A XIV. ZSINAT
ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI
2015. JÚNIUS 10.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KPMG HUNGÁRIA KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGNEK A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEIBEN VÉGZETT KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T.-11/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a KPMG Hungária Könyvvizsgáló cégnek az MRE közegyházi intézményeiben végzett
könyvvizsgálatáról szóló beszámolóját köszönettel elfogadta.
2. A Zsinati Tanács kéri, hogy a Jogi- és a Gazdasági Bizottság, valamint az Elnökségi Tanács tárgyalja
tovább a könyvvizsgálói beszámolóban tett megállapításokat az egyes közegyházi intézmények
tekintetében, és ahol szükséges, dolgozzon ki cselekvési tervet.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS KÖZEGYHÁZI
INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGI JELENTÉSE
TÁRGYÁBAN (ZS.T.-12/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottságnak a Magyarországi Református Egyház közegyházi
intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentését elfogadja.
2. A Zsinati Tanács, a Számvizsgáló Bizottsági jelentés alapján kéri, hogy azon intézményeknél, ahol
Intézőbizottság, vagy Felügyelő Bizottság működik, az intézmény elsőszámú vezetője (igazgatója)
részére történő kifizetések esetében az utalványozás az Intézőbizottság vagy a Felügyelő Bizottság
elnöke utólagos ellenjegyzésével történjen meg.
3. A Zsinati Tanács felhatalmazza az Elnökséget, hogy a fokozatos egyházi testületek bevonásával 90
napon belül intézkedjen a Magyarországi Református Egyház által a Békési Református
Egyházközségnek, a Csurgói Református Egyházközségnek, és a Tolna Megyei Kékkereszt
Egyesületnek mintegy 10 éve adott „rövid” lejáratú kölcsönök visszafizetési feltételeivel és technikai
rendezésével kapcsolatosan.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ (ZSINATI HIVATAL)
A Számvizsgáló Bizottság vizsgálatot végzett a Zsinati Hivatal Gazdasági- és Pénzügyi Osztályán. A vizsgálat
tárgya a korábbi vizsgálatok megállapításainak ellenőrzése, illetőleg néhány konkrét téma további részletes
vizsgálata volt.
1. A Zsinati Hivatal a szükséges szabályzatokkal rendelkezik, ezek módosítására nem került sor a 2014.
évben.
2. A Magyarországi Református Egyház 2014. évi beszámolóiból kitűnik, hogy a Zsinati Hivatal az egyház és
állam által előírt nyilvántartásokkal rendelkezik.
3. A Számvizsgáló Bizottság megvizsgálta a Magyarországi Református Egyház 2014. évi költségvetési
beszámolóját és egyszerűsített éves beszámolóját.
A költségvetési beszámoló szerint 64.896.855 Ft végleges (felhasználható) egyenleg keletkezett. A
költségvetési beszámolóból kitűnik, hogy a fedezet és a szükséglet terv szerinti eltérése (növekedése) az
államtól átvállalt feladatok rovaton jelentkezett. Az eredmény-kimutatás szerint az összes bevétel
22.830.072 eft, míg az összes ráfordítás 22.709.229 eFt volt, így a mérleg szerinti eredmény mértéke
120.843 eFt. A Magyarországi Református Egyház gazdálkodását, a költségvetés folyamatát lényegesen
befolyásolta az államtól átvállalt feladatok és a megnövekedett hitoktatási feladatok finanszírozása. Ez a
beszámolókból egyértelműen és világosan kitűnik. A beszámolókat egyébként a Zsinati Tanács 2015.
május 7-én elfogadta.
4. A mérlegből kitűnik, hogy a rövid lejáratra adott kölcsön rovaton 22.500.000 Ft jelentkezik. Ebből
12.000.000 Ft kölcsön több, mint 10 éve fennáll:
1. Békési Református Egyházközség 1.000.000 Ft
2. Csurgói Református Egyházközség 5.000.000 Ft
3. Kék Kereszt Alapítvány 6.000.000 Ft
A Református Missziói Központ 10.500.000 Ft kölcsöne 2011.12.09-től áll fenn, s hatálya évente
meghosszabbításra kerül.
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Az előzőekből kitűnő 12.000.000 Ft rövid lejáratú kölcsön visszafizetési feltételeiről vagy egyéb
rendezéséről a Zsinati Tanácsnak döntenie kell, mert ennek sürgős rendezését szükségesnek tartjuk.
5. A Magyarországi Református Egyház egyszerűsített éves beszámolóját könyvvizsgáló nem vizsgálta, mert
a Zsinati Tanács könyvvizsgáló megbízását nem tartotta szükségesnek a beszámolóban szereplő jelentős
nagyságrendű összegek ellenére.
6. Az április és december havi pénztári ki-, és befizetéseket ellenőriztük tételesen. Megállapítottuk, hogy a
kifizetések a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően történtek. Az elszámolásra kiadott összegek 30
napon belüli elszámolása megtörtént. Az ellenőrzés segítése miatt javasoljuk, hogy:
1. a nagyobb összegű (100.000 Ft feletti) előleg felvételéről szóló bizonylaton kerüljön
feltüntetésre az, hogy mikor és milyen szám alatt található az összeg elszámolása,
2. az utalványozók jegyzékén a jogosultak szignója is legyen megtalálható.
7. Egyebekben a Számvizsgáló Bizottság a vizsgált témákban mindent rendben talált, a nyilvántartások
naprakészek.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS
EGYHÁZ BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZA 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL JELENTÉSE TÁRGYÁBAN
(ZS.T -13/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottságnak a Magyarországi Református Egyház Bethesda
Gyermekkórháza 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentését elfogadja.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az elmúlt vizsgálat által feltárt hiányosságok rendezése
2014. május 8-án elvégzett ellenőrzés nem állapított meg hiányosságot.
2. A Bizottság megállapítja, hogy az Intézmény rendelkezik az előírt szabályzatokkal, azok az új gazdasági
törvény szerint módosítva lettek. Az Intézménynek van Számviteli Politikája, ami 2014. december 18-án
lett módosítva.
Rendelkezik Pénzgazdálkodási Szabályzattal, ami 2013. december 30-án lett módosítva.
Rendelkezik Házipénztár-kezelési Szabályzatával, ami 2013. december 30-án lett módosítva.
Rendelkezik Leltározási Szabályzatával, ami 2014. január 02-án lett módosítva.
Rendelkezik Selejtezési Szabályzatával, ami 2012. december 01-én lett módosítva.
Rendelkezik Eszközök és Források Értékelési Szabályzatával, ami 2013. december 30-án lett módosítva.
3. Az Intézménynek van Számviteli Politikája, ami az új gazdasági törvény szerint módosítva lett 2014.
december 18-án.
4. Az Intézmény leltározása a Leltározási Szabályzatban előírtak szerint, azzal egyező időben megtörtént.
5. A készpénz ki- és befizetések ellenőrzése
A kifizetési érték nem haladja meg, csak végszükség esetén (bérletek vásárlása esetén) a 200.000 Ft-os
értékhatárt.
6. Céladományok: A 2014. évben az Intézmény a XIV. kerületi Önkormányzattól 10.000.000 Ft
céltámogatást kapott altatógép vásárlására. A készülék beszerzésre került. A Kórház a Gyermekrák
Alapítványtól támogatási szerződés szerint kapott
1 db lélegeztető gépet 9.900.000 Ft értékben
1 db portábilis ultrahang berendezést 10.800.000 Ft értékben
1 db LR típusú altatógépet 13.900.000 Ft értékben
Az összes adomány értéke 44.600.000 Ft. A készülékek tulajdonjoggal együtt kerültek az Intézményhez.
7. Az Intézmény beszámolóját és zárszámadását könyvvizsgáló is vizsgálta, azt elfogadta, hiányosságot nem
állapított meg.
8. A Házipénztár ellenőrzése szúrópróbaszerű vizsgálattal történt. Vizsgált időszak: 2014. október 13-tól
október 17-ig és 2014. december 12-től december 31-ig. Megállapítottuk, hogy a nyilvántartás zárt,
könnyen ellenőrizhető. Az elszámolások (felvett előlegek) általában határidőre megtörténtek, csak
néhány esetben haladták meg a 30 napos határidőt.
9. Az Intézményben működik Felügyelőbizottság, 2014-ben 5 alkalommal ülésezett. Az Intézmény egy
esetben végzett költségvetés-módosítást: 2014. december 12-én. A Felügyelőbizottság mind a
költségvetés módosítását, mind az éves beszámolót tárgyalta és elfogadta.
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10. Az Intézmény zárszámadása az állami és egyházi szempontoknak megfelelően készült, amit a
könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság is elfogadott.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS
EGYHÁZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T-14/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat
2014. évi gazdálkodásáról elfogadja.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLATÁNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az elmúlt év vizsgálati jegyzőkönyve semmi olyan hiányosságot nem tárt fel, amelyet a jelen vizsgálatunk
során felülvizsgálhattunk volna.
2. Az Intézményre vonatkozó állami és egyházi törvények által előírt nyilvántartásokkal az intézmény
rendelkezik – az elmúlt év szeptember 1-vel új Számviteli Politikát, Bizonylati Szabályzatot, Eszköz és
Források Értékelési Szabályzatát, Pénzkezelési Szabályzatot, amely tartalmazza az utalványozási rendet
készítettek.
3. Az új Leltározási Szabályzatnak megfelelően készítették el a 2014. évi leltárt. Selejtezési szabályzatuk van,
de selejtezés nem történt.
4. 200 ezer Forint feletti készpénz ki- és befizetés a 2014.évben nem történt.
5. Az Intézmény a 2014. évben céladományt nem kapott.
6. 2014. októberében kezdődött előzetes könyvvizsgálat, amely2015-ben fejeződöttbe. A jegyzőkönyvet még
nem kapták meg.
7. A házipénztár júniusi és decemberi hónapját tételesen ellenőriztük. Az utalványozás ellenjegyzése a
számlán történik.
8. Az Intézménynél felügyelő bizottság nincs. Az Igazgatótanács tagjait a Zsinat a 2015. évben
megválasztotta.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS
EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN
(ZS.T -15/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottságnak a Kálvin János Kiadó 2014. évi gazdálkodásáról szóló
jelentését elfogadja.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓNÁL
VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL

1. Az előző év számvizsgálata 2014. április 14-én történt. A jegyzőkönyv olyan megállapítást nem
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

tartalmazott, melyre a Kiadónak intézkedni kellett volna.
A 2014. évi zárszámadása 2014. április 30-án elkészült. A Református Kálvin Kiadó 285 916 ezer Ft bevétele
mellett a ráfordítások összege 287 677 ezer Ft volt, így – 1 761 ezer Ft költségvetési veszteség keletkezett.
A költségvetési veszteség nem jelentős, tartalmazza a kifizetett 898 ezer Ft-os kölcsön teljes elszámolását
az MRE felé.
A 2014. évi gazdasági beszámoló szintén 2014. április 30-án elkészült. A Református Kálvin Kiadó 337 307
ezer Ft bevétele mellett a ráfordítások összege 301 684 ezer Ft volt, így 35 623 ezer Ft eredménye
keletkezett. A Kiadó jelentős eredménnyel zárt. Ennek oka egyrészt a megjelent RÚF Biblia értékesítési
forgalmának növekedése, másrészt a hittankönyvterjesztés mennyiségének emelkedése. A Kiadó az öt
munkaágra (Kiadvány kiadásra, Biblia kiadásra, RPI hittankönyvterjesztésre, Theológiai Szemle és Confessio
folyóiratokra) külön- külön is nyilvántartja a bevételeket és ráfordításokat. Ezekből megállapítható, hogy a
Kiadvány ág, a Biblia ág, az RPI hittankönyv ág és a Confessio folyóirat eredménnyel, a Theológiai Szemle,
pedig kisebb veszteséggel zárt. Az egyházi támogatás célirányos, így a felhasználás, az elszámolás is ennek
megfelelően történik. A 10 085 e Ft támogatás, 7 056 e Ft egyházi támogatást, 1 300 e Ft NKA-tól elnyert
pályázati díjat és 954 ezer Ft MBTA által nyújtott támogatást és egyéb kisebb hozzájárulást foglal magába.
Összességében megállapítható, hogy a szervezet a költségvetési tervben kimutatott 1 761 ezer Ft veszteség
ellenére is rentábilisan működött. A gazdasági mérleg szerinti eredmény növelte a saját tőkét, ami
biztosítja a Kiadó további működését, annak ellenére is, hogy a Kiadó készlete jelentősen emelkedett,
2012. évben 211 M Ft volt és 2014. évben 253 M Ft-tal zárult.
A követelésekből a peresített követelések összege csökkent, mivel a két nagyobb és két kisebb összeg
leírásra került, összesen 3,2 M Ft értékben. A bírósági, illetve felszámolási, behajtási eljárás befejeződött, a
társaságoknak nem volt vagyona, amivel a követeléseket legalább részben ki lehetett volna egyenlíteni.
A Zsinat bizonyos kiadványokra kölcsönt folyósított, amit a Kiadó 2014. december 30-án 898 034 Ft
összegű törlesztésével teljes mértékben kifizetett.
A Kiadó és az MRE szerződést kötött a „Kálvin Kiadványok” megjelentetésének finanszírozásával
kapcsolatosan, melynek elszámolásait rendben találtuk.
A mérleget a Zsinati Hivatal által megbízott egyesített könyvvizsgálói szervezet a KPMG hitelesítette. A
könyvvizsgálói jelentés hiányosságot nem tárt fel. (A könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyvhöz mellékelten
csatoljuk.)
A Kálvin Kiadó az államilag előírt szabályzatokkal rendelkezik, a szükséges aktualizálásokat elvégezték.
A szervezetnél a leltározás rendszerszerűen megtörténik. A selejtezési jegyzőkönyvek – mind készletek,
mind a tárgyi eszközöket illetően – rendelkezésre állnak.
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10. A 2014. évi december havi pénztári bizonylatokat szúrópróba szerint ellenőriztük. Hiányosságot nem
tapasztaltunk. Az elszámolások határidőre megtörténnek. Az ellenőrzés megkönnyítése érdekében az
előleg felvét bizonylatra az elszámolás bizonylatát kérjük a jövőben felvezetni.
11. Az intézményeknél a leltározás, selejtezés az előírások szerint történik.
12. 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.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS
EGYETEM 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T-16/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács elfogadja a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Károli Gáspár Református Egyetem
2014. évi gazdálkodásáról.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEMNÉL VÉGZETT
VIZSGÁLATRÓL

