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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BÍRÁSKODÁSI TÖRVÉNYE (2000. ÉVI I.
TÖRVÉNY) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELVI KÉRDÉSEIRŐL (ZS.-31/2019.11.20.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Jogi Bizottságot, hogy - együttműködve a
zsinati jogtanácsossal és a Zsinati Hivatal Jogi Osztályával - készítse el a zsinati jogtanácsos Dok.Zs.2.1. szám
alatt előterjesztett elvi javaslataiból kiindulva a Magyarországi Református Egyház bíráskodásáról szóló
2000. évi I. törvény módosítását, és terjessze elő a 2020. év tavaszi zsinati ülésre.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE (1995. ÉVI I.
TÖRVÉNY) MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ELSŐ OLVASAT) (ZS.-32/2019.11.20.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – elnökségének előterjesztése alapján – úgy határoz,
hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanácskozási Szabályzata és Ügyrendje 28. §
(5) bekezdés szerint a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény)
módosítására vonatkozó előterjesztést két olvasatban tárgyalja.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház köznevelési
törvénye (1995. évi I. törvény) módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban elfogadja
azzal, hogy a második olvasatban történő tárgyalásra a mai ülésnap délutáni részében fog sor
kerülni.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI
STRATÉGIÁJÁRÓL (ZS.-33/2019.11.20.)

REFORMÁTUS

EGYHÁZ

OKTATÁSFEJLESZTÉSI

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház oktatásfejlesztési
stratégiájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELSŐOKTATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014.
ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-34/2019.11.20.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – elnökségének előterjesztése alapján – úgy határoz,
hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanácskozási Szabályzata és Ügyrendje 28. §
(5) bekezdés szerint a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény
módosítására vonatkozó előterjesztést két olvasatban tárgyalja.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról
szóló 2014. évi V. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban elfogadja azzal,
hogy a második olvasatban történő tárgyalásra a mai ülésnap délutáni részében fog sor kerülni.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS
NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI IV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ELSŐ OLVASAT) (ZS.35/2019.11.20.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – elnökségének előterjesztése alapján – úgy határoz,
hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanácskozási Szabályzata és Ügyrendje 28. §
(5) bekezdés szerint a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és
nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi IV. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést két olvasatban
tárgyalja.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek
ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi IV. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést
első olvasatban elfogadja azzal, hogy a második olvasatban történő tárgyalásra a mai ülésnap
délutáni részében fog sor kerülni.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A BUDAPESTI REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (ZS.-36/2019.11.20.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Budapesti Református Cigány Szakkollégium szervezeti és
működési szabályzatának módosítását jóváhagyja.
Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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BUDAPESTI REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

