészültségét ebben az összefüggésben értelmezni.
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6.8.3. Attitűdök:
Általában: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 8.3. pontja szerint
Különösen:
– Részt vesz a hittanár-nevelőtanároknak rendezett szakmai tanácskozásokon,
kész a saját tapasztalatait is megosztani kollegáival.
– Figyelemmel kíséri a folyóiratokban, elektronikus felületeken és könyv alakban
megjelent valláspedagógiai irodalmat, és a hittanoktatói, illetve vallástanári
munkát segítő módszertani anyagokat, segédleteket.
– Folyamatosan frissíti módszertani „repertoárját”, bátran próbál ki új eljárási módokat és módszereket, de nem gondolja, hogy a módszertani változatosság és
érdekesség lenne a hatékony tanítás egyedüli kulcsa.
7.

A szak (szakterület) szempontjából lényeges rendelkezések
7.1.
7.2.

7.3.

Az intézmények fenntartójuk felhatalmazása alapján saját hatáskörben dönthetik el, hogy
a hittanár-nevelőtanár tanári szakot milyen képzési szerkezetben (A-F) indítják.
A kizárólag hitéleti képzést folytató, egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási
intézmény egyszakos osztatlan képzés esetén megállapodhat más felsőoktatási intézménnyel közös képzésben, ha a tanári képesítés feltételei nem adottak az egyházi felsőoktatási intézményben. A szakindítási jogosultság megszerzését a tanári képesítést
nyújtó intézménnyel történt részletes megállapodás dokumentumának a csatolásával az
egyházi felsőoktatási intézménynek kell kezdeményeznie.
A hittanár-nevelőtanár tanári szakot az osztatlan kétszakos tanárképzési szerkezetben a
szakpár-akkreditációt – egyazon felsőoktatási intézmény két kara, vagy két felsőoktatási
intézmény között létrejövő közös képzés akkreditációját – követően hirdetik meg. A közös képzés kezdeményezője és az akkreditációt követő meghirdetője minden esetben az
egyházi intézmény, amely jogosult a hittanár-nevelőtanár diploma kiadására is.

A ZSINAT HATÁROZATA AZ ÚJ REFORMÁTUS FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY TÁRGYÁBAN
ZS. - 319/2013.11.15.
1.
2.

A Zsinat az előterjesztésben foglalt új református felsőoktatási törvény összes fejezetét, a Zsinati ülésen elfogadott módosítások beépítésével első olvasatban elfogadja.
A Zsinat felkéri az Oktatási Bizottságot, hogy a felsőoktatási szakértők, a Tanulmányi és Teológiai-,
továbbá a Jogi és az Egyházalkotmányi Bizottság bevonásával a törvénytervezet második olvasatát
terjessze a Zsinat következő ülése elé.

Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ZSINATI HATÁROZAT A 2013. ÉVI CSILLAGPONT IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓRÓL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN
ZS. - 320/2013.11.15.
A Zsinat a 2013. évi Csillagpont Mezőtúron megrendezésre került református ifjúsági találkozóról szóló beszámolót Isten iránti hálával elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI CSILLAGPONT IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓRÓL

Előzmények
–
–
–
–
–
–

2003. Bodajk (Dunántúli egyházkerület)
2005. Debrecen (Tiszántúli egyházkerület)
2007. Sárospatak (Tiszáninneni egyházkerület)
2009. Fadd-Dombori (Dunamelléki egyházkerület)
2011. Tata (Dunántúli egyházkerület)
2013. Mezőtúr (Tiszántúli egyházkerület)

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 felülről és
alulról jövő kezdeményezések találkozásának eredményeként születik meg. Bárki beszállhat az előkészítő munkálatokba, és felajánlhatja saját tehetségét, energiáját, idejét. 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 az egyházban.
–
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
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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. 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
A cél továbbá még több fiatal, különösen is a középiskolás korosztály megszólítása és bevonása a szervezésbe.
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, középiskoláinkat és felsőoktatási intézményeinket látogattunk meg és hívogattunk a találkozóra. Emellett természetesen
levélben megkerestük az összes református gyülekezetet. Kárpát-medencei szinten a református középiskoláknak és ifjúsági szervezeteknek küldtünk meghívót, plakátot és szóróanyagot, valamint amin tudtunk, határon túli
rendezvényeken, ifjúsági találkozón is megjelentünk.
A fiatalok gyülekezetbeli szolgálatának segítése is a találkozó szervezésének egy másik célja. 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 felkészítéseken kívül ebben az esztendőben nagyobb képzéseket is
megvalósítottunk az önkéntesek megfelelő felkészítése érdekében. Ilyen volt például a kiscsoportvezetői képzés,
melyben mintegy 140 fiatal vett részt.
Több beszélgető tér, személyes kapcsolatteremtési lehetőség. A Csillagpont további 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 a lelkigondozói szolgálatot megerősítettük és a város templomát is a téma feldolgozásának a lehetőségére
bevontuk vezetett egyéni lelki út bejárására hívva a fiatalokat.
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. A határon túli szervezetek 17 különböző
programot valósítottak meg.
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Csillagpont 2013

Ifjúsági Iroda
Programok

Lelki programok

Kommunikáció

Közönségkapcsolat

Logisztika

CSP Iroda

Kultúra

Téma és főelőadás

Kommunikáció,
kreatív

Regisztráció

Egészségügy

Helyi Csillagpont
Iroda

Fiatal családosok

Reggeli áhítatok

Sajtókapcsolat

Helyi pénztár

Hangtechnika

Iroda raktár

Sport és szabadidő

Csillagszórók

CSP Bolt

Étkezés

Logisztika

Pénzügy

Gyermekkert

Lelkigondozás

Forrásteremtés

Szállás

Rendezők

Lehetőségek piaca

Liturgiai zene

Infósátor

Eszközbeszerzés

Önálló programok

Kamaszprogram

Közlekedés

Központi raktár

Külügy
VIP
Fogyatékkal élők

A Csillagpont alapvetően önkéntesek bevonásával készül. Ebben az évben, ahogy azt az organogram is mutatja,
41 munkacsoportban szerveződött a Csillagpont. Ebben a hálózatban előadókkal együtt közel 900 ember vett
részt egy 2 éves folyamatban. Nagy hozadéka ennek a jellegű struktúrának, hogy sajátos módon tanulják meg a
fiatalok, hogy mit jelent az elköteleződés a felelősségvállalás egy ügy mellett. Ez pedig egy olyan érték, amit magukkal vihetnek és alkalmazhatják egyházi szolgálatuk más területén is akár gyülekezetükben vagy tanulmányaik
során. Ugyan akkor a nehézsége ennek a szerveződésnek, hogy nagyfokú felelősség is terhelődik az önkéntesek
vállán. Ezt nem olyan könnyű elhordozni. A mostani felállásban azt tapasztaltuk, hogy az önkéntesek önként
vállalható munkájának legvégső határáig elmentük. Emiatt szükségszerű még fizetett alkalmazott bevonása az
egy koordinátoron túl. Hiszen 41 munkacsoport kezelése a több mint 350 program leszervezése, az ezekhez párosuló adminisztratív, pénzügyi és jogi munkák elvégzése egyrészt nem egy emberes feladat, másrészt bizonyos
szinten túl nem is kiadható önkéntes számára az adott munkaterület. Továbbá vannak speciális területek, amik
megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. Ilyen a logisztikán belül a katasztrófavédelemi és biztonságtechnikai
előírásoknak való megfeleltetése a találkozónak. A másik speciális terület az étkeztetés, illetve egészségügyi biztosítás beleértve a speciális helyzetben lévőket, a fogyatékkal élőktől a különleges allergiás, de közösségre nem
veszélyes tünetekkel érkezők ellátására. A Csillagpont megszervezése túlnőtte eddigi megoldási lehetőségeit a
koordinátor szerepe sem csupán egy klasszikus értelemben vett projekt koordinátori poszt, hanem sokkal inkább
illik rá a traffic manager munkakör és az azzal járó kiemelkedő munkatapasztalat.
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Regisztráció szerinti megoszlás

0%

9,5%

17,1%

20,6%

18,0%

29,5%

5,2%

A résztvevők
korosztályok szerint
(% és fő)
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664
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952
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A célkorosztály:
15–29 évesek
– 1795 fő

10%
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14 év alattiak

15–18 évesek

19–23 évesek

24–29 évesek

30–49 évesek

50 fölöttiek

100%

Összefoglalás, következtetések

Jövőre vonatkozó következtetések
A kétévente mindig más egyházkerületben való megvalósítást terület szempontjából optimalizálni szükséges. Ezt
több módon is lehet.
–
A Találkozó ezt követően nem vándorol többet. Ennek maximális előnye, hogy ugyan azon a helyen
való megvalósulás 2. alkalommal már sokkal kisebb terhet jelent a szervezők számára. Ez nem egy
elhanyagolható szempont, hiszen a szervezés oroszlán részét a logisztikai és az infrastrukturális előkészületek adják ki.
–
A Csillagpont Magyarország egy keleti és egy nyugati területen, de fix helyszín között vándoroljon. Itt
érvényesülnek az előbbi előnyök csak lassabb kifutással.
–
A Csillagpont ugyan úgy folytassa a vándorlást a kerületek között, de mindig ugyan azon a helyszínen
az aktuális kerületen belül. Ez is segítség, ha a vezetői szinten hosszabb távon ugyan azok az emberek vannak, így nem lesz ismeretlen számukra az éppen soron következő helyszín.
Amihez mindig ragaszkodni szükséges a terület kiválasztása szempontjából bármelyik megoldás is lesz a továbbiakban:
–
2500 ember folyamatos étkeztetése helyben (összesen 4814 reggeli, 7031 ebéd, 5310 vacsora fogyott el 4 nap alatt)
–
3 színpad lehetősége
–
őrzés-védés alapvető kritériumainak való megfelelés (épített infrastruktúra)
–
nagyszínpadon túl a villamos hálózat terhelhetősége a Találkozó igényeit figyelembe véve
–
megfelelő számú fedett helység 200–250 program megvalósításához
–
ömegközlekedéssel jól megközelíthető helyszín

Tartalmi megvalósulás
Az célkitűzés megvalósult, miszerint az identitás témáját a nyitóalkalomtól kezdve a főelőadáson és az esti áhítatokon keresztül a záró alkalomig egy íven vezetik végig az előadók. Ebben bő 1 éves munka van. Az ő munkájukat
segítették a kiegészítő alkalmak. 130 kiscsoportban dogozták fel a témát a fiatalok. A kiscsoportvezetők kiválasztásában szerepet játszott a gyülekezeti tagság és kértünk lelkészi ajánlást is egy szempontrendszer alapján.
A kiscsoportvezetők között 13 lelkész volt és 49 teológus hallgató. Összességében 103 lelkész vett részt és 98
teológus hallgató a Találkozón. Összesen 350 programunk volt. Külön öröm, hogy a határon túli fiatalok nagymértékben bekapcsolódtak már a szervezésbe és előkészítésbe is ebben szerepet játszott Mezőtúr elhelyezkedése
is. http://csillagpont.reformatus.hu/programok#.UnkVuhZxVY0
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Költségvetés
Az előirányzott 29 milliós közegyházi támogatási keretet sikerült tartani úgy, hogy az összköltségvetés több mint
67 millió forint volt. A 38 millió forintot a regisztrációs díjból, adományokból, felajánlásokból, állami támogatásból
és szponzorációból sikerült nehezen előteremteni. Célkitűzés volt, hogy olyan támogatási rendszert dolgozzunk
ki ami lehetővé teszi a határon túliak, a családosok és a rászorulók eljövetelét a Csillagpontra. Ennek keretén belül
több mint 500 főt támogattunk. Az önkénteseink a munka függvényében kaptak támogatást ez 900 főt jelent. Van,
aki kedvezményes regisztrációt kapott, van, aki étkezést, ki-ki szüksége és a vállalt munkája alapján.

Végkövetkeztetések
A résztvevők felé, egyházunk fiatalsága irányába a Csillagpont jele annak, hogy egyházunk a fiatalok egyháza,
képes megújulni a formákra és keretekre nézve, ugyan akkor megtartva az evangélium átadását. Ezen túl mis�sziós hatása is van, hiszen a visszajelzések alapján nagyon sok fiatal tudja hívogatni az egyház peremterületein
lévő barátait és jó reménység szerint később ez segíti a gyülekezetbe való beilleszkedését is. A helyszínválasztás
minden szervezési kihívás ellenére jó választásnak bizonyult a kivitelezés és a visszajelzések fényében is. Tisztelettel köszönöm a szervezők nevében is a sok támogatást, amit a Kerületektől kaptunk!
Ami egyértelműen kirajzolódik, hogy egy közel 4000 fős 4 napos Találkozó megszervezéséhez az alkalmazott
előkészítési struktúra kevés.
Az önkéntesekre egy szint után nem lehet felelősséget ruházni, ugyanakkor a megvalósulás szempontjából
szükség van a munkájukra, de több területre olyan munkatársra van szükség, aki az önkéntesség keretein és
idején túl végzi a munkát.
Kiemelkedő terület a logisztika. Ez amiatt fontos, mert a folyamatos új helyszín minden egyes alkalommal
megköveteli az elölről való építkezést. Emiatt sajnos nem alakulhat ki egy alap, amire építhetnénk, hiszen minden
helyszín más és más. Ezért szükséges átgondolni a további helyszínválasztási koncepciót. A másik terület a pénzügyi, jogi terület. Rengeteg fellépő és szerződött partner együttmunkálkodása a Csillagpont, 2013-ban 90 szerződést kötöttünk a szolgáltatás igénybevételétől a bérlésen keresztül az előadói kifizetésen át. Természetesen
nem maradhat el a koordinátor sem, aki összeszervezi a munkafolyamatokat. Azonban ahhoz, hogy a koordinátor
tudja végezni a munkáját szükséges egy jogi, pénzügyi asszisztencia bevonása, valamint egy adminisztrációs
munkatárs is.
A 2013-as Csillagpont rámutatott arra, hogy ez milyen komplex ismereteket és rátermettséget igényel, amivel
nem mindenki bír. A mai hasonló kaliberű rendezvények megszervezésébe egy úgynevezett Traffic Manager
bevonását alkalmazzák, aki az összes folyamatot látja és irányítja. Az ő munkája abban más a project koordinátorétól, hogy sokkal nagyobb perspektívából közelíti meg az adott munkarészt.
A Találkozó alatt jelentős személyi sérülés nem volt. Ami volt, az MRSZ mobil elsősegélysátrában ellátásra
került, ami kiemelkedően magas színvonalú orvosi apparátust vonultatott fel, kiegészítve a Bethesda kórház támogatásával. Személy és vagyon ellen elkövetett bűncselekmény sem volt, pedig 4 külön elhatárolt ponton volt
folyamatos be- és kiléptetés, katasztrófavédelmi előkalkuláció alapján ez kb. 24 000 alkalmat jelent. A katasztrófavédelmi előírásokat a hatályos törvények alapján maximálisan teljesítettük.
A szervezésben összesen: 41 munkacsoportban 900 önkéntes/előadó vett részt. Regisztráltak száma 3744 fő.
Több mint 190 kamasz és 100 óvodás résztvevőnk volt.
Istené legyen a dicsőség, hogy egy ilyen nagyszabású és hatású találkozó valósulhatott meg egyházunkban
2013-ban Mezőtúron.
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 321/2013.11.15.
1.

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Alapító okiratának, az intézmény vezetőjének kinevezési rendjére vonatkozó 7. pontját a következők szerint módosítja:
„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét (főigazgatóját) pályázat útján kell kiválasztani, amely
alapján őt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége 5 évre nevezi ki. Ennek lejárta
után a tisztség további 5 éves időtartamra – akár több alkalommal is – a Zsinat döntése alapján meghosszabbítható.”
A Zsinat felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a megkívánt új feltételek beépítésével, a módosított
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

		
		

2.

Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Alapító Okirat
a módosításokkal egységes szerkezetben
A Magyarországi Református Egyház az 1991. évi XXXII. tv. 2 § (2) d.) pontja alapján visszaigényelte egykori tulajdonát a Bethesda Kórházat és a Lorántffy Szanatóriumot, melyek összevontan Apáthy István Gyermekkórházként
működtek a visszaigénylés időpontjában
A hivatkozott jogszabály alapján a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyarországi Református Egyház
1992. június 11-én megállapodást kötött az intézmény átadásáról. Az átadási dokumentum az Orvos-Szakmai
Megállapodással kiegészítve jelen Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képezi.
1.
Az intézmény neve, székhelye
		Magyarországi Református Egyház
		
Bethesda Gyermekkórháza
		
1146 Budapest, Bethesda u. 3.
2.
		
		
		
		

Az intézmény telephelyei2
1146 Budapest, Bethesda utca 8–10.
1146 Budapest, Ilka u. 57.
A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthon
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45. sz.

3.
		
		

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

4.
		
		

Az intézmény felügyeleti szerve
A Magyarországi Református Egyház Zsinata
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
2

A módosítást a Zsinat a Zs. - 150/2007. számú határozatával fogadta el.
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4.
		
		

Az intézmény működési területe
A Magyarországi Református Egyház működési területe, valamint
az ÁNTSZ-el kötött szerződés beteg-beutalási rendje szerint.

5.
		

Az intézmény jogállása
A Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy.

6.

Az intézmény tevékenységei
a)
Ellátandó alaptevékenysége3

TEÁOR
Szakágazat megnevezése
85.11
Fekvőbeteg ellátás (aktív fekvőbeteg ellátás)
		
Fekvőbeteg műtétes ellátása
		
Fekvőbeteg klinikai, nem műtétes ellátása
		
Fekvőbeteg egyéb ellátása
		
Intézeti Gyógyszertár
85.12
Járóbeteg ellátás (ügyeleti szolgálat, szakorvosi rend.)
		
Járóbeteg szakellátás
		Foglalkozás egészségügyi ellátás
		
Iskola-egészségügyi tevékenység
		Egyéb humán egészségügyi ellátás
		Ápolói szolgáltatás, otthoni ápolási tevékenység
		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
		
Betegszállítás, mentőszolgálat
80.22	Szakmai középfokú oktatás
80.30
Felsőoktatás
		
Főiskolai, egyetemi képzés
80.42
Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
		
Kórházi lelkészi szolgálat
		
Diakóniai, szociális szolgálat
		
Nevelés, pszichológiai tanácsadás
		Egészségnevelés, prevenciós programok szervezése
		
Beteg és egészséges gyermekek táboroztatás

3

b)

Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység
–
élelmezési tevékenység (ellátottak – alkalmazottak)
–
kazánház energiaszolgáltatás
–
gépjármű üzemeltetés, külső-belső szállító szolgálat
–
karbantartás
–
központi irányítás
–
szakmai kisegítő részlegek
–
egyéb kisegítő részlegek
–
hotel szolgálat

c)

Saját vállalkozásban működtetett tevékenységek
22.22	Máshova nem sorolt nyomás
45.34	Egyéb épületgépészeti szerelés
52.31	Gyógyszer-kiskereskedelem
52.32	Gyógyászati termék kiskereskedelme
55.10	Szállodai szolgáltatás
55.23	Egyéb szálláshely-szolgáltatás

A módosítást a Zsinat a Zs. - 150/2007. számú határozatával fogadta el.
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55.30
Étkezőhelyi vendéglátás
55.51	Munkahelyi étkeztetés
55.52
Közétkeztetés
74.87	Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
			
(tudományos szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása)
93.04
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
7.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét (főigazgatóját) pályázat útján kell kiválasztani,
amely alapján őt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége 5 évre nevezi ki.
Ennek lejárta után a tisztség további 5 éves időtartamra – akár több alkalommal is a Zsinat döntése alapján –meghosszabbítható.

8.
		
9.

10.

Az intézmény képviseletére jogosultak
Az intézmény vezetője (főigazgatója), valamint az általa megbízott dolgozók.
Jelen okiratba foglaltakat a Zsinat 2013. november 15-én a ZS. - 321/2013.11.15. sz. határozatával
fogadta el.
Jelen alapító okirat 2013. november 15. napján lép hatályba.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁG REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZZENEI SZOLGÁLATÁRÓL
Zs. - 322/2013.11.15.
1.
2.
3.
4.

A Zsinat fontosnak és sürgetőnek tartja az egyházunkban végzett zenei szolgálatról, az ott dolgozó
kántorok feladatairól szóló kérdések megvizsgálását, és egységes normatív szabályozás kidolgozását.
A Zsinat a kántorok jogállásának, alkalmazásának szabályait az egyházi szolgákra vonatkozó összefoglaló jogszabályban kívánja rendezni.
A Zsinat úgy határoz, hogy induljon meg ez a jogszabályalkotó munka, amely alapján az egyházzenei-kántori szolgálat sajátos feladatai külön normatív szabályozásban öltsenek testet.
A Zsinat megbízza a Tanulmányi és Teológiai Bizottságot, valamint a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottságot, hogy a megfelelő szakmai testületek bevonásával (ének- és zeneügyi előadók, Doktorok
Kollégiuma Himnológiai Szekciója, Generális Konvent Liturgiai Bizottsága, MRE Énekeskönyv Bizottsága) gyűjtse össze a konkrét javaslatokat, s azokat véleményezve a tervezett szabályozásról az arra
alkalmas zsinati ülésen előterjesztést tegyen.

Budapest, 2013. november 15.

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
CIGÁNYMISSZIÓS STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSULÁSI ÜTEMTERVÉRŐL
ZS. - 323/2013.11.15.
A Zsinat a Cigánymissziós Tanács cigánymissziós stratégiája megvalósulásának ütemtervéről szóló előterjesztést elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

MRE CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK A XIII. ZSINATI CIKLUS TIZENKETTEDIK ÜLÉSÉN
ELFOGADOTT KONCEPCIÓJÁNAK CSELEKVÉSI TERVEI
Folyamatos határidővel, de hangsúlyos projektként a Zsinat következő (2015–2021) ciklusában.

1. sz. cselekvési terv
CÉL: Az MRE gyülekezeteinek támogatása az evangélium életet formáló üzenetének meghirdetésében a társadalom peremén élő rétegek, köztük a nagyszámban jelen lévő cigányság felé.
a)

b)

A gyülekezetek cigánymissziós tevékenységét segítő háttér anyagok, rendezvények, oktatási programok kialakítása, végrehajtásuk segítése
1.	Országos cigánymissziós konferenciák megszervezése
2.
Egyházmegyei cigánymissziós nap felkínálása és megszervezésének segítése komplett
programmal
3.
Cigánymissziós munkatársképzések megszervezése
4.
Lelkészképzés, lelkésztovábbképzés, presbiter- és gyülekezeti munkatársképzés számára cigánymissziós modul kidolgozása és felkínálása
5.
Cigánymissziós homiletikai szempontok kidolgozása, megjelenése a lelkészképzésben
és továbbképzésben
6.
A peremen lévők szemszögéből látott peremen lévőkkel foglalkozó bibliai történetek kidolgozása segédanyagként (cigánymissziós bibliaóra sorozat vázlat)
7.	Szakkonferenciák, továbbképzések a cigányság között dolgozó velük gyakran kapcsolatba kerülő (református) szakemberek (védőnő, pedagógus, rendőr, szoc. szféra, mentőtiszt) számára
8.
Gyülekezetek segítése cigányok között végzett evangélizáció szervezésében, lebonyolításában
9.	Cigányok között szolgáló (cigány) evangélizációs csapatok szolgálatra való felkészítése
10.
Gyülekezetek segítése cigány bibliakörök indításában, a helyi sajátosságok figyelembe
vételével, ahol arra igény mutatkozik, cigány gyülekezetek indításában.
Az MRE cigánymissziós tevékenységét segítő kommunikációs rendszer kialakítása
1.
Cigánymissziós honlap
2.
Médiában megjeleníthető jó példák és jó gyakorlatok összegyűjtése és megjelenítése
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c)

105

Cigányok közötti szolgálat prioritásként való megjelenésének támogatása,az MRE egyházmegyei,
egyházkerületi és zsinati munkájában
1.	Egyházkerületi és egyházmegyei cigányreferensi hálózat létrehozása
2.
A cigányreferensi hálózat munkatársai számára szakmai segítség és szupervízió biztosítása
3.	Cigánymisszió kapcsán felmerülő egyházjogi kérdések átgondolása
–
A kérdések összegyűjtése, konkrét megfogalmazása és indoklása
–	Megoldási javaslatokkal a Zsinati Jogi Bizottsága elé terjesztése
–
Peremen élő testvérek egyháztagságát és szolgálatát segítő szeretetteljes egyházi
gyakorlat kialakítása és erősítése.