1. A vizsgálat kitért a 2014. évben végzett számvizsgálati megállapításokra. Megállapítottuk, hogy
változatlanul fennáll a pénzügyi számviteli feladatok ellátásához szükséges létszámbővítés igénye. A
bizottság szükségesnek tartja a belső ellenőrzési feladatok szélesebb körű ellátását (terjedjen ki a
pénzügyi és számviteli feladatok teljes körű ellenőrzésére is). Megállapítást nyert, hogy a hivatkozott
jegyzőkönyvben észrevételezett szabályzatok teljes körűen rendelkezésre állnak, aktualizálásuk
megtörtént, a munka a szabályzatoknak megfelelően folyik.
2. A leltározással és a tárgyi eszköz beszerzésével kapcsolatos ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a
leltározás és nyilvántartás szabályzatoknak megfelelően történik. A bizottság javasolja, hogy az
állományba vételi üzembe helyezési nyilatkozaton szerepeljen üzembe helyezés tényének engedélyezése.
3. A pénztárból felvett és elszámolási határidőhöz kötött elszámolások számítógépes nyilvántartása rendben
van, azonban esetenként az elszámolás határidőn túl történik meg. A bizottság a 2014. évi december és
június havi pénztári alapbizonylatokat ellenőrizte és az igazolásokat rendben találta.
4. Az Intézmény részére 2014-es évben céladomány nem érkezett.
5. Az Intézmény 2014-es évi gazdálkodását könyvvizsgáló ellenőrizte, továbbá 2009-2013. évi időszakot az
ÁSZ ellenőrizte.
6. Az Intézmény felügyeletét Gazdasági Tanács látja el. A 2014. évről önteszt készült.
7. A költségvetés bevételi oldalon 99%-ban, míg a kiadási oldal 91 %-ban teljesült.
8. Az egyszerűsített éves beszámoló adatai szerint az egyetem összes bevétele 4 171 786 e Ft, összes
ráfordítása 3 362 330 e Ft. Az Intézmény a 2014. évi gazdálkodását 809 456 e Ft eredménnyel zárta. Az
Intézmény központi költségvetési támogatása 2 596 330 e Ft. Az Intézmény a szokásoshoz képest
magasabb eredménye abból származik, hogy az Intézmény tartotta az éves költségvetési tervét, de a
2014. év során nem tervezetten központi forrásból további támogatás érkezett. Felhasználása részben
2015. évben történik meg.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG REFORMÁTUS LELKÉSZI
NYUGDÍJINTÉZET
2014.
ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁRÓL
SZÓLÓ
JELENTÉSE
TÁRGYÁBAN
(ZS.T -17/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2014. évi
gazdálkodásáról elfogadja.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZETNÉL VÉGZETT
VIZSGÁLATRÓL

