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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZA 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL JELENTÉSE
TÁRGYÁBAN (ZS.T -330/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottságnak a Magyarországi Református Egyház Bethesda
Gyermekkórháza 2013. évi gazdálkodásáról szóló jelentését elfogadja.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL

1. A kiemelt vizsgálati szempontok sorában elsőként a selejtezés szabályszerűségét (Selejtezési szabályzat,
Selejtezési jegyzőkönyv) vizsgálták. Megállapítást nyert, hogy a selejtezés folyamatának szabályozottsága, és
annak lebonyolítása példaértékű.
2. A Bizottság áttekintette a Kórház működését szabályozó nyilvántartásokat, azok aktualitását és megállapította,
hogy mindenben megfelelnek a hatályos törvényi előírásoknak.
3. A Kórház működésének állami és egyházi szempontok szerint készült pénzügyi beszámolója megfelel a hatályos
számviteli törvények előírásának.
4. A Bizottság áttekintette a Kórház Felügyelő Bizottságának negyedévenkénti ülésein készült jegyzőkönyveit. A
Számvizsgálók a Felügyelőbizottság megállapításaival egyetértenek.
5. A Számvizsgálók áttekintették a házi pénztár februári és decemberi bizonylatait. Megállapítják, hogy az
utalványozás, a számfejtés, stb. a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történik.
6. A Bizottság megállapítja, hogy a Kórház teljes mértékben eleget tesz az egyházi intézményekre vonatkozó
állami szabályokban előírt, valamint az OEP és más állami hatóságok kórházakra vonatkozó
adatszolgáltatásaival kapcsolatos elvárásainak.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Számvizsgáló Bizottság a Kórház 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE
TÁRGYÁBAN (ZS.T -331/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottságnak a Kálvin János Kiadó 2013. évi gazdálkodásáról szóló
jelentését elfogadja.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓNÁL
VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az előző év számvizsgálata 2013. április 25-én történt. A jegyzőkönyv olyan megállapítást nem tartalmazott,
melyre a Kiadónak intézkedni kellett volna.
2. A 2013. évi mérlegbeszámoló 2013. április 07-én elkészült. A Református Kálvin Kiadó 199 733 ezer Ft bevétele
mellett a ráfordítások összege 204 865 e Ft volt, így – 5 132 ezer Ft eredmény keletkezett.
A Kiadó a tavalyi évhez képest, nagyobb veszteséggel zárt. A hiány oka egyrészt a kétes kintlévőségek közel
600e Ft-os leírása, a Biblia Társasági kiadványok forgalmának 11 millió forintos csökkenése és a jelentős
kamatvisszaesés.
A Kiadó a négy munkaágra (Kiadvány kiadás, Biblia-kiadás, Theológiai Szemle, Confessio folyóiratokra) különkülön is nyilvántartja a bevételeket és ráfordításokat. Ezekből megállapítható, hogy az egyházi központi és
egyéb támogatás a Confessio folyóiratnál nem fedezte a veszteséget. Az egyházi támogatás célirányos, így a
felhasználás, az elszámolás is ennek megfelelően történik.
A 8 364 e Ft támogatás, 6 158 e Ft egyházi támogatást, 1,4 millió forint NKA-tól elnyert pályázati díjat és egyéb
támogatást, lemondott szerzői honoráriumot foglalt magába.
Összességében megállapítható, hogy a szervezet lényegében rentábilisan működött.
A mérleg szerinti eredmény mértékében a saját tőke csökkent, de ez nem veszélyezteti a Kiadó további
működését.
A Kiadó készlete nőtt, 2012. évben 207 M Ft volt és 2013. évben 211 M Ft-tal zárult.
3. A követelésekből a peresített követelések összege 4,9 M Ft, melyből a két nagyobb összesen 3,6 M Ft, a többi
egyenként kisebb összeget képvisel. Az 3,6 M Ft követelésből 1,8 M Ft már több éve fenn áll, a bírósági eljárás
során a követelés jogosságát elismerték, de az adós cég felszámolás alatt van a követelés kielégítése, illetve
annak időpontja továbbra is kétséges. A másik 1,8 M Ft-os tétel 2012. évi. Az adós tulajdonára jelzálogjogot
jegyeztek be. Ezekből a kétes követelésből a számviteli törvény előírásainak megfelelően 0,6 M Ft értékvesztést
számoltunk el idén.
4. A 2013. október 15-én aláírt szerződés szerint a Budapest, Bocskai út 35. szám alatti ingatlan használatba
adásáról megállapodás született. A telek és épület bruttó értéke az MRE könyveiben szerepel, miután
megkapta a tulajdonjogot a Magyar Államtól.

4

5. A Zsinat bizonyos kiadványokra kölcsönt folyósított, ez a rövid lejáratú kölcsönök között mutatkozik, melyet az
értékesítés arányában fizeti vissza. A Zsinat felé az elszámolás megtörtént és a hivatalos jóváhagyása
megérkezett.
6. A Kiadó és az MRE szerződést kötött a „Kálvin Kiadványok” megjelentetésének finanszírozásával kapcsolatosan,
melynek elszámolásait rendben találtuk.
7. A mérleget könyvvizsgáló hitelesítette. A felkért könyvvizsgáló Filák Józsefné, aki eseti megbízás alapján végezi
munkáját. A könyvvizsgálói jelentés hiányosságot nem tárt fel.
8. A Kálvin Kiadó az államilag előírt szabályzatokkal rendelkezik, a szükséges aktualizálásokat elvégezték.
(Számviteli politika, önköltségszámítás)
9. A szervezetnél a leltározás rendszerszerűen megtörténik. A selejtezési jegyzőkönyvek – mind az immateriális
javakat, mind a tárgyi eszközöket illetően – rendelkezésre állnak.
10. A 2013. évi december havi pénztári bizonylatokat szúrópróba szerint ellenőriztük. Hiányosságot nem
tapasztaltunk.
11. Megtekintettük a Ref. Ped. Intézet kiadványainak átadás-átvételi jegyzékét. A bemutatott bizonylatok szerint az
átadás-átvétel csak részben történt meg, így a jegyzőkönyvek sincsenek még aláírva. Tekintve, hogy ez 2014. évi
tevékenységi ág, a végleges átvétel a 2014. évi vizsgálat során ellenőrizendő.
12. Az intézményeknél a leltározás, selejtezés az előírások szerint történik, ezt a könyvvizsgáló is rendszeresen
vizsgálja.
13. A Bizottság megállapítja, hogy a Kiadó teljes mértékben eleget tesz az Egyházi Intézményekre vonatkozó állami
szabályokban előírt adatszolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásoknak.
Összegezve megállapítható, hogy a kiadó munkája és gazdálkodása rendezettnek minősíthető.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Számvizsgáló Bizottság a Kálvin Kiadó 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS
EGYETEM 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -332/2014.05.28.)