2. sz. cselekvési terv
CÉL: Az egyház szolgálata által a cigányok megtapasztalják Isten helyreállító és gyógyító szeretetét életük minden dimenziójában.

1.

Diakónia – az MRSZ közreműködésével
–
Segítség a gyerek tanulását biztosító feltételrendszer megteremtésében
		
(étkezés biztosítása, személyi higiénia, egészség fejlesztő eszközök pl. szemüveg, mobil
tusoló, cipő, ruha, iskolatáska – élelmiszer – Nyilas Misi csomag)
–
Diakóniai munkatársképzés
–
Cigány közösségek bevonása az önkéntes mobilizációba
		
(Szeretethíd, ÖDE, „72 óra kompromisszumok nélkül”…)
–
Közösségfejlesztés
2.

A személyiség, és kapcsolatrendszer gyógyulását célzó programok
–
Református lelkigondozók és mentálhigiénés szakemberek bevonása cigány testvérek
lelkigondozásába és számukra cigánymissziós felkészítés, továbbképzés
–
Cigányok között szolgáló munkatársak számára lelkigondozói továbbképzés
–
A cigányok között szolgáló munkatársak számára szupervízió, mentori hálózat
–	Cigányok számára önismereti, múlt feldolgozó csoportok felkínálása (pszichodráma,
bibliodráma, drámapedagógia, élménypedagógiai módszerekkel)

3.

Nevelési és oktatási tevékenység által a cigánygyerekek segítése képességeik kibontakoztatására,
és társadalmi integrációjukra
1.
Tanoda program (tanulást segítő programok)
2.
Biztos Kezdet Ház (0–3 éves korú babák és édesanyjuk programja)
3.
Gyermekházak (gyermekek játékos fejlesztő programja)
4.
Életvezetési tanácsadás és felkészítés (pl. szexualitás, házasság, családtervezés, családi
gazdálkodás… )
5.	Egészséges életmódra nevelés (étkezés, higiénia, testmozgás, környezettudatosság)
6.	Mentorprogram 1.
–
A cigány gyerekek továbbtanulásának segítése
–
Tehetséggondozó mentorhálózat kiépítése, mentorok továbbképzése
7.	Mentorprogram 2.
–
A cigány családok támogatása életviteli szempontokból
8.	Ösztöndíjprogram
9.
Cigány szakkollégiumok, középiskolai, szakiskolai tehetséggondozó kollégiumok létrehozása
10.
Református hittantervbe a cigánymissziós és szemléletformáló szempontok beépítése
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11.

A református oktatási intézményekben szemléletformálás a cigányság befogadására, és
a cigány származású tanulók számának növelése
–
Továbbképzés, szemléletformáló pedagógiai modul a felsőoktatásban és pedagógus továbbképzésben
–
A református gimnáziumok és egyetemek diákságának bevonása cigánygyerekek
mentorálásába, közös programok szervezése

4.

A szociális, gazdasági, infrastrukturális szempontból súlyosan hátrányos helyzetű, túlnyomórészt cigányok lakta térségek egészségügyi állapota javításának elősegítése
1.
Szűrőprogramok támogatása (RMK, Bethesda)
2.
Prevenciós képzések és egészségtudatosság javítása (EDUVITAL, Bethesda égés-prevenció)
3.
A helyi egészségügyi állomány és a szociálisan, illetve területileg szegregált közösségek
kapcsolatának fejlesztése az egészségtudatosság javítása céljából (református gyülekezeti tagok – háziorvosok, védőnők – bevonása)

5.

A szociális, gazdasági, infrastrukturális szempontból súlyosan hátrányos helyzetű, túlnyomórészt cigányok lakta térségekben munkahelyteremtés elősegítése.
1.
Komplex tehetséggondozási program
2.
Munkaerő-piacra visszavezetés (egyéni fejlesztés, motiválttá tétel, képzés, álláskeresésre
felkészítés, képességek, készségek fejlesztése)
3.
A munkaerőpiacról tartósan kiszorult cigány közösségek képzése és támogatása mezőgazdasági tevékenység indítására
4.
Református intézmények támogatása református cigány közösségek által előállított termények felvásárlására, gyülekezeti hálózat bevonása a termékek piacra juttatásában
5.
Munkahely teremtési kísérletezés, mintaprojektek
6.
Munkahelyteremtő programok kidolgozása, piacképes, foglalkoztatási és munkavállalási
mobilitást elősegítő programok

3. sz. cselekvési terv
CÉL: Annak támogatása, hogy az MRE és gyülekezetei munkálják a kölcsönös megbékélést és kiengesztelődést
a cigányság és a többségi társadalom tagjai között.

1.

A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek segítése befogadási képességük erősítésében, hogy ez által vegyes etnikumú, Istent dicsőítő közösségekké válhassanak.
1.

Bibliaóra vezérfonal kidolgozása a cigánymisszió felé való érzékenyítésre (kérdések, vázlat – kitaszítottak a Bibliában, és Jézus hozzáállása, tettei)
2.	Cigányokkal közös, helyi, vagy országos önkéntes karitatív, szociális vagy infrastrukturális fejlesztő programok felajánlása; pl. a Szeretethídba, a „72 óra kompromisszumok
nélkül” programba megcélzottan bevonni a cigány közösségeket, + új lehetőségek kidolgozása
3.
A megbékélést elősegítő, református értékeken alapuló közös hitéleti, szabadidős és
kulturális alkalmak tematikájának és módszertanának kidolgozása, honlapon elérhetővé
tétele (pl. Ünnepek közös megtartása, Gyülekezeti kulturális rendezvények cigány gyülekezetekkel, Gyülekezeti cigánymissziós nap, Családi táborok, Napközistáborok, Családi
istentiszteletek, Ifjúsági istentiszteletek,
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2.	Megbékélés; a többségi és kisebbségi társadalom szemléletformálása, az interetnikus feszültségek
csökkentése
1.
Interkulturális, előítéletek leépítését szolgáló tréningek
2.
Konfliktuskezelési tréning
3.
Keresztény szemléletű kiengesztelődést, belső gyógyulást szolgáló tréningek
4.
Református mediátorok hálózatának megszervezése cigány magyar feszültségek kezelése céljával
5.
Keresztyén cigány életutak – interjúkötet, rádió – videó riportok elkészítése
6.
Érzékenyítő, szemléletformáló kampányok, kidolgozása gyülekezetek, illetve egyéb regionális, országos alkalmak, rendezvények számára (Csillagpont, Nőszövetség, Presbiteri
Szövetség, REFISZ stb. rendezvényei)
7.
Érzékenyítő programok kidolgozása a református iskolák számára
–
beszámolók, bizonyságtételek a cigánymisszióról
–
interkulturális tréningek élménypedagógiai módszerekkel
–
diákok kötelező önkéntes munkájához cigány projektek összegyűjtése, felajánlása
–
ref. diákok cigány fiatalok mentorolását végzik, továbbtanulásuk segítése, közös
programok szervezése
8.
Cigány közösségek szolgálatának megszervezése magyar gyülekezetekben
3.

Annak segítése, hogy az MRE teret biztosítson és támogatást nyújtson a cigány közösségek autentikus kultúrája megőrzéséhez és kreatív ápolásához, mely kulturális elemek megjelennek az MRE
liturgikus gyakorlatában, alternatív istentiszteleti rendjeiben
1.	Cigánymissziós énekeskönyv előkészítése (liturgiai, zenei fejlesztés)
2.
A cigány testvérek befogadását és közösségbe épülését segítő istentiszteleti szempontok/gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása és ajánlása
3.
Cigány néprajzi, történeti és szociológiai, szociális témájú feltáró kutatások támogatása
református hátterű intézmények és szakértők bevonásával
4.
A kutatási eredmények beépítése a cigánymissziós oktatási modulokba
5.	Országos Református Cigány Fesztivál

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MISSZIÓI TÖRVÉNYE
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS A CIGÁNYMISSZIÓS TANÁCS MANDÁTUMÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
ZS. - 324/2013.11.15.
1.

A Zsinat elhatározza a Magyarországi Református Egyház missziói törvénye felülvizsgálatát, egyben
felkéri a Missziói Bizottságot, hogy a szükséges egyeztetéseket követően az XIV. zsinati ciklusban
tegyen javaslatot a missziói törvény módosítására.
2.
A Zsinat kéri a Missziói Bizottságot, hogy ebben a munkában az Egyházi Jövőkép Bizottsággal egyeztetve és együttműködve járjon el.
3.	Tekintettel arra, hogy a Cigánymissziós Tanács a ZS. - 47/2009.11.20. számú zsinati határozatban
foglalt mandátumát teljesítette – a Tanács kidolgozta, a Zsinat pedig elfogadta a cigánymissziós stratégiát – a Zsinat a Cigánymissziós Tanács által elvégzett munkát Isten iránti hálával megköszöni és a
Bizottság mandátumát megszünteti.
Budapest, 2013. november 15.

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 MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLATI ALAPÍTVÁNY
BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS. - 325/2013.11.15.
A Zsinat a Magyar Református Szeretetszolgálati Alapítvány beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MUNKATERVÉNEK
2014. ÉVI FŐ TÉMÁJÁRÓL ÉS FELADATAIRÓL
ZS. - 326/2013.11.15.
1.

2.

3.

A Zsinat úgy határoz, hogy a Magyarországi Református Egyház 2014. évi munkáját továbbra is a
„Krisztusért követségben” üzenet fogja össze. Ezen belül pedig a Magyar Reformátusok VII. Világtalálkozójának jelmondata, a „Legyenek láthatóvá tetteid”, határozza meg szolgálatunkat.
A 2014-es év fő feladatait és eseményeit – melyben egyházunk különösképpen is megvalósítani
igyekszik választott jelmondatát – a Zsinat a következőkben határozza meg:
–
2014-ben a „Kálvin Emlékévek” program lezárása,
–
a Magyar Reformátusok VII. Világtalálkozója megrendezése,
–
hálával készülünk megemlékezni a Magyar Református Egyház közös alkotmánya aláírásának közelgő 5. évfordulójára ezért a Zsinat támogatja, hogy az évfordulón, a Világtalálkozó kiemelt eseményeként családi fesztivál kerüljön megrendezésre Debrecenben,
–
az Egyházi Jövőkép Bizottság által megkezdett, széleskörű belső egyeztetésen alapuló
munka folytatása,
–
a társadalom peremén, kiszolgáltatott helyzetben élők segítésére irányuló szakmai és
diakóniai munka, különös tekintettel a cigányok közötti szolgálat következő esztendőkre
szóló munkatervére.
A Zsinat kéri a Zsinati Tanácsot, hogy a 2014. évi költségvetés előkészítésekor, egyházunk anyagi lehetőségeinek és kötelezettségeinek figyelembevételével, a kiemelkedő események megrendezésére
forrást biztosítson.

Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ELŐTERJESZTÉS AZ MRE SZOLGÁLATÁNAK 2014. ÉVI FŐ HANGSÚLYÁRÓL
A hitvallás éve, 2013, a végéhez közeledik. Az esztendő sokszínű eseményeiről, hitünket mélyítő és református
öntudatunkat megerősítő történéseiről a későbbiekben emlékezünk meg.
Előretekintve a jövő évre több jelentős évforduló és esemény vár ránk.
2014-ben emlékezünk meg Kálvin János halálának 450. Évfordulójáról és ezzel zárulnak a 2009-ben megkezdett
Kálvin emlékévek. Jövőre lesz 5 esztendeje, hogy május 22-én kinyilvánítottuk egységünket és létrehoztuk a
Magyar Református egyházat. Nem feledkezhetünk meg az egyházi választásokról sem, amelyek végén, 2014
novemberére megújulnak egyházkerületi testületeink.
2014 a Holokauszt évfordulója is lesz, lehetőséget adva a társadalom egészében és egyházunkban is a méltó
megemlékezésre.
Az eseményekhez kapcsolódva a Generális Konvent Elnöksége döntése értelmében megszervezzük a Magyar
Reformátusok VI. Világtalálkozóját, amelynek kiemelt központi eseményére májusban kerül sor Debrecenbe. A
megrendezendő fesztiválra várjuk magyar református népünket határon innen és túlról, valamint a diaszpórából.
Az évfordulók és ünnepek méltó kiegészítője és különlegessége lesz Kálvin Institutiojának új magyar fordítása
Buzogány Dezső Professzor munkája nyomán, valamint a tavaszra várható revideált bibliakiadás.
Az egyéb tervezett programokat, eseményeket az anyag melléklete tartalmazza.
Az esztendő tematikus hangsúlyát a néhány évvel ezelőtt, még az ország EU elnöksége idején meghatározott fő
mondat foglalja össze: Krisztusért járva követségben. Ez a küldetés kell meghatározza szolgálatunkat, a társadalomban való megjelenésünket továbbra is. Ehhez a fő mondathoz kapcsolódik a Világtalálkozó választott mottója
is: legyenek láthatóvá tetteid! Ebben a 90. Zsoltárból származó mondatban foglaljuk össze elhatározásunkat és
vágyakozásunkat, hogy egyházunk szolgálatában mindig is, de a jövő esztendő eseményei, évfordulói között
még fokozottabban is a bennünket körülvevő világ megláthassa Isten csodálatos cselekedeteit. Ez a mondat
egyben fohász is Istenhez, hogy segítse egyházunkat a hiteles, elkötelezett bizonyságtételben.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÚJ EGYHÁZI BÍRÓSÁGI
TÖRVÉNYÉNEK KONCEPCIÓJA TÁRGYÁBAN
ZS. - 327/2013.11.15.
1.
2.

A Zsinat az új egyházi bírósági törvény előterjesztés szerinti koncepcióját elfogadja.
Zsinat az új bírósági törvény koncepciójáról folytatott zsinati tanácskozás jegyzőkönyvét megküldi
a törvény előkészítésére létrehozott Kodifikációs Bizottságnak és kéri a Bizottságot, hogy az abban
foglaltak figyelembevételével – a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottsággal való egyeztetés mellett – az
arra alkalmas Zsinat ülésére terjessze elő a törvény szövegszerű olvasatát.

Budapest, 2013. november 15.

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 KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYÉNEK
ÁTFOGÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 328/2013.11.15.
1.
2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a 1995. évi I. számú a Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvénye egy olvasatban kerüljön módosításra.
A Zsinat az 1995. évi I. számú a Magyarországi Református Egyház Közoktatási/Köznevelési törvénye
módosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

2013. ÉVI V. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 1995. ÉVI I. KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYÉNEK
ÁTFOGÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A módosítással és a végrehajtási utasítással egységes szerkezetben)*

Bevezetés
A Magyarországi Református Egyház – Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, az évszázados
gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, Magyarország Alaptörvénye és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá lelkiismereti- és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján – köznevelési
intézményeket tart fenn.
Működésük és a rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, amelyek
a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek
ellentétben a Szentírás parancsaival.
A református köznevelési intézményekben a nevelés és az oktatás – figyelemmel az állami (önkormányzati) intézmények követelményeire, továbbá a Kárpát-medencei magyar református oktatási intézmények autonóm életéből
és hagyományaiból következő művelődési anyagra – Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a
Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és
gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református köznevelési intézmény, amely
a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el.
A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református köznevelési intézmények célja
és feladata, hogy
–
tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar
haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni;
–
református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá,
–
nem református tanulóit – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a
református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.
Mindezek megvalósítása egyházunk oktatási intézményeinek évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és
pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.
Ezért alkotta a Magyarországi Református Egyház Zsinata a jelen törvényt.
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I.
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A törvény szabályozási köre

		
1. §
(1)	E törvény szabályozási köre kiterjed
a)
a Magyarországi Református Egyház valamennyi belső jogi személyére,
b)
az általuk fenntartott köznevelési intézményekre:
–
óvoda,
–
általános iskola,
–
gimnázium,
–
szakközépiskola,
–
szakiskola
–
kollégium, internátus,
–
alapfokú művészeti iskola,
–
többcélú intézmény,
–
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
–
pedagógiai szakszolgálat,
–
pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,
		valamint
c)
a tanügy-igazgatási feladatokat ellátó szervezetekre és testületekre, azok szolgáltató és
igazgatási testületeire,
d)
az oktatással kapcsolatot tartó egyháztársadalmi szervezetekre,
e)
mindezek tisztségviselőire, alkalmazottaira és növendékeire.
(2)

A Magyarországi Református Egyház történelmi kollégiumaira, felsőoktatási intézményeire vonatkozó
rendelkezéseket, a hit- és erkölcstan tantárgy oktatásának tartalmi kérdéseit és a nem református
intézmények református növendékeinek hit- és erkölcstan oktatását külön törvény szabályozza.
(3)	E törvénnyel összhangban kell állnia az egyházi jogi személyek által ezen intézményekre megalkotott
és megalkotandó valamennyi jogszabálynak, határozatnak és intézkedésnek.

II.
		
(1)
(2)
		
(1)

(2)

		

Református köznevelési intézmény alapítása
2. §
A református köznevelési intézmény az e törvényben meghatározott célok és feladatok ellátására
létesített önálló jogi személy, amely egy vagy több intézményegységből állhat.
Az intézmény nevében szerepelnie kell a „református” szónak.
3. §
Intézményt alapíthat, fenntarthat:
a)
a Magyarországi Református Egyház (a Zsinat),
b)
egyházkerület,
c)
egyházmegye,
d)
egyházközség,
e)
református felsőoktatási intézmény.
Intézmény alapításával, szüneteltetésével, átvételével, alapító okiratának módosításával kapcsolatos
határozatokhoz a fenntartó egyházi jogi személy illetékes testületének döntése szükséges.
4. §
A 3. § (1) bekezdésének c)-d) [e)] pontjaiban felsorolt jogi személyek esetén intézmény alapításához,
szüneteltetéséhez, alapító okiratának módosításához vagy más által alapított működő intézmény átvételéhez az egyházkerület elnökségének – az e) pont esetén a felsőoktatási intézmény fenntartójának – előzetes engedélye szükséges.

112

(1)

Református Egyház | 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám

5. §
Az intézmény alapítását kimondó határozat melléklete az alapító okirat, valamint a köznevelési
feladatellátásban való részvételt kimondó egyoldalú nyilatkozat.
Vhu. 1. §
(1)
(2)

(3)

(4)

(2)
(3)

A módosítást az alapító okirattal egységes szerkezetbe kell foglalni, feltüntetve azon a módosító határozat számát és keltét is.
Az intézmény alapításának, illetve átszervezés esetén az alapító okirat és az egyoldalú nyilatkozat módosításának határideje – a Rkt. 4. §-ában rögzített eljárásra tekintettel – március
31. A fenntartó az alapítást, illetve az átszervezést kimondó határozat elfogadása után 8
napon belül kérelmezi a Rkt. 4. §-a szerinti hozzájárulás megadását.
A Rkt. 4. §-ában meghatározott hozzájárulásról az egyházkerület elnöksége, illetve a felsőoktatási intézmény fenntartója április 30. napjáig hozza meg döntését. A köznevelési intézmény fenntartója az alapító okiratot és a hozzájáruló nyilatkozatot, valamint az egyoldalú
nyilatkozatot egyházi nyilvántartás céljából 8 napon belül megküldi a Zsinati Oktatási Iroda
számára.
Amennyiben a köznevelési feladatellátásba történő bekapcsolódás köznevelési szerződés
alapján történik, a köznevelési szerződés aláírásához be kell szerezni a Rkt. 4. § szerinti
hozzájárulást.

Intézmény alapításához szükséges iratokat – állami nyilvántartásba vétel céljából – az illetékes hatósághoz be kell nyújtani.
A működés megkezdéséhez állami engedély is szükséges.
6. §
Az intézmény alapításának feltétele az is, hogy
a)
b)

alapító okirata és pedagógiai programja tartalmazza az e törvényben megfogalmazott
hitvallásos célokat,
a működés megkezdéséhez és a színvonalas nevelő-oktató munkához szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek tartósan rendelkezésre álljanak.

7. §
A nyilvántartásba vételt, illetve a működési engedély megadását, módosítását vagy megtagadását
jelenteni kell a felettes egyházi hatóságnak, valamint az egyházkerületi és zsinati oktatásügyi szerveknek.
8. §
A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.
9. §
Az alapító okiratban szereplő adatokban bekövetkezett változásokat (az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat benyújtásával) a jogszabályban meghatározott időtartamon belül be kell jelenteni az
illetékes állami hatóságoknak.
Vhu. 1. §
(5)

A nyilvántartásba vételről, valamint a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásáról szóló jogerős határozatot, valamint ezek módosításáról, kiigazításáról, kijavításáról szóló határozatot a fenntartó 8 napon belül megküldi a zsinati és egyházkerületi oktatási
irodák számára.

10. §
Intézmény nem református fenntartótól történő átvételéhez, valamint ilyen fenntartónak történő átadásához a Zsinat Elnökségének előzetes hozzájárulása szükséges.
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Vhu. 1. §
(6)
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Az előzetes hozzájárulás iránti kérelmét a fenntartó a Rkt. 4. § szerinti hozzájárulás kézhez
vétele után 3 napon belül kezdeményezi a Zsinati Oktatási Iroda útján a Zsinat Elnökségénél. A Zsinat Elnöksége az előzetes hozzájárulásról 8 napon belül dönt.

11. §
Református intézmény nem református fenntartónak történő átadásakor az ingatlan tulajdonjogának
átruházására nem kerülhet sor, csak az intézmény működtetésének átengedésére, eredeti rendeltetésének megtartása mellett. Ez esetben szerződésbe kell foglalni a hit- és erkölcstan oktatás biztosítását és a református intézmény alkalmazottainak további foglalkoztatását.

III.

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

A tanügyigazgatás szervezeti rendje
12. §
A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. Meghatározza a
kötelezően nyilvántartandó adatok körét, az egyháznak járó állami források és céltámogatások elosztásának elveit és gyakorlatát. Különösen ügyel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre.
A Zsinat – mint a Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek legfelsőbb felügyeleti szerve – e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatási Bizottságán, valamint a Zsinati Oktatási
Irodán keresztül valósítja meg.
13. §
Az Oktatási Bizottság a Zsinat javaslattevő, előkészítő szerve, amely segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét.
A Zsinat útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek illetékes oktatásügyi szerve felett.
Javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére.