8

PREAMBULUM
A magyarországi cigány felzárkózás érdekében kiemelt feladat a jövőt építő értelmiség képzése. E cél
megvalósítását segítendő a Magyarországi Református Egyház létrehozta a Budapesti Református Cigány
Szakkollégiumot. A felsőoktatásban tanuló, elsősorban cigány származású hallgatók tehetséggondozása,
keresztyén életvitelre való nevelése hosszú távú integrációs szemlélet jegyében történik. Azt reméljük, hogy
a hazájához és az egyházhoz kötődő, a keresztyén, magyar és cigány identitást is magáénak érző és valló, a
társadalmi együttműködésben érdekelt értelmiség sokat tud majd tenni a cigányságért, az egyházért
valamint a cigány és a nem cigány származásúak együttéléséért. A szakkollégium oktatási, tudományos és
művészeti műhely, amely a magyar társadalom számára a művészetben és kultúrában rejlő lehetőségeket is
felhasználva a cigányság integrációjának keresztyén és humanista szellemiségű alternatíváját kínálja.
Számos olyan kiemelkedő vezetőt vizsgálva, akik a gazdaság világában sikeresek, azt találjuk, hogy többségük
nem menedzserképzőt vagy közgazdasági egyetemet végzett, hanem bölcsészetet tanult. Ebből nem az
következik, hogy csak bölcsészekre lenne szükség, de az igen, hogy a különféle szak- és tudományterületekre
készülő hallgatók óriási előnyre tesznek szert, ha humán ismeretekkel is felvértezik magukat. A bölcsészet és
a művészet kitekintést ad, rugalmassá tesz. Tudjuk jól, hogy az interdiszciplináris tudományok, amelyek két
terület között működnek, különösen hatékonyak. Mi ezzel a hozzáadott értékkel is hozzá kívánunk járulni a
szakkollégiumi közösségben részt vevő hallgatók sikeres karrierjéhez.
A személyiség komplex, holisztikus fejlesztését tűzzük ki célul, mert a komplex világ kihívásaira komplex
közelítésre képes szakemberek tudnak megfelelő megoldásokat találni. Ennek a képességnek a kialakulása
és az Istennel való kapcsolat rendezése, fenntartása az, ami az egyes ember kibontakozását tanulmányai
végeztével mind önmaga, mind szűkebb és tágabb közössége számára elősegítheti. Kreatív, független,
morálisan is felvértezett, vállalkozó szellemű emberekre van szükség, akik több oldalról is képesek az előttük
álló feladatokat megközelíteni. Akik úgy szolgálják a társadalom hasznát, hogy hivatásuk kiteljesítése közben
az elesettek gondjaira is érzékenyek maradnak. Az intézmény elkötelezett a társadalmi igazságosság és a
társadalmi szolidaritás erősítése mellett.
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1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Az intézmény elnevezései.
a) Az intézmény hosszú neve magyarul:
Budapesti Református Cigány Szakkollégium
b) Az intézmény rövid neve: RefoRom Szakkollégium
c) Az intézmény neve angolul:
Budapest Roma College of the Reformed Church in Hungary
d) Az intézmény neve cigányul:
- Lovári: Budapestako Romano Reformaticko Kollegiumo
- Beás: Cigány dă Református Szakkollégium dă Budapest
A továbbiakban: szakkollégium.
1.2 A szakkollégium székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
1.3 A szakkollégium telephelye: 1107 Budapest, Belényes u. 9.
hrsz: 38319/7; 823 m2. Az ingatlan tulajdonosa a Dunamelléki Református Egyházkerület.
1.4 A szakkollégium a Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: fenntartó) által alapított és
fenntartott, diákotthonként működő szakkollégium. Oktatói, nevelői tevékenységét a telephelyen
végzi. A szakkollégium ezen alaptevékenységének támogatására holisztikus nevelést célzó belső
szintereit egy úgynevezett művészeti közösségi térrel, a befogadó attitűddel működő Nyitott
Műhellyel bővíti ki. Ezzel az eszközzel a szakkollégium a formális szakkollégiumi kereteket kiegészíti, a
művészettel és művészekkel kötetlen formában kapcsolja össze a hallgatókat, a személyes és a
közösségi interakciók által megragadva a nevelés művészetekben rejlő lehetőségeit is.
1.5 A szakkollégium a Magyarországi Református Egyház keretein belül működő önálló jogi személy.
1.6 A szakkollégium merít a több évszázados református oktatás szellemi örökségéből, ennek oktatói,
nevelői céljait magáénak vallja. A Szakkollégium a Szentírás és a református hitelvek és etikai normák
alapján álló, azokat hirdető és képviselő intézmény.
1.7 A szakkollégium együttműködési megállapodás keretében tehetséges, elsősorban cigány származású,
felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hallgatóknak nyújt diákotthoni elhelyezést és
szakkollégiumi programot.
1.8 A szakkollégium kapacitása: 34 fő. Az egy tanévre felvehető hallgatói létszám az intézmény
finanszírozási lehetőségének függvényében kerül meghatározásra.
1.9 A szakkollégium tagja a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatnak, annak működtetésében és
feladataiban részt vállal.
1.10 A szakkollégium tevékenységének szabályozása.
a) Jelen szabályzat (továbbiakban: SzMSz) hatálya kiterjed minden szakkollégiumba felvett
hallgatóra, a szakkollégium tisztségviselőire és munkatársaira egyaránt.
b) A SzMSz és mellékletei rendelkeznek a szakkollégiumba való felvételről, a diákotthoni
működésről, az oktatási programról, a hallgatói térítésekről és juttatásokról, valamint a
fegyelmi ügyekről.
c) A SzMSz szabályozásának összhangban kell lenni a Fenntartó oktatási, gazdálkodási és
foglalkoztatási rendelkezéseivel, etikai normáival, a szakkollégiumokra vonatkozó állami
rendelkezésekkel és a KRSZH alapelveivel.
2. § A SZAKKOLLÉGIUM CÉLJA
2.1 A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai
képzést nyújtson, segítve a jó és kiemelkedő képességű, felsőoktatási intézménybe járó roma
hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés
tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag
igényes értelmiség nevelését.1
2.2 A szakkollégium alapvető célkitűzése, hogy a művészetben és kultúrában rejlő lehetőségeket is
felhasználva hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet

1

24/2013.( II.5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 19. § 3.
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2.3

folytató cigány és nem cigány, a társadalmi együttműködésben érdekelt magyar értelmiségiek
formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális problémák iránti
érzékenységgel.
A szakkollégium a Magyarországi Református Egyház hitvallásait és szellemiségét magának valló, és a
szerint működő intézmény, mely törekszik arra, hogy hallgatói emberségük minden dimenziójában
fejlődjenek, az értelmiségi, a morális és a közösségi életvitel, valamint a lelkiség révén.2