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

A Református Lelkészi Nyugdíjintézet az állam és egyházi törvények által előírt szabályzatokat
felülvizsgálta, s 2014. évben – a viszonylag nagymérvű változások miatt – új szabályzatokat készített.
A Nyugdíjintézet 2014. évi gazdálkodását két könyvvizsgáló szervezet
- a KPMG Hungária Kft. és
- a Rivela Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
vizsgálta, a könyvvizsgálók hiányosságokat nem állapítottak meg.
A 2014. évi mérleg alapján megállapítható, hogy a Nyugdíjintézet 1.330.177 eFt mérlegfő összeg,
1.545.415 eFt bevétel és 1.440.750 eFt ráfordítás mellett 104.665 eFt nyereséggel zárta az évet, így a
szervezet saját tőkéje növekedett.
Az éves költségvetési beszámolóból megállapítható, hogy a közegyházi forrásból összességében kapott
180,3 mFt támogatást 2014-ben a Nyugdíjintézet nem használta fel, így ez maradványként jelentkezett,
s a szervezet saját tartalékát növelte.
Ehhez hozzájárult az, hogy az egyébként eddigi gyenge fizetési fegyelem javult a tárgyévben.
Az intézménynél leltározás a szabályzatban foglaltak szerint megtörtént, míg selejtezés a vizsgált
időszakban nem volt.
A házipénztári be- és kifizetéseket az év májusi és decemberi hónapjainak tételes ellenőrzésével
végeztük el. Az utalványozás és a könyvelés a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történik. A
vizsgálat során felmerült, hogy az Intézet Igazgatója – a korábbi és eddigi elfogadott rendnek
megfelelően – saját magának is utalványoz.
Az esperesi hivatalok tagsági és fenntartói járulékokról szóló adatszolgáltatásai (határidő: február 28.)! a
vizsgált évben mintegy 50 %-ban érkeztek be időben az intézetbe.
Javasolja a Bizottság:
- A Nyugdíjintézet Igazgatója részére történő kifizetés esetében az utalványozás a Nyugdíjintézeti
Intézőbizottság elnöke utólagos ellenjegyzésével történjen az meg.
- A határidők pontosabb betartására indíthatja a lelkészeket és az espereseket, ha az „egyházfőhatósági
igazolás” kiadásához a Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatójának ellenjegyzése a korábbi gyakorlatnak
megfelelően újra szükséges lenne.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -18/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Missziói Központ 2014. évi
gazdálkodásáról elfogadja.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONTBAN VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az elmúlt év vizsgálati jegyzőkönyvében javaslatként fogalmazódott meg, hogy „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
szabályozás összhangban kell, hogy legyen a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó passzusaival.
(Ezen a területen a számvizsgálók pontatlanságokat tártak fel.)” A jelenlegi vezető nem tud arról, hogy
ezen a területen történt volna intézkedés.
2. Az Intézmény szabályzatainak jelentős része nem került aktualizálásra a 2014. évben. A Számviteli Politika
2014. augusztus 27-től hatályos, az MRE gazdálkodásáról szóló törvény előírásainak megfelel. A
szabályzatok között található számlarend 2009. január 1-től érvényes, és a Számviteli Politikával egy
időben aktualizálásra került.
Nem találtunk a szabályzatok között a 2014. évben munkába lépő vezető érkezése utáni időre szóló
érvényes utalványozási rendre vonatkozó szabályozást. Rendelkezésre áll az egyházfőhatósági Igazolás,
mely tanúsítja, hogy Árvai László a Református Missziói Központ intézményének képviselője, ugyancsak
rendelkezésre áll Árvai László közjegyző által hitelesített aláírás mintája.
A Református Missziói Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a Zsinati Tanács 126/2011.11.16.
számú határozata erősítette meg.
Nyilatkozat a rehabilitációs elszámolás rendjéről, szabályzatáról: Kelt 2014. július 2-án, Árvai László
aláírásával.
A Pénzkezelési Szabályzat 2009. szeptemberében kelt.
Pénzkezelési Szabályzat 1. számú melléklete a Házipénztár kezelési szabályzata: 2012. februárban készült.
Az utalványozási rend 2012. februárjában: Pénztáros: Patakiné Márton Andrea, Utalványozó: Magyarné
Balogh Erzsébet, Virág Enikő.
Házipénztári elszámoláskor használt nyomtatványok - 2012. február.
Fő bank és alszámlák nyilvántartási számai Magyarné Balogh Erzsébet aláírásával.
Főpénztár és alpénztárak nyilvántartási számai Magyarné Balogh Erzsébet aláírásával.
Gépjármű kezelési Szabályzat legutóbbi módosítása: 2013. február 25-én történt.
Az Iratkezelési Szabályzat, a Leltározási Szabályzat, a Selejtezési Szabályzat 2006. februárjában kelt.
3. Említést érdemel, hogy a 2014. év folyamán a Református Missziói Központ vezetésében változás történt.
Árvai Lászlót a Zsinat Elnöksége 2014. április 25-én kelt 130381/2014. számú határozatával a Református
Missziói Központ Fenntartói Felügyelői feladataival bízta meg. 2014. június 15-én határozatlan időre,
visszavonásig megbízta a Zsinat Elnöksége Árvai Lászlót a Református Missziói Központ vezetői
feladataival. Az Árvai Lászlóval 2014. június 15-én kötött határozott idejű munkaszerződésnek időtartama:
2014.06.16.-2015.04.30.
A Zsinat Elnökségének 2015. május 5-én kelt 130483/2015. iktatószámú levelében foglaltak szerint Árvai
László megbízatása a Református Missziói Központ igazgatói feladataira nézve 2015. április 22-i hatállyal
megszűnt. A Zsinat Elnöksége megkérte Árvai Lászlót, hogy szíveskedjen Magyarné Balogh Erzsébettel
felvenni a kapcsolatot az átadás-átvétel céljából. Hivatalos átadás-átvétel kettőjük között nem történt.
Árvai László a Magyarországi Református Egyház részére 2015. május 4-én átadta a Református Missziói
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Központ bejárati és kapukulcsait (4 db), valamint a Református Missziói Központ pénztárhelység és
páncélszekrény-kulcsait (3 db).
4. A Református Missziói Központnak a következő még le nem zárt pályázatai vannak:
TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0020 Bölcs Salamon Tanoda Jánd RMKtanoda2; Projektmegvalósítás vége:
2015.06.30.
TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0008 Új Tanoda Dencsházán RMKtanoda01; Projektmegvalósítás vége:
2015.05.31.
TÁMOP-3.3.9.A-12/1-2012-0018 Migráns Tanoda RMKtanoda3; Projektmegvalósítás vége: 2015.05.31.
A három még le nem zárt pályázat közül kiemeljük a TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0008 jelű, Új Tanoda
Dencsházán RMKtanoda01 megnevezésű pályázatot, melynek projektvezetője a pályázat lezárulása előtt
„közös megegyezéssel” távozott az intézményből.
5. Nagyné Győri Sára Emma könyvvizsgáló 2014. március 25-én kelt, a Református Missziói Központ lelkészigazgatója részére írt levelében javasolja pénzügyi-gazdasági végzettségű munkatárs alkalmazását, melyet
azzal indokolt, hogy „a Missziói Központ évente több pályázat indításában és elszámolásában vesz részt,
ezért többféle hatóság végez ellenőrzést, és jelenleg nincs pénzügyi végzettséggel rendelkező munkatárs.”
6. A Számvizsgáló bizottság észrevétele a bizonylatok kiállítására nézve: több pénztári bizonylaton úgy
látszik, mintha az utalványozó aláírásának képe bélyegző lenyomattal került volna a bizonylatra. Erre a
következtetésre a vezető többi aláírásával való egyeztetése alapján jutottak a bizottság tagjai.
7. A leltározás megtörtént 2015. január 26-án. Selejtezés a 2014. évben nettó 110.282, Ft értékben.
8. A KPMG által végzett 2014. évi könyvvizsgálat megállapítást nem tett.
9. A házipénztár májusi és decemberi hónapját tételesen ellenőriztük. Megjegyezni kívánjuk, hogy 2014.
december hónapban többször előfordult 200 ezer Forint feletti készpénz ki- és befizetés. Ennek indoka a
missziók hó végi elszámolása.
10. Javasoljuk nagy értékű vásárlások esetén átutalással teljesíteni a kifizetéseket. Például éves BKV bérletek
vásárlása.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG REFORMÁTUSOK LAPJA 2014. ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -19/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Reformátusok Lapja 2014. évi gazdálkodásáról
elfogadja.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A REFORMÁTUSOK LAPJÁNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL

1. A 2013. évi gazdálkodás ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv hiányosságokat nem tartalmaz.
2. A Reformátusok Lapja Intézmény az egyházi és állami törvények által előírt nyilvántartásokkal
rendelkezik. A tavalyi év folyamán a jogszabályi környezet változása miatt a Reformátusok Lapja
szabályzataiból - Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat, Számlarend, Értékelési Szabályzat,
Leltározási Szabályzat, Selejtezési Szabályzat - 2014. június 30-i dátummal újak készültek. Az
utalványozási rendet a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
3. A leltározás a Leltározási Szabályzatban leírtak szerint 2015. január 6-án, 2014. december 31-i
fordulónappal elkészült.
4. A vizsgált intézménynél 200 ezer Forint fölötti be- és kifizetés nem történt.
5. A költségvetési beszámoló fedezeti oldalán 106.059.000, Ft (Százhatmillió-ötvenkilencezer Forint)
szükségleti oldalán 109.531.391, Ft (Százkilencmillió-ötszázharmincegyezer-háromszázkilencvenegy
Forint) szerepel. A költségvetéshez képest a tények jelentős eltérést nem mutatnak.
Az egyszerűsített éves beszámoló szerint a mérleg szerinti eredmény – 2.144. e Ft.
A házipénztár decemberi és májusi hónapjának alapbizonylatait tételesen ellenőriztük, precíz, pontos
vezetést állapítottunk meg.
6. A könyvvizsgálói jelentés másolatát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk. A jelentés szerint a Reformátusok Lapja
2014. évi Zárszámadása minden lényeges szempontból megfelel az állami és egyházi törvények
előírásainak.
7. A Felügyelő Bizottság három megbeszélést tartott a 2014. évben. A november 14-i megbeszélés
jegyzőkönyvét kértük el, amelyben a Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a református gyülekezetek és
intézmények kötelezően és létszámarányosan rendeljék meg a Reformátusok Lapját, és jó lenne, ha ezt
a fokozatos egyházi testületek ellenőriznék.
Javasolja továbbá, hogy a Szerkesztőség és Kiadóhivatal vizsgálja meg a digitális előfizetés és megjelenés
lehetőségét. Kérdésünkre a szerkesztőség elmondja, hogy ők szívesen vállalják ezt a feladatot,
amennyiben az ehhez szükséges forrásokat a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala megkapja.
8. A NAV 2014. május 22. naptól 2014. június 20. napig lefolytatott egyes adókötelezettségek teljesítésére
irányuló ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv szerint: „Az egyes adókötelezettségek
teljesítésére irányuló ellenőrzést elvégeztük, megállapítást nem tettünk.”
Ezek alapján a visszaigényelt ÁFA-t átutalták.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET
2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T -21/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Pedagógiai Intézet 2014. évi
gazdálkodásáról elfogadja.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZETNÉL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. A 2013. évi ellenőrzés során a számvizsgálók megállapították, hogy a Pedagógiai Intézet szabályzatai a
jogszabályváltozások következtében átdolgozásra szorulnak. Jelen ellenőrzés során megállapítottuk,
hogy a szabályzatok 2014. decemberében elkészültek, és a számvitel-szakmai előírásoknak
maradéktalanul megfelelnek.
2. A számvizsgálók, az ellenőrzés hatékonyságának javítása céljából kisebb módosításokat javasoltak. (pl. a
nagy értékű kifizetések esetében javasolják a pénz elszámolás nyomon követésének nyilvántartási
rendszerbe foglalását; a tárgyi eszközök beszerezését követően az állományba vételi bizonylat másolata
kerüljön becsatolásra a számlához.)
3. Az intézmény rendelkezik számviteli politika, számlarend, számlatükör, pénzkezelési szabályzat és
utalványozási rend szabályzatokkal.
4. Az 2014. év április és december hónap házipénztár készpénz be- és kifizetései ellenőrzésre kerültek.
Hiányosságokat nem tártunk fel. A bizonylatok igazolása és nyilvántartása példaértékű.
5. Az intézmény 2014-ben nem rendelkezett céladománnyal.
6. Az RPI mérlegét könyvvizsgáló ellenjegyezte, erről jelentés készült. Elmarasztaló megállapítást a
könyvvizsgáló nem tett.
7. Az intézménynél felügyelő bizottság nem működik. Az új igazgatótanács ez év májusában került
kinevezésre.
8. 2014-ben az intézmény életében jelentős változások történtek: februárban vezetőváltásra került sor, az
év folyamán a debreceni és a központi telephely elköltözött, szeptember nagyarányú létszámfejlesztés
történt. A költségvetési tervezés és a zárszámadás közötti eltérést (bevétel: 92%, kiadás 79%) nagyrészt
a fenti változások indokolják.
9. A számvizsgálók úgy az új központ berendezésében, mint az újonnan elkészített számviteli szabályzatok
minőségében jelentős, pozitív változásokat észrevételeztek.
10. A számvizsgálók kérdésére, miszerint az ÁSZ által közreadott öntesztet elkészítették-e, az intézmény
vezetője bemutatta a határidőre elkészített öntesztet.
11. A számvizsgálók, megismerve az RPI gazdálkodását, megállapították, hogy a „részben önálló
gazdálkodás” jogi tényállása az RPI-re nem alkalmazható. Az RPI nem része vagy szervezeti egysége egy
másik, önálló gazdálkodó egyházi szervezetnek. Nyilvántartásait saját nevében vezeti, beszámolási
kötelezettségének saját nevében tesz eleget. A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal HBB/12/0082211/2013 ügyiratszámú működési engedélye, mely szerint az intézmény gazdálkodásának módja:
önállóan gazdálkodó is ezt támasztja alá. Javasoljuk ennek alapján a fenntartónak az alapító okiratban és
a szervezeti és működési szabályzatban az RPI-t, mint önállóan gazdálkodó intézményt megjeleníteni.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS
EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE TÁRGYÁBAN
(ZS.T -22/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Szeretetszolgálati Iroda 2014. évi
gazdálkodásáról elfogadja.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ MRE SZERETETSZOLGÁLATÁNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATRÓL
1. Az előző évi számvizsgálat nem állapított meg hiányosságot.
2. Az intézménygazdasági vezetője kijelenti, hogy az előírt szabályzatokkal rendelkezik az intézménynél. A
szabályzatok aktualizálása a 2013 gazdasági törvény szerint megtörtént.
3. Számviteli politikája, számlarendje, számlatükre rendben van, ugyanúgy a pénzkezelési utasítás és
utalványozási rend. A be és kifizetések ennek megfelelően történnek.
4. A leltározás minden intézményben az előírt határidőben megtörtént. Selejtezések is a szabályzat szerint
történtek.
5. Kifizetések tekintetében nagy összegű kifizetések nem történtek. (200 e Ft. felett)
6. Céltámogatások
a. Kiskunmajsai Önkormányzattól 12.800.000 Ft. vizesblokk felújítására, a munka folyamatban van, a kiv.
összege: 60.000.000 Ft.
b. Zalaegerszegi Önkormányzattól: 20.961 Ft. ellátási szerződés szerint, működési célra.
c. Egyházi támogatás: 7.500.000 Ft. a támogatási célnak megfelelően felhasználásra került.
7. Az intézmény mérlegét ellenőrizte a könyvvizsgáló, nem kifogásolt semmit, a beszámolót elfogadta.
8. A házipénztár ellenőrzése szúrópróba szerinti vizsgálattal történt. Vizsgált időszak 2014. december és
2014. június hónap. Megállapítottuk, hogy a nyilvántartás zárt, könnyen ellenőrizhető. A vizsgált
időszakban 200.000 Ft. feletti kifizetések nem történtek.
9. Az intézményben felügyelő bizottság nem működik.
10. A zárszámadás szabályszerűen, az egyházi és állami szempontoknak megfelelően készült, amit a
könyvvizsgáló és vizsgált és elfogadott.
11. Pályázati bevételek 2014 évben: 450.609.348 Ft. értékben teljesült, és felhasználása megtörtént.

16

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY
SZAKKOLLÉGIUM
2014.
ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁRÓL
SZÓLÓ
JELENTÉSE
TÁRGYÁBAN
(ZS.T -23/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Wáli István Református Cigány Szakkollégium
2014. évi gazdálkodásáról elfogadja.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

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

1. A számvizsgálat kitért a 2014. évben tett számvizsgálati jegyzőkönyv megállapításaira. Jelen vizsgálat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