A Zsinati Tanács elfogadja a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Károli Gáspár Református Egyetem 2013.
évi gazdálkodásáról.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEMNÉL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az elmúlt évi számvizsgáló bizottság hiányosságként állapította meg a pénztárhelyiség állapotát. Jelenleg a
gazdasági igazgatóság bérlet magánlakásban működik, feltehetően ez év szeptemberében végleges helyére
költözik, megoldva e problémát.
2. Az előző vizsgálat megállapítása szerint pénzügyi-számviteli kontrolling létszám rendkívül alacsony. Tárgyévben
létszámbővítés nem történt, csak a távozó létszám pótlása történt meg.
A létszámbővítés továbbra is szükséges, tekintettel a rendkívül sok adatszolgáltatási kötelezettségre, mely
feladatok a jelenlegi létszámmal kiegyensúlyozottan nem oldhatóak meg.
A számvizsgáló bizottság javaslata: a gazdasági igazgatóság vizsgálja fölül a feladatait és amely munkálatokat
törvény nem ír elő, pl. negyedéves zárás, stb. szüntesse meg, belső adatszolgáltatási rendszerében az időszaki
kontrolling adatszolgáltatást egyszerűsítse, szükség szerint adatmennyiségében és adatszolgáltatásiintervallumban is. A papíralapú adatszolgáltatás helyett az érintettek a belső levelezési rendszeren keresztül
kapjanak adatokat.
3. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a pénzügyi-gazdasági szabályzatok felülvizsgálata folyamatos. 2014ben az összes vonatkozó szabályzat aktualizálása megtörtént, annak szenátusi jóváhagyása folyamatban. Az
állami szabályok szerint ezen módosításokat a hatályba lépést követően 30 napon belül kell végrehajtani. A
gazdasági igazgatóság feladatát határidőben teljesítette és alkalmazza is.
4. Az egyetem elkészítette a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját és költségvetési beszámolóját is. A
független könyvvizsgáló jelentése az ún. tiszta auditot bocsátotta ki.
5. A házipénztár februári és decemberi alapbizonylatait ellenőriztük. Utalványozást rendben találtuk.
6. Az egyszerűsített éves beszámoló adatai szerint az egyetem összes bevétele 2 900 800 e. Ft, összes ráfordítása
2 684 869 e. Ft. Az egyetem a 2013. évi gazdálkodását 215 931 e. Ft eredménnyel zárta. Az egyetem központi
költségvetési támogatása 1 449 501 e. Ft. Az egyetem a szokásoshoz képest magasabb eredménye abból
származik, hogy az egyetem tartotta az éves költségvetési tervét, figyelembe véve a csökkenő központi
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támogatást, de a 2013. év során nem tervezetten központi forrásból további támogatás érkezett. Felhasználása
részben 2014. évben történik meg.
HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Számvizsgáló Bizottság a KRE 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja a gazdasági igazgatóság feladatainak racionalizálását (a törvény által elő nem írt feladatok
megszüntetése, időszaki kontrolling adatszolgáltatás egyszerűsítése) és az elektronikus adatszolgáltatás
előtérbe helyezését.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A REFORMÁTUS LELKÉSZI
NYUGDÍJINTÉZET
2013.
ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁRÓL
SZÓLÓ
JELENTÉSE
TÁRGYÁBAN
(ZS.T -333/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2013. évi
gazdálkodásáról elfogadja.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZETNÉL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. A Református Lelkészi Nyugdíjintézet az állami törvények által előírt szabályzatokkal rendelkezik, a
szabályzatokon 2013-ban korrekciókat nem vezettek át. A 2014. január 01-i változások kidolgozása
folyamatban van.
2. A Nyugdíjintézet 2013. évi gazdálkodását az éves szerződéssel rendelkező könyvvizsgáló felülvizsgálta, a
könyvvizsgálói jelentés hiányosságokat nem állapított meg.
3. A Számvizsgáló Bizottság a 2013. februári és decemberi pénztári bizonylatokat felülvizsgálta, a vizsgálat
hiányosságokat nem tárt fel, a bizonylatokon a szükséges aláírások (utalványozás, pénzfelvevő, bizonylat
kiállító) megtalálhatóak.
4. Az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet a lelkészekre vonatkozó
befizetéseket nyilvántartja. Ennek részletekbe menő vizsgálatát a következő Számvizsgáló Bizottságnak
javasoljuk.
5. Az állam felé történő befizetések analitikus nyilvántartása megfelelő program felhasználásával történik. 2013ban NAV ellenőrzés nem volt, az Intézetnél a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság több ízben tartott ellenőrzést.
6. Az Intézetnél a leltározás megtörtént, a 2013. december 31-i leltár rendezett, selejtezés volt, selejtezési
szabályzattal a Nyugdíjintézet rendelkezik.
7. A 2013. évi mérleg alapján megállapítható, hogy a Nyugdíjintézet 1.225.895 eFt mérlegfő összeggel, 1.368.194
eFt bevétellel és 1.439.765 eFt ráfordítás mellett 71.571 eFt veszteséggel zárta az évet, így a szervezet saját
tőkéje ezzel az összeggel 1.224.867 eFt-ra csökkent. A veszteség okai: A kamatbevételek a jegybanki alapkamat
csökkenése következtében jelentősen elmaradtak az előző éviekhez képest. Ezzel szemben a bankköltség
jelentősen nőtt a tranzakciós illeték miatt. Lelkészek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége 539,7 mFt-ról 571,3 mFt-ra növekedett.
8. Az előző időszak megállapításaihoz kapcsolódóan megállapítható, hogy a lelkészek folyamatosan és teljes
körűen több esetben nem tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek, a fenntartói járulék hátralék a magasabb.
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A Nyugdíjintézet a nem fizetők listáját az Egyházkerületeknek megküldi. Ezen megállapítása a Számvizsgáló
Bizottságnak minden évben visszatérő megállapítása – és azt kell megállapítanunk, hogy az egyházi vezetés
hatékony intézkedése hiányában változások nem történnek.
9. 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: Baranyai, Bács-kiskunsági; Budapest-déli; Délpesti; Északpesti;
- Dunántúl: Őrségi; Pápai, Somogyi;
- Tiszáninnen: Abaúji; Zempléni;
- Tiszántúli: Bihari; Hajdúvidéki; Nagykunsági.
Így ezekre az ellenőrzés során nem tudunk érdemleges megállapításokat tenni.
10. A szúrópróbaszerű ellenőrzésből megállapítható volt, hogy a 15 %-os tagsági járulék és a 21 %-os fenntartói
járulék több esetben helytelenül lett megállapítva, illetve ezekben számítási hibák vannak. (sajnálatosan nagy a
hibás adatszolgáltatási lapok száma, mely évente visszatérő probléma.) A Nyugdíjintézetnek nincs lehetősége
az adatok összegszerű ellenőrzésére.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Számvizsgáló Bizottság a Lelkészi Nyugdíjintézet 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A REFORMÁTUSOK LAPJA 2013.
ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -334/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Reformátusok Lapja 2013. évi gazdálkodásáról
elfogadja.
2. A Zsinati Tanács tudomásul veszi a Számvizsgáló Bizottság azon javaslatát, hogy a Reformátusok Lapja
szerkesztősége vizsgálja meg az elavult számítógéppark kicserélésének lehetőségét.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A REFORMÁTUSOK LAPJÁNÁL VÉGZETT ELLENŐRZÉSRŐL
1. A 2012. évi gazdálkodás ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv hiányosságokat nem tartalmazott.
2. A Reformátusok Lapja az intézményekre, az állami-és egyházi törvényekre vonatkozó nyilvántartásokkal
rendelkezik, azokat folyamatosan karbantartja, és ha szükséges, aktualizálja.
3. Az intézmény számviteli politikájának, számlarendjének és számlatükrének szabályszerűsége kifogástalan.
4. Az intézmény leltározási és selejtezési szabályzattal rendelkezik. A leltározást a szabályzatnak megfelelően
végezték el. A régi, elavult számítástechnikai eszközök selejtezése megtörtént, a selejtezési szabályzatnak
megfelelően.
5. A Reformátusok Lapja mérlegének könyvvizsgálói ellenjegyzése megtörtént, a beszámoló megbízható és valós
képet ad.
6. A házipénztár december havi részletes vizsgálata megtörtént, hiányosságot nem találtunk.
7. A számvizsgálók örömmel konstatálták, hogy a lapnál felügyelő bizottság működik, legutolsó ülésének, a 2013.
évi harmadik negyedévi feljegyzését a számvizsgálók kézbe vették.
8. A 2013. évi gazdálkodás számszerűsége a könyvvizsgálói jelentés első részéből ide másoltatott: „Az eszközök és
források egyező végösszege 26.810 E Ft, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény -2.125 E Ft.
(veszteség), a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény -161E Ft. (veszteség), tárgyévi eredmény
összesen -2.286 E Ft. (veszteség).”
Egyéb megjegyzések:
A Zsinat határozata ajánlja a lap megrendelését minden gyülekezet részére, de sajnálatos módon lényeges változás
nem történt az elmúlt évben, a gyülekezetek egy részében a lap nem jelenik meg egyetlen példányban sem.
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Célszerű lenne, ha az esperesi hivatalok e kérdéssel foglalkoznának, s azon kis gyülekezetekben, ahol egy példány
megvétele is gondot jelent az egyházmegye ennek költségét átvállalhatná. Megítélésünk szerint azonban nem
minden esetben csak anyagi kérdés a lap megrendelése. A lap fontos közegyházi kérdésekkel is foglalkozik, így
fontos információforrás is a gyülekezetek, illetve legalább a lelkészek és gondnokok számára.
A számvizsgálók a szerkesztőség bejárása során tapasztalták, hogy a lap készítéséhez elengedhetetlenül szükséges
számítógéppark (hardver és szoftver) elavult. A gépeken a windows xp rendszer fut, amelynek sürgős cseréje
elengedhetetlen. A lap vezetőjével együtt javasoljuk a géppark sürgős felújításának elvégzését. A lap biztonságos
elkészítéséhez ez a beruházás feltétlenül szükséges.
HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Számvizsgáló Bizottság a Reformátusok Lapja 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja, hogy a szerkesztőség vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az elavult számítógéppark
kerüljön kicserélésre.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET
2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -335/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Pedagógiai Intézet 2013. évi
gazdálkodásáról elfogadja.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ PEDAGÓGIAI INTÉZETÉNÉL
VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL

1. A 2012. évi ellenőrzés során a számvizsgálók megállapították, hogy a Pedagógiai Intézet szabályzatai a
jogszabályváltozások következtében átdolgozásra szorulnak. Jelen ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a
2013. évben az átdolgozás nem történt meg, s jelenleg is a régebben – különböző időpontokban – készült
szabályzatok vannak hatályban.
2. 2014 februárjában vezetőváltás történt az intézet élén, s elkezdődött a szabályzatok felülvizsgálata. Így
elkészült egy-két, működéshez nélkülözhetetlen szabályzat tervezete, mint:
telefonhasználati szabályzat
dokumentum-kezelési szabályzat
személygépkocsi-használatai szabályzat
pénzkezelési utasítás.
3. A számviteli politika, illetve az ezzel kapcsolatos utasítások régiek, nem történt meg az aktualizálásuk. Ez
összefügghet azzal, hogy a Pedagógiai Intézet legfőbb döntéshozó testülete az Intézeti Tanács, mely a kapott
információk szerint a számviteli politikát az egyeteméhez hasonlóan akarja kialakíttatni. Ezt a vizsgálat nem
kívánja kommentálni, de megítélésünk szerint az aktualizálásnak 2013-ban meg kellett volna történnie. (A
szervezeti és működési szabályzat szerint az Intézeti Tanácsban többségben vannak a Közreműködő
Szervezetként definiált Károli Gáspár Református Egyetem delegáltjai.)
4. A Pedagógiai Intézet kifizetéseire és utalványozásaira az Intézeti Tanács ellenjegyzésével kerülhet sor. Ennek
szabályai rögzítettek.
5. Az intézet leltározási szabályzat szerinti leltározása a tárgyév végén rendben megtörtént. Az intézet készpénzes
be- és kifizetéseit december hónapra vonatkozóan vizsgáltuk, s hiányosságot nem észleltünk. Legnagyobb
készpénzkiadás 168 eFt volt, mely szerződésileg rendben van, az elszámolásra felvett összegek elszámolása
határidőre megtörtént. Céladományt az intézet a vizsgált évben nem kapott.
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6. Az intézmény 2013. évi egyszerűsített mérlegbeszámolója 2014. március 31-én elkészült. Az intézmény
könyvvizsgálata a könyvvizsgálói jelentésben hiányosságot nem állapított meg.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Számvizsgáló Bizottság az RPI 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A
MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE
TÁRGYÁBAN (ZS.T -336/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Szeretetszolgálati Iroda 2013. évi gazdálkodásáról
elfogadja.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ MRE SZERETETSZOLGÁLATÁNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az Irodánál és intézményeinél a szabályzatok rendelkezésre állnak. 2013-ban a szabályzatok aktualizálása a
gazdasági vezető nyilatkozata alapján megtörtént. Új szabályzatként elkészült a Szeretetszolgálati Iroda
humánpolitikai szabályzata.
2. Az intézményeknél a selejtezés rendszere kidolgozott. A selejtezésre az egyes intézmények tehetnek javaslatot,
s ennek jóváhagyása és adminisztrálása központilag történik.
3. A Szeretetszolgálati Iroda 2013. évi beszámolója 2014. április 30-i mérlegkészítési nappal elkészült.
A mérlegfőösszeg: 3 353 988 e Ft., az alaptevékenységből származó eredmény: 521.347 e Ft, vállalkozásból
származó eredmény: 14.893 e Ft.
4. A számviteli politikában rögzítették, hogy az állami normatíva felhasználása milyen címeken történik. Az
intézmény képviselője és a könyvvizsgáló tájékoztatása szerint a könyvvizsgáló az állami normatíva képzését és
felhasználását kiemelten vizsgálta.
5. Az intézménynél a 2013. évi beszámoló könyvvizsgálói felülvizsgálata megtörtént, intézmények
szúrópróbaszerű ellenőrzése folyamatos.
6. A házipénztáraknál szúrópróba jellegű ellenőrzést tartottunk.
decemberi pénztári bizonylatait, és mindent rendben találtunk.

Megvizsgáltuk a Szeretetszolgálati Iroda

7. Azt intézmény számviteli politikája, számlarendje és számlatükre a szabályzatoknak megfelelő. A számvizsgálók
örömmel állapították meg, hogy a Szeretetszolgálati Irodánál felügyelő bizottság működik.
Egyéb megjegyzések:
A számvizsgálók az Iroda vezetője és munkatársai elbeszélése alapján bepillantást nyertek a 2013. év gazdasági
folyamataiba. A támogatások komoly nagyságrendű ingadozása, azok reálértékének változása ellenére az
intézmény szakmai és gazdasági működése zavartalan volt. Ez a vezetés és a szakmai kollektíva hozzáértésén
túlmenően rendkívül alázatos és odaszánt szolgálatokat jelentett.
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Számvizsgálók örömmel állapították meg, hogy a Szeretetszolgálati Iroda és csatolt intézményei komoly
humánpolitikai lépéssorozatba kezdtek. A szakmai megbecsülés jeleként ( a visszafizetett hitel után felszabadult
szabad forrás egy részét) a megbecsült és kiemelkedő munkát végző munkatársak között havi rendszerességgel,
illetménypótlék címén juttatják.
A szakmai munka pozitívumai között feltétlen megemlítésre kívánkozik az a tény, hogy az elmúlt évben is több
százmilliós nagyságrendben történt intézményi beruházás, uniós pályázati pénzek, és saját erő felhasználásával.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Számvizsgáló Bizottság a Szeretetszolgálati Iroda 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A REFORMÁTUS MISSZIÓI
KÖZPONT 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -337/2014.05.28.)
1.
2.