3. § A SZAKKOLLÉGIUM FELÜGYELETE
A szakkollégium felügyeletét a Zsinati Tanács, közvetlenül pedig az MRE törvényei által meghatározott
személy vagy a fenntartó által írásban megbízott személy látja el. A fenntartó képviselője kijelölhet
kapcsolattartót az intézmény és a Fenntartó közötti könnyebb együttműködés érdekében, akinek
tanácskozási és véleményezési joga van.
A szakkollégium működéséről az igazgatónak beszámolási kötelezettsége van a MRE vonatkozó törvényei
szerint a fenntartó és a fenntartó által felügyelettel megbízott szerv felé, amit az Alapító okirat rögzít.
4. § A SZAKKOLLÉGIUM TESTÜLETEI
4.1 Közgyűlés.
a) Feladata, hogy a szakkollégium életének, munkájának továbbfejlesztésére javaslatokat
fogalmazzon meg, és a szakkollégisták közül egy évre, az adott tanév végéig (de legfeljebb
augusztus 31-ig) megválassza a szakkollégiumi tanács két tagját, valamint megválassza a
fegyelmi bizottság szakkollégista tagját és egy póttagját. Azok a szakkollégisták, akik ellen
fegyelmi tárgyalás van folyamatban vagy elmarasztaló fegyelmi határozat született, semmilyen
tisztségre nem választhatók.
b) A közgyűlés tagja minden tisztségviselő, minden szakkollégista tanácskozási és szavazati joggal.
c) A közgyűlés határozatképes, ha a tagjai közül legalább 50%+1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén az új közgyűlést legkésőbb két munkanapon belül kell újra
összehívni, az eredeti napirenden szerepeltekkel egyezően, amely a jelenlevők számától
függetlenül határozatképes.
d) Megtárgyalja, és minősített többséggel elfogadja a SzMSz szövegének módosításait, amely a
közgyűlés általi elfogadásával és a fenntartó jóváhagyásával lép életbe.
e) A közgyűlést tanévenként legalább kétszer össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni,
ha a szakkollégisták tagjainak legalább negyede írásban kéri, vagy ha az igazgató kezdeményezi.
f) A közgyűlés a jelenlévők szavazatai alapján egyszerű többséggel hozza döntéseit, kivéve, ha
erről legalább a testület egyharmada másképp rendelkezik. Személyi kérdésekben titkos
szavazást kell alkalmazni.
4.2 Szakkollégiumi tanács.
a) A szakkollégiumi tanács feladata a szakkollégiumi élet összehangolása, a felmerülő problémák
megtárgyalása és az igazgatói döntések előkészítése.
b) A szakkollégiumi tanács teljes jogú tagja az igazgató, a lelkész, a szakmai vezető és két
szakkollégista képviselő, utóbbiakat a közgyűlés választja meg egy évre. A szakkollégiumi
tanácsnak a szakkollégium minden további megbízott vagy alkalmazott munkatársa is
tanácskozási joggal tagja.
c) A szakkollégiumi tanács a jelenlévők nyílt szavazatai alapján egyszerű többséggel hozza
döntéseit, kivéve, ha erről legalább a testület 50 %-a másképp rendelkezik. Személyi
kérdésekben titkos szavazást kell alkalmazni. Az üléseket az igazgató hívja össze, a szorgalmi
időszakban szükség szerinti rendszerességgel. Az ülésre az igazgató szükség szerint tanácskozási
joggal a tagokon kívül más személyeket is meghívhat.