alkalmával megállapítást nyert az Intézményben a szabályzatok rendelkezésre állnak, felülvizsgálatuk,
aktualizálásuk folyamatban van és 2015. május 31-ig befejeződik.
Leltározással és a tárgyi eszközök beszerzésének nyilvántartásával kapcsolatos bizonylatokat rendben
találtuk. Javasoljuk, hogy az üzembe helyezési nyilatkozaton az illetékes aláírásával igazolva jelenjen meg
az üzembe helyezés ténye.
Az intézménynél a leltár teljes körű, selejtezés nem történt.
A bizottság tagjai a 2014. év december és szeptember havi pénztári bizonylatokat ellenőrizték és azokat
rendben találták.
Javasoljuk, hogy a beérkezett számlákon a vásárlás jogosultságának igazolása is szerepeljen.
Az intézmény részére 2014. évben 230.000 Ft céladomány érkezett, felhasználásáról később intézkednek
(nyári tábor, stb.).
Az intézmény 2014. évi gazdálkodását könyvvizsgáló ellenőrizte és rendben találta.
A jelentés figyelem felhívás részében foglaltakat (mely az intézmény további működésének nehézségeit
veti fel), az Intézmény vezetője és a Számvizsgálók fontosnak tartják és a Zsinati Tanács felé intézkedés
megtételét javasolják.
Az Intézmény felügyeletét fenntartói Felügyelő látja el.
Az intézménynél belső ellenőrzés nem működik, javasoljuk a szükség szerinti ellenőrzést.
A pénztárból 200.000 Ft feletti készpénz felvétel nem volt.
Az intézmény 2013. szeptember hónappal kezdődően 143.608.151.- Ft támogatást nyert a TÁMOP-4.1.1.D12/2/KONV-2012-007. „ Az Egyetemek célok- Egyetemes összefogás” című pályázaton. A projekt
elszámolási határideje 2015. szeptember 30. A határidő az Intézmény vezetője szerint tartható.
2014. évi összes bevétel:
71 029 e Ft
2014. évi összes ráfordítás
64 936 e Ft
Mérleg szerinti eredmény
6 093 e Ft.
2014. évben az Intézmény bevétele többnyire egyházi, központi forrásból és Uniós támogatásból tevődött
össze.
A számvizsgáló bizottság elfogadására javasolja az Intézmény 2014. évi beszámolóját.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA
GYERMEKKÓRHÁZÁNAK
2014.
ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA
ELFOGADÁSA
TÁRGYÁBAN
(ZS.T -24/2015.06.10.)
1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2014. évi
zárszámadását 2.097.121 e Ft bevételi és 2.034.146 e Ft kiadási főösszeggel, 62.975 e Ft
egyenleggel (62.975 e Ft szabad felhasználású maradványösszeggel) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti maradványösszeget az intézmény a 2015. évi költségvetésébe
építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS
KIADÓJA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -25/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2014. évi zárszámadását
285.916 e Ft bevételi és 287.677 e Ft kiadási főösszeggel, -1.761 e Ft egyenleggel elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti veszteséget az intézmény a korábbi években felhalmozott
eredménytartalékának terhére számolja el.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 2014. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T-26/2015.06.10.)
1. A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2014. évi zárszámadását 4.607.591 e Ft
bevételi és 4.243.110 e Ft kiadási főösszeggel, 364.481 e Ft költségvetési egyenleggel (364.481e Ft
kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti maradványösszeget az intézmény a 2015. évi költségvetésébe
építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET 2014. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -27/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet (RLNYI) 2014. évi zárszámadásáról szóló
beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy az intézmény 1.618.180 e Ft bevétellel, 1.437.384 e Ft
kiadással, 180.795 e Ft egyenleggel (180.795 e Ft szabad felhasználású maradványösszeggel) zárt.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény szabad felhasználású maradványát a 2015. évi
költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUSOK LAPJA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN
(ZS.T -28/2015.06.10.)
1. A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2014. évi zárszámadását 106.059 e Ft bevételi és 109.531 e
Ft kiadási főösszeggel, -3.472 e Ft egyenleggel elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény az egyenleg összeget a 2015. évi költségvetésébe
építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

22

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
TÁRGYÁBAN (ZS.T -29/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2014. évi zárszámadását 126.820 e Ft bevételi és
107.926 e Ft kiadási főösszeggel, 18.894 e Ft egyenleggel (18.090 e Ft szabad felhasználású és 804 e
Ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti maradványösszegeket az intézmény a 2015. évi
költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI
IRODA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -30/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 2014. évi
zárszámadását 6.874.888 e Ft bevételi és 6.194.928 e Ft kiadási főösszeggel, 679.960 e Ft
egyenleggel (289.745 e Ft szabad felhasználású és 390.214 e Ft kötelezettséggel terhelt
maradvánnyal) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a fenti maradványösszeget az intézmény a 2015. évi
költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
TÁRGYÁBAN (ZS.T -31/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2014. évi zárszámadását 367.292 e Ft bevételi és
319.911 e Ft kiadási főösszeggel, 47.380 e Ft költségvetési egyenleggel (47.380 e 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
2015. évi költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -32/2014.05.28.)

1. A Zsinati Tanács a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2014. évi
zárszámadását 433.156 e Ft bevételi és 371.041 e Ft kiadási főösszeggel, 62.114 e Ft egyenleggel
(62.114 e Ft szabad felhasználású maradványösszeggel) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény a fenti maradványösszeget a 2015. évi
költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM 2014. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T -33/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2014. évi zárszámadását 84.125 e
Ft bevételi és 67.766 e Ft kiadási főösszeggel, 16.359 e Ft költségvetési egyenleggel (ebből szabad
felhasználású: 1.272 e Ft, és kötelezettséggel terhelt maradványösszeg: 15.087 e Ft) elfogadta.
2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az intézmény az első pontban részletezett maradványösszeget a
2015. évi költségvetésébe építse be, költségvetés-módosítás keretében.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -34/2015.06.10.)
A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2015. évi költségvetését 142.425 e Ft bevételi
(34.925 e Ft feladatfinanszírozási támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA
GYERMEKKÓRHÁZA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -35/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház 2015. évi módosított költségvetését 1.841.608 e Ft
bevételi (60.000 e Ft zsinati támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -36/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2015. évi módosított költségvetését 259.387 e Ft
bevételi (115.000 e Ft zsinati támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS
KIADÓJA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -37/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács az MRE Kálvin János Kiadója 2015. évi módosított költségvetését 277.270 e Ft bevételi
(14.040 e Ft zsinati támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -38/2015.06.10.)
A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2015. évi módosított költségvetését 1.501.845 e
Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUSOK LAPJA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -39/2015.06.10.)
A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2015. évi módosított költségvetését 116.154 e Ft bevételi
(43.000 e Ft zsinati támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI
IRODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -40/2015.06.10.)
A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda 2015. évi módosított költségvetését 8.062.996 e Ft bevételi
(1.200 e Ft zsinati támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -41/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. évi módosított
költségvetését 540.936 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -42/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2015. évi módosított költségvetését
85.193 e Ft bevételi (3.000 e Ft feladat finanszírozási támogatással) és kiadási főösszeggel elfogadta.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK,
FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ZST-137/2011.12.07. SZÁMÚ
SZABÁLYRENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T.-43/2015.06.10.)

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 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

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

A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 6. §-a alapján –
figyelemmel a református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény 1. § (3) bekezdésére, valamint a 14. § (1)
bekezdésére – a Zsinati Tanács a református hittanoktatás finanszírozásának eljárási kérdéseiről az alábbi
normákat állapítja meg.

(1)
(2)

(3)

(4)

I. A hittanoktatás szervezése – a támogatás igénybevételére jogosultak köre
1. §
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház éves költségvetésében tervezi meg a református
hittanoktatás szervezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Az egyházi költségvetésben meghatározott, a hittanoktatás szervezésével összefüggő támogatások
igénybevételére jogosultak a hittanoktatás megszervezéséért felelős egyházközségek – a református
hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény [a továbbiakban Rht.] 11. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételek fennállta esetén az egyházmegyék – és intézmények:
a) református köznevelési intézmények az egyház által fenntartott köznevelési intézményekben
szervezett hittanoktatás alapján;
b) a református egyházközségek illetve egyházmegyék [Rht. 11. § (1)] a más (az egyéb egyházi, valamint
az állami, önkormányzati, alapítványi és magán) fenntartású köznevelési intézményekben szervezett
hittanoktatás alapján;
c) a református egyházközségek a nem köznevelési intézményekben szervezett illetve a gyülekezeti
hittanoktatás alapján.
A református hittanoktatás szervezésében részt vevő egyházközségek, egyházmegyék és református
köznevelési intézmények a belső egyházi jogi személyiségük azonosítására szolgáló törzsszámmal vesznek
részt a hittanoktatás nyilvántartási rendszerében.
A törzsszámot a hittancsoportok azonosítása érdekében fel kell tüntetni a hittanoktatás támogatásának
igénylésével és elszámolásával kapcsolatos dokumentumokon.