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Missziói Központ 2013. évi
gazdálkodásáról elfogadja.
A Zsinati Tanács támogatja a Számvizsgáló Bizottság azon javaslatát, hogy az RMK pénzkezelési
szabályzata utalványozásra vonatkozó bekezdése kerüljön felülvizsgálatra: az összeghatárok
megjelölése mellett szabályozni kell az utalványozás teljes folyamatát, egyértelműsítve annak
felelősét, összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONTBAN VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az elmúlt év vizsgálati jegyzőkönyve semmi olyan hiányosságot nem tárt fel, amelyet jelen vizsgálatunk
folyamán felülvizsgálnunk kellett volna.
2. Az MRA az intézményekre, az állami- és egyházi törvényekre vonatkozó nyilvántartásokkal rendelkezik, azokat
folyamatosan karban tartja, aktualizálja. Az elmúlt évben aktualizálásra került: a Tűzvédelmi szabályzat és a
Munkavédelmi szabályzat. Az intézet vezetői elkészítették a munkahelyi kockázatértékelés felülvizsgálatát is. A
számvizsgálók örömmel állapították meg, hogy az intézet munkatársai és szolgatársai részére kidolgozásra
került egy olyan ismertető füzet, amely az RMK házirendjétől kezdve a munkavédelmi és tűzvédelmi
tudnivalókon át minden olyan hasznos információt tartalmaz, amely az új belépők munkakezdéséhez
elengedhetetlenül szükséges.
3. Az intézmény számviteli politikájának, számlarendjének és számlatükrének szabályszerűsége kifogástalan.
Ugyanakkor a pénzkezelési szabályzat utalványozásra vonatkozó bekezdése aktualizálásra szorul. Így tételesen,
összeghatárok megjelölése mellett szabályozni kell az utalványozás teljes folyamatát, egyértelműsítve annak
felelősét. Ez a fontos szabályzás összhangban kell, hogy legyen a Szervezési és Működési Szabályzat vonatkozó
passzusaival.
4. Az intézmény leltározási és selejtezési szabályzattal rendelkezik. Az elmúlt évben selejtezés nem történt. A
leltározást a szabályzatnak megfelelően végezték el.
5. Céladományok: az intézmény jellegénél fogva több missziós területről érkező céladományokkal rendelkezik.
Ezek könyvelése és felhasználása példaértékű és a könyvelésben nyomon követhető.
6. A központ mérlegének könyvvizsgálói ellenjegyzése a vizsgálat időpontjában még zajlott.
7. A házipénztár december havi részletes vizsgálata megtörtént.
8. A számvizsgáló örömmel konstatálták, hogy 2013 decemberében megalakult az intézmény Felügyelő
Bizottsága. Fontosnak tartják a Felügyelő Bizottság mihamarabbi áldásos működésének megkezdését.
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Számvizsgáló Bizottság az RMK 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja az RMK pénzkezelési szabályzata utalványozásra vonatkozó bekezdésének felülvizsgálatát:
az összeghatárok megjelölése mellett szabályozni kell az utalványozás teljes folyamatát, egyértelműsítve annak
felelősét, összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó passzusaival.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS
EGYHÁZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -338/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését az MRE Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményének a 2013. évi gazdálkodásáról elfogadja.
2. A Zsinati Tanács támogatja a Számvizsgáló Bizottság azon javaslatát, hogy az Igazgatótanács legalább
félévente ülésezzen.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLATÁNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. A számvizsgálók szúrópróba szerint tekintették át a december havi pénztár bizonylatokat. Úgy a könyvelés,
mint az elszámolásra kiadott összegek határidőre történő elszámolása, a bizonylatok utalványozása, példás
rendben történik. A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása példaértékű.
2. A számvizsgálók áttekintették az intézmény kötelezően előírt számviteli szabályzatait és azokat rendben
találták, aktualizálásuk a májusi zsinaton elfogadott alapító okirat és a szeptemberben kiadandó működési
engedélyhez igazodóan jelenleg folyik.
3. 2013-évben kisebb értékű selejtezések a szabályzatnak megfelelően történtek.
4. A számvizsgálók örömmel állapították meg, hogy az intézményben jelentős beruházások történtek, és jelenleg
is folynak. Ezek megvalósulásához az EU-s támogatások közül a TÁMOP 3.1.6. pénzeszközei szolgálják a
fedezetet, melynek elszámolása, most van folyamatban. 2013-ban befejeződött a Budapest Hungária körút a
200 „B” épület első szintjének felújítása, ahol a Református EGYMI Bethesda KIDSz tagintézménye működik. A
zsinattól kapott 30 750 000 Ft előleg visszafizetése megtörtént.
5. A vizsgálódások során megállapítást nyert, hogy a gazdasági egység szakmai feladatellátása szakszerű volt.
6. A 2013 év. gazdálkodásának könyvvizsgálata még nem történt meg. A zsinat által felkért könyvvizsgálói iroda, a
szerződéskötést követően a könyvvizsgálatot elvégzi.
7. A számvizsgálók ellenőrizték az egyszerűsített éves beszámolót és a mérleget. Megállapították, hogy a pénzügyi
nehézségek ellenére az intézmény szakmai munkája folyamatos volt, és a megszokott kifogástalan minőségben
zajlott.
8. Az intézménynél felügyelő bizottság nem működik.
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9. Az igazgatótanács létrehozása, évek óta folyamatban van. A számvizsgálók örömmel vennék, ha az
igazgatótanács elkezdené a munkáját.
HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Számvizsgáló Bizottság az EGYMI 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja, hogy az Igazgatótanács legalább félévente ülésezzen.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS
CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN
(ZS.T -339/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Wáli István Református Cigány Szakkollégium
2013. évi gazdálkodásáról elfogadja.
2. A Számvizsgáló Bizottság a Felügyelő Bizottság tekintetében javasolja az Alapító Okirat módosítását.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUMBAN VÉGZETT
VIZSGÁLATRÓL
1.

A számvizsgálat részletesen megvizsgálta a 2013. februári és decemberi pénztárbizonylatokat, amelyek
szakszerűségéről meggyőződött.

2.

Áttekintette az intézet működéséhez elengedhetetlenül szükséges pénzügyi és egyéb szabályzatokat, amelyek
az aktuális előírásoknak, törvényeknek megfelelően készültek el, de 2014-re aktualizálásuk szükséges a
jogszabályváltozások miatt.

3.

Az intézménynél selejtezés nem történt, a leltár teljes körű. A leltározó bizottság összetétele és a leltárívek
áttekintésre kerültek.

4.

A vizsgált intézménynél könyvvizsgálói jelentés nem készült.

5.

Megállapítást nyert, hogy az intézmény gazdasági- és pénzügyi adminisztrációs rendszere szakszerűen állt fel.

6.

A 2013. évi mérleg szerinti összes bevétel: 52.404,-eFt
ráfordítás: 45.409,-eFt
mérleg sz. eredmény: 6.995,-eFt

7.

Az Alapító okirat szerint a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumnál Felügyelő Bizottságnak kellene
működni, melyet a bizottság korábban javasolt törölni. Ismételten felhívjuk a figyelmet az Alapító okirat
módosítására.

8.

A Számvizsgáló Bizottság a Szakkollégiumot bejárva megállapította, hogy az Intézmény technikai,
infrastrukturális ellátottsága (közösségi terek hiánya) nem közelíti meg az európai színvonalat.

9.

A Számvizsgáló Bizottság a Szakkollégium 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja azzal, hogy az
Intézmény technikai ellátottságát Közép-Európai szintűre, vagy azt megközelítőre kellene felhozni.
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Számvizsgáló Bizottság a WISZ 2013. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja az alapító okirat felülvizsgálatát a Felügyelő Bizottság tárgyában.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA
GYERMEKKÓRHÁZÁNAK
2013.
ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA
ELFOGADÁSA
TÁRGYÁBAN
(ZS.T -340/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2013. évi
zárszámadását 1.892.767e Ft bevételi és 1.882.862e Ft kiadási főösszeggel, 9.905e Ft egyenleggel
(kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti maradványösszeget az intézmény a 2014. évi költségvetésébe
építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -341/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2013. évi zárszámadását
230.691e Ft bevételi és 235.823e Ft kiadási főösszeggel, -5.132e Ft egyenleggel elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti veszteséget az intézmény a korábbi években felhalmozott
eredménytartalékának terhére számolja el.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 2013. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -342/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2013. évi zárszámadását 3.053.174e Ft bevételi
és 2.617.369e Ft kiadási főösszeggel, 435.805e Ft költségvetési egyenleggel (melyből 215.931e Ft
szabad felhasználású,219.874e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az első pontban részletezett maradványösszegeket az intézmény a
2014. évi költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET 2013. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -343/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet (RLNYI) 2013. évi zárszámadásáról szóló
beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy az intézmény 1.514.853e Ft bevétellel, 1.444.453e Ft
kiadással, 70.399e Ft egyenleggel (szabad felhasználású maradvány) zárt.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény szabad felhasználású maradványát a 2014. évi
költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUSOK LAPJA 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
(ZS.T -344/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2013. évi zárszámadását 103.075e Ft bevételi és 107.078e Ft
kiadási főösszeggel, - 4.002e Ft egyenleggel elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény az egyenleg összeget a 2014. évi költségvetésébe építse
be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
TÁRGYÁBAN (ZS.T -345/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2013. évi zárszámadását 108.749e Ft bevételi és
84.739e Ft kiadási főösszeggel, 24.010e Ft egyenleggel (szabad felhasználású maradványösszeggel)
elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti maradványösszeget az intézmény a 2014. évi költségvetésébe
építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI
IRODA 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -346/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 2013. évi
zárszámadását 6.042.593e Ft bevételi és 6.027.597e Ft kiadási főösszeggel, 14.996e Ft egyenleggel
(kötelezettséggel terhelt maradvány) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti maradványösszeget az intézmény a 2014. évi költségvetésébe
építse be, költségvetés-módosítás keretében.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
TÁRGYÁBAN (ZS.T -347/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2013. évi zárszámadását 355.206e Ft bevételi és
279.623e Ft kiadási főösszeggel, 75.582e Ft költségvetési egyenleggel (1.827e Ft szabad felhasználású
és 73.755e Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács hozzájárul, hogy a maradvány összegeket a Református Missziói Központ az éves
tervében megjelölt működési céljaira fordítsa.
3. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az első pontban részletezett maradványösszegeket az intézmény a
2014. évi költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 2013.
ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -348/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2013. évi zárszámadását
212.708e Ft bevételi és 208.405e Ft kiadási főösszeggel, 4.303e Ft egyenleggel (kötelezettséggel
terhelt maradványösszeggel) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény a fenti maradványösszeget a 2014. évi költségvetésébe
építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

30

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM 2013. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -349/2014.05.28.)