2 KRSZH alapelvei, 2. pont.
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5. § A SZAKKOLLÉGIUM TISZTSÉGVISELŐI ÉS MUNKATÁRSAI
5.1 A szakkollégium tisztségviselői az alábbiak:
5.1.1 Igazgató: A szakkollégium vezetője és képviselője. A fenntartó nevezi ki és menti fel,
feladatát munkaviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban végzi. Feladata a szakkollégium
diákotthonként való működtetése és az oktatási program megszervezése. A fenntartó
gazdasági szabályainak megfelelően egyedüli aláírási, illetve utalványozási joggal
rendelkezik, határozott idejű megbízási szerződéseket köthet. A szakkollégium
munkatársaira vonatkozóan gyakorolja a munkáltatói jogokat.
5.1.2 Lelkész: A szakkollégium intézeti lelkésze. A lelkészt a fenntartó nevezi ki az igazgatóval
egyetértésben, feladatát szolgálati jogviszonyban végzi. Feladata a szakkollégiumi
pasztoráció, bibliaórák, áhítatok tartása és az oktatási program spirituális moduljának
megszervezése.
5.1.3 Szakmai vezető: A szakkollégium szakmai programjának kidolgozásában, éves tervének
elkészítésében, megvalósításában az igazgató munkatársa. Az igazgatóval együtt felel azért,
hogy a Szakkollégium mindennapi élete összhangban legyen a fenntartó által képviselt
hitelvekkel és etikai alapelvekkel. A fenntartó nevezi ki az igazgatóval egyetértésben,
feladatát munkaviszonyban végzi. Az igazgató egyben a szakmai vezetői feladatokat is
betöltheti.
5.2. A szakkollégium munkatársai:
5.2.1 Szakmai és adminisztrációs munkatárs. A szakkollégium adminisztrációjában és a
munkaszervezésben az igazgató munkatársa. A szakmai adminisztrációs munkatársat az
igazgató alkalmazza.
5.2.2 Közösségi titkár. A szakkollégium közösségi programjának kidolgozásában, éves tervének
elkészítésében, megvalósításában az igazgató és a szakmai vezető munkatársa. Az
igazgatóval és a szakmai vezetővel együtt felel a szakkollégiumi közösségi élet
működtetéséért. Feladatát munkaviszonyban végzi.
5.2.3 Gazdasági vezető. Az igazgatóval együtt felel a gazdálkodás és a gazdasági funkciók
törvényességéért. A gazdasági vezető munkáltatói jogait az igazgató látja el.
5.2.4 Mentorok. A mentorok az igazgató megbízásával és irányításával vesznek részt a
Szakkollégium mentorprogramjában.
5.2.5 Oktatók. Az oktatók az igazgató megbízásával és irányításával vesznek részt a Szakkollégium
szakmai programjának megvalósításában.
5.2.6 Épületüzemeltető-gondnok. Az épületüzemeltető-gondnok az épület működtetésével járó
adminisztratív, beszerzési és gyakorlati feladatait látja el. Folyamatos jelenlétével felügyeli a
szakkollégiumi közösség Házirendben foglalt rendelkezéseinek érvényesülését.
6. § A SZAKKOLLÉGIUM HALLGATÓI, PÁRTOLÓI, ÖREGDIÁKJAI
6.1 A szakkollégiumi hallgató (későbbiekben: szakkollégista) jogviszonya sikeres felvételi vizsga után a
Hallgatói szerződés valamint a hozzá kapcsolódó nyilatkozatok kitöltésével és aláírásával jön létre, és
határozott ideig, az adott tanév június 30-ig tarthat. A jogviszony indokolt esetben meghosszabbítható
a szakkollégiumhoz kapcsolódó tevékenység miatt az adott év augusztus 31-ig, mely változást a felek
szerződésben rögzítik.
6.2 A szakkollégista kollégiumi jogviszonya megszűnik:3
a) a felvételről szóló döntésben meghatározott határidő lejártakor,
b) az aktív felsőoktatási hallgatói jogviszony megszűnésével,
c) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
d) ha a szakkollégista kollégiumi elhelyezését fizetési hátralék miatt – a szakkollégista
eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntetik, a
megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
3 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásról.59. § 1.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

e) ha a szakkollégista kollégiumi tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon,
f) ha a szakkollégistát másik kollégium átvette, az átvétel napján.
A szakkollégisták elnevezései a jogviszonyuk alapján:
a) szakkollégista: az adott tanévre felvételt nyert, Szakkollégiumban lakó hallgató.
b) szenior szakkollégista: az a szakkollégista, aki legalább két éven át szakkollégista volt.
c) junior szakkollégista: az a szakkollégista, aki kevesebb, mint két éven át volt szakkollégista.
ösztöndíjban nem részesülő szakkollégista: az a felsőoktatási hallgató, aki részt vehet a
szakkollégium szakmai programjában, de nem részesül ösztöndíjban.
A szakkollégisták mint felsőoktatási intézményben tanuló kollégiumi jogviszonnyal is rendelkező
hallgatók adatainak nyilvántartandó körét jogszabály írja elő. Ezen túlmenően a Szakkollégium
jellegéből fakadó speciális adatokat is nyilvántarthat, amely a szakkollégiumi tanulmányi előmenetel,
hallgatói térítések és juttatások, illetve a törzsadatoknál az egyházi vonatkozású adatokra terjed ki.
A szakkollégista aktív felsőoktatási jogviszonya megléte esetén az alábbi feltételekkel fenntarthatja
szakkollégiumi jogviszonyát abban az esetben is, ha külföldi tanulmányi ösztöndíj
kedvezményezettjeként, vagy más, szakmai előrehaladását segítő, külföldön megvalósuló szakmai
kompetenciafejlesztés résztvevőjeként 30 napnál hosszabb ideig tartózkodik külföldön. Ennek
feltétele, hogy a külföldi képzésben való részvétel tényét a szakkollégista 15 nappal a képzés
megkezdése előtt írásban jelentse be a Szakkollégium vezetősége felé. Ebben az esetben a hallgató
szakkollégiumi jogviszonyának ideje a Hallgatói szerződésben eredetileg meghatározott ideig (június
30.) állhat fenn. Kötelezettségeit szintén a Szakkollégiumi szerződés rögzíti a külföldön tartózkodás
idejére is, és ez idő alatt a szakkollégiumi juttatásokra a mindenkori Ösztöndíjszabályzatban
meghatározott mértékben jogosult.
Megszűnik a szakkollégista teljes értékű szakkollégiumi státusza abban az esetben, ha felsőoktatási
hallgatói jogviszonya a tanév során passzívvá válik. Ez esetben a hallgató nem jogosult tovább a
szakkollégiumi juttatásokra.
A szakkollégium pártolója lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a szakkollégium
szellemiségével és célkitűzéseivel egyetért. A pártolók meghívást kapnak a szakkollégium nyilvános
programjaira. A pártolók köréről (felvételéről és törléséről) a Közgyűlés dönt. A pártolók nem
részesülhetnek a szakkollégistáknak nyújtott hallgatói juttatásokban.
A szakkollégium öregdiákjai azok a hallgatók, akik korábban a Szakkollégium tagjai voltak és
felsőoktatási tanulmányaikat sikeresen befejezték. Életútjuk követése a szakkollégium kiemelt
feladata. Az öregdiákok meghívást kaphatnak a szakkollégium különböző eseményeire,
rendezvényeire, valamint megszerzett tudásuk átadásával segíthetik az szakkollégium további szakmai
fejlődését.