14. §
(1)	Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház oktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve.
(2)
A Zsinat határozatait és intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek oktatásügyi szervezetéhez. Az
intézmények működéséhez szükséges adatokat, információkat összegyűjti és nyilvántartja.
(3)
Kapcsolatot tart más egyházak, valamint állami- és társadalmi szervezetek illetékes szerveivel.
(4)
Nyilvántartást vezet a Magyarországi Református Egyház valamennyi nevelési, illetve nevelési oktatási intézményéről, felelősen kezeli azok adatbázisát.
(5)
A Zsinat Oktatási Bizottságával egyeztetve az Országos vizsgáztatási névjegyzék alapján Országos
református vizsgáztatási névjegyzéket állít össze. Országos református szakértői névjegyzéket állít
össze.
Vhu. 2. §

Bármely teljes jogú egyháztag, vagy egyházi jogi személy javaslatára a Zsinati Oktatási
Iroda bővítheti az Országos református szakértői névjegyzéket. Református köznevelési
intézményekben szakértői feladatokat csak azok láthatnak el, akik szerepelnek az állami
vagy a református névjegyzékben. A református névjegyzékben szereplő személyek megbízatása 5 naptári évre szól. A megbízatás nem hosszabbítható meg abban az esetben, ha
a szakértő a felkérések ellenére nem vesz részt a munkában, illetőleg törölhető, ha a szakértő méltatlanná vált. Az Országos református szakértői névjegyzék esetén nem feltétel az
(állami) Országos szakértői névjegyzéken való szereplés, viszont meg kell felelni a 70. §
feltételeinek.
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(6)
(7)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

(3)
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Országos fenntartói és intézményvezetői értekezleteket szervez.
Vezetője titkárként a Bizottságnak tanácskozási jogú tagja.
15. §
Az egyházkerület tanügy-irányítási feladatait oktatási bizottság működtetésével vagy oktatási iroda
létesítésével látja el.
Mindkettő működtetése esetén közöttük a feladatmegosztást határozatban kell rögzíteni.
16. §
Az egyházkerületi oktatási bizottság, illetve iroda az egyházkerület javaslattevő, előkészítő szerve,
amely segíti az egyházkerület irányító és felügyeleti tevékenységét.
A Zsinat és az egyházkerület útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az
egyházmegyék és az egyházközségek oktatással kapcsolatos tevékenysége felett.
Javaslatot tesz az egyházkerületnek szabályrendelet alkotására, módosítására vagy intézkedés megtételére.
17. §
Az egyházkerületi oktatási irodát az egyházkerületi közgyűlés hozza létre, és választja meg vezetőjét
(tanácsos, főtanácsos).
Az iroda a 16. §-ban meghatározottakon kívül
a)
az egyházkerület oktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló és ügyintéző szerve.
b)
az egyházkerületi fenntartású intézmények tekintetében átadott fenntartói feladatokat lát
el.
c)
az egyházkerület területén lévő nem zsinati fenntartású intézmények működéséhez szükséges adatokat, információkat összegyűjti és nyilvántartja.
d)
a Zsinat és az egyházkerület határozatait és intézkedéseit valamint a Zsinat Oktatási Bizottságának ajánlásait közvetíti a fenntartókhoz és az intézményekhez.
e)
az egyházkerület területén lévő intézményektől és fenntartóktól érkező adatokat, észrevételeket, javaslatokat továbbítja az illetékes egyházkerületi, zsinati bizottságokhoz, szervezetekhez.
Az egyházkerületi oktatási iroda vezetője
a)
hivatalból tanácskozási jogú tagja a Zsinati Oktatási Bizottságának
b)
ő vagy megbízottja rendszeresen látogatja, segíti, tanácsaival ellátja és felügyeli az egyházkerület területén működő nem zsinati fenntartású intézményeket.
c)	Tevékenységét a fenntartóval egyeztetve végzi a 73. § (2) bekezdése szerint.
18. §
Az egyházmegye tanügy-irányítási feladatainak a szervezésére egyházmegyei oktatási bizottságot
hozhat létre. A bizottság köteles a felsőbb oktatási bizottságok és irodák, valamint a vele kapcsolatban lévő intézmények tevékenységét támogatni.
19. §
Az egyházközség presbitériuma (akkor is, ha nem intézményfenntartó) oktatással kapcsolatos
feladatainak ellátására, szervezésére bizottságot hozhat létre vagy szakértőt bízhat meg. A bizottság,
illetve a megbízott köteles a felsőbb oktatási bizottságok és oktatási irodák, valamint a vele kapcsolatban levő intézmények tevékenységét támogatni.
III/A. A pedagógiai szakmai szolgáltatás országos szervezése

(1)
(2)

20. §
A Magyarországi Református Egyház az intézmények szakmai munkájának segítésére Református Pedagógiai Intézetet – a továbbiakban: Pedagógiai Intézet – működtet, amelynek feladatai a következők:
az intézmények tartalmi munkáját segíti tantervek, tankönyvek, segédanyagok kiadásával, megjelentetésével, készíttetésével és véleményeztetésével, pedagógiai tájékoztatással;
teljeskörűen ellátja a Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeiben a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat
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(3)
(4)
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országos református mesterpedagógus névjegyzéket állít össze szakértőkből, megjelölve a református köznevelési intézményrendszerben ellátandó feladatokat;
szaktanácsadó hálózatot működtet, segíti a pedagógus életpályamodell alkalmazását, jogszabály
szerint részt vesz az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusok minősítésében;
Vhu. 3. §
(1)

(5)

(6)
(7)
(8)

A Pedagógiai Intézet szakmai szolgáltató szervezet. Szaktanácsadói hálózatot tart fenn.
A szaktanácsadói látogatásokat a kerületi oktatási bizottság vagy oktatási iroda vezetőjével
egyeztetetten kell összeállítani, de kérhetik az intézmények vezetői, fenntartó testületei is.
(2)
A szaktanácsadói jelentés egy-egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, az oktatási
bizottság és/vagy oktatási iroda, illetve az intézmény vezetőjének.
a nem református köznevelési intézményekben folyó hit- és erkölcstan oktatást szakmailag segíti az
egyházkerületi és az egyházmegyei katechetikai előadók bevonásával, az ellenőrzési rendszer szakmai
támogatásával;
nevelési-oktatási szakvéleményeket, állásfoglalásokat készíttet;
állásfoglalást készít az intézmények által választható pedagógiai módszerekről, tankönyvekről és továbbképzésekről;
az intézményi továbbképzési programokhoz illeszkedő továbbképzéseket, országos rendezvényeket
szervez;

Vhu. 4. §
		A továbbképzések listáját a Pedagógiai Intézet kéthavonta frissíti.
(9)

koordinálja és összeállítja az országos, éves versenynaptárt és a továbbképzési rendezvénynaptárt;

Vhu. 5. §
		

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

Az intézmények által tervezett országos versenyek, továbbképzések és a Pedagógiai Intézet által szervezett rendezvények koordinálását elvégzi, és a végleges ütemtervet minden év szeptember 30-ig az intézményvezetőknek megküldi. A Pedagógiai Intézet csak az
ütemtervbe felvett versenyhez nyújthat anyagi támogatást.

figyelemmel kíséri és közkinccsé teszi a kiemelkedő pedagógiai teljesítményeket, javaslatot tehet azok
elismerésére;
kutattatja, feldolgozza és megismerteti a magyar református köznevelési intézmények pedagógiai és
kulturális hagyományait;
segíti a határon túli magyar tannyelvű református intézmények tevékenységét, a velük tartott szakmai
kapcsolatokat;
kapcsolatot tart a hazai és külföldi, egyházi és állami pedagógiai- és kutatóintézetekkel, együttműködik
a szakmai és a pedagógus életpályamodellel kapcsolatos érdekvédelmet ellátó országos református
pedagógusszervezettel;
igazgatója tanácskozási jogú tagja a Zsinat Oktatási Bizottságnak.
A (2) és (7) bekezdésben meghatározottakat a Zsinat Oktatási Bizottságával egyeztetetten végzi.
Rendezvény-naptárát egyezteti a Zsinati Oktatási Irodával.
III/B. A pedagógiai szakszolgálat, illetve a külön- és az együttnevelés országos támogatása
20/A § A Magyarországi Református Egyház egységes gyógypedagógiai módszertani intézményt (a
továbbiakban: Református EGYMI) tart fenn és működtet a következő országos hatáskörű tevékenységek elérhetősége érdekében:

(1)
(2)
(3)

pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása és az ellátást végző református fenntartású pedagógiai
szakszolgálatok munkájának összehangolása és támogatása;
korai fejlesztés gondozás és tanácsadás végzése, illetve a református fenntartásban működő korai
intervencióval foglalkozó intézmények szakmódszertani támogatása;
szakértői bizottsági tevékenység működtetése;
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(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

IV.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
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a különböző sajátos és többlet pedagógiai ellátást igénylő növendékek elkülönítet nevelését oktatását végző református köznevelési tevékenység szakmódszertani segítése;
az együttnevelést, a református együttnevelési hagyományok és a korszerű pedagógiai módszertár
alkalmazásával vállalni készülő, illetve vállaló református köznevelési intézmények szakmódszertani
támogatása;
utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése;
az együttneveléssel, a multidiszciplináris, a sajátos, illetve a többlet pedagógia igényel kapcsolatos
országos szakmaközi rendezvények szervezése;
az együttnevelés, a sajátos és többlet pedagógiai ellátás figyelemmel kísérése a református köznevelésben az ezzel kapcsolatos adatok feldolgozza és ismertetése;
kapcsolattartás a hazai és külföldi, egyházi és állami együttneveléssel, sajátos és többlet pedagógiai
ellátással valamint pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézményekkel és kutatóintézetekkel;
igazgatója tanácskozási jogú tagja a Zsinat Oktatási Bizottságának.

A fenntartó jogai és kötelességei
21. §
A fenntartó
dönt a törvényben meghatározott módon köznevelési intézmény alapításáról, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, tevékenységi körének módosításáról, szüneteltetéséről, több intézményt működtető fenntartó esetében történelmi kollégium szervezéséről,
biztosítja az e törvényben megfogalmazott hitelvek és célok megvalósításának feltételeit, segíti és
ellenőrzi megvalósulásukat;
biztosítja a Magyarországi Református Egyház által vállalt kötelezettségek végrehajtásához a személyi és tárgyi feltételeket;
létrehozza jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása, illetve végrehajtása érdekében az intézmény
fenntartói igazgatótanácsát, meghatározza annak feladatait és hatáskörét;
jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, belső értékelési szabályzatát, továbbképzési programját és házirendjét, ellenjegyzi
a kollektív szerződés tervezetét;
megbízza az intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;
ha az intézményben a református hit- és erkölcstan tantárgy heti összóraszáma eléri a törvényben a
pedagógus munkakörre előírt nevelési-oktatási idővel lekötött munkaidő alsó határát, akkor köteles
teljes állású hit- és erkölcstan tanárt foglalkoztatni,
értékeli (szakértők bevonásával) az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét;

Vhu. 6. §
		

(9)

(1)

A szakértő felkérése elsőrenden a Zsinati Oktatási Iroda által összeállított szakértői névjegyzékben szereplők köréből történhet. Kivételt képez, ha a vizsgálandó területhez szakértő ezen a listán nem szerepel. Ez esetben is szükséges a Zsinati Oktatási Iroda egyidejű
tájékoztatása.

kérheti bármely döntése előtt az oktatási bizottságok, oktatási irodák és a Pedagógiai Intézet véleményét is.
22. §
A fenntartó
gondoskodik az intézmény működésének és fejlesztésének anyagi feltételeiről, különösképpen az
alábbi források felhasználásával:
–
állami, önkormányzati, fenntartói, gyülekezeti támogatások,
–
intézményi saját bevételek,
–
alapítványi- és magánadományok,
–
pályázati támogatások;
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(2)

jóváhagyja az intézmény költségvetését, valamint az adható kedvezmények és juttatások feltételeit;

Vhu. 7. §
		

(3)
(4)
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Nem tartozik a fenntartó mérlegelési körébe az olyan kedvezmények, juttatások megadása
és biztosítása, amelyeket állami jogszabályok kötelezően írnak elő.

ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, gazdálkodását, szakmai hatékonyságát, adatszolgáltatását, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét;
minden tőle telhető és elvárható módon biztosítja az intézményben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők, illetőleg más munkavállalók részére mindazokat a jogszabályok által előírt munkafeltételeket, juttatásokat, kedvezményeket és jogvédelmet, amelyek az állami
köznevelési intézmények pedagógusait megilletik.
23. §
Köznevelésre szakképzésre kapott anyagi juttatások és támogatások
más célra nem fordíthatók.
Vhu. 8. §
(1)

(2)

Az átlagbér alapú támogatás a fenntartott nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai
szakszolgálati intézményben a személyi juttatások és azok járulékai, a dologi kiadások, az
ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint felújítási kiadások
finanszírozására használható fel. A támogatás átutalásáról – tekintettel az intézmény bérfizetési kötelezettségének határidejére – a fenntartó 1 banki napon belül gondoskodik.
A működési támogatás teljes összegét az intézményfenntartók kizárólag köznevelési feladatok ellátására fordíthatják. A működési támogatás felhasználható a Vhu. 8. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl az intézményfenntartással összefüggő igazgatási feladatok ellátására. A támogatás átutalásáról a fenntartó 3 banki napon belül gondoskodik.
A működési támogatást az egyes fenntartók differenciáltan juttathatják el az általuk fenntartott intézmények számára úgy, hogy az általuk fenntartott valamennyinevelési-oktatási
intézmény kiegyensúlyozott működését egyformán biztosítsák.

Vhu. 8/A §
(1)
A működési támogatás fogadása a Magyarországi Református Egyház oktatási célokra
elkülönített számláján történik. A működési intézményfenntartók szerinti felbontásáról – a
Zsinati Tanács által évente az egyes jogcímekre meghatározott számítási arányok figyelembevételével – a létszámjelentések alapján a Zsinati Oktatási Iroda gondoskodik. A számla
forgalmával kapcsolatos pénzügyi adminisztráció a Zsinati Hivatal Gazdasági és Pénzügyi
Osztályának a feladata.
(2)
A Zsinati Oktatási Iroda 3 banki napon belül gondoskodik a működési támogatásnak közvetlenül az intézményfenntartókhoz vagy kérésére az intézményekhez történő eljuttatásáról, s a havi utalásokról egyidejűleg elszámolást készít az intézményfenntartók és egyházkerületi oktatási irodák számára. A működési éves felhasználásáról szóló jelentését
a Zsinati Oktatási Iroda minden naptári év első ülésén a Zsinat Oktatási Bizottsága elé
terjeszti.
(3)
A Zsinati Oktatási Iroda nyilvántartást vezet a finanszírozás alapját képező egyoldalú nyilatkozatokról, köznevelési szerződésekről úgy, hogy az az állami támogatást folyósító szerv által
ellenőrizhető legyen. Kimutatást vezet arról, hogy az intézményfenntartók mely fenntartótól,
milyen köznevelési intézményt, milyen feladatot, mennyi időre és hány fővel vettek át.
(4)
A fenntartó az államkincstári adatszolgáltatással (ideértve az igénylést, pótigénylést és
lemondást is) egyidőben annak másolati példányát eljuttatja a Zsinati Oktatási Iroda számára. Az átlagbér alapú támogatás megállapításáról szóló határozat másolati példányát a
kézhezvételtől számított 8 napon belül a fenntartó megküldi a Zsinati Oktatási Irodának.
(5)
A fenntartó nyolc napon belül változás-jelentést küld a Zsinati Oktatási Iroda részére, ha
a köznevelési intézmény feladataiban vagy más nyilvántartott adataiban változás következett be.
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Vhu. 8/B §
(1)
A fenntartó a Zsinat Elnökségének, illetve más ellenőrzésre feljogosított szervnek a megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást köteles megadni, a kért
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni. A betekintést akkor is biztosítani kell, ha az intézményi és a köznevelési intézmény fenntartásával
összefüggő fenntartói könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettséget a köznevelési
intézményen és fenntartón kívüli más szervezet látja el.
(2)
Az intézményfenntartással összefüggő kiadásokról a fenntartó negyedévente tételes kimutatást készít, melyet a negyedévet követő hó 20. napjáig megküld a Zsinati Oktatási Iroda
útján a Zsinat Elnökségének. A Zsinat Elnöksége elrendelheti a működési támogatás fenntartói és intézményi könyvvizsgálatát.

(1)

(2)

24. §
A fenntartó megtagadja:
a)
a szervezeti és működési szabályzat, a továbbképzési program, illetve a házirend jóváhagyását, ha az nem felel meg az e törvényben megfogalmazottaknak;
b)
a költségvetés jóváhagyását, a kollektív szerződés tervezetének ellenjegyzését, ha az
jogszabályba ütközik, illetőleg ha olyan tételt tartalmaz, amelynek fedezete nem biztosított, vagy az a fenntartó céljával nem egyezik;
c)
a pedagógiai program, illetve a belső értékelési szabályzat jóváhagyását, ha az nem felel
meg az e törvényben megfogalmazott pedagógiai elveknek, vagy ha nem tartalmazza
mindazokat a feladatokat és elvárásokat, amelyeket a fenntartó előírt, és amelyeknek
megvalósításához a feltételeket biztosította.
d)
A jóváhagyás megtagadásának indokolását az intézménnyel írásban kell közölni.
A fenntartó a pedagógiai program jóváhagyását megtagadhatja, ha az olyan többletfeladatokat tartalmaz, amelyekhez a személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket nem tudja biztosítani, és nem lát
lehetőséget egyéb forrásból sem azok biztosítására.
25. §
Az iskolai szabályzatokat, a továbbképzési programot a költségvetést (költségvetéseket), a kollektív
szerződés tervezetét vagy a pedagógiai programot, illetve azok módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a fenntartó illetékes testülete a benyújtástól számított 30 napon belül nem nyilatkozik.

(1)

(2)

26. §
Több közoktatási intézményt működtető fenntartó az intézmények működtetésének segítésére, az
intézmények közötti koordináció érdekében – egyházunk évszázados hagyományának megfelelően –
történelmi kollégiumot hozhat létre, melynek szervezeti és működési rendjét szabályrendeletben kell
szabályozni, ez esetben is a 67. § (3) bekezdésében foglaltak irányadók.
A fenntartó szabályrendelet megalkotásával dönt a fenntartói feladat- és hatáskörök megosztásáról:
a)
egyházközségi fenntartású intézmény esetén a presbitérium, a fenntartói igazgatótanács,
az egyházközség elnöksége és a presbitérium által létrehozott bizottságok között; a presbitérium a fenntartói feladatok közül nem adhatja át az alapító okirat, a költségvetés és a
költségvetési beszámoló elfogadását, az intézményvezető megbízását;
b)
egyházmegyei fenntartású intézmény esetén az egyházmegyei közgyűlés, az egyházmegyei tanács, a fenntartói igazgatótanács, az egyházmegye elnöksége és az egyházmegyei közgyűlés által létrehozott bizottságok között;
c)
egyházkerületi fenntartású intézmény esetén az egyházkerületi közgyűlés, az egyházkerületi tanács, a fenntartói igazgatótanács, az egyházkerület elnöksége és az egyházkerületi oktatási bizottság, illetve az egyházkerületi oktatási iroda között;
d)
zsinati fenntartású intézmény esetén a Zsinat, a Zsinati Tanács, a fenntartói igazgatótanács, a Zsinat elnöksége, a Zsinati Oktatási Bizottság és a Zsinati Oktatási Iroda között;
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Az intézmény működése
27. §
A református köznevelési intézmények törvény által nem szabályozott kérdésekben szakmailag önállóak.

(1)

28. §
Az intézmény szervezetére, működésére, valamint belső- és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg, amelyet az igazgató készít el. A szabályzatot – jogszabályokban meghatározott kérdésekben a szülői szervezet a tanulókat közvetlenül érintő
kérdésekben a diákönkormányzat véleményének figyelembevételével – a nevelőtestület fogadja el, és
az igazgató előterjesztése alapján a fenntartó hagyja jóvá.
Vhu. 9. §
(1)
(2)
(3)

(2)

A szervezeti és működési szabályzatban is biztosítani kell a református szellemiség, formai
és tartalmi követelményeinek megjelenését.
A református köznevelési intézmény a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat elsősorban a
Pedagógiai Intézet közreműködésével veszi igénybe.
A református köznevelési intézmény továbbképzési programját az elfogadástól számított 15
napon belül megküldi a Pedagógiai Intézetnek. A Pedagógiai Intézet megteremti a tanfolyami kínálat megtervezésekor az intézményi továbbképzési programokban foglalt képzések középtávú teljesítésének lehetőségét.

A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos
rendelkezéseket a házirend állapítja meg, amelyet az igazgató előterjesztésére a nevelőtestület fogad
el, s terjeszt a fenntartó illetékes testülete elé.
29. §
Az intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, pedagógiai programját, szervezeti és működési
szabályzatát, valamint a Református köznevelési törvényt az intézmény valamennyi alkalmazottjával
ismertetni kell, és minden – az intézménnyel kapcsolatban álló – érdeklődő számára hozzáférhetővé
kell tenni.
30. §
Az intézmény által készített pedagógiai program részét képező helyi tantervnek összhangban kell
állnia a Magyarországi Református Egyház nevelési alapelveivel, küldetésnyilatkozatával.

(1)

(2)

(3)

(4)

31. §
Református köznevelési intézményben:
A Nemzeti alaptanterv, illetve a kerettanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló jogszabályokban megfogalmazott „hitoktatás tantárgy” a hit- és erkölcstan és az egyházi ének tantárgy
keretében valósul meg. Ezen tantárgyak óraszáma nem vehető figyelembe a tanuló kötelező és választható óraszámának napi és heti összegzésekor.
Az 1–13. évfolyamon a hit- és erkölcstan tantárgy oktatása tanrendbe iktatottan, legalább heti 2 órában kötelező, azok nem pótolhatóak, illetve nem vonhatók össze áhítattal, vagy más közösségi alkalommal.
Az egyházi ének tantárgy iskolatípusonként legalább két évig (négyévfolyamos középiskola esetén
legalább egy évig) rendes tantárgyként, tanrendbe iktatottan – heti 1 órában – kötelező, más órával
nem helyettesíthető és nem vonható össze. Foglalkoztatási szempontból az egyházi ének tantárgy
tanítását a köznevelési intézmény pedagógiai programja – a fenntartóval egyetértve – a művészet
műveltségterület részeként is meghatározhatja.
A Magyarországi Református Egyházzal megállapodást kötő bevett egyházak, illetve felekezetek a
felekezetükhöz tartozó diákokat hit- és erkölcstan oktatásban részesíthetik (szükség esetén magántanulóként).
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(5)

A szülő írásbeli kérésére a tanuló a hit- és erkölcstan tantárgy helyett az 1–8. évfolyamon erkölcstan,
a 9–12. évfolyamon etika tantárgyat választhat (szükség esetén magántanulóként), amennyiben a
településen – az adott iskolatípusban – csak református intézmény működik, illetve a Zsinat elnökségének engedélyével a más fenntartótól átvett iskolák azon évfolyamain, amelyeknek tanulói nem a
református iskolába jelentkeztek.
A hit- és erkölcstan, az erkölcstan, illetve az etika osztályzata, valamint az egyházi ének értékelése
bekerül a bizonyítványba.
A hit- és erkölcstan választható érettségi vizsgatárgy;
A konfirmációi előkészítés és vizsga a hit- és erkölcstan helyi tantervében meghatározott évfolyamokon történhet. A fogadalom az iskola székhelye vagy a lakóhely szerinti gyülekezetben tehető le.

(6)
(7)
(8)

32. §
Az intézmény – református szellemiségének biztosítása érdekében – áhítatot, bibliakört, kántorképzést, gyülekezetlátogatást, szeretetszolgálatot stb. szervez, és támogatja a Magyarországi Református Egyház által elfogadott ifjúsági szervezetek működését.
33. §
A szabadon meghatározható tanítási szünetek, szünnapok, valamint a tanítás nélküli munkanapok
rendjét és rendezvényeit a református egyházi ünnepekre is figyelemmel kell az intézmény éves munkatervében rögzíteni.

(1)

(2)
(3)

34. §
Az óvoda és az általános iskola előkészítő foglalkozások, szülői találkozók alkalmával tájékozódhat
az intézmény iránt érdeklődő tanulók és családjuk felekezeti hovatartozásáról, egyházi kötődésének
mértékéről, hitbeli elkötelezettségéről, érdeklődési köréről, és ezt figyelembe véve dönt a felvételről.
A középfokú iskola felvételi eljárásában kötelező elem az egyházi kapcsolatokról való tájékozódás,
melyet az intézmény felvételi tájékoztatója szerint vesz figyelembe a felvételi jegyzék elkészítésekor a
középfokú felvételi eljárásra vonatkozó állami normák betartása mellett.
Meg kell őrizni intézményeink hagyományos nyitottságát, de felvételkor törekedni kell a református
tanulók meghatározó többségére.
Református közoktatási intézménynek nem lehet tanulója az, aki e törvénnyel nem összeegyeztethető
magatartást tanúsít, illetve olyan közösségnek a tagja, amely e törvénnyel nem összeegyeztethető
nézeteket hirdet.
35. §
A református közoktatási intézmény nevelőtestületi tagjai és tanulói munkájuk, tanulmányaik megkezdése előtt vagy közben fogadalmat tesznek. A fogadalomtétel időpontját és formáját a fenntartó
egyetértésével az intézmény határozza meg.

(1)
(2)
(3)

36. §
Az intézményvezető köteles valamennyi egyházi vagy állami részről kért adatszolgáltatás másolatát 8
napon belül a fenntartónak, az egyházkerületi, valamint a zsinati oktatási irodának megküldeni.
Állami jogszabályokban meghatározott adatokon kívüli adatszolgáltatáshoz a fenntartó és az illetékes
egyházkerület engedélye szükséges.
A Zsinati Oktatási Iroda és a Pedagógiai Intézet alapfeladatainak ellátása érdekében jogosult az intézmények állami adatbázisban szereplő adatainak megtekintésére.