2. §
Mivel az egyházi költségvetésben a hittanoktatás anyagi fedezetét a Magyarország éves költségvetésében erre a
célra biztosított keretösszeg adja:
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(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.
(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.
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(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.
(8) Az állami iskolában szervezett kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás tanulói csoportjainak
kialakításakor nem lehet a csoportbontás alapja a tanulók gyülekezeti hovatartozása. Ilyen esetben a – több
egyházközség területéről érkező tanulókból kialakított – vegyes csoportok oktatására a szervező
egyházközség felkérheti az érintett egyházközségek lelkipásztorait, hittanoktatóit, akik az iskolai hit- és
erkölcstan oktatása tekintetében együttműködnek.
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 15 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
szeptember-december hónapokra érvényes csoport normatíva összegére.
(5) A Zsinat elnöksége az állammal kötött támogatási szerződés hatályba lépése után határozatban hozza
nyilvánosságra a szeptember-december hónapokra érvényes csoportnormatívát.

7. §
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(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
csoport-normatíva alapján január-augusztus hónapokra,
b) a tárgyévi október 1-jei létszámadatok és a Zsinat elnökségének a 6. § (5) bekezdése szerinti
határozatában meghatározott csoport-normatíva alapján szeptember-december hónapokra
(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.
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.
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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
1-8. 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 június 30-ig és október 31-ig pótigénylést vagy lemondást nyújt be az
államkincstárhoz.

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 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.
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(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 legalább 18 tanóra esetén munkaviszony, egyéb
esetben megbízási jogviszony létesítendő. A munkaszerződés és a megbízási szerződés 2 példányban
készül.
(4) A (2) bekezdés szerinti díjlevél-kiegészítés és a (3) bekezdés szerinti munkaviszony ill. a megbízás
határozott időre, egy tanévre (szeptember 1-augusztus 31.) szól.
(5) A (2)-(3) bekezdés szerinti kifizetések alapja havidíj (munkaviszony esetén munkabér), melyet a létszámés 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, munkabér 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 ill. munkabér tartalmazza a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő valamennyi költséget, a
hittanoktató további költségelszámolásra nem jogosult.
(7) A havidíjak ill. munkabérek kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik.
(8) A teljesítésigazolásokat, munkaidő-nyilvántartásokat 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, munkaidőnyilvántartáshoz 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.

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.
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(3) Amennyiben egy egyházkerület a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás szervezésével
kapcsolatos kifizetések végzését illetékességi területén teljeskörűen – 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 1jei 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.
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.
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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
28-ig 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.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Vegyes és záró rendelkezések
20. §
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.
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.
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 lépett hatályba.
A 19. § (2)-(3) bekezdésében rögzített ellenőrzés feltételeit 2015. szeptember 1-jével kell megteremteni.
A ZST-…../2015.06.10. számú Zsinati Tanácsi határozattal elfogadott a Magyarországi Református Egyház
hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló módosított szabályrendelet 2015.
szeptember 1-jén lép hatályba.

A Magyarországi Református Egyház hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló
módosított szabályrendeletet megállapította a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa ZST……/2015.06.10. számú határozatával.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁRPÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TERÜLETÉN SUGÁRZÓ
PULZUS FM RÁDIÓ TERMÉSZET ÁLTAL MEGRONGÁLT ANTENNA HELYREÁLLÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRÓL (ZS.T.-44/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács a Kárpátaljai Református Egyház területén sugárzó Pulzus FM rádió természet által
megrongált antennájának helyreállítási költségét 2.000.000 Ft-al támogatja, a Magyarországi
Református Egyház 2015. évi költségvetési tartaléka terhére.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A FENNTARTÓI ÉS TAGSÁGI NYUGDÍJJÁRULÉKOK EGY JÁRULÉKKÉNT
VALÓ EGYESÍTÉSÉRŐL (ZS.T.-45/2015.06.10.)
1. A Zsinati Tanács megköszöni a fenntartói és tagsági nyugdíjjárulékok egy járulékként való
egyesítéséről szóló egyéni előterjesztést.
2. A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy az előterjesztés 1-5. és 7. pontja kerüljön a Nyugdíjintézeti
Intézőbizottság elé további részletes megtárgyalásra, azzal, hogy a megvalósítás módját
számításokkal alátámasztva 2015. szeptember 30-ig dolgozzák ki.
3. AZ előterjesztés 6. pontja önálló határozatként 2015. június 10-el lép hatályba.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