7. § A SZAKKOLLÉGISTA JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
7.1 A szakkollégistának joga van
a) ahhoz, hogy a diákotthoni együttélésből eredő, szükségszerű kötöttségeken túl zavartalanul
tanulhasson és élhessen.
b) részt venni a szakkollégiumi testületek választásán, és maga is választható bármely tisztségre,
ha legalább két féléve tagja a szakkollégiumnak.
c) igénybe venni mindazon szolgáltatásokat és kedvezményeket, amelyeket a szakkollégium nyújt
tagjainak.
d) öntevékeny körök munkáját kezdeményezni, szervezni, illetve azoknak a tagja lehet.
e) ahhoz, hogy a szakkollégiumi tagságával kapcsolatos sérelmeire megfelelő jogorvoslást kapjon.
7.2 A szakkollégista kötelessége
a) hogy felsőoktatási tanulmányainak, valamint a szakkollégiumban vállalt feladatainak legjobb
tudása szerint eleget tegyen.
b) megtartani a szakkollégiumi Szervezeti és működési szabályzat és a Házirend szabályait,
valamint a tűzrendészeti, a munka- és balesetvédelmi, a közegészségügyi és más hatósági
előírásokat,
c) meghatározott határidőre befizetni a szakkollégiumi szolgáltatásokért megállapított térítési
díjakat,
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d) a szakkollégiumi tárgyakat, berendezéseket rendeltetésszerűen használni, azokat óvni,
e) megtéríteni a szakkollégium felszerelésében, berendezésében szándékosan vagy gondatlanul
okozott kárt,
f) részt venni a szakkollégium szakmai programjaiban, egyéb meghatározott közös alkalmain,
valamint teljesíteni a Hallgatói szerződésben foglalt szakmai programhoz kapcsolódó
vizsgakövetelményeket és egyéni fejlesztési tervében foglalt vállalásait.
8. § A SZAKKOLLÉGIUMBA VALÓ FELVÉTEL
A szakkollégium felsőoktatásban résztvevő, elsősorban cigány származású fiatalok számára kínál felvételt. A
Felvételi eljárás – melynek részleteit a Felvételi szabályzat tartalmazza és amely az SzMSz 4. számú
mellékletét képezi – feltételeiről és időpontjáról a szakkollégium legkésőbb a felvételi vizsgát 30 nappal
megelőzően tájékoztatja a nyilvánosságot.
A felvételit a felvételi bizottság irányítja, amelynek összetétele:
a) igazgató,
b) lelkész,
c) szakmai vezető,
d) közösségi titkár
e) a közgyűlés által delegált személy, (a közgyűlés által megválasztott diákképviselők egyike)
f) a fenntartó kérésére, az által szakmai felügyelettel megbízott szerv képviselője
8.1 A szakkollégiumba való felvételhez szükséges a cigány vagy nem cigány származásról szóló nyilatkozat
aláírása.
8.2 A felvételi eljárás során előnyt jelent a vallástanári/lelkészi ajánlás.
8.3 A szakkollégiumba sikeres felvételi vizsgával lehet bejutni. A felvételi vizsga az alábbi kötelező
elemekből áll.
a) szóbeli meghallgatás (beszélgetés)
b) csoportos beszélgetés, szóbeli feladatmegoldás
c) esszé
d) nyelvi kompetenciák felmérése
e) adatlap
Ezek együttes teljesítése kötelező.
8.4
A felvételi bizottság valamennyi jelentkező felvételi vizsgáját követően értékeli a jelentkezők
teljesítményét. A benyújtott dokumentumok és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye és a
szakkollégiumi program működését szabályozó indikátor elvárások figyelembe vételével hozza meg a
felvételi határozatot. A felvételi bizottság a döntés eredményéről 8 munkanapon belül írásban értesíti
a jelentkezőt.
8.5 A szakkollégiumi tanács (a szakkollégista azon szándékát felmérve, hogy a következő tanévre is
szeretne szakkollégista lenni) dönthet úgy a szakkollégista kollégiumi teljesítménye és tanulmányi
eredménye alapján, hogy új szerződés keretében meghosszabbítja a szakkollégista szakkollégiumi
tagságát.