37. §
Az internátus működhet történelmi kollégium önálló egységeként, többcélú református nevelési-oktatási intézmény részeként vagy önállóan is. Minden esetben – e törvény rendelkezései szerint – pedagógiai programot, szervezeti és működési szabályzatot, valamint házirendet készít.
(2)	Tevékenysége a református egyház közösségi elveire, hagyományaira épül.
(3)
Református köznevelési intézmény internátusában a feladatok ellátására alkalmazható lelkipásztor
vagy végzős teológus is.
(1)
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38. §
Az internátus feladata, hogy:
–
az evangéliumi szeretet jegyében otthont nyújtson,
–
biztosítsa a nyugodt tanulás feltételeit,
–
biztosítsa a református szellemű nevelést,
–
gondoskodjék a tehetséggondozás és felzárkóztatás mellett a speciális ismeretek megszerzésének lehetőségéről, valamint színvonalas kulturális, sport és más szabadidős
programokról,
–
gondoskodjék az egyéni és csoportos lelkigondozásról,
–
kapcsolatot tartson a szülői házzal és a gyülekezetekkel.

VI.

Jogok és kötelességek
39. §
A Magyarországi Református Egyház joga és kötelessége, hogy a magyar református gyermekek
lehető legszélesebb köre számára nevelési-oktatási intézményeket alapítson, működtessen, és őrködjék az e törvényben foglaltak megvalósulásán.
40. §
Minden növendék joga, hogy a krisztusi szeretet jegyében személyére szóló, színvonalas szellemilelki-testi gondozást kapjon, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák.
41. §
A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait,
ünnepeit, és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék; tiszteletben tartsa tanárai és diáktársai emberi
méltóságát; szorgalmasan tanuljon; rendszeresen részt vegyen az iskolai és a gyülekezeti istentiszteleti alkalmakon; óvja környezetét; tiszteletet, megbecsülést és felelősségérzetet tanúsítson egyháza,
nemzete és hazája, szülei, nevelői, iskolatársai és az iskola valamennyi dolgozója iránt.
42. §
A szülőnek joga és kötelessége, hogy gyermeke színvonalas szellemi-lelki-testi gondozásában az
intézménnyel együttműködjék, és abban részt vállaljon.
43. §
A pedagógus joga, hogy az intézmény pedagógiai programjának és ezen belül a helyi tantervnek a
kidolgozásában vagy átvételében részt vegyen. Ennek keretei között, a Pedagógiai Intézet ajánlásait
is figyelembe véve, az intézmény hagyományaihoz, nevelőtestületének és szakmai munkaközösségeinek döntéseihez igazodva megválassza a tankönyveket, taneszközöket, segédeszközöket és nevelési-tanítási módszereit; irányítsa, értékelje és minősítse a reá bízott növendékek munkáját; fejlessze
tudását; gazdagítsa kapcsolatait; kifejtse véleményét; egyéni és munkahelyi gondjainak megoldásához testvéri segítséget kapjon; alkotó munkáját megbecsüljék.
44. §
A pedagógus kötelessége, hogy hivatásához és fogadalmához híven a lehető leghatékonyabban segítse a reá bízott növendékek szellemi-lelki-testi fejlődését, Istenhez hűséges, egyházával és hazájával
szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre jutását; tartsa meg a munkájával kapcsolatos fenntartói és intézményvezetői előírásokat, valamint intézménye tanulmányi- és munkarendjét; működjék
együtt vezetőivel, munkatársaival és növendékei szüleivel; képezze magát szaktudományaiban, a
neveléstudományban, szaktárgyai tanításának módszertanában és mindazon területeken, amelyek
segíthetik abban, hogy hatékonyabban munkálkodhassék az intézmény céljainak megvalósításáért.
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45. §
Az e törvényben és az intézményekre érvényes egyéb jogszabályokban rögzített jogokon és kötelességeken túlmenően az intézmények szervezeti és működési szabályzatában, valamint házirendjében
– az említett rendelkezésekkel és az intézmény hagyományaival összhangban – további jogok és
kötelességek állapíthatók meg.
46. §
A Magyarországi Református Egyház által alapított, illetve az egyházzal szoros kapcsolatban álló
társadalmi szervezeteknek nevelési-oktatási ügyekben véleményezési joga van.

VII.

Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó rendelkezések
47. §
Református köznevelési intézmény alkalmazottjára a vonatkozó állami és egyházi jogszabályok egyaránt érvényesek.
48. §
Az intézmény minden alkalmazottjának – tekintet nélkül arra, hogy milyen vallású és milyen munkakörben dolgozik – figyelembe kell vennie, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és
köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével segíteni az ifjúság evangéliumi hit
és erkölcs szerinti nevelését.
49. §
A rendszeresített pedagógus állások pályázat vagy meghívás útján tölthetők be teljes állású vagy
részfoglalkozású, határozatlan idejű munkaszerződéssel, teljes állású vagy részfoglalkozású, határozott idejű munkaszerződéssel vagy óraadói megbízási szerződéssel.
49/A §
Amennyiben a hit- és erkölcstan oktatást lelkész végzi, a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló
hatályos jogszabály alapján egyházi szolgálati jogviszony létesítendő. A vallásoktató lelkész és az
intézményi lelkész kinevezését, beosztott lelkész kirendelését – a fenntartó döntéshozó testületének
előterjesztése alapján – az illetékes egyházkerület püspöke adja.
50. §
Pedagógus munkakörben elsősorban olyan református vagy evangélikus vallású egyháztagot kell
alkalmazni, aki életével és munkájával vállalja az intézmény céljait, előírt végzettségű, és a munkakörével kapcsolatos feladatok ellátására alkalmas. Ilyen pályázó hiányában alkalmazható az egyéb
követelményeknek eleget tevő más vallású pedagógus is, amennyiben vállalja az intézmény szellemiségét és értékrendjét.
51. §
Pedagógus és gazdasági vezető egy évet meghaladó, illetve határozatlan idejű alkalmazásához, valamint alkalmazásának a munkáltató részéről történő egyoldalú megszüntetéséhez a fenntartói igazgatótanács hozzájárulása szükséges, egyébként felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője
gyakorolja.

Vhu.10. §
		

A pedagógus és gazdasági vezető alkalmazását vagy munkaviszonyának megszüntetését
az intézményvezető terjeszti elő, és írja alá a munkaszerződést, amelyet a fenntartó képviselője ellenjegyez.
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(1)

(2)
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52. §
A református közoktatási intézmény főállású hit- erkölcstan oktatója, vallásoktató lelkésze, intézményi
lelkésze a nevelőtestület teljes jogú tagja. Felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Alkalmazásához és felmentéséhez a fenntartó döntéshozó testülete (hiányában a fenntartó
testület) egyetértése szükséges.
A hit- és erkölcstan oktatónak valláserkölcsi-hitéleti kérdésekben javaslattevő, véleményezési joga és
kötelessége van. Az igazgatóval együtt az ő felelőssége az intézmény magyar református szellemiségének biztosítása.
53. §
A pedagógus – hivatásának gyakorlása közben és magánéletében – egyházához és hazájához való
hűségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával mutasson példát.

(1)

(2)

54. §
A kollektív, illetve munkavállalói szerződésben, vagy az alkalmazottakkal kötött munkaszerződésben
rögzíteni kell, hogy az intézmény alapító okiratában, pedagógiai programjában, vagy az e törvény 44.,
48., illetve az 53. §-ában foglaltak megszegése rendkívüli felmondási ok.
Azokban az intézményekben, ahol a Zsinat ajánlására a nevelőtestület magára nézve kötelezően etikai kódexet fogadott el, az alkalmazottakkal kötött munkaszerződésben rögzíteni kell, hogy az etikai
kódexben foglaltak megszegése rendkívüli felmondási ok.
55. §
A református köznevelési intézményben az alkalmazottak illetménye nem lehet kevesebb, mint az
azonos munkakörben dolgozó közalkalmazottaké.

VIII.

Az intézmény vezetője
56. §
A köznevelési intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.

(1)

57. §
Az intézmény vezetőjét a fenntartó bízza meg nyilvános pályázat vagy meghívás alapján, a nevelőtestületet meghallgatva, a fenntartói igazgatótanács javaslatára.

Vhu. 11. §
		

(2)

(3)

(1)

Az intézmény vezetőjének megbízása előtt nevelőtestületi értekezletet kell tartani, amelyen
javaslatát a testület titkos szavazással hozza meg. A fenntartó lehetőleg vegye figyelembe
a nevelőtestület véleményét.

A megbízás 5 tanévre szól. A ciklus lejártát megelőzően a nevelőtestületet meghallgatva, az igazgatótanács javaslatára a fenntartó újabb 5 tanévre megerősíti a megbízást, vagy új pályázatot ír ki, illetve
új meghívással él.
Vezetői megbízás első alkalommal szólhat egy tanévre is.
58. §
A megbízás feltételei:
a)
református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció;
b)
az adott intézményre előírt legmagasabb pedagógiai végzettség, valamint pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
c)
5 éves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben,
d)
erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
e)
vezetésre való alkalmasság.
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(2)

Nem kaphat intézményvezetői megbízást a fenntartó fizetett tisztségviselője, alkalmazottja vagy a
fenntartó képviselőjének közvetlen hozzátartozója.
A (2) bekezdéstől érvényesen eltérni a fenntartó testület kérésére, az illetékes egyházkerületi oktatási
bizottság vagy oktatási iroda javaslatára az egyházkerületi tanács vagy közgyűlés titkos szavazással
meghozott határozatával lehet.

(3)

VHu. 12. §
		Különleges méltánylást érdemlő esetben, evangélikus felekezetű jelentkező esetén az intézmény fenntartójának legfőbb testülete adhat felmentést az 58. § (1) a.) pontjában foglalt
feltételek alól.
59. §
Igazgatói megbízás egy tanévre akkor is adható, és egyszer megújítható, ha pályázat kiírására nem
volt lehetőség, vagy ha nem áll rendelkezésre a feltételeknek megfelelő jelölt.
60. §
Az intézményvezetői megbízás együtt jár az adott intézménybe szóló teljes állású, határozatlan idejű
pedagógusi alkalmazással.
61. §
Az intézményvezető jogai és kötelességei:
–
tanácskozási joggal részt vesz a fenntartó testület intézményét érintő ülésein,
–
dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
vagy szerződés nem utal más hatáskörbe.
–
amennyiben az intézményre kiható, jogszabályba ütköző eljárást észlel, tájékoztatni köteles arról a fenntartót, a fenntartó felettes egyházi hatóságát, az egyházkerületi, illetve a
zsinati oktatási irodát.
Vhu. 13. §
(1)

(2)

A fenntartó írásban meghívja az igazgatót, intézményvezetőt a fenntartó testület minden
olyan ülésére, amelyen az intézménnyel kapcsolatos ügyeket tárgyalnak. Távolmaradása
nem akadálya az ülés megtartásának.
A köznevelési intézmény vezetőjét megilleti mindaz a munkajogi védelem, amely az intézmény többi pedagógusát is megilleti.

62. §
Az igazgató az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire, valamint jutalmazására
és fegyelmi ügyeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségek, megtartásával gyakorolja.

(1)

(2)

63. §
Az intézményvezető köteles biztosítani, hogy az általa vezetett intézmény a Magyarországi Református Egyház Alkotmányának, törvényeinek megfelelően és erkölcsi értékeinek szellemében, a Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai szerint működjék.
Az intézményvezető felelősséggel tartozik továbbá:
–
az e törvényben és az intézmény alapító okiratában meghatározott célok megvalósulásáért,
–
az intézmény jogszerű működéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséért és gondozásáért,
–
az elfogadott pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógiai tevékenység szakszerűségéért, színvonaláért, az intézmény nevelőmunkájáért,
–
az intézmény rendjéért, vagyonának gondos kezeléséért,
–
az intézmény költségvetésének elkészítéséért, az előírásszerű, takarékos, célszerű gazdálkodásért és annak ellenőrzéséért,
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a pontos ügyvitelért,
az intézmény életében közreműködő valamennyi szervezettel való együttműködésért,
az intézmény hazai és nemzetközi kapcsolataiért, különös tekintettel az egyházi és az
intézményi kapcsolatokra.

64. §
Az igazgatóhelyetteseket, az intézményegység vezetőket, a tagintézmény-vezetőket, a tagozatvezetőket és a gyakorlati oktatásvezetőt az igazgató bízza meg és menti fel az intézmény teljes állású,
határozatlan időre kinevezett alkalmazottai közül, a nevelőtestület véleményének kikérése után, a
fenntartói igazgatótanács – hiányában a fenntartó döntéshozó testülete – egyetértésével. Megbízatásuk a következő intézményvezetői megbízással megszűnik.

IX.

(1)
(2)

(3)

X.

A nevelőtestület
65. §
A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
A nevelőtestület teljes jogú tagja – az óraadó tanárok kivételével – az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, felsőfokú
iskolai végzettségű, legalább félmunkaidejű alkalmazottja és a gazdasági vezető.
Az intézmény nevelőtestületének a jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként
pedig véleményező és javaslattevő jogköre van.

A fenntartói igazgatótanács

66. §
A fenntartó – érdekeinek érvényesítésére, valamint a fenntartói jogok és kötelességek szakszerű gyakorlására – igazgatótanácsot hozhat létre, amely segíti az intézmény rendeltetésszerű működését, és
gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogokat.
(2)	Ha az intézményben négynél több tanulócsoport vagy száznál több növendék van, az igazgatótanácsot létre kell hozni.
(1)

Vhu. 14. §
		

Ahol nem kötelező igazgatótanács létrehozása, a fenntartó ott is létrehozhat hasonló testületet igazgatótanácsi jogkörrel.

(3)

A fenntartó köznevelési intézményei működtetésére közös fenntartói igazgatótanácsot hozhat létre.

(1)

67. §
A fenntartói igazgatótanács működéséről a fenntartó gondoskodik.

Vhu. 15. §
		

(2)

Az igazgatótanács elnöke a fenntartóval és az intézményvezetővel a fenntartói igazgatótanács üléseinek időpontjáról és napirendjéről előzetesen egyeztet.

A fenntartói igazgatótanács tagjai tiszteletdíjban nem részesülhetnek, útiköltség-térítésre tarthatnak
igényt.
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(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

68. §
A nevelési-oktatási intézmények fenntartói igazgatótanácsának tagjai:
a)
hivatalból:
–
a fenntartó testületének elnöksége,
–
a fenntartó oktatási szakértője (egyházkerületi (fő)tanácsos, egyházmegyei előadó,
egyházközségi iskolaügyi gondnok, állandó jelleggel felkért szakértő),
–
az intézmény(ek) intézményvezetője(i)
–
az intézmény egyik hit- és erkölcstan oktatója,
–
az intézmény gazdasági vezetője,
b)
választottként hat évre:
–
a fenntartó által delegált 4–8 tag,
–
önálló intézményenként a nevelőtestületek által delegált egy-egy tag.
c)	Több intézmény fenntartása esetén, ha a közös fenntartói igazgatótanács létszáma meghaladná a 30 főt, akkor a tagok számát a fenntartó határozza meg az intézmények létszámarányának figyelembe vételével.
A fenntartói igazgatótanács összetételét úgy kell meghatározni, hogy biztosítva legyen a fenntartó
szavazattöbbsége.
Az intézmény képviselőinek (hit- és erkölcstanoktató, gazdasági vezető, választott nevelőtestületi tag)
delegálásáról az intézményvezető gondoskodik.
69. §
A fenntartói igazgatótanács
elnökét a fenntartó testülete választja meg hat évre,
megalakulása után elkészíti ügyrendjét,
szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik,
alkalmanként külső szakértőket kérhet fel,
a fenntartónak beszámolási kötelezettséggel tartozik.

Vhu. 16. §
		A fenntartói igazgatótanács évente köteles beszámolni a fenntartó testületnek az
intézmény(ek) működéséről.

XI.

(1)
(2)

(3)

A köznevelési intézmény felügyelete és ellenőrzése
70. §
A köznevelési intézmény szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel a Zsinati Oktatási Iroda
által vezetett Országos református szakértői névjegyzékben.
Az Országos református szakértői névjegyzékbe felvehető pályázattal vagy meghívással öt évre
(amely meghosszabbítható) az, aki
–
feladatának ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és
–
szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik,
–
szakterületének elismert képviselője.
A névjegyzékbe való felvételre javaslatot tehet bármelyik természetes személy vagy református egyházi jogi személy.

Vhu. 17. §
		

Hit- és erkölcstanoktatói szakértői listára elsősorban teológiai lelkészi és pedagógiai végzettséggel is rendelkező személyek vehetők fel, az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével.
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(4)

(5)

A szakértők szakvéleményt adhatnak az intézményvezető, a fenntartó vagy az illetékes egyházi szerv
(egyházközségi és egyházmegyei fenntartású intézmény esetén az egyházkerületi oktatási iroda,
egyházkerületi fenntartású intézmény esetén pedig az egyházkerületi, illetve a zsinati oktatási iroda)
írásbeli kérésére. Amennyiben a fenntartó kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíti az intézmény vezetőjét. Amennyiben az illetékes egyházi szerv kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg
értesíteni kell a fenntartót és az intézmény vezetőjét is.
A szakértői szakvélemény költségeit a kezdeményező viseli.

Vhu. 18. §
		

(1)

(2)
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Református köznevelési intézményben szakmai ellenőrzést az intézmény fenntartója, illetve
a fokozatos egyházi testületek oktatási irodája valamint oktatási bizottsága is kezdeményezhet.

71. §
Az intézmény gazdálkodását a fenntartó számvizsgáló bizottsága ellenőrzi, amelyet felülvizsgálhat a
fenntartó felettes egyházi hatósága (egyházközségi fenntartású intézmény esetén az egyházmegye,
egyházmegyei fenntartású intézmény esetén az egyházkerület, egyházkerületi fenntartású intézmény
esetén pedig a Zsinat számvizsgáló bizottsága, illetve hites könyvvizsgálója).
A Magyarországi Református Egyháznak folyósított állami támogatások felhasználását a Zsinat Elnöksége könyvvizsgálat keretében is ellenőrizheti.

Vhu. 18. §
		

A fenntartó évente legalább egyszer köteles gazdasági ellenőrzést végezni.

72. §
A köznevelési intézmény általános (igazgatási, nevelési, valláserkölcsi stb.) felügyeletére jogosult a
fenntartó a fenntartói igazgatótanács útján, valamint a fenntartó felettes egyházi hatósága a 70. § (4)
bekezdésben és a 71. §-ban megfogalmazott rend szerint.

(1)
(2)

XII.

73. §
A szakmai, a gazdálkodási, valamint az általános ellenőrzés megállapításait, továbbá a vélelmezett
jogszabálysértéseket írásban kell a fenntartó tudomására hozni.
Intézkedésre kizárólag a fenntartó jogosult a fenntartói igazgatótanács, illetve az intézményvezető
útján.

Vegyes rendelkezések
74. §
A köznevelési intézmények dolgozói érdekképviseleti szervezetet hozhatnak létre, amely jogosult
munkavállalói (kollektív) szerződés megkötésére és jogszabályokban biztosított egyéb jogok gyakorlására.

(1)
(2)
(3)

75. §
A szülők az intézményekben szülői szervezetet hozhatnak létre.
A szülői szervezet működésének szabályait és ügyrendjét maga határozza meg az intézmény szervezeti és működési szabályzatának megfelelően.
A szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatos kérdéseket megvitathatja, jogszabályokban meghatározott esetekben véleményezhet, az intézmény vezetőitől tájékoztatást kérhet és javaslatot tehet.
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76. §
Az intézményvezető vagy a nevelőtestület döntése ellen az érintett személy vagy bármely érintett
egyházi jogi személy a fenntartói igazgatótanácshoz, a fenntartói igazgatótanács döntése ellen a
fenntartó legfőbb döntéshozó testületéhez fellebbezhet.
77. §
Más fenntartótól átvett, terület-ellátási kötelezettségű, valamint kiépülő intézményben a Zsinat egyedi
engedélyével, meghatározott ideig és meghatározott mértékben el lehet térni e törvény előírásaitól.

XIII.

Záró rendelkezések
78. §
Mindazokban a kérdésekben, amelyekről e törvény nem rendelkezik, a hatályos állami és egyházi
jogszabályokat, valamint az egyház és az állam közötti megállapodásokat kell értelemszerűen alkalmazni.

Az 1995. évi I. törvényt megállapította a Magyarországi Református Egyház 1991. február 27-én megnyílt X. Zsinatának 12. ülésszaka. Hatályba lépett 1995. július 1-jén, kivéve a 50–51–54–57. §, 57–60. §, 60–69. §, amelyek a
törvény kihirdetésével léptek hatályba.
Az 1998. évi I. törvényt megállapította a Magyarországi Református Egyház 1997. február 27-én megnyílt XI. Zsinatának 4. ülésszaka. Hatályba lépett 1998. július 15-én.
E törvény végrehajtási utasítását megállapította a Magyarországi Református Egyház 1997. február 27-én megnyílt XI. Zsinatának 6. ülésszaka a Zs. - 60/1998. sz. határozatával. A végrehajtási utasítások 1999. január 1-jével
léptek hatályba.
E törvény Vhu. 8. §-t végrehajtási utasítását módosította a Magyarországi Református Egyház 1997. február 27-n
megnyílt XI. Zsinatának 8. ülésszaka a Zs. - 105/1998. sz. határozatával. E határozat 2000. január 1-jén lép hatályba.
A 2005. évi II. törvényt és végrehajtási utasítás módosítását megállapította a Magyarországi Református Egyház
2003. február 28-án megnyílt XII. Zsinatnak 7. ülésszaka.
A 2005. évi II. törvény 2005. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 2005. évi II. törvény az alábbi szakaszokat módosította: 1. §, 3. § (1) f), 4. §, 5. § (2), 7. §, 9. §–20. §, Vhu. 2. §-Vhu.
10. §, Vhu. 12. §, Vhu.14. §, 21. §–22. §, 24. §-26. §, 28. §–31. §, 34. §-38. §, 43. §-44. §, 46. §, 49. §, 51. §, 52. §, 54.
§, 57. § (2)-(3), 58. §-61. §, 62. §, 63. §-64. §, 67. § (3), 68. §-69. §, 71. §–75. §, Vhu. 15-16-17-18. §
A 2013. évi V. törvény és végrehajtási utasítás 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 2013. évi V. törvényt és végrehajtási utasítás módosítását megállapította a Magyarországi Református Egyház
2009. február 25-én megnyílt XIII. Zsinatnak 13. ülésszaka.
Budapest, 2013. november 15.

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 BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZA
FŐIGAZGATÓI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 329/2013.11.15.
1.

2.

A Zsinat – a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Alapító okiratának, az intézmény vezetőjének kinevezési rendjére vonatkozó 7. pont módosítására is tekintettel – támogatja Dr.
Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza főigazgatója mandátumának 2013. december 1-től további öt évre, 2018. november 30-ig történő meghosszabbítását.
A Zsinat Dr. Velkey György életére és további munkájára Isten gazdag áldását kéri.

Budapest, 2013. november 15.

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 HITTANOKTATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013.
ÉVI VI. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 330/2013.11.15.
1.