1. A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2013. évi zárszámadását 76.812e Ft
bevételi és 49.218e Ft kiadási főösszeggel, 27.593e Ft költségvetési egyenleggel (ebből szabad
felhasználású: 1.746e Ft, és, kötelezettséggel terhelt maradványösszeg: 25.846e Ft) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény az első pontban részletezett maradványösszeget a
2014. évi költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS
EGYHÁZ 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBA (ZS.T -350/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság a Magyarországi Református Egyház 2013. évi
gazdálkodásáról szóló jelentését elfogadta.
2. A Számvizsgáló Bizottság javasolja, hogy a jövőben az egyházkerületi beszámolók egységes elvek és
rendszer szerint készüljenek el és kerüljenek megküldésre. Ebből a célból a 2013. évi IV. törvény a
Magyarországi Református Egyház Gazdálkodásáról mellékletei közé kerüljön be az egyházmegyei és
egyházkerületi beszámolók mintája.
3. A Bizottság javasolja, hogy a Magyarországi Református Egyház egyszerűsített éves beszámolóját a
jövőben könyvvizsgáló vizsgálja meg, tekintettel a pénzmozgás nagyságának mértékére.
4. A Számvizsgáló Bizottság kéri a pénzügyi elszámolási határidők szigorúbb betartását.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
1. Bizottságunk megvizsgálta a Magyarországi Református Egyház 2013. évi (2014. április 8-án az Elnökség által
elfogadott) egyszerűsített éves beszámolóját. A vizsgálat időpontjában ezen beszámolókat az Elnökségi Tanács
és a Gazdasági Bizottság még nem tárgyalta. Az eredmény-kimutatás szerint 19.452.840e Ft bevétel és
19.143.150e Ft ráfordítás történt. A mérleg szerinti eredmény mértéke 309.690e Ft.
2. A Bizottság megvizsgálta a rövid lejáratú kölcsönöket, mely az előző évihez viszonyítva 42 millió forintról 70,7
millió forintra növekedett, amelynek indoka az EGYMI számára 2013 folyamán folyósított áthidaló kölcsön
összege.
3. Az eredmény-kimutatás szerint 2013-ban 249,1 millió forint rendkívüli bevétel jelentkezett, melyből 225 millió
forint a Bocskai u. 35. szám alatti ingatlan tulajdonba vételével kapcsolatos értéknövekmény. Az ingatlant 2013ban vette tulajdonba a MRE, a korábbi tulajdonos magyar államtól.
4. A MRE 2013. évi költségvetési beszámolójában a Bizottság áttekintette a céladományokat. Ezek konkrét célra
érkeznek, és döntő részük nem volt tervezhető. A tervhez képesti több, mint 1,1 milliárd forintos növekedés
döntően a tárgyévi bérkompenzációból adódott, mely 900,4 millió forint volt.
5. A Zsinati Hivatal a szükséges szabályzatokkal rendelkezik, 2013-ban ezek módosítására nem került sor, 2014ben azonban az új gazdasági törvény miatt szükségesek lesznek módosítások.
6. A 2013. évi egyházkerületi zárszámadásokat és beszámolókat nem tudtuk áttekinteni, tekintettel arra, hogy
ezek beküldési határideje a tárgyévet követő év június 30. Megjegyezzük, hogy a 2012-es egyházkerületi
beszámolók nem egységes elvek és rendszer szerint készültek. Egyes részein eligazodni nehéz, például nem
derül ki az, hogy a felvett hitelek tervszerű törlesztése megtörtént-e.
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7. Megjegyezzük, hogy a Magyarországi Református Egyház egyszerűsített éves beszámolóját könyvvizsgáló nem
vizsgálta, mivel a Zsinati Tanács döntése alapján könyvvizsgáló megbízására nem került sor. A Magyarországi
Református Egyház egyszerűsített éves beszámolójában olyan nagyságrendű összegek szerepelnek forrás és
felhasználás oldalon, hogy ez szükségessé tenné a könyvvizsgálói vizsgálatot. Javasoljuk e témakör Elnökségi
Tanács általi megvitatását.
8. A házipénztár ellenőrzése szúrópróbaszerű vizsgálattal történt meg. Megállapítottuk, hogy a házipénztári
kifizetések a Pénzkezelési Szabályzatban előírtak alapján, a tényleges számlák alapján megtörténnek. A
szúrópróba vizsgálatnak tárgya volt az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, és az elszámolások 30
napon belüli megtörténte. Megállapítottuk, hogy a nyilvántartás zárt, könnyen ellenőrizhető. Az elszámolások
általában határidőre megtörténnek. Néhány esetben azonban az elszámolás meghaladta a 30 napot. A
Számvizsgáló Bizottság kéri az elszámolási határidők szigorúbb betartását. A kifizetési alapbizonylatoknál az
utalványozás, pénztár ellenőrzés minden esetben a Pénzkezelési Szabályzatban előírtaknak megfelelően
történt.
9. Egyebekben a Számvizsgáló Bizottság a vizsgált témákban mindent rendben talált, a nyilvántartások
naprakészek.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2013. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -351/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 2013. évi zárszámadásának keretében az
egyszerűsített éves beszámolót 10 707 016e Ft eszköz és forrás értékkel, a 2013. évi költségvetési
beszámolót (annak 1-6 sz. mellékleteivel együtt) 2 337.763 e Ft elsődleges költségvetési egyenleggel
(ebből: 70 208 e Ft szabadon felhasználható) elfogadja.
2. A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy az első pontban részletezett maradványösszegeket a 2014. évi
MRE költségvetésébe beépíti költségvetés-módosítás keretében, amelyben a szabad felhasználású
maradványösszeget az egyházkerületi és a közegyházi feladatok támogatásának kiegészítésére kell
felhasználni.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -352/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 2014. évi módosított költségvetését
19.298.846e Ft fedezeti és szükségleti összeggel (az 1. sz. mellékletet képező közegyházi
költségvetést 1.815.609e Ft fedezeti és szükségleti összeggel), a módosításokkal egységes
szerkezetben elfogadja.
2. Tekintettel a megnövekedett állami támogatás mértékére, a Zsinati Tanács felhatalmazza az illetékes
egyházkerületi testületeket, hogy az egyházkerületi felsőoktatási feladatokra beállított összegeket az
egyházkerületek saját belátásuk szerint az általános működési költségekre fordítsák.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A ZSINATI GAZDÁLKODÁSI BIZTOSNAK A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI
INTÉZETNÉL VÉGZETT MUNKÁJÁRA VONATKOZÓ BESZÁMOLÓJA TÁRGYÁBAN (ZS.T -353/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a zsinati gazdálkodási biztosnak az RPI-nél végzett tevékenységéről szóló beszámolóját,
Isten iránti hálaadással, köszönettel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRGYÁBAN (ZS.T -354/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2014. évi költségvetését 137.144e Ft bevételi (28.500e
Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA
GYERMEKKÓRHÁZA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -355/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház 2014. évi módosított költségvetését 1.988.740e Ft
bevételi (120.000e Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -356/2014.05.28.)

A Zsinati Tanács az MRE Kálvin János Kiadója 2014. évi módosított költségvetését 279.971e Ft bevételi és
kiadási főösszeggel elfogadta.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -357/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2014. évi módosított költségvetését 364.067 e Ft
bevételi (125.000e Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -358/2014.05.28.)

A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2014. évi módosított költségvetését 4.659.253e Ft
bevételi (0 Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -359/2014.05.28.)

A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2014. évi módosított költségvetését 1.474.189e Ft
bevételi (202.090 e Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -360/2014.05.28.)