9. § A SZAKKOLLÉGIUM MINT DIÁKOTTHON
9.1 A szakkollégium diákotthonként az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 szobai berendezések használata (ágy, szekrény, asztal, szék)
 hideg- és melegvíz-szolgáltatás
 fűtési szolgáltatás fűtésidényben
 elektromos áram használata (világításhoz és a szakkollégium által biztosított eszközökhöz)
 közös használatú helyiségek használata és azok takarítása
 főzési lehetőség
 hűtési lehetőség
 mosási lehetőség biztosítása
 konténeres szemétszállítás
 a kollégiumi informatikai hálózat használata
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9.2
9.3

9.4
9.5

 az edzőterem használata
 a népegészségügyi szakigazgatási szerv által előírt rágcsáló- és rovarirtás végrehajtása
 a természetes elhasználódásból adódó karbantartási és javítási feladatok ellátása
A szakkollégium diákotthonként való működését a SzMSz mellékleteként a Házirend szabályozza,
amelynek betartatásáról az igazgató gondoskodik.
A hallgató írásbeli kérelmére szakkollégiumi hallgatói jogviszonyának megszűnését követően a
tanulmányokhoz igazoltan kapcsolódó tevékenység időszakára a szakkollégium vezetősége biztosíthatja
a bentlakást. Az ebben az esetben fizetendő térítési díjak eltérnek a hallgatói jogviszony fennállása
idejére meghatározott kollégiumi díj összegétől. Ezen időszakra a tanévre megállapított átlagos
kollégiumi díj és az egy havi diákotthoni normatíva együttes összegét köteles fizetni a hallgató.
A férőhelyeket a szakkollégium a fenntartó engedélyével a tanéven kívüli nyári időszakban
hasznosíthatja.
A mindenkori szakkollégiumi létszám függvényében lehetőség van szakkollégiumi státusz nélküli
diákotthoni elhelyezésre is.