2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a Magyarországi Református Egyház református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. számú törvénye egy olvasatban a kerüljön
módosításra.
A Zsinat a Magyarországi Református Egyház református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. számú
törvénye módosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2013. ÉVI VI. TÖRVÉNYE
A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A módosítással egységes szerkezetben)

Preambulum
A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, 18–20.) engedelmeskedve
tanítói szolgálatot végez. Ebben a küldetésében elfogadja azt a megbízatást és felelősséget, amelyet a Szentháromság Isten Kijelentése bíz rá.
Az egyház tanítói szolgálatában mindazokat részesíti, akik azt kérik, vállalják vagy elfogadják korra, nemre,
felekezeti és társadalmi meghatározottságra tekintet nélkül. Az egyház gyülekezeteiben él, s a gyülekezet létéhez elidegeníthetetlenül hozzátartozik a tanítás, a katechézis. A tanítás része az egyház küldetésének, életének,
szolgálatának.
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A Magyarországi Református Egyház – Magyarország Alaptörvénye és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló hatályos törvények, egyéb jogszabályok és megállapodások alapján – a reformátorok örökségét elfogadva, a tanítás szolgálatát nem zárja be a templomok falai közé, hanem megkeresi és felhasználja azokat a lehetőségeket, amelyekben közvetlenül szólíthatja meg a katechézis érintettjeit. Ezért iskolákat tart
fenn, él az egyházi és nem egyházi oktatás keretében tartható hit- és erkölcstanoktatás lehetőségével, valamint
gyülekezeteiben is megszervezi és végzi a hit- és erkölcstanoktatást [a továbbiakban hittanoktatást].
A református hittanoktatás célja – Jézus Krisztus missziói parancsából adódóan – a tanítvánnyá tétel, azaz a
tanítványi létre való nevelés, a tanítványi lét megélésének segítése és áldásközvetítés. Feladata, hogy a tanulók
az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű bibliaismereti, egyháztörténeti, dogmatikai és etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek.
Mindezek mellett a hittanoktatás hitre való nevelés, illetve hitben való nevelés, amelynek során segíteni kell növendékeinket abban, hogy bibliaolvasó és imádkozó, a gyülekezet közösségében Igével és úrvacsorával rendszeresen élő, áldozatkész keresztyénekké váljanak (Heidelbergi Káté 21. kérdés-felelet).

I.
		

Általános rendelkezések
A törvény szabályozási köre
1. §
E törvény szabályozási köre kiterjed a Magyarországi Református Egyház bármely jogi személyére, illetve az általuk fenntartott köznevelési intézmények szervezésében folytatott hittanoktatásra, továbbá
a hittanoktatást érintő tevékenységre, függetlenül attól, hogy azt milyen intézményben, szervezetben
látják el.
A szabályozási kör kiterjed a hittanoktatást szervező egyházi jogi személyek és intézmények tisztségviselőire, alkalmazottaira és a hittanoktatás növendékeire.
E törvénnyel összhangban kell állnia az egyházi jogi személyek által a hittanoktatással, valamint a
református hittanoktató (hitoktató), illetve a református vallástanárképzéssel összefüggésben megalkotott és megalkotandó valamennyi jogszabálynak, határozatnak és intézkedésnek.

II.

Tartalmi kérdések
Tantervi szabályozás

(1)

(2)

(3)

2. §
A Magyarországi Református Egyházban a református hittanoktatás történhet
a)
református egyház által fenntartott köznevelési intézményekben
b)
más egyház által fenntartott köznevelési intézményekben;
c)
az állam által fenntartott köznevelési intézményekben
d)
más fenntartású köznevelési intézményekben;
e)
református egyházközségekben vagy intézményekben.
A hittanoktatás alapvető célkitűzéseit, formai és tartalmi követelményeit a Zsinat által elfogadott Református hittanoktatási kerettanterv határozza meg. Az ettől való eltérés lehetőségét külön szabályrendelet szabályozza.
A kerettanterv alapján a köznevelési intézmények és református egyházközségek helyi tantervet, tantárgyi programot készítenek a helyi sajátosságok (csoportok összetétele, személyi feltételek, iskolai
és gyülekezeti adottságok) figyelembe vételével.
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(4)

(5)
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A helyi tantervnek tartalmaznia kell a hittanoktatás alapelveit, céljait, feladatait, a kerettanterv által
előírt tananyagot, a meghatározott minimum követelményeket, a tankönyvek listáját, s az értékelés
formáit.
A helyi tantervek alkalmazásának előfeltétele
[(1)] a) az (1) a)-b) pontban meghatározott intézmények esetében a Református Pedagógiai Intézet,
[(2)] b) az (1) c)-e) pontban meghatározott intézményekben és a református egyházközségekben
szervezett hittanoktatás esetében az egyházmegyei katechetikai megbízottnak támogató szakvéleménye.

Tankönyvek, segédkönyvek

(1)

(2)

3. §
A hittanoktatásban felhasználható tankönyvek és más taneszközök listáját a Református Pedagógiai
Intézet javaslata alapján a Zsinat Oktatási Bizottságának előterjesztésére, a Zsinat Elnöksége hagyja
jóvá.
A Református Pedagógiai Intézet és a Kálvin János Kiadó gondoskodik a hittankönyv-ellátás (kiadás
és terjesztés) megszervezéséről. A tankönyvek mellett olyan segédkönyvek használhatók, amelyek
református hitvallásosságukban, tartalmi és pedagógiai igényességükben megfelelnek a kerettanterv
általános célkitűzéseinek.

Az érettségi vizsga

(1)

(2)
(3)
(4)

III.

4. §
A középiskolákban a református hit- és erkölcstan kötelezően választható érettségi tantárgy. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára az érettségire való felkészítést s a vizsga megszervezését.
A hittan érettségi vizsgán a tanterv alapján elsajátított ismeret mérhető és értékelhető.
A hit- és erkölcstan érettségi vizsga középszinten (szóbeli) teljesíthető.
Az érettségi vizsga tartalmi követelményeit „A református hit- és erkölcstan érettségi vizsga részletes
követelményei” című dokumentum szabályozza, amelyet a Zsinat hagy jóvá.

A hittanoktatásban alkalmazottak
Képesítési és alkalmazási feltételek

(1)

(2)

5. §
A köznevelési intézményekben, illetve egyházközségekben a református hit- és erkölcstan tantárgy
oktatására református hittanoktatókat, református vallástanárokat vagy református lelkészeket kell
alkalmazni, illetve megbízni.
Református hit- és erkölcstan tanárként (vallástanárként) alkalmazható az a személy, aki
a)
egyházközség által szervezett hittantoktatás esetén (helyszíntől és életkortól függetlenül)
református lelkészi (MA, master, egyetemi végzettség értékű), református hittanoktatói
(BA, bachelor, főiskolai végzettség), vagy református vallástanári (MA, master, egyetemi
végzettség) oklevéllel rendelkezik
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b)

		
		

(3)
(4)

egyházi (református, evangélikus, katolikus) fenntartású iskolában, valamint olyan más
fenntartású iskolában, ahol a hit- és erkölcstan tantárgy oktatása a pedagógiai programban szerepel:
–
az 1–4. évfolyamon: református lelkészi (MA), református hittanoktatói (BA)
–
az 5–8. évfolyamon: református lelkészi (MA), református hittanoktatói (BA),
vagy református vallástanári (MA)
–
a 9–13. évfolyamon: református vallástanári (MA)
oklevéllel rendelkezik.
Az alkalmazási feltételek alól – indokolt esetben a gyülekezeti hittanoktatás esetében a presbitérium,
a (2) bekezdés b) pontban foglaltak esetében az illetékes egyházi hatóság egy-egy évre felmentést
adhat.
Nem adható felmentés a képesítési és az alkalmazási feltételeknek alól az állami iskola 1–8. évfolyamán szervezett kötelezően választható hit- és erkölcstan megszervezése során.
Egyéb esetekben az alkalmazási feltételeknek megfelel az, aki a szükséges felsőfokú képzést megkezdte, és a foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt megszakítás nélkül folyamatosan teljesíti.

Az alkalmazás szabályai
Lelkészi jellegű alkalmazottak

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

6. §
A megválasztott gyülekezeti lelkész a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló törvény értelmében
kötelezett a hittanoktatás végzésére.
A hittanoktató lelkészekkel egyházi szolgálati jogviszony létesítendő, amelyet a Magyarországi Református Egyház vonatkozó jogszabályai szabályoznak.
7. §
Református egyházi fenntartású köznevelési intézményben a vallásoktató [hittanoktató] lelkésznek
a nemzeti köznevelési törvény szerinti hozzájárulást – az intézményvezető kérelmére – a fenntartó
döntéshozó testületének előterjesztésére az egyházkerület püspöke adja.
A püspöki hozzájárulás és kinevezés vagy kirendelés alapján az intézmény a hittanoktató lelkésznek
díjlevelet ad, amely tartalmazza különösen: a feladatot, a szolgálati időkeretet, a lelkészi javadalmat
és a felelősségi viszonyokat.
A református lelkész az illetékes egyházközség presbitériumának előterjesztésére az esperes hozzájárulásával végezhet hittanoktatást nem református egyházi köznevelési intézményben.
A fenntartói egyetértés vagy a püspöki hozzájárulás (kirendelés) visszavonása esetén megszűnik az
adott díjlevél hatálya, ezzel az egyházi személy jogviszonya is az intézménnyel.
Az állami iskolában folyó hit- és erkölcstanoktatás esetében a hittanoktató lelkész megbízása a területileg illetékes egyházközség feladata.
A maximális óraszámokról külön szabályrendelet rendelkezik.

Nem lelkészi jellegű alkalmazottak

(1)

(2)

8. §
Református egyházi fenntartású köznevelési intézményben a hittanoktatónak, illetve vallástanárnak
a nemzeti köznevelési törvény szerinti hozzájárulást – az intézményvezető kérelmére – a fenntartói
igazgatótanács (hiányában a presbitérium, egyházmegyei, illetve egyházkerületi közgyűlés) előterjesztésére az egyházkerület püspöke adja.
A református hittanoktató vagy vallástanár az illetékes egyházközség presbitériumának előterjesztésére az esperes hozzájárulásával végezhet hittanoktatást nem református egyházi köznevelési intézményben.
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
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A hittanoktatóval és vallástanárral kötött munkaszerződésben rögzíteni szükséges a hitéleti követelményeket, a munkabér kifizetésének módját, a szerződés megszűntetésének rendes és rendkívüli
eseteit, valamint a hittanoktató, illetve vallástanár kapcsolatát a helyi egyházközség(ek)kel.
Az állami iskolában folyó hit- és erkölcstanoktatás esetében a hittanoktató lelkész megbízása a területileg illetékes egyházközség feladata.
Nem református köznevelési intézményben az alkalmazó egyházi jogi személy a legalább heti 15 tanórát
teljesítő, nem lelkészi jellegű református hittanoktatóval, illetve vallástanárral munkaszerződést köt.
A munkaszerződés szólhat határozatlan és határozott időre egyaránt.
A főállású, illetve további foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződésében rögzíteni kell a munkaidőkeretet (teljes munkaidő, részmunkaidő). A munkaszerződésben szabályozott munkaidőnek megfelelően a munkáltató munkaidő-nyilvántartást vezet.
Nem lelkészi jellegű református hittanoktatóval és vallástanárral legfeljebb heti 14 tanítási óráig megbízási jogviszony is létesíthető a polgári jog szabályai szerint. Ez esetben a megbízó és a megbízott
óradíjban állapodik meg.
Munkaviszony és megbízási jogviszony létesítése esetén egyaránt ki kell kérni a fenntartói igazgatótanács (hiányában a presbitérium, egyházmegyei, illetve egyházkerületi közgyűlés) egyetértését a
nemzeti köznevelési törvény alapján szükséges hozzájárulás beszerzéséhez.

A munkavégzés szabályai

(1)

(2)

9. §
A református hittanoktatót, vallástanárt, hittanoktató lelkészt munkakörével összefüggésben megilleti
az a jog, hogy
a) a református köznevelési intézmények főállású alkalmazottjaként a nevelőtestület teljes jogú tagja legyen,
b) szolgálati helyén emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, hités erkölcstan tanári (vallástanári) tevékenységét értékeljék és elismerjék,
c) az iskola jóváhagyott pedagógiai programja és tanterve alapján megválassza az alkalmazott tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
d) szakmai ismereteit, tudását továbbképzésekben való részvétel útján gyarapítsa,
e) alkalmazása, munkavégzése vitás kérdéseiben jogorvoslatot kapjon.
A református hittanoktató, vallástanár és hittanoktató lelkész alapvető kötelessége, hogy a Református Egyház tanításaival, hitvallásaival és törvényeivel megegyező életvitelt folytatva,
a)
a rá bízott gyermekeket, tanulókat fejlettségi és képességi szintjükhöz igazodva,
életkori különbözőségeikre is figyelve, egyházi felhatalmazásához és megbízatásához hűségesen, hittanoktatásban részesítse,
b) a növendékek felügyeletét – a házirend szerint – a hittanoktatás ideje alatt ellássa,
gondoskodjon a balesetvédelmi előírások betartásáról, a rongálások elkerüléséről,
c)
ismertesse meg a gyermeket és tanulókat a keresztyén közösségi élet értékrendjével
és lehetőségeivel, s törekedjenek azok megtartására, illetve megtartatására,
d) a szülőknek, tanulóknak rendszeresen adjon tájékoztatást az őket érintő kérdésekről,
e)
a munkaszerződésében, illetve díjlevelében foglalt feladatokat pontosan elvégezze,
f)
a vonatkozó jogszabályok szerint továbbképzésen vegyen részt,
g) az alkalmazó által igényelt, de a munkaszerződésben, illetve a díjlevélben nem rögzített feladatokat eseti megállapodás alapján elvégezze.
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IV.
		

Szervezési és igazgatási kérdések
A hittanoktatás szervezése

10. §
A református köznevelési intézményekben a református hittanoktatás szervezését a Református köznevelési törvény szabályozza.

(1)

(2)
(3)
(4)

11. §
A más fenntartású köznevelési intézmények református tanulói számára – lehetőleg az intézményben
– a területileg illetékes református egyházközség hittanoktatást szervez, valamint gondoskodik a hittanoktatás személyi és szakmai feltételeinek biztosításáról. Ezen intézmények esetében jogszabályi
keretek között a hittanoktatás összevontan is megszervezhető. Amennyiben a hittanoktatás megszervezéséről vagy ellátásáról az egyházközség nem tud gondoskodni, akkor a felmerült problémákról három napon belül értesíti az illetékes esperest, aki minden lehetséges eszköz felhasználásával
haladéktalanul gondoskodik a feladat megoldásáról.
Az egyházközségi hittanoktatás a gyülekezet katechézisének szerves része, így annak megszervezése, személyi, tárgyi és egyéb feltételeinek biztosítása az egyházközség presbitériumának a feladata.
Az egyházközség által szervezett hittanoktatásért, a vonatkozó egyházi törvények és szabályrendeletek betartásáért az egyházközség elnöksége valamint a hittanoktatást végzők együtt felelnek.
Az egyházközség együttműködik a hittanoktatás megszervezése érdekében a köznevelési intézmények vezetőivel, pedagógusaival. Probléma esetén erről az egyházmegye elnökségét tájékoztatja. Az
egyházmegye elnöksége az eset kivizsgálását kezdeményezi a köznevelési intézmény fenntartójánál.

A tanulói nyilvántartás

(1)

(2)

(3)

12. §
A fakultatív hittanoktatás esetén az egyházközség lelkipásztora pontos tanulói nyilvántartást
vezet a keresztelési anyakönyv, illetve a rendelkezésre bocsátott iskolai adatok alapján. A tanulói csoportok megszervezése után október 1-jéig a lelkipásztor (református köznevelési intézményben az intézményvezető) a tanulói nyilvántartásokat (létszámjelentő adatlap a református
hittanoktatás szervezéséhez) eljuttatja az egyházmegye espereséhez.
Az állami iskola 1–8. évfolyamán bevezetett erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan
tanulói nyilvántartását – az állami iskola intézményvezetőjével egyeztetett módon – az egyházközség lelkipásztora vagy az általa megbízott személy vezeti.
A hittanoktatásban résztvevő tanulók személyes adatainak a kezeléséért az egyházközség esetében a lelkipásztor, az egyházmegye esetében az esperes a felelős. Ezen adatok kizárólag
belső ellenőrzésre és belső egyházi összesítések elkészítésére használhatók fel.
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A hittanoktatás dokumentumai

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

		
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

13. §
A hittanoktatás dokumentumai
a)
létszámjelentő adatlap a református hittanoktatás szervezéséhez,
b)
a hiányzási, haladási, osztályozó napló hit- és erkölcstan tantárgyból (a napló elektronikusan is vezethető, de minden félév lezárásakor ki kell nyomtatni és hitelesíteni);
c)
bizonyítvány hit-és erkölcstan tantárgyból.
Az egyházi iskolákban a hit- és erkölcstanból kapott osztályzatot a tanuló ellenőrző könyvébe, illetve
bizonyítványába kell beírni a kötelező tantárgyak közé.
A dokumentumok tervezése és kivitelezése a Református Pedagógiai Intézet, terjesztése pedig a
Kálvin Kiadó feladata.
Az állami iskolában szervezett kötelezően választható hit- és erkölcstan dokumentációs rendjét az
állami jogszabályok határozzák meg.
A hittanoktatás igazgatása és ellenőrzése
14. §
A Magyarországi Református Egyház hittanoktatási tevékenységét a Zsinat szabályozza és felügyeli,
különös tekintettel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre. A Zsinat – mint a református hittanoktatás legfelsőbb igazgatási és felügyeleti szerve – e tevékenységét elsősorban a Zsinati Oktatási Bizottsága, a Zsinati Oktatási Iroda s a Református Pedagógiai
Intézet által valósítja meg.
A hittanoktatás helyi ellenőrzése az egyházi törvényben meghatározott egyházlátogatások keretében
történik.
15. §
A Zsinati Oktatási Bizottság a Zsinat döntés-előkészítő, javaslattevő szerve, amely:
segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét,
javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére,
előterjesztést tesz a Zsinat elnökségének a hittanoktatással kapcsolatos kiadványok hittankönyvvé
minősítéséről, a tankönyvjegyzékbe történő felvételéről a Református Pedagógiai Intézet javaslata
alapján,
elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületi katechetikai megbízottak és/vagy az egyházmegyei katechetikai megbízottak felett.
16. §
A Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház hittanoktatásának adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve, amely:
közvetíti a Zsinat határozatait és intézkedéseit az egyházkerületek oktatási irodáihoz, valamint az
egyházkerületi és/vagy egyházmegyei katechetikai megbízottakhoz;
nyilvántartja a hittanoktatás országos szervezéséhez szükséges adatokat;
szervezi a hittanoktatás finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi adminisztrációt;
kapcsolatot tart az illetékes állami szervekkel.
az illetékes állami szervvel együttműködve közreműködik az érettségi vizsga szervezésében;
gondozza az Országos református szakértői névjegyzék részeként a hittanoktatás tantárgyi szakértőinek listáját;
vezetője az Oktatásügyi Bizottság tanácskozási jogú tagja.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)

17. §
A Református Pedagógiai Intézet:
tantervek, tankönyvek és oktatási segédanyagok kiadásával és véleményezésével segíti a hittanoktatás tartalmi munkáját;
az illetékes állami szervvel együttműködve közreműködik a református hit- és erkölcstan tantárgy
emelt szintű érettségi vizsga szakmai előkészítésében;
a hittanoktatás tartalmi fejlesztését segítő szaktanácsadók alkalmazásával országos szaktanácsadói
hálózatot működtet;
gondozza az Országos református mesterpedagógus névjegyzék részeként a református hit- és erkölcstan nevelési-oktatási program szakértőinek listáját;
gondozza és az Oktatási Bizottság elé terjeszti a református hittanoktatásban alkalmazható javasolt
taneszközök jegyzékét
szakmailag segíti az egyházkerületi és/vagy egyházmegyei katechetikai megbízottak munkáját;
továbbképzési programokat és egyéb országos rendezvényeket szervez;
vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Zsinat Oktatási Bizottságának munkájában.
18. §
Az egyházkerület (illetve egyházmegye) területének hittanoktatással kapcsolatos feladatait egyházkerületi (illetve egyházmegyei) bizottságra vagy előadóra (tanácsosra, igazgatóra) bízhatja.
Feladataik:
a)
A hittanoktatás adminisztrálása, koordinálása, ügyintézése, szakmai felügyelete és tanácsadása, a továbbképzések segítése. Észrevételei(k) alapján intézkedésre református
egyházi fenntartású intézmény esetén a fenntartó, egyébként az egyházmegye elnöksége, másodfokon az egyházkerület elnöksége jogosult.
b)
Kapcsolattartás a Zsinati Oktatási Irodával, a Református Pedagógiai Intézettel és a többi
egyházkerületi (illetve egyházmegyei) katechetikai megbízottakkal.

(2)

Az illetékes egyházkerületi előadó (tanácsos, igazgató) katechetikai ügyekben a Zsinat Oktatási Bizottságának ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

V.

A hittanoktatás finanszírozási kérdései

(1)
(2)

19. §
A hittanoktatók, vallástanárok és hittanoktató lelkészek díjazását munkaszerződésük vagy díjlevelük
tartalmazza.
A munkaszerződésben rögzíteni kell:
a)
hogy a hittanoktatás anyagi fedezetét Magyarország éves központi költségvetésében
erre a célra biztosított keretösszeg adja;
b)
hogy az állami támogatás tartós szüneteltetése (legalább 60 nap), vagy megszűnése rendes felmondási indoknak minősül.
c)
A hittanoktatók, vallástanárok és hittanoktató lelkészek határozott idejű alkalmazásánál
az augusztus 1. – július 31. közötti időszak veendő figyelembe.
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Vegyes és záró rendelkezések
20. §
(1)	E törvény 20. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2)
A hittanoktatásban alkalmazottak, illetve megbízottak képesítési és alkalmazási követelményeiről
szóló 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit 2012. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
(3)
Hatályát veszti a IV. mellékletben az emelt szintű érettségi vizsga részletes követelményrendszere.
(4)
A Magyarországi Református Egyház hittanoktatásáról szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló
2013. évi VI. törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.
A református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvényt megállapította a Magyarországi Református
Egyház 2003. február 27-én megnyílt XII. Zsinatának 11. ülésszaka a Zs. - 143/2007. sz. határozatával.
A református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvényt módosításáról szóló 2013. évi VI. törvényt
megállapította a Magyarországi Református Egyház 2009. február 25-én megnyílt XIII. Zsinatának 13.
ülésszaka a Zs. - 330/2013.11.15. sz. határozatával.

Mellékletek
I.
A Református hittanoktatási kerettanterv kiadásáról szóló határozat
II.
A Református hittanoktatási kerettanterv
III.
A református hittan tankönyvek jegyzéke
IV.
A református hit- és erkölcstan érettségi vizsga részletes követelményrendszere
V.
Létszámjelentő adatlap a református hittanoktatás szervezéséhez
VI.	Hiányzási, haladási, osztályozó napló hit- és erkölcstan tantárgyból
VII.
Bizonyítvány hit- és erkölcstan tantárgyból

Budapest, 2013. november 15.