ELŐTERJESZTÉS A FENNTARTÓI ÉS TAGSÁGI NYUGDÍJJÁRULÉKOK EGY
JÁRULÉKKÉNT VALÓ EGYESÍTÉSÉRŐL
A korábbi ciklusban a Zsinati Tanács, de főleg a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság ülésein többször szó esett a
nyugdíjjárulékok „egykulcsossá” tételéről. Konszenzus látszott kialakulni, hogy több előnye lenne annak, ha a
jelenlegi fenntartói és tagsági járulékot egy járulékban egyesíteni.
A várható főbb előnyök a következők:
a) Jelentősen egyszerűsödne az adminisztráció mind a kifizető helyeken, mind a Nyugdíjintézetnél.
b) Hatékonyabbá tehető a járulékbefizetések ellenőrzése az átláthatóság növekedése miatt, ami tovább
növelheti a pontos befizetési hajlandóságot.
c) Megszűnne az az anomália, hogy egyes esetekben a nyugdíjintézeti tag után vagy nem fizetik meg a
fenntartói járulékot, vagy eltérő javadalom után.
d) Az „egykulcsos” járulék kombinálva a lelkészek egyedi azonosítójának a bevezetésével lényegében
feleslegessé teszi a járulékról szóló évi bevallást a Nyugdíjintézet felé. Elégséges lenne az ellenőrzés a
kifizetőhelyeken, amit az egyházmegyék a vizitációk során jelenleg is megtesznek, illetve az
intézményfenntartók kötelessége is.
Az egykulcsos járulék úgy alakítható ki, hogy a jelenlegi fenntartói járulékot 0 %-ra kell csökkenteni, egyidejűleg a
tagsági járulék mértékét 30 %-ra kell növelni. Ez a változtatás a járulékterheken lényegében nem változtat, azaz
majdnem pontosan ugyanakkora marad. Egész pontosan 100 ezer forintonként 300 forintos emelkedést jelent,
de ez csak a kerek százalék miatti elhanyagolható változás.
A bevezetés feltétele a jelenleg érvényes díjlevelek készpénzjavadalmi tételeinek bruttósítása. Ez azt jelenti, hogy
ezeket a tételeket a fenntartói járulék 21 %-os mértékével meg kell emelni.
A felvetett változtatás a jelenleg hatályos törvényi környezetben törvényváltoztatás nélkül megtehető.
Bevezetése természetesen csak január 1-i kezdéssel lehetséges, ezért a Zsinati tanácsnak időben és két
lépcsőben kell döntéseket hoznia.
A két lépcsőt az indokolja, hogy december 31-ig a díjleveleket módosíttatni szükséges, beleértve az
egyházmegyei jóváhagyási eljárást is.
Másrészt a törvény a Zsinati Tanács költségvetési döntéséhez köti [2002. évi II. tv. 49. §. (1), értelemszerűen a
Nyugdíjintézet költségvetése értendő itt]. A Nyugdíjintézet költségvetését a tanács a tárgyév első negyedévében
szokta elfogadni, de a bevezetés évében szükséges – a január 1-i bevezetés érdekében –, hogy egyszeri
alkalommal a decemberi ülésén fogadjon el egy alapköltségvetést, amely később módosításon keresztül
pontosítható.
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1) A Zsinati Tanács a vonatkozó jogszabályi felhatalmazással élve, 2016. január 1-i hatállyal a fenntartói járulékot
0 %-ban, a tagsági járulékot 30 %-ban határozza meg.
2) A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az egyházközségek és az egyéb kifizető helyek a nyugdíjintézet tagjainak
készpénzjavadalmi tételeit bruttósítsák, azaz 21 %-kal emeljék meg, a módosított díjlevelet pedig 2015.
szeptember 30-ig nyújtsák be a jóváhagyásra illetékes felettes hatósághoz.
3) A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az illetékes hatóságok 2015. november 30-ig a módosított díjlevelekről
hozzanak döntést, és a jóváhagyott díjlevelek egy példányát a Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek küldjék
meg.
4) A Zsinati Tanács elrendeli, hogy a Nyugdíjintézet a 2015. decemberi ülésre nyújtsa be a 2016. évre szóló
alapköltségvetését. Határidő: 2015. november 15.
5) A Zsinati Tanács a 2015. decemberi ülésén, a Nyugdíjintézet költségvetése elfogadásakor megerősítő
határozatot hoz a járulékok 1. pontban meghatározott mértékéről.
6) A Zsinati Tanács elrendeli a lelkészek egyedi azonosítójának használatát a nyugdíjintézeti járulék befizetése,
átutalása során 2016. január 1-től.
a) A Zsinati Tanács ezért elrendeli, hogy minden egyházmegye 2015. augusztus 31-ig vegye számba az
egyedi azonosítóval rendelkező, illetve nem rendelkező lelkészeket. Erről bontásban, személyre szólóan
szolgáltasson adatot a Nyugdíjintézetnek.
b) A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az egyházmegyék jelezzék az egyházkerületeknek 2015. szeptember 30ig az azonosítóval nem rendelkező lelkészeket, hogy az egyházkerület léptesse be a nyilvántartásba az
azonosítóval nem rendelkező lelkészeket és erről 2015. október 15-ig szolgáltasson adatot az egyházmegyék
felé, valamint egyénileg az érintett lelkészek felé is.
7) A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy – az Elnökségi Tanács egyetértésével – dolgozzon ki
egy részletes tájékoztató levelet, amely mind a nyugdíjintézeti tagok, mind a kifizető helyek, mind a felettes
hatóságok számára előírja a változás miatt szükséges teendőket, s azt az érintettekhez juttassa el.
8) A Zsinati Tanács megköszöni az előterjesztést azzal, hogy az 1-5. és 7. pont a NyIB elé kerüljön
megtárgyalásra, és a 6. pont önálló határozatként 2015. június 10-el lép hatályba.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A LELKÉSZEK EGYEDI AZONOSÍTÓJA TÁRGYÁBAN
(ZS.T.-46/2015.06.10.)

1. A Zsinati Tanács elrendeli a lelkészek egyedi azonosítójának használatát a nyugdíjintézeti járulék
befizetése, átutalása során 2016. január 1-től.
2. A Zsinati Tanács ezért elrendeli, hogy minden református egyházmegye 2015. augusztus 31-ig vegye
számba az egyedi azonosítóval rendelkező, illetve nem rendelkező lelkészeket. Erről bontásban,
személyre szólóan szolgáltasson adatot a Nyugdíjintézetnek.
3. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az egyházmegyék jelezzék az egyházkerületeknek 2015. szeptember
30-ig az azonosítóval nem rendelkező lelkészeket, hogy az egyházkerület beléptethesse őket is a
törzskönyvi nyilvántartásba.
Az egyházkerületek minderről 2015. október 15-ig szolgáltassanak adatot az egyházmegyéknek,
valamint egyénileg az érintett lelkészeknek is.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 2015. ÉVI NYUGDÍJINDEXÁLÁSRÓL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉS
TÁRGYÁBAN (ZS.T.-47/2015.06.10.)
2. A 2014. évi MRE és a Református Lelkészi Nyugdíjintézeti zárszámadások adatainak ismeretében a
Zsinati Tanács biztosítja a Református Lelkészi Nyugdíjintézet költségvetésében a nyugdíjkiegészítések 2015. évi emelésének fedezetét. Az emelés mértékét a 2014. évhez viszonyítva
átlagosan 2%-ban határozza meg, ami éves szinten mintegy 10,1 MFt emelést jelent.
2. A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy 2015-ben sávosan állapítja meg nyugdíj-kiegészítés emelések
mértékét, az alábbiak szerint:
a) Az átlag nyugdíj-kiegészítés 50%-a alatti kifizetésekre 4% -os emelést,
b) Az átlag nyugdíj-kiegészítés 50%-a és 150%-a közötti kifizetésekre 2%-os emelést,
c) Az átlag ellátás 150%-át meghaladó kifizetéseket nem emeli 2015-ben.

Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A RÁCKEVE, SPORT UTCA 5211/1 HRSZ-Ú INGATLAN ELADÁSÁRÓL
(ZS.T.-48/2015.06.10.)
1. A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy az ajándékozás útján 1990-ben az MRE
tulajdonába került, majd 2012-ben a Szeretetszolgálati Iroda kezelésébe került 5211/1 hrsz.-ú,
természetben 2300 Ráckeve, Sport utcai 770 nm területtel nyilvántartott ingatlan eladásával
kapcsolatosan tovább tájékozódjon, és annak megfelelően intézkedjen.
2. Az ingatlan esetleges eladásából befolyó összeget a Magyarországi Református Egyház a
Szeretetszolgálati Irodának utalja át azzal a megkötéssel, hogy az összeget a Schweitzer Albert
Református Szeretetotthon II. számú telephelye (1171 Budapest, Lemberg u. 20.) pályázati úton
megvalósult beruházásának plusz munkálataira használhatja fel.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA KÓRHÁZLELKÉSZEK STÁTUSZÁRA VONATKOZÓ ÁLLAMI
KERETMEGÁLLODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELHATALMAZÁSRÓL (ZS.T.-49/2015.06.10.)

A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumánál
kezdeményezzen tárgyalásokat a kórházlelkészek státuszára vonatkozó állami keret-megállapodás
tárgyában.
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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