10. § A SZAKKOLLÉGIUM MINT TEHETSÉGGONDOZÓ INTÉZMÉNY
10.1 A szakkollégium tehetséggondozói feladatát a szakmai program és az annak részét képező programok
(mester-mentor program, tutor program, gyakornoki program, szenior szakmai program, junior
szakmai program) alkotják. Mindezt kiegészíti a roma szakkollégiumi minősítési eljárásban
meghatározott elvárások összessége valamint a partner intézményekkel való kapcsolatokkal
megvalósuló események, munkatársi és hallgatói kezdeményezések, pályázati programokban foglalt
elvárások.
11 § SZAKKOLLÉGIUM, MINT KÖZÖSSÉG
11.1 A szakkollégisták közösségi életének irányítása a közösségi titkár, a szakmai vezető és az igazgató,
valamint hitéleti vonatkozásaiban a lelkész együttes feladata.
11.2 A szakkollégisták lelki gondozása a lelkész feladata, amit a lelkészi szolgálati jogviszonyára vonatkozó
törvények és szabályok keretei között végez.
11.3 A szakkollégium életében rendszeres és védett helyet kap a hitélet. Az áhítatok, lelki alkalmak
beosztása és megtartása a lelkész irányításával történik.
11.4 A szakkollégium ökumenikus szemléletű. Amennyiben a nem református szakkollégisták igénylik,
biztosítja a más felekezetű lelkész rendszeres szakkollégiumi látogatását.
11.5 A szakkollégiumi közösség formálódásához és a szakkollégisták testi épüléséhez a szakkollégium
sportolási lehetőségeket biztosít.
11.6 A szakkollégisták cigány kötődésének megőrzéséhez, a cigányság társadalmi, kulturális sajátosságainak
megismeréséhez és a szakkollégiumi közösség építéséhez a szakkollégium táborokat, kirándulásokat
és kulturális rendezvényeket szervez.
11.7 A szakkollégium részt vállal a keresztyén cigány fiatal értelmiségi közösség építésében is. A volt
szakkollégista öregdiákok számára (alumni) törekszik bekapcsolódási lehetőséget felajánlani a
szakkollégium egyes programjaiba.
12 § FEGYELMI RENDELKEZÉSEK
12.1 A szakkollégium házirendjét és szabályait, a keresztyén értékrendet vétkesen megszegő
szakkollégistával szemben fegyelmi eljárást kell indítani. Fegyelmi eljárást kell indítani a szakkollégista
ellen akkor is, ha bizonyítottan bűncselekményt követett el.
12.2 A szakkollégista az alábbi fegyelmi büntetésben részesíthető:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) kizárás a szakkollégiumból meghatározott időre,
d) végleges kizárás a szakkollégiumból.
12.3 A fegyelmi büntetés kiszabása során a fokozatosság elvére és a büntetés nevelő hatására kell
figyelemmel lenni.
12.4 Fegyelmi ügyekben első fokon a négytagú fegyelmi bizottság jogosult eljárni, amelynek tagjai az
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igazgató, a szakmai vezető, a közösségi titkár, a lelkész, és a közgyűlés erre a feladatra választott
szakkollégista képviselője. Igazgatói kérésre a gondnok is részt vesz a fegyelmi bizottság eljárásában.
12.5 Fegyelmi kérdésekben a döntéseket egyszerű többséggel kell meghozni, és a döntéseket indokolni
kell. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt.
12.6 A kollégiumi fegyelmi eljárást az igazgató, a szakmai vezető, a közösségi titkár, a lelkész, valamint
bármelyik hallgató írásban kezdeményezheti.
12.7 A fegyelmi eljárás megindításának elrendelése az igazgató jogköre.
12.8 A másodfokú fegyelmi hatóság a fenntartó, akihez a fegyelmi határozat kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül lehet fellebbezni. A fenntartó kikéri a szakkollégiumi tanács véleményét. A
fenntartó határozata ellen az intézményen belül további fellebbezésnek helye nincs, a fenntartó
határozata a kihirdetéssel válik jogerőssé.
13. § KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
13.1 A szakkollégista a tanulmányai folytatásával összefüggésben a kollégiumnak jogellenesen okozott
kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
13.2 Gondatlan károkozás esetén a szakkollégista felelőssége korlátozott. A kártérítés összege a károkozás
idején érvényes minimálbér egyhavi összegének 50 %-ánál nem lehet több.
13.3 Szándékos károkozás esetén a szakkollégista a teljes kárt köteles megtéríteni.
13.4 A szakkollégista olyan, jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel – visszaszolgáltatási, vagy elszámolási
kötelezettséggel – átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetében tart,
kizárólagosan használ vagy kezel, teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha
a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő.
13.5 Ha a szakkollégistát a tanulmányok folytatásával összefüggésben a szakkollégiumban kár éri, a
Szakkollégium köteles a kárt megtéríteni. A szakkollégium mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha
azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. A jogerős kártérítési határozat annak közlésétől
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadható. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha
bírósági felülvizsgálatát kérték. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak a szakkollégiumot a
keresetlevél egy példányának megküldésével értesítenie kell.
14 § KAPCSOLAT MÁS SZERVEZETEKKEL
14.1 A kollégium gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére törekszik:
a) a történelmi egyházakkal, helyi ifjúsági és egyetemista/főiskolás egyházi közösségekkel,
b) a KRSZH szakkollégiumaival,
c) a Magyarországi Református Egyház országos cigánymissziójával, illetve cigánymissziós
gyülekezeteivel,
d) más szakkollégiumokkal,
e) a felsőoktatási intézményekkel,
f) a célcsoporttal foglalkozó civil szervezetekkel és tanodákkal, tehetséggondozó műhelyekkel,
g) a hazai (elsősorban egyházi) középiskolákkal, melyekben leendő tagjainak többsége várhatóan
érettségit szerez.
14.2 A szakkollégium lehetőségeihez mérten biztosít helyet az egyházi és cigány szellemi műhelyek,
egyesületek rendezvényeinek, konferenciáinak.
14.3 A szakkollégium a magyar protestáns történelmi kollégiumok peregrinációs hagyományait követve
igyekszik kapcsolatba lépni hasonló szellemiségű külföldi intézményekkel.
14.4 A szakkollégium programjának kialakításában törekszik együttműködni a helyi roma szervezetekkel, a
cigány önkormányzatokkal, a munkaügyi központokkal és a karrierirodákkal.
14.5 A kollégium fontosnak tartja, hogy célkitűzéseiről, eredményeiről hitelesen és rendszeresen
tájékoztassa a közvéleményt, mindent megtesz azért, hogy elérje és megszólítsa lehetséges anyagi,
szellemi és erkölcsi támogatóit.
15 § A SZAKKOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSA
15.1 A szakkollégium a MRE szabályainak megfelelően az igazgató irányításával gazdálkodó szervezet,
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működését az éves költségvetés határozza meg. A költségvetést az igazgató készíti el, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának gazdasági osztálya véleményezi és a Fenntartó hagyja jóvá.
15.2 A gazdálkodási szabályokról, leltározásról a Gazdálkodási szabályzat rendelkezik.
15.3 Az MRE törvényei szerint erre jogosult személynek vagy a fenntartó által írásban megbízott
személynek joga van bármikor betekinteni a szakkollégium gazdasági helyzetébe, joga van a
bankszámlakivonatok, a házipénztár és a szerződések megtekintéséhez.
15.4 Az igazgató a költségvetési keretösszeget nem lépheti át, de indokolt esetben a költségvetési kiadás
maximum 10%-os átcsoportosítására lehetősége van. A költségvetési keretösszeg módosításához a
fenntartó jóváhagyása szükséges.
15.5 A szakkollégium működési bevételeit képezi:
a) a hallgatók kollégiumi térítési díja az alapellátásért (amelynek a befizetése havonta előre
történik),
b) hallgatói létszámarányos intézményi hozzájárulás (állami költségvetés hozzájárulása a férőhely
fenntartásához),
c) kiegészítő állami támogatás,
d) fenntartói támogatás,
e) a szakkollégium saját bevétele (szállás- és bérleti díjak, stb.),
f) vállalkozási tevékenység bevétele (amelyeknek összegét szerződések rögzítik),
g) támogatói felajánlások,
h) fenntartói hozzájárulás (amelynek a folyósításáról a fenntartók nyilatkozata rendelkezik),
i) pályázati források,
j) egyéb pénzforrások.
16 § HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK
16.1 A szakkollégisták térítéseinek megállapításának alapját az átlagos havi térítési díj képezi, amelynek
mértékét a szakkollégiumi tanács évente állapítja meg.
16.2 Tanulmányi okból bejelentetten külföldön tartózkodó szakkollégista havi térítési díja az átlagos havi
térítési díj 20%-a.
17 § HALLGATÓI JUTTATÁSOK
17.1 A szakkollégisták juttatásainak főösszegét juttatási alapnak nevezzük.
17.2 A juttatási alapot a szakkollégisták között kell kiosztani. A juttatásokat az alábbi jogcímeken kapják
meg a hallgatók:
a) Ösztöndíj: a hallgató egyetemi és szakkollégiumi teljesítményének függvényében adott havi
rendszerességű juttatás, melynek hallgatónként meghatározott összegéről a szakkollégiumi
tanács dönt. Az ösztöndíj mértéke maximum 60.000 Ft. Az ösztöndíj megállapításának mértékét
a Szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező Ösztöndíjszabályzat tartalmazza.
b) Eseti szociális támogatás: A kérelem benyújtása az igazgatónál történik. A kérelem elbírálásáról
és a támogatás feltételeiről, mértékéről az igazgató és a szakmai vezető dönt, mely eljárásba
bevonhatja a szakkollégiumi tanács tagjait is.
18 § VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az SzMSz-t a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a ZS.-36/2019.11.20. számú határozatával
fogadta el. Jelen SzMSz 2019. november 20. napján lép hatályba.
Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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1. sz. melléklet: Kollégiumi szerződés
KOLLÉGIUMI SZERZŐDÉS
BUDAPESTI REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM
(1107 Budapest, Belényes u. 9.)
A szakkollégium a felvételi bizottság határozata és a felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezései alapján e
szerződés és a mellékelt hallgatói nyilatkozat elfogadásával kollégiumi tagsági jogviszonyt létesít alábbi
hallgatóval:
NÉV:
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY:
NEPTUN KÓD:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ANYJA NEVE:
SZ.IG. SZÁMA:
TAJ-SZÁM