REFORMÁTUSOK

LAPJA 2014.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2014. évi módosított költségvetését 110.300e Ft bevételi
(37.000e Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI
IRODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -361/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda 2014. évi módosított költségvetését 6.182.197e Ft bevételi
(7.500e Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 2014.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -362/2014.05.28.)

A Zsinati Tanács az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2014. évi módosított
költségvetését 345.138. e Ft bevételi (0e Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -363/2014.05.28.)
A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2014. évi módosított költségvetését
125.243e Ft bevételi (10.500e Ft közegyházi támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA ZSINATI ALAPÍTÁSÚ ALAPÍTVÁNYOK 2011. ÉVI CLXXV., VALAMINT A
2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (PTK.) SZERINTI KÖZHASZNÚSÁGI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
TÁRGYÁBAN (ZS.T -364/2014.05.28.)

1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház által alapított közegyházi alapítványok 2011. évi
CLXXV., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti átalakításáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Zsinati Tanács megállapítja, hogy a zsinati alapítású alapítványok közül új közhasznúsági minősítés
megkérésére a
- Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány,
- a Református Missziói Alapítvány és
- a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány
- a Református Rehabilitációs Alapítvány alkalmasak. Ez utóbbi közhasznúságát a Székesfehérvári
Törvényszék már bejegyezte.
3. A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a megkívánt új feltételek beépítésével, a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat ezen alapítványok tekintetében aláírja.
4. A más alapítókkal közösen alapított Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány,
Ökumenikus Színház Alapítvány átalakításához a Zsinati Tanács a felhatalmazást az Elnökségnek
megadja.
5. A Zsinati Tanács megállapítja, hogy a Szárszóért Alapítványról nem érkezett beszámoló, ezért a
Zsinati Tanács megbízza a Zsinati Hivatal Jogi Osztályát, hogy működéséről szerezzen információt.
Amennyiben az alapítvány a céljait nem valósítja meg vagy nincs meg a működéshez szükséges
vagyona, úgy szükséges megvizsgálni annak megszüntetését.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

47

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK,
FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ZST-137/2011.12.07. SZÁMÚ
SZABÁLYRENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A
HITTANKÖNYVTERJESZTÉS
VONATKOZÁSÁBAN
(ZS.T.–365/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács a hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló
előterjesztést, mint a ZST-137/2011.12.07. számú határozattal elfogadott szabályrendelet
előterjesztés szerinti módosítását elfogadja.
2. A módosított Szabályrendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

SZABÁLYRENDELET
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK, FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS
ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL
(A 2014. május 28-i 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.
A HITTANOKTATÁS SZERVEZÉSE – A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULTAK KÖRE
1. §
(1) A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház éves költségvetésében tervezi meg a református
hittanoktatás szervezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.
2/A. §
A Magyarországi Református Egyház költségvetése a Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló
törvény alapján eltérő feltételekkel szabályozhatja:
(1) a fakultatív hittanoktatás, illetve a református köznevelési intézményekben folyó kötelező hit- és
erkölcstanoktatás, valamint
(2) az állami iskolákban folyó erkölcstan tantárgy helyett kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás;
finanszírozását.
II.
AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGOT MEGALAPOZÓ ADATOK ÉS ADATHORDOZÓK
3. §
(1) 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.
(2) Az (1) bekezdésben nevesített, a református hittanoktatás szervezésével kapcsolatos adatok nyilvántartása a
„Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” c. nyomtatványon – valamint a Rht. 13. § szerinti
hiányzási, haladási és osztályozó napló és a bizonyítvány értelemszerű kitöltésével – történik.
(3) 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.
(4) A „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” c. adatlapok adatvédelmi szempontból felelős őrzése
– amennyiben egyházkerületi szabályrendelet nem a püspöki hivatalt határozza meg – az esperesi hivatalban
történik. A megőrzés ideje 5 esztendő.
III.
A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZERVEZÉSI FELTÉTELEI
4. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénybevételének szervezeti feltételei:
(1) a hittancsoportok szervezése „A református hittanoktatási kerettanterv tárgyában” hozott norma (Zs243/2012.11.16. 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 36 heti 2 óra
esetén 72 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.
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(3) Hittancsoportok összevonása a Református hittanoktatási kerettanterv tárgyában hozott norma (Zs243/2012.11.16. 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.
5. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénybevételének személyi feltételei:
(1) a Rht. 5-9. § képesítési és alkalmazási feltételeinek maradéktalan betartása
(2) 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.
IV.
A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE, FOLYÓSÍTÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA
A) A 2/A § (1) bekezdése szerinti hittanoktatás esetén
A támogatás igénylése és folyósítása
6. §
A református hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatás igénylésének eljárásrendje:
(1) A „Létszámjelentő adatlap a hittanoktatás szervezéséhez” c. 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.
(2) A létszámjelentő adatlapot – a tanulói csoportok megszervezése után – október 1-jéig a lelkipásztor, ill. az
intézményvezető eljuttatja az egyházmegye espereséhez. Az adatlapok érvényességének feltételei az e
szabályrendelet a 4-5. §-nak való megfelelés.
(3) 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 január 1-jei 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.
(4) 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 szeptemberdecember hónapokra érvényes csoport normatíva összegére.
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(5) A Zsinat elnöksége az állammal kötött támogatási szerződés hatályba lépése után határozatban hozza
nyilvánosságra a szeptember-december hónapokra érvényes csoportnormatívát.
7. §
(1) 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 csoportnormatíva 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
(2) Szeptember-október hónapokban – a január-augusztus havi adatok alapján – előlegfinanszírozás történik,
mely összegek elszámolására november hónapban kerül sor.
(3) A Zsinati Hivatal a támogatás összegét állami jogszabályok, ill. a támogatási szerződés által meghatározott
részletekben és határidővel továbbítja az egyházkerületek számára.
(4) Az egyházkerületek egyházkerületi szabályrendeletben meghatározott módon gondoskodnak a támogatás
eljuttatásáról az egyházközségek, az egyházmegyék, a köznevelési intézmények vagy a hittanoktatók számára.
(5) A támogatások kifizetésénél figyelembe kell venni a Rht feltételrendszerét.
8. §
(1) A 7. § szerint folyósított támogatás fedezetet nyújt – egyházkerületi számfejtés esetén – a hittanoktatással
kapcsolatosan felmerülő igazgatási költségekre, melyek mértéke egyházkerületi szinten maximum 3 % lehet.
(2) A fennmaradó összegből kerülnek kiegyenlítésre a személyi kiadások, a hittanoktatót és a foglalkoztatót
terhelő járulékok, valamint a dologi költségek.
(3) 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.
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:
(1) 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.
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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.
(2) 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.
B) 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:
(1) Az „Adatlap az október 1-jei tényadatokról a kötelezően választható református hit és erkölcstan
szervezéséhez (az állami iskolák 1-8. évfolyamán)” c. 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.
(2) 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.
(3) Az adatlapok eljuttatásának határideje jogvesztő, melynek megállapításához a postára adás időpontja az
irányadó.
(4) Amennyiben az adatközlés hitelesítése biztosítható, a létszámjelentés a megadott határidőig online is
teljesíthető.
(5) 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.
13. §
(1) A megszűnő illetve szünetelő hittancsoportokról a hittanoktatás szervezéséért felelős egyházközség 8
napon belül változásjelentést küld a Zsinati Oktatási Iroda számára.
(2) Az „Adatlap a február 1-jei tényadatokról a kötelezően választható református hit és erkölcstan
szervezéséhez (az állami iskolák 1-8. évfolyamán)” c. nyomtatványt, illetve az „Adatlap az október 1-jei
becsült adatokról a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez (az állami iskolák 18. évfolyamán)” c. 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.
(3) 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
(4) A Zsinati Oktatási Iroda február 28-ig, június 30-ig és október 31-ig pótigénylést vagy lemondást nyújt be
az államkincstárhoz.