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 HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS ÚJ RENDJÉNEK
HATÁSAIRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓRÓL
ZS. - 331/2013.11.15.
A Zsinat elfogadja a református hittanoktatás új rendjének hatásairól szóló beszámolót.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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BESZÁMOLÓ A REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS ÚJ RENDJÉNEK HATÁSAIRÓL

A hit- és erkölcstanoktatás új rendjének első hatásai
A 2011. évi CXC törvény az állami iskola 1–8. évfolyamán kötelezővé tette az erkölcstan tanulását; vagy az ehelyett
választható felekezeti hit- és erkölcstanoktatást.
Az európai országok döntő többségében van arra mód, hogy a tanulók hit- és erkölcstanoktatásban vegyenek
részt. A magyar modellt kifejezetten szerencsésnek tartjuk abból a szempontból, hogy pozitív választás: az a
tanuló vesz részt a hit- és erkölcstanórán, akinek családja ezt kifejezetten igényelte.
Ez a jogszabályi változás – és az ezt megindító társadalmi elvárás – találkozott a Magyarországi Református
Egyházban zajló, a katechézis megújítását segítő szakmai fejlesztésekkel.
Ennek eredményeképpen, küzdelmeken át, de egy rugalmas, többféle szervezési keretben megvalósuló, de
célkitűzéseiben és módszereiben egységesülő hitoktatási rendszer alakul ki, az egyházközségi autonómia úgy
biztosítható, hogy a szükséges koordináció vagy közös segítség is elérhető.
Eredmények
–		Bár a hit- és erkölcstanoktatás új rendszerének kialakítása több akadályon keresztül zajlott, mára az alábbi
eredményeket rögzíthetjük:
– Az állami általános iskola 1. osztályos tanulók több mint 52%-a, 5. osztályosoknak 48%-a valamely felekezet
hit- és erkölcstanoktatásán vesz részt (Azaz az egyházi iskolákkal együtt a korosztály jóval több, mint fele jár
hittanórákra.).
– A Magyarországi Református Egyház célzott kommunikációs rendszerrel segítette a lelkipásztorok, gyülekezetek felkészülését, a szülők választását, a beiratkozást.
– A Magyarországi Református Egyházban az állami iskolákban 1. és 5. évfolyamon, valamint a 6 évfolyamos
gimnáziumok 7. osztályán 3245 csoportban 19.802 tanuló megkezdte a hit- és erkölcstanórákat.
– Az 1. évfolyamos tanulók szülei a népszámlálás során közölt arányhoz képest nagyobb arányban választottak
hit- és erkölcstanoktatást.
– A református hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezők aránya a saját korosztályukban nagyobb, mint a népszámláláson magukat reformátusnak vallók aránya.
– Az oktatási intézményekben és a gyülekezetekben a Református Pedagógiai Intézet által közzétett mintatantervek alapján új helyi tantervek készültek el, ezeket katechetikai szakértők véleményezték. Külön köszönet illeti
az egyházmegyei katechetikai előadók áldozatos munkáját.
– A Református Pedagógiai Intézet munkatársai és tankönyvfejlesztő munkacsoportjai elkészítették az új tankönyvcsalád első nyolc elemét: az 1. és 5. évfolyam tankönyvét, a hozzájuk kapcsolódó 2-2 munkafüzetet. A
digitális taneszköz-fejlesztés első lépéseként megtörtént az adott évfolyam tanári segédleteinek és munkafüzeteinek ingyenes Internetes hozzáférhetővé tétele.
– Az MRE a Könyvtárellátó, illetve a Kálvin Kiadó közvetítésével az 1. és 5. évfolyamos tanulók több mint 93%ának eljuttatta a hit- és erkölcstan taneszközöket. A hittankönyvek az állami iskola tanulói döntő többsége
számára térítésmentesen kerültek átadásra.
– A megrendelt hittankönyvek mennyisége a korábbi évekhez képest több mint hatszoros.
– Egyházmegyéink többsége a katechetikai előadó szolgálatával vagy az RPI meghívásával tartott fórumokat a
hit- és erkölcstanoktatás új rendszeréről. Ezt 2013 első kilenc hónapjában 11, az RPI által szervezett képzés
segítette, amin 423 lelkipásztor, illetve hitoktató vett részt.
– A tárgyalások eredményeképpen arányaiban a fakultatív hitoktatáshoz képest nagyobb anyagi források állnak
rendelkezésre a kötelezően választható hit- és erkölcstanórák finanszírozására.
–	Ez a folyamat hozzájárult a katechézis célrendszerének újragondolásához, a szakmai-módszertani tudatosság
fejlődéséhez, a szervezési kérdések elmélyültebb ismeretéhez. A hit- és erkölcstanoktatás ügye egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyházi közösségek életében.
– A lelkészek, hitoktatók jelentős többsége azt jelzi, hogy az iskolákkal együtt lehet működni, a tanulók viselkedése kedvezően változott. A hitoktató maga is érzi a szakmai felkészültség fejlesztésének szükségességét.
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A hit- és erkölcstanoktatás új rendszere kiépülésének nehéz pontjai
Az itt felsorolt nehézségek valamilyen módon kezelhetőek voltak, vagy menetközben megoldódtak; de Isten akaratába vetett bizodalom és lelkierő kellett az elhordozásukhoz.
– Nagyon lassan készült el a vonatkozó végrehajtási rendelet, ez egyes helyeken helyi túlkapásokhoz vagy téves
jogértelmezésekhez vezetett.
– A finanszírozás hosszú ideig tartó lebegtetése meggátolta az egyházközségek gondos előretervezését. Ezért
a helyi feladattervezést a következő tanévre sok helyütt újra végig kell gondolni.
– A tankönyvrendelés szabályozásának menetközbeni változtatásai komoly nehézségeket okozott.
–	Egyes helyeken problémák jelentkeztek a parókiális jog értelmezésében.
– A körzeti iskolákba járó tanulók küldő gyülekezetei problémának tartják a tanulókkal való kapcsolat megszakadását. Ezt segíti a gyülekezeti és a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás párhuzamosságának
lehetősége.
– Minden korábbi számítást meghaladó igény jelentkezett a tankönyvekre, ezért utánnyomásra is szükség lett,
ez a kiszállítási időt meghosszabbította.
–	Gondok jelentkeztek az adatszolgáltatásban. Sem az állami intézményfenntartó, sem a gyülekezeti adatok
nem bizonyultak pontosnak.
A jelenleg megoldandó feladatok
– Mind az állami támogatás igénylése, mind a hittankönyvek költséghatékony előállítása érdekében szükséges a
hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók létszámának egyszerű, nagyon pontos, ellenőrizhető adatszolgáltatásának megteremtése.
– Ezeket a hittanórákat jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező hitoktatók, lelkipásztorok tartják.
– Széles körben kell elérhetővé tenni a katechetikai témájú továbbképzéseket (különösen a módszertani témájú
képzéseket).
– Biztosítani kell a taneszközök teljes rendszerét, lehetőleg digitális taneszközök támogatásával.
– A hitoktatók foglalkoztatásának szervezeti hátterét új rendszerben kell felépíteni.
– Az esedékes kifizetéseket minél hamarabb teljesíteni kell; a folyamatos kifizetések rendszerét meg kell teremteni.

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS HITTANKERETTANTERV KIEGÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 332/2013.11.15.
1.
2.
3.

4.

A Zsinat elfogadja a református hittankerettanterv két moduljának az előterjesztésben jelzett tartalmi
pontosítását.
A Zsinat felkéri a Református Pedagógiai Intézetet, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint dogozza ki a két modulfüzetet 2014. január 31-ig.
A Zsinat felhívja a református középiskolák figyelmét arra, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény értelmében e két modul alkalmazásával a 11. évfolyamos etika tantárgy református hit- és erkölcstanoktatással kiváltható.
A Zsinat felhívja a református köznevelési intézményeket, hogy a 3. pontban foglaltak érdekében a
pedagógiai program szükséges módosítását végezzék el 2014. augusztus 31-ig.

Budapest, 2013. november 15.

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 1996. ÉVI I. SZÁMÚ
VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI VII. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 333/2013.11.15.
1.
2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a Magyarországi Református
Egyház 1996. évi I. számú Választójogi törvénye egy olvasatban a kerüljön módosításra.
A Zsinat a Magyarországi Református Egyház 1996. évi I. számú Választójogi törvénye módosítása
érdekében az alábbi törvényt alkotja:

2013. évi VII. törvény
a Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú
Választójogi törvény módosításáról

1. §

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi
törvény 1. § (3) szakaszát hatályon kívül helyezi és a választói névjegyzék összeállítását a törvény
74–77. § szakaszaiban szabályozza.

2. §

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény 45.
§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A választási bizottság tagjait a közgyűlés legalább két alkotó tagjának nyílt jelölése alapján, titkos szavazással kell megválasztani.”

3. §

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény 46.
§-a az alábbiak szerint módosul:

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
		
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

„46. §
Az egyházmegyei, egyházkerületi tisztségviselőknek és a Zsinat tagjainak választását jelölési
eljárás előzi meg.
A jelölő testület tagjainak Isten előtti felelősségük tudatában, az Igére, Isten akaratára való
figyelés és buzgó könyörgés szent légkörében kell munkájukat végezni.
A presbitériumok által választandó valamennyi tisztségre a jelölést az egyházmegyei közgyűlés, mint jelölő testület végzi. A jelölő testület elnökségi tisztét az alkotó tagok közül legalább 2
tag által jelölt és nyílt szavazással megválasztott lelkész és világi tag látja el. A jelölő közgyűlés
levezető elnökeivé a hivatalban levő elnökség tagjai nem választhatóak. A levezető elnök személyére a megválasztott elnökség tagjai egymással megegyeznek.
Az egyházmegyei közgyűlést megelőzően minden egyházközségben presbiteri gyűlést kell
tartani, ahol ismertetni kell a választói eljárás szabályait, a presbitérium ezzel kapcsolatos
feladatait.
A testület a jelölésre vonatkozó határozatát az egyházmegye pecsétjével ellátott szavazólapok
felhasználásával, titkos szavazással, egyszerű többséggel hozza.
A jelölő közgyűlés minden alkotó tagjának egy szavazata van.
A jelöltek személyére a közgyűlés bármely alkotó tagja javaslatot tehet, de egy-egy tisztségre
egy személy csak egy jelöltet ajánlhat.
Amennyiben valaki tisztségéről lemondott, vagy tisztségét nem foglalta el, 6 éven belül
ugyanazon tisztségre nem jelölhető.
A jelölési eljárásban a testület tagjai csak személyesen szavazhatnak.
A szavazatok összeszámlálása a Választási Bizottság feladata.
A legalább 2 közgyűlési tag által javasolt személy közül jelöltnek az a három személy tekintendő, aki a titkos szavazás eredményeként a legtöbb szavazatot kapta – feltéve, hogy megszerezte a szavazatok legalább 10 %-át.
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(11)

(12)
(13)

4. §

(2)

(3)

48. §
Egyházmegyei, egyházkerületi lelkészi tisztségviselőknek – e törvény 48. § (3) bekezdésében
foglalt kivételekkel – valamint zsinati lelkészi tagnak azt lehet jelölni, aki az egyházmegyében
tölt be önálló lelkészi állást.
Világi tisztségviselőnek – e törvény 48. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel – az illetékes
egyházmegyéből a presbiteri tisztségre választható egyháztagok közül bárki jelölhető. Egyházmegyei gondnok, illetve egyházkerületi főgondnok esetében a 1994. évi II. törvény 84. és
114. §-ai az irányadóak.
A püspök, egyházkerületi lelkészi főjegyző, egyházkerületi főgondnok és világi főjegyző jelölésének nem feltétele az, hogy a jelölt a választó egyházmegyében lásson el szolgálatot.
Püspök, főgondnok és helyetteseik esetében az illetékes egyházkerületi szolgálat feltétele a
jelölésnek.

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény
51. § (1)-(4) bekezdései az alábbiak szerint módosul:

(1)
		
(2)
(3)

(4)

6. §

A jelöltnek – amennyiben az ülésen jelen van – haladéktalanul nyilatkoznia kell arról, hogy a
jelöltséget elfogadja-e. Az elfogadónak szóban vagy írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy
vele szemben, hogy megfelel az adott tisztség vonatkozásában törvényi feltételeknek, és vele
szemben kizáró ok nem áll fenn. A nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni, vagy az írásos
nyilatkozatot –- ahhoz kell csatolni. Amennyiben a jelölt a gyűlésen nincs jelen, úgy választási
bizottság a jelölések beérkezését követően nyomban köteles a jelöltet felhívni arra, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül írásban nyilatkozzon a jelöltség elfogadásáról.
Amennyiben ezen felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül írásban nem nyilatkozik, ezen
körülményt úgy kell tekinteni, hogy a jelöltséget nem vállalja. A jelölés eredménye csak a jelölt
elfogadó nyilatkozata után hozható nyilvánosságra.
A jelölés eredményét az elnökség a testület ülésén kihirdeti.
Amennyiben a jelölés valamelyik tisztségre eredménytelen, úgy ennek tudomásra jutása
után 15 napon belül az adott tisztségre meg kell ismételni a jelölési eljárást.

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény
48. § (2) bekezdései az alábbiak szerint módosul:

(1)

5. §
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„51. §
Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra szól.
A választási bizottságra mandátuma az egész ciklusra kiterjed.
Püspökké és egyházkerületi főgondnokká, esperessé és egyházmegyei gondnokká ugyanazt
a személyt további két alkalommal lehet újraválasztani.
Az új tisztségviselők és testületek megbízatása január 1-jével veszi kezdetét és a 6. év december 31-én jár le. Kivételt képez ez alól azon tisztségviselők megbízatása, akiket az újonnan
alakuló zsinat és egyházkerületi közgyűlés választ meg. Ezen tisztségviselők megválasztásáig a korábbiak ügyvezetőként látják el feladataikat.
Az új tisztségviselők a beiktatásukkal foglalják el hivatalukat, a testületek a megalakulásukkal
kezdik meg működésüket. A ciklus lejártától a beiktató közgyűlés időpontjáig a szolgálatból
kilépő testületek, illetve tisztségviselők, mint ügyvivők hivatalban maradnak.”

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény
52. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A választás csak akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultaknak 2/3-a jelen volt a
választói gyűlésen. Érvénytelenség esetén a ülést 15 napon belül meg kell ismételni.”
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7. §

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény új
17. fejezettel egészül ki alábbiak szerint:

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

(1)
(2)

(3)

74. §
Az egyházközség tagjainak nyilvántartását az elnökség folyamatosan vezeti.
A választói névjegyzéket a presbitérium a választást megelőző naptári év december 31-i állapota szerint háromévenként készíti el, és évenként kiigazítja azt. Minden év január 31-ig
közszemlére teszi, amelyet a helyben szokásos módon az egyháztagok tudomására hoz.
A választói névjegyzékkel kapcsolatban kifogást február 8-ig lehet előterjeszteni.

75. §
		
Kiigazítási kérelem benyújtására jogosult:
a)
az egyháztag, (elhalálozása esetén hozzátartozója is,) ha a névjegyzék összeállításánál adminisztratív hibát vagy törvénysértést észlel, vagy
b)
a névjegyzékből kimaradt és ezt sérelmező személy. Ilyen irányú kérelem csak személyesen
vagy az alkotmánytörvényben meghatározott közeli hozzátartozó útján terjeszthető elő.
76. §
Adminisztratív jellegű hibából származó kijavítását az elnökség elvégzi, egyéb esetekben a
presbitérium 8 napon belül dönt. A névjegyzékbe való felvételt elutasító határozatot rövid indokolással 3 napon belül közölni kell a kérelmezővel, aki ez ellen jogorvoslattal fordulhat az
egyházmegyei bírósághoz, ahol a soron kívüli igazgatási eljárás szabályai szerint, egyfokú
eljárásban kell dönteni.
77. §
A választások évének február 15. napjáig a választási névjegyzéket kettő példányban az illetékes esperesi hivatalnak meg kell küldeni. Az esperesi záradékolást követően az egyik példány
az esperesi hivatalban marad, a másik példányt a lelkészi hivatal őrzi. A névjegyzéket az egyházközség, illetve a felettes egyházi testület tagjai bármikor megtekinthetik.
8. §

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény új
18. fejezettel egészül ki az alábbiak szerint:

„TIZENNYOLCADIK FEJEZET
HATÁRIDŐK A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN

(1)

(2)

(3)

78. §
A 6 éves választási ciklus utolsó évében egyházmegyei rendes közgyűlésen július 31-ig,
egyházkerületi rendes közgyűlésen szeptember 30-ig, illetve zsinat első félévi ülésén
meg kell állapítani, hogy a testületek és a tisztségviselők megbízatása lejár, és intézkedni kell
az új választások elrendeléséről. Az egyházmegyei közgyűlésen meg kell választani az egyházmegyei választási bizottságát.
Az egyházmegye közgyűlését szeptember 30-ig ismételten össze kell hívni. Ekkor a közgyűlés, mint jelölő testület, a törvényben foglaltak szerint jelöl minden hatáskörébe tartozó tisztségre.
Szeptember 30-ig az egyházkerületben is meg kell alakítani az egyházkerületi választási bizottságot.
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(1)

(2)

		
(1)
(2)
(3)

		

9. §

79. §
Az egyházmegyei közgyűlés, mint jelölő testület által az egyházmegyei és az egyházkerületi
választási bizottsághoz felterjesztett jelöltlisták alapján a választási bizottságok október 30-ig
kibocsátják a szavazólapokat, és felhívják a presbitériumokat, hogy november 30-ig a szavazást bonyolítsák le, és a szavazatokat zárt borítékban küldjék be.
December 31-ig össze kell hívni az egyházmegyei közgyűléseket, amelyeken a választási
eredményeket ki kell hirdetni. A közgyűlés a jogerőre emelkedett eredmény alapján a megválasztott tisztségviselőket beiktatja. Az egyházmegye alakuló közgyűlését az ügyvivő elnökség
hívja össze. A meghívókat legkésőbb december 31-ig ki kell bocsátani és a közgyűlést legkésőbb január 15-ig meg kell tartani. Amennyiben az ügyvivő elnökség a meghívókat december
31-ig nem bocsátja ki, úgy az egyházmegyei választási bizottság elnöke köteles az alakuló
közgyűlés összehívásáról intézkedni.
80. §
A következő év január 31-ig össze kell hívni az egyházkerületi közgyűléseket, amelyeken a
választás eredményeit ki kell hirdetni.
A közgyűlés az eredményt megvizsgálja, megerősíti, és a megválasztott tisztségviselőket beiktatja.
Az egyházkerület alakuló közgyűlését az ügyvivő elnökség hívja össze. A meghívókat legkésőbb január 15-ig ki kell bocsátani és a közgyűlést legkésőbb január 31-ig meg kell tartani.
Amennyiben az ügyvivő elnökség a meghívókat január 15-ig nem bocsátja ki, úgy az egyházkerületi választási bizottság elnöke köteles az alakuló közgyűlés összehívásáról intézkedni.
81. §
Az új Zsinat alakuló ülését a választáskövetkező év február 28-ig kell összehívni, amelyen a
Zsinat az egyházalkotmány értelmében megválasztja tisztségviselőit és kialakítja szervezetét.
A Zsinat alakuló közgyűlését az ügyvivő elnökség hívja össze. Amennyiben az határidőben
nem intézkedik, úgy a Zsinat a már megválasztott tisztségviselők közül a korban legidősebb
püspök és egyházkerületi főgondnok köteles intézkedni az összehívásról.”

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. számú Választójogi törvény új
19. fejezettel egészül ki az alábbiak szerint:
„82. §
Amennyiben e törvény egy tisztség tekintetében a választhatósághoz meghatározott szolgálati időt ír elő, úgy a jelölés időpontjában a megkezdett szolgálati év teljes évnek számít.
83. §
Amennyiben a választójogi törvény határnapokat, határidőket állapít meg, úgy ezt rendes naptári napokban kell érteni. Amennyiben a határidő letelte munkaszüneti napra esik, úgy a munkaszüneti napot követő első munkanapon megtörtént cselekményt határidőben teljesítettnek
kell tekinteni. Kézbesítéshez kötött határidő az irat kézhezvételét követő napon kezdődik.”

10. §

Jelen törvény 2014. január 1-től hatályos.

Budapest, 2013. november 15.

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 ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS
KORMÁNYZATÁRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY 21. § és 22. § MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN 
SZÜLETETT 2013. ÉVI VIII. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 334/2013.11.15.
1.

2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében az Egyház alkotmányáról
és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvénynek a 21. § és 22. § szakasza egy olvasatban kerüljön
módosításra.
A Zsinat – a Leuenbergi Konkordátum 40. évfordulójára tekintettel a konkordátum elvárásainak a
Magyarországi Református Egyház jogrendjében való megvalósulása céljából, továbbá a református
választójogi törvény módosításával összefüggésben – az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról
szóló 1994. évi II. törvény módosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

2013. évi VIII. törvény
Az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló
1994. évi II. törvény 21. § és 22. § módosításáról

1. §

Az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 21. § (4) bekezdés az alábbiak
szerint módosul:
„21. § (4) Az egyházközségek szavazati számértékét háromévenként, a presbiter, valamint az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinati tisztségviselő- választások évében az egyházmegyei közgyűlés
állapítja meg.”

2. §

Az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 22. § szakasza az alábbi új (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyarországi Református Egyház valamely gyülekezetének teljes jogú tagjai közé kérheti
felvételét az adott egyházközség presbitériumától az az evangélikus felekezetű nagykorú keresztyén,
aki helyzetéből fakadóan a Református Egyház rendjét megtartva, hitét egyházunk keretein belül
kívánja gyakorolni.”

3. §

Jelen törvény 2014. január 1. napjától hatályos.

Budapest, 2013. november 15.

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 LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ
2013. ÉVI I. TÖRVÉNY 30. §-A MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN SZÜLETETT 2013. ÉVI IX. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 335/2013.11.15.
1.
2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a lelkészek szolgálatáról és
jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 30. § szakasza egy olvasatban kerüljön módosításra.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 1996. évi I. számú Választójogi törvénye módosulásával összefüggésben a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 30. §
módosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

2013. évi IX. törvény
A Lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló
2013. évi I. törvény 30. § módosításáról

1. §

		

2. §

A lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 30. § szakasza az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„30. § (3) Amennyiben valaki a gyülekezeti lelkészi állásáról lemondott, vagy megválasztása ellenére
azt nem foglalta el, hat éven belül ugyanarra az állásra nem választható.”
Jelen törvény 2014. január 1. napjától hatályos.

Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA AZ ÚJ MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK
MUNKÁLATAIRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 336/2013.11.15
A Zsinat a Magyarországi Református Egyház Énekeskönyvi Bizottságának az új magyar református énekeskönyv előkészítésének munkálatairól szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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BESZÁMOLÓ AZ ÉNEKESKÖNYVI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
Lezárult új énekeskönyvünk munkálatainak első szakasza. Tartalmazta ennek jelentését (olvasható: http://
egyhazzene.reformatus.hu/files/Ekv_zsinati%20besz2013_FCs.pdf) korábbi beszámolónk is; bizottságunk továbblépésként az elvek vitatását és a közvélemény tájékoztatását vette napirendre.
Áprilisi döntéseink ennek érdekében születtek:
1.	Online fórum. Írhassák meg gyülekezetek, lelkészek és kántorok a teológiai, szövegi és dallami javaslatokat, mint a Biblia revideálásához.
2.	Tájékoztató füzet. 2014 elejére elkészül. Röviden a nyilvánosság elé tárja a munkálatok folyását, hogy
segítse istentiszteleti életünk megújulását. Tartalmazza a fő elképzeléseket; hangjegyes példákkal és
rövid magyarázatokkal szemlélteti a gondokat, énektípusokat, funkciókat, tartalmi változásokat és a
változatlan folyamatosságot.
3.

Énekeskönyvi konferencia. Konferenciát rendezünk 2013. október 24–26. között „Megőrzés és megújulás” címmel. Megvalósult. Folytatásként ennek tanulságait vázoljuk.

„Európai énekeskönyvek – ma” címmel, vendégelőadóktól, megismertük az 1998-as német–svájci énekeskönyv
gyakorlati tapasztalatait, a most megjelent holland énekeskönyv eddigi tanulságait, tájékozódtunk a cseh testvérek kilencéves előkészítő munkájáról (az énekeskönyv megjelentetést 2018–ra tervezik).
Közös jellemzők:
–	Felekezetek és nemzetek összefogása. Nekünk a Kárpát-medence felekezeteinek és népeinek örökségét kell
áttekintenünk.
– Istentisztelet és éneklés összetartozása. Átgondolt, változatos szerkezeti rend biztosítsa az éneklés helyét
(ünnepek, egyházi év, napszaki áhítatok).
– Formai gazdagodás. Verses (strófikus–rímes) énekek mellé rendelnek (a gyülekezet tevékeny részvétele fokozására) egyéb egyszerű formákat (kánon, keretdallam, refrén, visszatérő szakaszok).
Egyházi közügy az éneklés és énekeskönyv, ezért az Énekeskönyv a gyülekezetben mottó határozta meg konferenciánk lezáró alkalmát. A rendezvény iránt egyházunk érdeklődése igen gyér volt. Ezt sajnáljuk, ám bizottságunk továbbra sem mond le arról, hogy az énekeskönyv megújítása érdekében a gyülekezetekkel a megfelelő
keretek közötti párbeszédet keresse.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJÁNAK
ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 337/2013.11.15.
A Zsinat a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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BESZÁMOLÓ
A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT 2013-AS TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A LEGFONTOSABB TERVEKRŐL

Bibliarevízió
A MBTA legfontosabb tevékenysége 2009-2012. között az 1975-ben megjelent és 1990-ben először revideált Új
fordítású Biblia legújabb revíziójának elkészítése volt. A szövegi munkálatok 2012-ben befejeződtek, 2013-ban
a szöveg nyelvi ellenőrzésével és a kiadási-nyomdai munkálatokkal foglalkozunk. A tördelés 2013 októberében
befejeződött, jelenleg a korrektúra fázisnál tartunk. Ebbe a folyamatba bevonjuk a református lelkészek egy nagyobb csoportját is.
Az új bibliakiadás 2014 áprilisában jelenik meg, több fázisban: 1. A MBTA közgyűlése és kuratóriuma, valamint
a mintegy 3500 egyéni támogatónk számára szeretnénk egy hálaadó istentiszteleten megköszönni Istennek a
megújult bibliai szövegét. 2. Az egyes tagegyházak a saját egyházi rendjüknek megfelelő időpontban „vehetik
át” az újonnan revideált Bibliát. A református egyház esetében jó volna, ha erre a zsinat tavaszi ülésszakán kerülhetne sor. 3. A könyves szakma és a világi olvasóközönség számára egyértelműen a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál ígérkezik a megfelelő alkalomnak, 2014. április 24-27. között.