52

14. §
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
(4) A hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatás az állami általános iskolában az erkölcstan
helyett választható hit- és erkölcstan oktatásával összefüggő tankönyvek biztosítására használható fel az
állami költségvetési törvényben meghatározott feltételekkel.
(5) A kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó egyéb költségvetési támogatás az állami
költségvetési törvényben és a Magyarországi Református Egyház költségvetésében meghatározott módon
használható fel.
15. §
(1) 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.
(2) 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 díjlevélkiegészítést ad.
(3) Nem lelkészi jellegű hit- és erkölcstan oktatókkal megbízási jogviszony létesítendő. A megbízási szerződés
2 példányban készül,
(4) A (2) bekezdés szerinti díjlevél-kiegészítés és a (3) bekezdés szerinti megbízás egy tanévre (szeptember 1augusztus 31.) szól.
(5) 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
(6) A havidíj tartalmazza a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő valamennyi költséget, a hittanoktató
további költségelszámolásra nem jogosult.
(7) A havidíjak kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Abban az esetben, ha a tantárgyfelosztás szerinti éves tanórák 10 %-a igazolatlanul marad el, július és
augusztus hónapra a havidíj kifizetése nem teljesíthető.
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16. §
(1) 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.
(2) 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.
(3) Amennyiben egy egyházkerület a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás szervezésével
kapcsolatos kifizetések végzését illetékességi területén teljes körűen – mind a lelkészi és/vagy 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.
(4) A támogatás felhasználására a 14. § (3) bekezdése az irányadó.
A támogatás elszámolása
17. §
(1) 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.
V.
A HITTANOKTATÁS TANKÖNYVELLÁTÁSA
18. §
(1) A református és a nem református fenntartású egyházi iskola a tankönyvrendelés során, a többi tankönyv
rendelésével egyidejűleg jelzi a következő tanévi taneszköz-szükségletét. A pótrendelésre illetve a
visszáruzásra az állami jogszabályban meghatározott normák az irányadóak.
(2) Az állami iskolában szervezett kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás taneszköz szükségletét a
szervező egyházközség a június 10-i adatszolgáltatással egyidejűleg közli – a következő tanév október 1-jei
becsült adatainak megadásával – a Zsinati Oktatási Irodával. A tankönyvek és egyéb taneszközök
terjesztése a következő rendben történik:
a) Az állami költségvetésben meghatározott hit- és erkölcstan tankönyvtámogatás felhasználása
központilag, református hit- és erkölcstan tankönyvbázis kialakításával és működtetésével
történik.
b) Az október 1-jei becsült adatok alapján június 30-ig a Magyarországi Református Egyház
megrendeli a MRE Kálvin János Kiadójától [a továbbiakban: Kiadó] a hit- és erkölcstan
tankönyvtámogatásból valamint a MRE tárgyévi költségvetésének – a református hit- és
erkölcstan tankönyvbázis kiépítésére és működtetésére elkülönített – támogatásából fedezhető
és szükséges taneszközöket. A hit- és erkölcstan tankönyvtámogatás megérkezését követően –
előlegszámla benyújtása ellenében – a Zsinati Hivatal az állami tankönyvtámogatást átutalja a
Kiadó számára.
c) A Kiadó augusztus 25-ig gondoskodik a taneszközöknek az eljuttatásáról a hit- és erkölcstan
oktatást szervező egyházközségek számára.
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d) Az egyházközség pótrendelését illetve visszáru-igényét szeptember 1-10. között juttathatja el a
Zsinati Oktatási Irodához, ami alapján az Oktatási Iroda szeptember 15-ig közli a Kiadóval az
igényeket. A pótrendelés illetve visszáru-igény kizárólag a tanév eleji létszámváltozásból illetve a
csoportösszevonásból eredhet. A Kiadó szeptember 30-ig fogadja a visszárut és október 15-ig
teljesíti a pótrendeléseket. A visszáru Kiadóhoz történő továbbításáról az egyházközség, a
pótrendelés egyházközségekhez történő eljuttatásáról a Kiadó gondoskodik. A pótrendelés
teljesítése után 30 napon belül kerülhet sor az elszámoló számla benyújtására a megrendelő
számára.
e) A református hit- és erkölcstan tankönyvbázis a Magyarországi Református Egyház tulajdonában
lévő, azonban az egyházközségek kezelésébe adott tartós tankönyvek összessége, melyekről a
Zsinati Oktatási Iroda és az egyházközség közös nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban az
október 10-i és a június 10-i adatszolgáltatással egyidejűleg – az Oktatási Iroda és az
egyházközség hitelesítésével – rögzíteni kell a tanévi nyitó és a tanévi záró tartós
tankönyvállományt. A tanévi záró tankönyvállomány megállapításánál maximum 10 %-os
amortizáció számolható el.
f) A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatást szervező egyházközség csak akkor igényelhet
tartós tankönyvet ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulói számára amennyiben az ilyen
tanulók száma meghaladja a kezelésében lévő tankönyvek megelőző tanévi záró példányszámát,
s csak a különbség erejéig.
g) A református hit- és erkölcstan tankönyvbázis tartós tankönyv állománya kizárólag a kötelezően
választható hit- és erkölcstan oktatás keretei között adható tovább a tanuló használatába,
melyért használati díj nem állapítható meg.
h) A tartós tankönyvek, a kísérleti tankönyvek és a feladatgyűjtemények példányainak a tanuló
részére történő átadásáról átvételi lap készül, melyet a hittanoktatást szervező egyházközség
őriz. E dokumentumot ellenőrzéskor az egyházközség a tankönyvtámogatás felhasználását
ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátja.
i) A tartós tankönyveknek az elszámolható amortizáció feletti rongálódásából adódó kötelező
pótlásáról, valamint az ingyenes tankönyvre nem jogosult tanulók tankönyveinek, illetve a
szaktanári példányok beszerzéséről az egyházközség gondoskodik.
j) A Kiadó ill. a Református Pedagógiai Intézet a tartós tankönyv tartalmát érintő módosított
kiadáshoz beszerzi a Zsinat elnökségének előzetes hozzájárulását.
k) A református hit- és erkölcstan tankönyvbázis megszüntetéséről, a tankönyvállomány további
sorsáról a Zsinati Tanács – az állami költségvetés függvényében – a tanévet megelőző február 28ig hozza meg döntését.
(3) A fakultatív hittanoktatás taneszközeit az egyházközség a Kiadónál rendelheti meg a Kiadó által
meghatározott módon és feltételek mellett. A taneszközök igénylésének határideje szeptember 20.
VI.
A HITTANOKTATÁS TÁMOGATÁSA FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
19. §
(1) A hittanórák megtartásának folyamatos ellenőrzésére a teljesítés igazolására jogosult személy köteles.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) A Zsinati Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Osztálya az éves pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi.
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VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §
(1) A ZsT-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.
(2) A ZsT-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 lépett hatályba.
(3) A ZsT-365/2014.05.28. számú Zsinati Tanácsi határozattal elfogadott a Magyarországi Református Egyház
hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló módosított szabályrendelet 2014.
június 1-jén lép hatályba.
(4) A 19. § (2)-(3) bekezdésében rögzített ellenőrzés feltételeit 2015. szeptember 1-jével kell megteremteni.
A Magyarországi Református Egyház hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló
módosított szabályrendeletet megállapította a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa ZS.T.–
365/2014.05.28. számú határozatával.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A LELKÉSZI NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉS INDEXÁLÁSA TÁRGYÁBAN
(ZS.T -328/2014.05.28.)
1. A 2013. évi MRE és a Református Lelkészi Nyugdíjintézeti zárszámadások adatainak ismeretében a
Zsinati Tanács biztosítja a Református Lelkészi Nyugdíjintézet költségvetésében a nyugdíjkiegészítések 2014. évi emelésének fedezetét. Az emelés mértékét a 2013. évhez viszonyítva
átlagosan 6,2%-ban határozza meg, ami éves szinten mintegy 28,8 MFt emelést jelent.
2. A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy 2014-ben sávosan állapítja meg nyugdíj-kiegészítés emelések
mértékét, az alábbiak szerint:
ÖREGSÉGI NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉS
a 2013. évi nyugdíj-kiegészítés eloszlása
1. sáv
2. sáv
3. sáv
4. sáv
5. sáv

X<51557
51557 <X< 103114
103114 <X< 154671
154671 <X< 257786
257786<X

átlag fele alatt
átlag felétől az átlagig
átlagtól az átlag 150%-ig
átlag 150%-tól az átlag 250%-ig
az átlag 250%-a felett