Biblia-kampány
A MBTA számára az új bibliakiadás megjelenése lehetőséget teremt arra, hogy a legszélesebb társadalmi kör
számára újrafogalmazhassuk a Biblia üzenetét. Terveink szerint ez a „kampány” nem egy éves lenne, hanem
egészen 2017-ig tartana, és kapcsolódna a protestáns tagegyházaink reformációs megemlékezéseihez. Ennek a
kampánynak eszközei lesznek:
A)

B)
C)

egy honlap, benne a Bibliával kapcsolatos kérdésekre válaszoló bloggal; az olvasók élettörténetét és
Isten igéjével való kapcsolatát összefoglaló „hat szavas” gyűjteménnyel (tkp. 6 szóban összefoglalni,
mit jelent számomra a Biblia); Jézus példázatainak aktuális újrafogalmazásával; fotópályázattal (képeken a Biblia és az azt olvasó emberek).
fotókampány, amely a magyar nyelv és Biblia szövegének kapcsolatát, és e kapcsolat aktualitását
mutatja be (tkp. bibliai közmondások, szólások aktuális képekkel illusztrálva).
A budapesti Bibliamúzeum fejlesztése és látogatható állapotba hozása. Ezen a ponton a magunk
lehetőségeihez mérten szeretnénk segíteni a MRE Dunamelléki Egyházkerületének ugyanilyen irányú
határozott törekvését. A tavasszal megnyílt „Bibliás könyvesbolt” ennek a törekvésnek az első gyümölcse. A MBTA egyéni támogatóinak jóvoltából 1,5 millió forint értékű könyvadomány segíthette a
bolt megnyitását és további fenntartható üzemeltetését.

Három folyamatban lévő programunk
1.

2.

3.

„Jövevény voltam...” elnevezésű hordozható plakátkiállításunk a menekültek és a Biblia kapcsolatáról
(jövevények/idegenek/vendégek a Bibliában) jelenleg két sorozatban járja az országot: az első sorozatot a MRE Menekültmissziójának munkatársai gondozzák, Magyarné Balogh Erzsébet és Kanizsai
Nagy Dóra a partnerünk ebben. A másik sorozatot a szintén kiterjedt menekültmissziót végző kollégánk, dr. Dobos Ágoston gondozza, elsősorban Békés megyében és a Tiszántúlon.
Idén is megvalósulhatott a Református Egyház által fenntartott iskolákban végzett bibliaosztás a kilencedikes gimnazisták számára. A könyvek árának 40%-át a Református Egyház (határon túli gimnáziumok), a másik 60%-át (határainkon belüli új gimnáziumok) a MBTA állta. Összesen 1600 példány
Bibliát osztottunk ki a gimnáziumokban.
A 2013 telén meghirdetendő adománygyűjtő akciónk célja az lesz, hogy támogathassuk a Mari köztársaságban beszélt mari (cseremisz) nyelven elkészült Újszövetség-kiadás 2014. tavaszi megjelentetését.
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ÖKOGYÜLEKEZETI TANÁCS BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 338/2013.11.15.
A Zsinat az Ökogyülekezeti Tanács beszámolóját és munkatervét támogatja és elfogadja.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ

1.

AZ ÖKOGYÜLEKEZETI PROGRAM MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA
1.1.

A Program célja
A Program indulásakor az alábbi célok kerültek meghatározásra, amelyekben 2013-ban
sem történt változás:
a) a témában tevékenykedő embereket és közösségeket összekapcsolni, számukra fórumot biztosítani,
b) egy speciálisan erre a célra megfelelő honlapot létrehozni,
c) ötleteket közzétenni, jó példákat bemutatni,
d) a szakmai koordinációra alkalmas, felkészült testületet (Ökogyülekezeti Tanács) létrehozni és
e) ösztönzésképpen egy „ökogyülekezet díj”-at alapítani, amelyre egy az Ökogyülekezeti
Tanács által meghirdetett pályázati anyaggal tudnak gyülekezetek, intézmények, illetve keresztyén közösségek pályázni.

1.2.

Szervezeti ismertetés
Az Ökogyülekezeti Program a teremtésvédelem gondolatát kívánja népszerűsíteni a gyülekezetekben. A Magyarországi Református Egyház elkötelezett a teremtett világ iránti
felelősség-vállalásban, ezért a Skót Egyház környezettudatos programjához hasonlóan
a magyar gyülekezetek és egyházi intézmények számára egy önkéntes teremtésvédelmi,
környezettudatos programot dolgozott ki, amely segíti azokat, akik tenni akarnak. Ezen
a területen számos ötlet, helyi kezdeményezés született és program valósult már meg
eddig is egyházunkban, ennek az együttműködésnek a célja ezek további erősítése és
újak indítása. Skót testvéreink sok éves tapasztalata, országos hálózata segítségünkre
van abban, hogy ezt a feladatunkat a lehető legjobban valósítsuk meg.
1.2.1. Személyi feltételek
2012. január 4-én alakult meg az Ökogyülekezeti Tanács, amelynek tagjai az egyház és
a gyülekezetek ökológiai érzékenységének megerősítésére kötelezték el magukat A Tanács tanácsadó testületként működik, felhatalmazza a programvezetőt és a koordinátort
a napi ügyviteli teendők ellátására. A programvezető és a koordinátor napi kapcsolatban
állnak egymással, a koordinátor a fontosabb kérdésekben egyeztet a programvezetővel,
erre a célra a dokumentumokat 2013. februárjától közös informatikai rendszerben megosztották egymással, így azok egy központi helyen frissülnek. Amennyiben indokolt, a
Tanács bevonásával folytatódik az egyeztetési folyamat. A Program működését a Zsinati
Hivatal gyakornokai és 2013-tól a Programba jelentkező önkéntesek is segítették

Református Egyház | 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám

149

Személyi változások 2013-ban
Dr. Botos Barbara lemondott tisztségéről családi elfoglaltságai miatt, Ifj. Gyimóthy Géza
távozott koordinátori feladatköréből új munkaköréből adódó elfoglaltságai miatt. Szűcs
Boglárka 2013. február 1-től átvette a koordinátori teendőket és ezzel egyidejűleg lemondott tanácstagi tisztéről.
Az Ökogyülekezeti Tanács tagjai (2013)
– ifj. Gyimóthy Géza környezetmérnök, Fekete Ágnes lelkész
– Karsay Eszter lelkész
– Dr. Kodácsy Tamás lelkész
– Konkolyné Bihari Zita klimatológus
– Szabó Mária közgazdász
– Szalay László Pál lelkész
– Dr. Végh László fizikus
– Dr. Victor András környezeti nevelő
1.2.2. Pénzügyi, tárgyi feltételek
A pénzügyek átvétele zökkenőmentesen lezajlott Visontai Dóra közreműködésének köszönhetően. A korábbi gyakorlat kiegészült, létrehoztunk egy házi-pénztárat is.
A Program finanszírozása több lábon áll: részben az ECEN keretében a Skót Egyházzal
kialakított együttműködésként külföldi pályázati forrásból, a Rajnai és a Westfaliai Egyház
által nyújtott forrásból és a Zsinati támogatásból gazdálkodott. További pályázatot is beadtunk (Zukunft Einkaufen), amely azonban rajtunk kívül álló formai okok miatt nem nyert.
A Zsinati Hivatal eszközbeli szolgáltatásait (nyomtató, posta, terem stb.) igénybe vettük.
A programkoordinátor egy telefonkészüléket használ az ügyek bonyolítására, a programvezető és a koordinátor erre a célra használt számítógépe saját tulajdonú.

2.

KAPCSOLATOK, PROGRAMOK 2013-BAN

Az Ökogyülekezeti Program hazai és külföldi kapcsolatrendszere tovább bővült 2013-ban.
2.1.
Részvétel a közegyházi életben, Zsinati Hivatal
		
Véleményeztük a Fejlesztési Terv (Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program, KEHOP és Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) kijelölt részeit. Bemutatkozott a Program Hamburgban a Kirchentagon, (2013.05.) az MRE missziós területei
között.
2.2.
		
		

Gyülekezeti kapcsolatok
Tovább bővült az ökogyülekezetek és a program iránt érdeklődők száma
Kapcsolatfelvétel történt számos gyülekezettel, amelyek közül a következőkben felsoroltak csatlakoztak is a programhoz.

Ökogyülekezeti cím és díj pályázatok 2013-ban
–
Ökogyülekezeti díjazott:
		Soproni Evangélikus Egyházközség
–
Ökogyülekezeti címet nyert:
		
Budapest-Budahegyvidéki Református Gyülekezet
		Sáregresi Református Egyházközség
		
Budapest-Klauzál-téri Református Egyházközség
		
Csabdi Református Egyházközség
		
Jósvafői Református Egyházközség
		
Pestszentimrei Református Egyházközség
		Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet
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2.3.

Civil kapcsolatok
Szakmai együttműködést építettünk ki az alábbi civil környezet-, természetvédelmi szervezetekkel:
MME-Magyar Madártani Egyesület (Csillagpontos megjelenés)
Nimfea (Csillagpontos megjelenés, ismeretterjesztés, környezeti tanácsadás)
Ökoszolgálat Alapítvány (Ökogyülekezeti konferencia, termékbemutató, kiadványok, környezeti tanácsadás)

2.4.

Külföldi kapcsolatok
Több külföldi előadó vendéglátását, Magyarországon tartózkodását, programjait, szabadidejének kitöltését teljes-körűen megszerveztük:
– Alan Warritty, skót geográfus
		
A II. Ökogyülekezeti konferencia meghívott előadója
– Rev. Norman Hutcheson, skót lelkipásztor, Dalbeatty ökogyülekezet
		
Teremtésvédelmi verseny zsűritag, skót tanulmányút vendéglátója
– Chris Naylor, A Rocha programigazgató
		Csillagpont meghívott vendégelőadó
Chris Naylorral megbeszélést tartottunk együttműködési lehetőségeinkről is, Závodi
Emese részvételével. Az Önkéntes Diakóniai Éven keresztül Franciországba és Portugáliába tervezünk önkénteseket közvetíteni. Részt vettünk továbbá a skót delegációval
együtt szervezett vacsorán, amelyen megismerkedtünk az Országos Teremtésvédelmi
verseny nyerteseinek vendéglátóival. Folyamatban van egy temesvári szakmai kapcsolat
kiépítése, Adrian Shaw (Climate Change Office, GB) javaslatára.
Az ECEN (Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat) tagja vagyunk.

3.	MEGJELENÉS, DESIGN FEJLESZTÉSE
a)
		

Szórólap
Magyar és angol nyelvű tájékoztató anyagot szerkesztettünk amely közérthetően informál
teremtésvédelmi programunk lényegéről, céljairól, csatlakozási lehetőségekről. A kiadványban az Egyháztáji Programról szóló rész is helyet kapott, utalva ezzel a két terület (teremtésvédelem, mezőgazdasági termelés és agrárkereskedelem) összekapcsolásának
fontosságára. A kiadványt újrahasznosított papírra és környezetbarát nyomdatechnológiát alkalmazó üzemben sokszorosíttattuk.
b)
Ökogyülekezeti emlékplakett
		
Az ökogyülekezeti díjt elnyerő gyülekezet egy emlékplakettet kap, amely szimbolizálja
a teremtésvédelem érdekében végzett munka komolyságát. A plakett iparművész által,
kézimunkával készített, egyedi műalkotás. 100 %-ban természetes anyagból készült,
környezetbarát technológiával. Tartalmazza a Program logóját, ezzel népszerűsítve azt.
Könnyen felszerelhető és időtálló.
c)
Tájékoztató anyagok, plakátok
		
A Csillagpont Református Ifjúsági Fesztiválra készítettünk általános tájékoztató plakátokat. A jövőben ezeket tervezzük tartósabb formátumúra lecserélni.
d)
Névjegykártya
		
Az ismertség növelése, kapcsolatrendszer bővítése megkívánta egy, a logóhoz igazodó
névjegykártya használatának bevezetését.
e)
Öko-szeretetvendégség
		
A Programba illeszkedő elemeket vezettünk be a vendéglátások alkalmával, pl. természetes, magyar alapanyagból, tartósítószer-mentesen készült gyümölcsszörp, gyümölcsök,
aszalványok. A Program egyéb elemei mellett erőteljes szemléletformáló hatással bír a
szokások ilyen jellegű megváltoztatása is.
		Egyháztáji program átadása a Magyar Református Szeretetszolgálatnak, a program beindításában való közreműködés.
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4.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK, KOMMUNIKÁCIÓ, TUDÁSBÁZIS

a)
		
b)
		

c)
		
d)
		
e)
		

5.
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Dokumentumok kezelése, tárolása
2013. februártól Dropbox rendszerben, egy közös tárhelyen történik a dokumentumok
mentése. Így könnyen elérhetővé, egyszerűbbé és átláthatóbbá vált a rendszer.
Honlap
Az Ökogyülekezeti honlap megjelenésének modernizálása, tartalmi megújítása folyamatban van. A Kommunikációs Iroda segítségével elkészült egy mintaverzió, amelyet hamarosan véglegesítünk.
Facebook
A hírek gyors és hatékony áramoltatásában nagy szerepet játszik az Ökogyülekezeti
Program Facebook oldala.
Média
Újságírókkal, riporterekkel való kapcsolatfelvétel, nyilatkozatok, cikkek küldése, közreadása.
Szakirodalom, tudásbázis fejlesztése
A teremtésvédelem témaköréhez kapcsolódó könyvek, cikkek figyelése, beszerzése.
(Végh László: Természettudomány és vallás, Zöldellő Egyház, Nail Hollow: No oil in the
lamp)

PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK 2012 UTOLSÓ NEGYEDÉVÉBEN ÉS 2013-BAN
a)

2012. IV. negyedév
–	Ökoteológiai előadás: Teremtésvédelem. Ráday Szakkollégium Otthonóra,
2012.10.15. Dr. Kodácsy Tamás
– KRE HTK Ökoteológia szeminárium (heti 2 óra) 2012/13/2 tanév Dr. Kodácsy Tamás

b)

2013. I. negyedév
–	Tanácsülés
–	Sao Paulo Statement véleményezése
– Nézzétek az ég madarait fotópályázat lebonyolítása
–	Fejlesztésügyi tanácskozásban való részvétel
– Egyeztetés az Egyháztáji Program működtetéséről a Magyarországi Református
Szeretetszolgálattal
–	Ökoteológiai előadás: A teremtéstörténet mai kihívásai szolgálatunkra nézve. Lelkésztovábbképző Dél-Pest EM, Dunavarsány, 2013.03.04. Dr. Kodácsy Tamás

c)

2013. II. negyedév
– II. Ökogyülekezeti konferencia: „Mesterséges életünk, mennyi természetes van bennünk?“ címmel
– Fotókiállítás a Nézzétek az ég madarai fotópályázat nyertes pályaműveiből
– Kirchentagon való részvétel, bemutatkozás, szakmai anyagok elkészítése
–	Ökoteológiai előadás: Kereszténység és fogyasztói társadalom (Teremtésvédelem)
Ökumenikus Lelkészkörök Találkozója, Bp. Fasori Ev. Gim. 2013.05.23. Dr. Kodácsy
Tamás
–	Országos Teremtésvédelmi verseny
– Skót tanulmányút megszervezése, lebonyolítása, a Teremtésvédelmi verseny nyerteseinek kísérése
– Teremtés Hete előkészítése, megbeszélés, tervezés Ararát Munkacsoport és Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület közreműködésével.
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–	Hamburgi cserkészcsapat magyarországi tartózkodásának szervezése, túraajánlatok összeállítása, helyszínek, túravezetés, term.védelmi területek, városnézés)
– Magyar Telekom XIV Fenntarthatósági kerekasztal beszélgetés, I. Delfin-díj átadás –
(legfenntarthatóbb hazai vállalkozás cím), kapcsolódó beszélgetés az MRE-vel való
együttműködési lehetőségekről (pl. Közösségi kertek működtetése).
– A CEC Konferencia CO2 adójának célfelhasználása -„Gyümölcsfák a papkertben
Program“ egyeztető megbeszélések
–	Egyházzenei Fesztiválon való standolás, kiadványok, ismeretterjesztés, környezetvédelmi tanácsadás.
d)

2013.III. negyedév
– Csillagpont Református Ifjúsági Fesztiválon való megjelenés megszervezése (Ifj.
Gyimóthy Géza), ökoteológiai előadások, kerekasztal-beszélgetés, ismeretterjesztés, civil természetvédő szervezetek bemutatása, kiadványok közreadása, teremtésvédelmi játékok
– Tanácsülés a Csillagponton résztvevő tanácstagok részvételével
– Szeged-Petőfi téri Gyülekezetben ismeretterjesztés, teremtésvédelmi játékok, beszélgetés. Halászléfesztivál 2013. szeptember 07.
–	Teremtés Hete nyitóistentisztelet, Hajdúnánás
–	Ökogyülekezeti díjátadó szervezése, lebonyolítása
– A Teremtés hetéhez kapcsolódó filmvetítés Pomázon, előadás, beszélgetés, Dr.
Kodácsy Tamás
– VII. Kárpát-medencei Missziói- és Diakóniai Konferencia, Berekfürdő. Előadás, munkacsoport-vezetés
–	Egyeztetés az Egyháztáji Program átadásáról, amelynek eredményeképpen egy
működőképes konstrukció született: a teremtésvédelmi szempontok érvényesülését
úgy látjuk biztosítottnak, hogy az Egyháztáji Program vezetője továbbra is tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az Ökogyülekezeti Tanács felé. Az elmúlt időszakban
Debrecenben sikerült vásárokat megvalósítani, lelkészi ajánlással rendelkező kistermelők bevonásával. A jövőben kívánatos lenne ezt kibővíteni az ország egészére.
A gazdákat, terményeket nyilvántartó adatbázis fejlesztése is cél.
– KRE Tréninghét Ökoteológia (hallgatóknak) 2013.10.21. Dr. Kodácsy Tamás

e)

2013. IV. negyedév
Várható programok, tevékenységek 2013-ban (november, december)
– Promissz Púder: Ökoteológia (Bp egyetemi gyül.) 2013.11.11. Dr. Kodácsy Tamás
–	Honlap tartalommal való fejlesztése
– Gyülekezet-látogatás, előadás, tanácsadás: Meghívást kaptunk több gyülekezetbe/
intézménybe, amelyek egy részének még az idei évben igyekszünk eleget tenni: pl.
Erdőkertesi Református Egyházközség, Csabdi Református Egyházközség, Felsőtárkányi Református Egyházközség, Kecskemét-Szarvas utcai Sion Ház
– Teremtésvédelmi verseny-felhívás elkészítése, kiküldése, propagálása
– előkészítő megbeszélés összehívása az evangélikus kollégák bevonásával: a
kiírás részleteinek egyeztetése (tervezés, téma-meghatározás, célcsoport, helyszín, nyeremények egyeztetése)
– figyelemfelkeltő plakát készítése, kihelyezése iskolákban, postázása iskoláknak
– iskolák felkeresése
– környezetvédelemmel foglalkozó környezeti nevelők adatbázisának további fejlesztése
– vallástanárok felkeresése, akik a téma iránt elkötelezettek
– versenyfeladatok előkészítése
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–

Gyümölcsfák a Papkertben Program bővítési lehetőségeinek megvitatása a Bio
diverzitás Központ (NÖDIK), az Ararát Munkacsoport, az Egyháztáji Program és a
MEÖT bevonásával.
– Együttműködési lehetőségek keresése a Zsinati Ifjúsági Irodával – Szontágh Szabolccsal történt előzetese egyeztetés alapján.
–	Teremtésvédelmi fotópályázat meghirdetése
– Ararát Munkacsoporttal közös megbeszélés összehívása – általános tájékoztató
plakátok készítéséről (igényes, nagy formátumú, figyelemfelkeltő). Témák: Szelektív
hulladékgyűjtés, Szórólapról, Közlekedés, Méltányos kereskedelem, Ökolábnyom,
Húsfogyasztás, Éghajlati igazságosság, Őshonos gyümölcsfák, Ökogyülekezeti cím
és díj felhívás

6.

VÁRHATÓ PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK 2014-BEN

a)
Megjelenés, design fejlesztése
		Tervünk minden nagyobb rendezvényen egységes arculattal megjelenni.
– Ismeretterjesztő kiállítási anyagok összeállítása. Grafikussal megtervezve, egységesen, nagyobb formátumban (rollup) elkészíttetni.
– Logóval ellátott pólók beszerzése
–	Ökopohár beszerzése, lehetőség szerint saját logóval. A Kirchentag és a Csillagpont kapcsán felmerült egy a rendezvényeken könnyen és sokszor újrahasználható
„ökopohár“ beszerzésének lehetősége. Mivel nagy a minimálisan rendelhető darabszám, viszont célszerű lenne általános használatúvá tenni, a Missziós Irodával megkezdtük az egyeztetéseket egy közös beszerzésről, Zsinaton belüli nagyobb tétel
rendelésről.
b)

Teremtésvédelmi anyagok, blokkok, képzési anyagok kidolgozása
–	Erdei iskola képzési programokon belül
–	Teremtésvédelmi teológiai, és környezetvédelmi szakmai továbbképzés szervezése
– A konferencia mellett igény lenne egy éves találkozóra, akár valamely ökogyülekezet
meglátogatásával, szakmai programmal, kirándulással egybekötve.
– Könnyen adaptálható, elvégezhető feladatok, kidolgozott útmutatások, programok,
amelyekhez egyszerűen csatlakozhatnak gyülekezetek, egyházi csoportok.

c)

Teremtésvédelmi szakmai képzéseken, konferenciákon, rendezvényeken való részvétel

d)

Operatív feladatok ellátása
–	Tanácsülés
– Fotópályázat lebonyolítása
–	Teremtésvédelmi verseny szervezése középiskolás diákoknak
– III. Országos Ökogyülekezeti Konferencia szervezése
–	Ökogyülekezeti cím és díj pályázat kihirdetése
– Skót Ökogyülekezetek éves közgyűlésén való részvétel
–	Tanulmányút szervezése a Teremtésvédelmi verseny nyerteseinek
– REND Református Egyházi Napok Dunántúl
–	Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó
– ECEN közgyűlésen való részvétel
–	Teremtés Hete és hozzá kapcsolódó programok szervezése
–	Ökogyülekezeti díjátadó szervezése
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A Zsinat határozatA AZ IRINYI REFORMÁTUS DIÁKSPORT EGYESÜLET
NÉVHASZNÁLATA TÁRGYÁBAN
ZS. - 339/2013.11.15.
1.

2.

A Zsinat hozzájárulását adja, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén működő Irinyi
János Református Szakközépiskola és Diákotthonban (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér
1-2.) alapítandó diáksport egyesület a „református” jelzőt a nevében használja.
Az így létrehozandó diáksport egyesület neve: Irinyi Református Diáksport Egyesület.

Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2014. OKTÓBER UTOLSÓ VASÁRNAPI PERSELYADOMÁNY
KEDVEZMÉNYEZETTJE TÁRGYÁBAN
ZS. - 340/2013.11.15.
A Zsinat a ZS. - 45/2009.11.20. számú határozatával összhangban, megerősíti a Zsinat Elnökségének azon javaslatát, hogy a 2014. évi október utolsó vasárnapja országos adománygyűjtése a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez tartozó, Sajóládi Református Egyházközség templomának építését támogassa.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT 2014. ÉVI ÜLÉSEINEK ÜTEMEZÉSÉRŐL
ZS. - 341/2013.11.15.
A Zsinat a 2014. évi üléseinek tervezett időpontjait tudomásul veszi.
Budapest, 2013. november 15.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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2014. ÉVI FONTOS IDŐPONTOK
Február 19.
Április 2.
(Április 18.
(Április 20–21.
Április 23–24.
Május 23–24.
Május 23–25.
Május 28.
(Május 29.
Május 31.
(Június 8–9.
Július 4–6.
(Augusztus 20.
Augusztus 31.
November 12–13.
(November 30.
December 3.
(December 25–26.

–	Zsinati Tanács (MRE)
–	Országos esperes-gondnoki értekezlet (MRE)
–
Nagypéntek)
–
Húsvét)
–	Zsinat (MRE)
–
Szeretethíd
–
Református Zenei Fesztivál
–	Zsinati Tanács (MRE)
–
Áldozócsütörtök)
–
Református Egység Ünnepe 5 éves évforduló /Világtalálkozó (Debrecen)
–
Pünkösd)
–
REND – Református Egyházi Napok Dunántúl (Őriszentpéter)
–
Állami ünnep)
–
Református Tanévnyitó (MRE)
–	Zsinat (MRE)
–
Advent első vasárnapja)
–	Zsinati Tanács (MRE)
–
csütörtök, péntek karácsony)
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Közlemény
Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság 2013. szeptember 17-i nyitó értekezletén megtárgyalta Topolánszky Ákos
kérelmét, amelyben lelkészi képesítése újra-hatályosítását kérte.
Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság a benyújtott dokumentumok tartalma ismeretében, a kérelemnek
helyt adva, egyhangúlag szavazott és a következő határozatot hozta: Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság
Topolánszky Ákos lelkészi képesítését hatályosítja (ELB 6/2013.09.17.).

Helyesbítés
A Református Egyház 2013. új évfolyam LXV. 13. számában a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2012. évi gazdálkodásának vizsgálatára vonatkozó Számvizsgáló bizottsági jelentés 9. pontja – a jegyzőkönyvben rosszul
rögzített információ miatt – hibásan jelent meg. Helyes szövegezéssel:
„Az esperesi hivatalok az éves tagsági és fenntartói járulékokról több esetben tapasztalhatóan nem
mindig megfelelően töltik ki az előírt adatszolgáltatási lapokat. Az ellenőrzés során sajnálatosan kell
megállapítanunk, hogy az adatlapokat a következő egyházmegyék nem küldték meg az ellenőrzés
napjáig a Nyugdíjintézet részére:
– Dunamellék: Északpesti;
–	Tiszáninnen: Abaúj, Egervölgyi;
Így ezekre az ellenőrzés során nem tudunk érdemleges megállapításokat tenni.”
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2013. évi IV. törvény
a Magyarországi Református Egyház
gazdálkodásáról
MELLÉKLETEK
1.	MRE egyházi jogi személyek zárszámadási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
2.
Vállalkozási tevékenységet nem végző egyházi jogi személyek zárszámadásának részei
3.1.
A ................................…. Református Egyházközség költségvetési beszámolója
3.2.
Vállalkozási tevékenységet nem végző, egyszeres könyvvitelt vezető egyházközség,
egyházi intézmény egyszerűsített mérlegének előírt tagolása
3.3.
Vállalkozási tevékenységet nem végző, egyszeres könyvvitelt vezető egyházközség
és egyházi intézmény eredmény-levezetésének előírt tagolása
3.4.
A vállalkozási tevékenységet nem végző, kettős könyvvitelt vezető egyházi szervezet
mérlegének előírt tagolása
3.5.
Vállalkozási tevékenységet nem végző, kettős könyvvitelt vezető egyházi szervezet
eredmény-kimutatásának előírt tagolása
4.
Határidők
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1. számú melléklet
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI
ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL

Könyvvezetés típusa a bevétel nagysága* szerint

egyszeres könyvvitel

kettős könyvelés

alaptevékenységből és vállalkozási tevékenységből származó
bevétel együttes összegének értékhatára – két egymást követő
évben évenként – 50 millió forint

értékhatárig
megengedett / Korm.
rend. 5. § (2)

értékhatár felett
kötelező / Korm.rend.
5. § (1)

* Ha a nyilvántartásba vételre a számviteli év során kerül sor, a könyvvezetési kötelezettség megállapításánál az éves
szintre időarányosan átszámított bevételi értékeket kell figyelembe venni.

Egyszeres könyvvitel
esetén

Kettős könyvvitel
esetén

ha nincs vállalkozási tevékenység

A 14. § (3) a)+b)+d)
bekezdésekben
felsorolt
dokumentumok a 2.
és 3 sz. mellékletek
formai követelményei
szerint.

A 14. § (3) a)+b)+d)
bekezdésekben
felsorolt
dokumentumok a 2.
és 3. sz. mellékletek
formai követelményei
szerint.

ha van vállalkozási tevékenység

A Magyarországi
Református Egyház
gazdálkodási
törvényének 14. § (3)
a)+d) bekezdésekben
felsorolt
dokumentumai
a 2. és 3. sz.
mellékletek formai
követelményei szerint,
és a kormányrendelet
2. sz. melléklete
szerinti mérleg, és
eredmény levezetés.

A Magyarországi
Református Egyház
gazdálkodási
törvényének 14. § (3)
a)+d) bekezdésekben
felsorolt
dokumentumai
a 2. és 3. sz.
mellékletek formai
követelményei szerint,
és a kormányrendelet
2. sz. melléklete
szerinti mérleg, és
eredmény kimutatás.

Zárszámadás tartalma és formája

Megjegyzés: Számviteli törvény: 2000. évi C törvény a számvitelről
		
Kormányrendelet: 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
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2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK
ZÁRSZÁMADÁSÁNAK RÉSZEI

A)	Egyszeres könyvvitelt alkalmazók esetében

a) Költségvetés

Egyházközség

Egyházi
intézmény

3. sz.
melléklet/1.

a szervezet
gazdálkodását
teljes körűen,
tevékenységek
szerinti
bontásban,
pénzforgalmi
szemléletben
bemutató
táblázat
(ld. 12. § és
Vhu. 12. §)

b) Egyszerűsített
mérleg

3. sz. melléklet/2.

c)	Eredménylevezetés

3. sz. melléklet/3.

d)	Szöveges
beszámoló

szöveges beszámoló

B)

Egyházmegye

Egyházkerület

Magyarországi
Református
Egyház

nem vezethet egyszeres könyvvitelt

Kettős könyvvitelt alkalmazók esetében

Egyházközség

a) Költségvetés

3. sz.
melléklet/1.

Egyházi
intézmény

Egyházmegye

Egyházkerület

Magyarországi
Református
Egyház

a szervezet gazdálkodását teljes körűen, tevékenységek szerinti bontásban,
pénzforgalmi szemléletben bemutató táblázat (ld. 12. § és Vhu. 12. §)

b)	Mérleg

3. sz. melléklet/4.

c)	Eredménykimutatás

3. sz. melléklet/5.

d)	Szöveges
beszámoló

szöveges beszámoló
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3. számú melléklet/1.

A

Református Egyházközség

Költségvetési Beszámolója
a

évre

Ezt a költségvetési beszámolót a
évi

Református Egyházközség Presbitériuma
hó

napján tartott ülésen

                                     számú határozatával megállapította és elfogadta.

P.H.

gondnok

lelkész

A költségvetési beszámolót megvizsgáltam.
Észrevétel:

Jóváhagyását javasolom!
,
								…………………………………………..
em. számvevő
/
sz.
Jóváhagyom:
,

P.H.

										esperes
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		BEVÉTELEK
		
I.

II.

Költségvetési cím
Egyházfenntartói járulékok

Perselypénzek
1.	Gyülekezeti (templomi) perselypénzek
2.	Nem templomi perselypénzek
3.	Szórványok
4.
5.
6.
Perselypénzek összesen:

III.

Adományok
1.

Isten dicsőségére

2.

Úrvacsorai jegyekre

3.

Legátumokra

4.

Céladományok

5.

Céladományok

6.

Céladományok

7.

Céladományok

8.	Stólamegváltás
9.	Áldozati adományok
10.
11.
Adományok összesen:

Előirányzat

Teljesítés
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		BEVÉTELEK
		
IV.

Költségvetési cím

Előirányzat

Egyéb bevételek
1.

Térítések alkalmazottaktól

2.

Ingatlanok (temető stb.) bevétele

3.

Iratterjesztés

4.	Gyülekezeti ház bevételei
5.	Hitoktatás
6.

Támogatások, kölcsönök

7.

Vegyes és előre nem látható bevétel

8.
9.
10.
Egyéb bevételek összesen:

Az egyházközség 20

évi

saját bevételei összesen:

V.

Átvett pénzeszközök
1.

Állami normatíva

2.

Kiegészítő állami támogatás

3.

Pályázati céltámogatások átvétele

4.
5.
6.
Átvett pénzeszközök összesen:

Az egyházközség 20
bevételei mindösszesen:

évi

Teljesítés
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KIADÁSOK

		

Költségvetési cím

XI.

Személyi kiadások
XI/A
XI/A/a

Lelkészek javadalma és közterhei
Javadalmak

1.

Lelkész helyi javadalma

2.

Lelkész helyi javadalma

3.

Lelkész helyi javadalma

4.

Lelkész helyi javadalma

5.

Lelkész helyi javadalma

6.	Segédlelkész javadalma
7.	Segédlelkész javadalma
8.
9.
10.

Helyettesítések munkabérei

11.	Természetbeni javadalmak ellenértéke
12.

Korpótlékok

13.
14.
Javadalmak összesen:
XI/A/b
15.
		

Közterhek
Javadalmak nyugdíjintézeti
fenntartói járuléka(i)

16.
17.
Közterhek összesen:
XI/A Lelkészek javadalma és közterhei összesen:

Előirányzat

Teljesítés
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KIADÁSOK

		

Költségvetési cím
XI/B Alkalmazottak javadalma és közterhei
XI/B/a

Javadalmak

1.

Irodai alkalmazott(ak) illetménye

2.

Kántor (orgonista) illetménye

3.

Egyházfi illetménye

4.	Harangozó illetménye
5.

Egyházfenntartói járulékszedők jutaléka

6.
7.
8.

Munkabérjellegű egyéb kifizetések

9.
10.
Javadalmak összesen:
XI/B/b
11.

Közterhek
Alkalmazottak javadalmának közterhei

12.
13.
Közterhek összesen:
XI/B Alkalmazottak javadalma
és közterhei összesen:
Személyi kiadások összesen:

XII.

Gyülekezeti élet kiadásai
1.

Úrvacsorai jegyekre

2.

Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok

3.	Gyülekezeti misszió
a)

Konfirmandusok

b)	Hitoktatás

Előirányzat

Teljesítés
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KIADÁSOK

		

Költségvetési cím
c)

Ifjúsági munka

d)	Szórvány- és tanyagondozás
e)	Missziói alkalmak
4.

Legátumok

5.	Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat
6.	Gyülekezeti újság
7.
8.
9.
Gyülekezeti élet kiadásai összesen:

XIII.

Igazgatási kiadások
1.

Irodaszerek

2.

Posta és telefon költség

3.	Banki költségek
4.

Egyházi hivatal(ok) fűtése, világítása

5.

Egyházközségi hivatal(ok) takarítása

6.	Hivatali berendezések és eszközök
		karbantartása
7.

Kiküldetési és közlekedési költségek

8.	Gépkocsi fenntartás költségei
9.	Egyházlátogatások költségei
10.

Újságok előfizetése

11.

Egyházközségi könyvtár gyarapítása

12.
13.
14.
Igazgatási kiadások összesen:

Előirányzat

Teljesítés
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KIADÁSOK

		

Költségvetési cím

XIV.

Előirányzat

Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása

1.	Templom karbantartási
		
és fenntartási költségei
2.	Templom közüzemi költségei
3.

Parókia karbantartási és fenntartási költségei

4.

Parókia közüzemi költségei

5.	Gyülekezeti ház karbantartási
		
és fenntartási költségei
6.	Gyülekezeti ház közüzemi költségei
7.	Egyéb épület karbantartási
		
és fenntartási költségei
8.	Egyéb épület közüzemi költségei
9.
10.

Egyházi ingatlanok biztosítási díjai
Lakbérek

11.
12.
13.
Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása
összesen:

XV.

Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei
1.

Templom felújítási költségei

2.

Parókia felújítási költségei

3.

Gyülekezeti ház felújítási költségei

4.

Egyéb épület felújítási költségei

5.
6.
7.
Egyházi ingatlanok és bérlemények
felújítási és beruházási költségei:

Teljesítés
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KIADÁSOK

		

Költségvetési cím

XVI.

XVII.

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Közalapi hozzájárulás

Egyéb kiadások
1.

Adományok és segélyek
a)	Egyházmegyei diakónia
b)

2.

Lekötött perselypénzek elküldése

Kölcsönök törlesztése

3.
4.
5.
6.

Előre nem látható kiadásokra

Egyéb kiadások összesen:

Az egyházközség 20

évi

saját kiadásai összesen:

		

Költségvetési cím

XVIII.

Átadott pénzeszközök
1.

Állami normatíva

2.

Kiegészítő állami támogatás

3.

Pályázati céltámogatások átadása

4.
5.
6.
Átadott pénzeszközök összesen:

Az egyházközség 20
kiadásai mindösszesen:

évi
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ÖSSZEHASONLÍTÁS
20

évi saját bevétel összege:

20

évi saját kiadás összege:

Maradvány:
20

évi összes bevétel összege:

20

évi összes kiadás összege:

Maradvány:
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3. számú melléklet/2.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZŐ, EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZKÖZSÉG,
EGYHÁZI INTÉZMÉNY EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGÉNEK ELŐÍRT TAGOLÁSA
Az előírt tagolás tovább bontható a helyi sajátosságoknak megfelelően
adatok eFt-ban
Sorszám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A)

Befektetett eszközök

2

I.

3

II.	Tárgyi eszközök

4

III.	Befektetett pénzügyi eszközök

5

B)

Immateriális javak

Forgóeszközök

6

I.

Készletek

7

II.

Követelések

8

III.

Értékpapírok

9

IV.

Pénzeszközök

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A+B

11

C)

Saját tőke

12

I.

Induló tőke

13

II.

Tőkeváltozás

14

III.
Egyszerűsített mérleg szerinti
		eredmény

15

D)

Tartalék

16

E)

Céltartalékok

17

F)

Kötelezettségek

18

I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek

19

II.

20

Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C+D+E+F

Induló tőkeként az alapításkor az alapító ilyen címen az egyházi jogi személy rendelkezésére bocsátott és tulajdonába adott vagyont kell kimutatni.
Tőkeváltozásként a Számviteli Törvényben meghatározott tőketartaléknak és eredménytartaléknak megfelelő tételek együttes összegét kell figyelembe venni.
A továbbutalási céllal kapott támogatást elkülönítetten kell nyilvántartani. Az adott naptári évben továbbutalási
célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget kötelezettségként kell kimutatni.
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3. számú melléklet/3.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZŐ, EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZKÖZSÉG
ÉS EGYHÁZI INTÉZMÉNY EREDMÉNYLEVEZETÉSÉNEK ELŐÍRT TAGOLÁSA
Az előírt tagolás tovább bontható a helyi sajátosságoknak megfelelően
adatok eFt-ban
Sorszám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

I.

2

Pénzügyileg rendezett bevételek
ebből:

3

a)

egyházi támogatások

4

b)

központi költségvetési támogatások

5

c)

helyi önkormányzati támogatások

6

d)

egyéb támogatások

7
8

II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)

9

III.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

10

IV.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

11

V.

Ráfordítást jelentő elszámolások

12

VI.

Ráfordításként nem érvényeíthető kiadások

16

Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)

13

Tárgyévi pénzügyi eredmény (I–III–VI)

14

Nem pénzben realizált eredmény [II–(IV+V)]

15

Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
[(I+II)–(III+IV+V)]

Az eredménylevezetés az évben folytatott tevékenység valamennyi végleges (vissza nem fizetendő) bevételét és
végleges (vissza nem követelhető) kiadását tartalmazza.
Az eredménylevezetésben a bevételeket, a költségeket, ráfordításokat meg kell bontani aszerint, hogy azokat a
tényleges pénzügyi teljesítés alapján vagy pénzmozgás nélküli ügylet kapcsán számolták el.
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3. számú melléklet/4.
A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZŐ, KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZI
SZERVEZET MÉRLEGÉNEK ELŐÍRT TAGOLÁSA
Az előírt tagolás tovább bontható a szervezet sajátosságainak megfelelően
adatok eFt-ban
Sorszám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A)

Befektetett eszközök

2

I.

3

II.	Tárgyi eszközök

4

III.	Befektetett pénzügyi eszközök

5

IV.	Befektetett eszközök
értékhelyesbítése

6

B)

Immateriális javak

Forgóeszközök

7

I.

Készletek

8

II.

Követelések

9

III.

Értékpapírok

10

IV.

Pénzeszközök

11

C)

Aktív időbeli elhatárolások

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A+B+C

13

D)

Saját tőke

14

I.

Induló tőke

15

II.

Tőkeváltozás

16

III.	Értékelési tartalék

17

IV.	Mérleg szerinti eredmény

18

E)

Céltartalékok

19

F)

Kötelezettségek

20

I.	Hátrasorolt kötelezettségek

21

II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek

22

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

23

G)

Passzív időbeli elhatárolások

24

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D+E+F+G
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Induló tőkeként az alapításkor az alapító ilyen címen az egyházi jogi személy rendelkezésére bocsátott és tulajdonába adott vagyont kell kimutatni.
Tőkeváltozásként a Számviteli Törvényben meghatározott tőketartaléknak és eredménytartaléknak megfelelő tételek együttes összegét kell figyelembe venni.
A továbbutalási céllal kapott támogatást elkülönítetten kell nyilvántartani. Az adott naptári évben továbbutalási
célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget időbelileg el kell határolni.
Az időbeli elhatárolás alkalmazása – a fenti kivétellel – nem kötelező. A választott módszert és annak alkalmazását vagy azt, hogy az egyházi jogi személy az időbeli elhatárolást nem alkalmazza, a számviteli politikában
rögzíteni kell.

173

Református Egyház | 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám

3. számú melléklet/5.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZŐ, KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZI SZERVEZET
EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ELŐÍRT TAGOLÁSA
Az előírt tagolás tovább bontható a szervezet sajátosságainak megfelelően
adatok eFt-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

I.

Hitéleti működés fedezete

2

I.1.

Egyházi működés ellátmánya

3

I.2.

Ingatlanjáradék

4

I.3.

Adományok, támogatások

5

I.4.

Egyéb hitéleti működési bevételek

6

II.
		

7

III.

Állami támogatások, államtól átvállalt
feladatok ellátásának fedezete
Egyéb bevételek

8

III.1.

Pályázati támogatások

9

III.2.

Egyéb működési bevételek

10

IV.

11

V.

12
13

Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
A)

VI.

Összes bevétel (I+II+III+IV+V)

Anyagjellegű ráfordítások

14

VI.1.

Anyagköltség

15

VI.2.

Igénybe vett szolgáltatások

16

VI.3.	Egyéb szolgáltatások

17

VII.

Személyi jellegű ráfordítások

18

VII.1.	Bérköltség

19

VII.2.

20

VII.3.	Bérjárulék

21

VIII.

Személyi jellegű egyéb kifizetés

Értékcsökkenési leírás
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adatok eFt-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

22
23

IX.

IX.1.
Fenntartói és egyéb támogatások
		
egyházi tevékenység ellátására

24
25

IX.2.

IX.4.

27

X.

28

XI.

30

Ingatlanjáradék továbbutalása

IX.3.
Államtól átvállalt feladatok ellátására
		
továbbutalt összeg

26

29

Egyéb ráfordítások

Egyéb működési ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

B)
Összes ráfordítás
		
(VI+VII+VIII+IX+X+XI)
C)

Mérleg szerinti eredmény (A–B)
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4. számú melléklet
VÉGHATÁRIDŐK

ESEMÉNY

HATÁRIDŐ

MINDEN EGYHÁZI SZERVEZETRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK
Tárgyévi költségvetés alapjait meghatározó fő összegek
elfogadása

Legkésőbb tárgyévet megelőző december hó 15. napja

Felügyeleti szervezethez felterjesztett ügy észrevételezése

A felterjesztéstől számított 15 napon belül

Számvizsgálati jegyzőkönyv megküldése a felügyelő egyházi
szervnek

A vizsgálatot követő 15 napon belül

Jogszabálysértés gyanúja esetén szükséges intézkedések
megindítása

Haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül

Felügyelt, fenntartott szervezettől felterjesztett, elfogadott
költségvetés észrevételezése, jóváhagyása

A benyújtástól számított 30 napon belül

EGYHÁZKÖZSÉGEKRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK
NEM INTÉZMÉNYFENNTARTÓ EGYHÁZKÖZSÉGEK
Költségvetési terv elfogadása

Legkésőbb tárgyév január hó 31. napja

Zárszámadás elfogadása

Legkésőbb tárgyévet követő február hó 28. napja

Közegyházi befizetés elmaradása esetén adható haladék

30 nap

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ EGYHÁZKÖZSÉGEK
Költségvetési terv elfogadása

Legkésőbb tárgyév január hó 31. napja

Zárszámadás elfogadása

Legkésőbb tárgyévet követő május hó 30. napja

Közegyházi befizetés elmaradása esetén adható haladék

30 nap

EGYHÁZMEGYÉKRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK
Költségvetési terv benyújtása az illetékes gazdasági
bizottságnak

Gazdasági bizottság felhívása, de legkésőbb tárgyév
január hó 20. napja

Költségvetési terv elfogadása

Legkésőbb tárgyév január hó 31. napja

Átdolgozásra visszaküldött költségvetések újbóli beadása

A visszaküldést követő 15 napon belül

Zárszámadás elfogadása

Legkésőbb a tárgyévet követő május hó 30. napja
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ESEMÉNY

HATÁRIDŐ

EGYHÁZKERÜLETEKRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK
Költségvetési terv benyújtása az illetékes gazdasági
bizottságnak

Legkésőbb tárgyév január hó 20. napja

Költségvetési terv elfogadása

Legkésőbb tárgyév január hó 31. napja

Átdolgozásra visszaküldött költségvetések újbóli beadása

A visszaküldést követő 15 napon belül

Zárszámadás elfogadása

A Magyarországi Református Egyház zárszámadásának
elfogadásától számított 30 napon belül

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZRA (ZSINAT) VONATKOZÓ HATÁRIDŐK
Költségvetési terv benyújtása az illetékes gazdasági
bizottságnak

Legkésőbb tárgyév január hó 20. napja

Költségvetési terv elfogadása

Legkésőbb tárgyév január hó 31. napja

Átdolgozásra visszaküldött költségvetések újbóli beadása

Visszaküldést követő 15 napon belül

Éves zárszámadás elfogadása

Legkésőbb tárgyévet követő május hó 31. napja

Magyarországi Református Egyház költségvetése és
zárszámadása kihirdetése a Református Egyház című
hivatalos lapban

Elfogadást követő 60 napon belül

EGYHÁZI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK
Költségvetés elfogadása

Legkésőbb tárgyév február hó 28. napja

Időszaki költségvetési beszámoló benyújtása

Legkésőbb minden negyedévet követő hó 30. napja

Zárszámadás elfogadása

A fenntartó rendelkezései szerint, de legkésőbb a fenntartó
zárszámadását 30 nappal megelőzően
KÖZALAPRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK

Éves összeg és tárgyévi közalapi járulék egyházkerületek
közötti megosztásának meghatározása

Magyarországi Református Egyház tárgyévi
költségvetésével egyidejűleg

Közalapi hozzájárulást megállapító határozatok érintettekkel
Határozat meghozását követő 30 napon belül
történő közlése
Közalapi járulék megfizetése

Negyedévente, a negyedév első hónapjának 15. napjáig

Egyházfenntartói járulék minimális összegének
meghatározása és közlése az érintettekkel

Legkésőbb tárgyév február hó 28. napja
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