ÖZVEGYI NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉS
a 2013. évi nyugdíj-kiegészítés eloszlása
1. sáv
2. sáv
3. sáv
4. sáv
5. sáv

X<19733
19733 < X < 39466
39466 < X < 59199
59199 < X < 98665
98665 < X

átlag fele alatt
átlag felétől az átlagig
átlagtól az átlag 150%-ig
átlag 150%-tól az átlag 250%-ig
az átlag 250%-a felett

emelés
mértéke (%)
15,00
8,00
5,00
3,00
0,00
6,20

emelés mértéke
(%)
15,00
8,00
5,00
3,00
0,00
6,20

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJRENDSZER JELENLEGI
MŰKÖDÉSÉRŐL
ÉS
ÁTALAKÍTÁSÁNAK
IRÁNYAIRÓL
SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ
TÁRGYÁBAN
(ZS.T -366/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács elfogadja a Református Lelkészi Nyugdíjrendszer jelenlegi működéséről és
átalakításának irányairól szóló beszámolót.
2. A Zsinati Tanács javasolja a két jogcímen történő (a 21%-os fenntartói és 15%-os tagsági) befizetések
összevonásának átgondolását.
3. A Zsinati Tanács felkéri a Nyugdíjintézeti Intézőbizottságot, hogy vizsgálja meg az összevonás
lehetőségének minden aspektusát és adott esetben az összevonás feltételrendszerét dolgozza ki. A
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottsággal való egyeztetést követően terjessze azt a következő Zsinati
Tanács elé.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA T.É. EGYEDI MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEME ÜGYÉBEN
(ZS.T -367/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács Nt. T. É. ny. lelkipásztornak a Református Lelkészi Nyugdíjintézet RLNYI 6/2014
számú öregségi nyugdíj-kiegészítést megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezését - elbírálást
követően- elutasítja, és az eredeti határozatot helybenhagyja. Indoklásként megállapítja, hogy a
Nyugdíjintézet helyesen vette figyelembe a szolgálati éveket, a lelkész javadalmát, és helyesen
számolta ki a nyugdíj-kiegészítés összegét.
2. A Zsinati Tanács Nt. T. É. lelkipásztor méltányossági kérelmét azzal utasítja el, hogy az öregségi nyugdíj
kiegészítés összegének megállapításánál nem lát lehetőséget arra, hogy a lelkész szolgálati
viszonyával össze nem függő, egyéb, pénzügyi és szociális körülményeket vegyen figyelembe.
3. A Zsinati Tanács felhívja a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, hogy miután jelen határozattal T.É.
nyugdíj-megállapító határozata jogerőre emelkedett, 15 napon belül fizesse ki T. É lelkipásztor
részére a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. tv. 96. § alapján az őt megillető
egyszeri nyugdíj-kiegészítést („A nyugdíjba vonult és parókiáról kiköltözött egyházközségi lelkész
egyszeri nyugdíjrendszerű juttatásra jogosult. Ennek mértékét a Zsinati Tanács határozza meg.
Ugyanilyen mértékű támogatásra az egyházi intézményi lelkész is jogosult.” )
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA
(ZS.T -368/2014.05.28.)

CS.T.

EGYEDI

MÉLTÁNYOSSÁGI

KÉRELEME

ÜGYÉBEN

A Zsinati Tanács Nt. Cs.T. ny. lelkipásztornak a Református Lelkészi Nyugdíjintézet RLNYI 3/2014 számú
öregségi nyugdíj-kiegészítést megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, és a
határozatot helybenhagyja.
INDOKOLÁS
A lelkipásztor ügyében a Nyugdíjintézet fenti számon részletesen indokolt határozatot hozott, mely
szerint havi 37.965.- Ft nyugdíj-kiegészítést állapított meg.
Cs. T. fellebbezésében előadta, hogy 47 évi szolgálat után ezt méltánytalanul kevésnek tartja, és kéri a
számítás felülvizsgálatát. Hivatkozik arra, hogy 1998 és 2004 között a Honvédség állományába tartozott,
de a V-i Egyházközségben is szolgált. Javadalmat nem vett fel, ő maga a 2%-os nyugdíjintézeti fenntartói
járulékot fizette, és a gyülekezet is kifizette a 21% -os állásfenntartói járulékot. Így összesen 47 év
szolgálati idővel rendelkezik. Kéri, hogy a Nyugdíjintézet ne vegye figyelembe azokat az éveket, amikor
munkaviszonyára tekintettel javadalomátlaga nulla volt.
Az Zsinati Tanács a Nyugdíjintézet által megküldött iratok alapján megállapítja, hogy a öregségi nyugdíjkiegészítés a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra és az számszakilag is helyes.
A javadalomátlag szempontjából a tv. 31.§-ának rendelkezését - mely szerint „a nyugdíj-kiegészítés
megállapításakor a pontátlag számításánál azokat az éveket, amelyeket a nyugdíjba lépő, javadalom
nélkül töltött, vagy amikor nem a Lelkészi Nyugdíjintézethez tartozóként csak elismerési díjat fizetett, a
teljes szolgálati időből le kell vonni”- figyelembe vette, és a megszerezhető pontok szempontjából nem
kerültek beszámításra a fellebbező által is hivatkozott évek. Ugyanakkor a fenntartói járulék
megfizetésére tekintettel teljes egészében figyelembe vették a 47 év szolgálati időt, ami kedvező volt a
lelkész számára.
A fentiekre tekintettel a Zsinati Tanács a határozatot helybenhagyja.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA REFORMÁTUS NÉVHASZNÁLAT TÁRGYÁBAN (ZS.T -369/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács hozzájárulását adja, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület területén
működő Őcsényi Református Egyházközség (székhelye: 7143 Őcsény, Hősök tere 1.) által létrehozott
Őcsényi Két Fillér Református Alapítvány a „református” jelzőt a nevében használja.
2. Az így létrehozott alapítvány teljes neve: Őcsényi Két Fillér Református Alapítvány.
3. A Zsinati Tanács felkéri az illetékes esperest, hogy vizsgálja ki, milyen módon kerülhetett sor az
előzetes névhasználati engedély nélküli bejegyzésre.
Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE KÖZÖS BESZERZÉSEI ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉSEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL (ZS.T -370/2014.05.28.)
1. A Zsinati Tanács az infokommunikációs, a biztosítási és az energetikai szolgáltatások keretszerződéseiről szóló beszámolót elfogadja. A Zsinat Elnökségének a közös beszerzések érdekében tett
intézkedéseket megköszöni és megerősíti.
2. A Zsinati Tanács felhívja az egyházközségek és az intézmények figyelmét az MRE által megkötött
különböző szolgáltatási területekre érvényes keret-szerződésekhez való csatlakozás lehetőségére,
kérve, hogy a költségcsökkentés és hatékonyság érdekében vegyék igénybe a szerződések által kínált
lehetőségeket.
3. A Zsinati Tanács felkéri a fokozatos egyházi testületeket, hogy az intézmények és az egyházközségek
működésének ellenőrzése során fokozottan térjenek ki a különböző szolgáltatási szerződések
vizsgálatára.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE BÖRTÖNMISSZIÓJA KERETÉBEN VÉGZETT KERESZTELÉSI ÉS
KAZUÁLIS SZOLGÁLATOK ANYAKÖNYVEZÉSÉRŐL (ZS.T -371/2014.05.28.)
1. Az MRE Zsinati Tanácsa úgy rendelkezik, hogy az MRE Börtönmissziója keretében végzett keresztelési
és kazuális szolgálatokról a szolgálatot végző lelkipásztor a szükséges adatok csatolásával tájékoztatja
a Börtönmisszió vezetőjét, aki írásban, adatokat mellékelve felveszi a kapcsolatot a szolgálattal
érintett személy lakóhely szerint illetékes egyházközségével, és kéri, hogy a börtönlelkész által
elvégzett szolgálatot - a szolgálat körülményeinek rögzítése nélkül - az anyakönyvben rögzítse, és a
rögzítés tényéről a Börtönmisszió vezetőjét írásban értesítse.
2. A Zsinati Tanács felhívja az MRE lelkipásztorait, hogy a fentiekre tekintettel a Börtönmisszió
vezetőjének megkeresésére az anyakönyvezést az egyházközségben végezzék el.

Budapest, 2014. május 28.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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