OKTATÁSI AZONOSÍTÓ:

ADÓAZONOSÍTÓ:

1.1

A kollégium a hallgató számára egy tanévre 20..... szeptember 2-től a következő év június 30-ig
terjedő időszakra egy kollégiumi férőhely használatát biztosítja. A hallgató a férőhelyet és az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem adhatja át. A hallgató a férőhely használatáért a
kollégiumnak kollégiumi díjat fizet. A tanulmányi okokból bejelentetten külföldön tartózkodó,
tanulmányait szüneteltető szakkollégista havi térítési díja az átlagos havi térítési díj 20%-a. Külföldön
tartózkodása idején nem kell részt vennie a szakkollégium programjain, nincs szakkollégiumi
kötelezettsége.

1.2

A férőhely használata magában foglalja a vonatkozó jogszabály által meghatározott ingyenes
kollégiumi alapszolgáltatásokat és a kollégium által térítésmentesen nyújtott többletszolgáltatásokat.
Ezen szolgáltatásokat a szakkollégium biztosítja.
A kollégium szolgáltatásai a 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet mellékletét is figyelembe véve:
 A szálláshoz ágy, asztal, szék, ruhásszekrény, fürdőhelyiségek, illemhelyek, illetve igény szerint
ágynemű tartoznak
 évi két alkalommal az épület nagytakarítása, évente az egészségügyi helyiségek higiéniai
festése, legalább évente az épület rovar- és kártevő-mentesítése,
 hűtőgéphasználat, hideg- és melegvíz használat, főzési, ételmelegítési lehetőség, elektromos
áram, fűtés, mosási, vasalási lehetőség, internet hozzáférés
 éjjel-nappali portaszolgálat és/vagy bentlakó gondnok, közös helyiségek takarítása,
 társalgó, könyvtár és konditerem használata.

1.3

A kollégiumi férőhelyet (a szobabeosztást) a szakkollégium vezetősége jelöli ki a szakkollégiumi
közösség működőképességének figyelembe vételével.

1.4

A kollégiumi férőhelyért és az ahhoz kapcsolódó alapszolgáltatásokért a hallgató a szakkollégium által
rögzített kollégiumi díjat köteles megfizetni. Díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap
teljes hónapnak számít.
A hallgató a kollégiumi díjat az igazgató által, a kollégiumi díjfizetési rendben kijelölt napokon köteles
kifizetni. Amennyiben a hallgató díjfizetési kötelezettségének a megadott napokon nem tesz eleget, a
kollégiumi díjon felül a díjfizetési kötelezettség teljesítéséig
 minden megkezdett hétért 1.500,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni, legfeljebb a tartozással
megegyező összeg mértékéig.
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Amennyiben a hallgató ezen túlmenően sem teljesíti kötelezettségét, akkor az fegyelmi büntetést von
maga után. Hatvan napot meghaladó késedelem esetén a kollégiumi jogviszonya megszüntetésre
kerül. A hallgatónak legkésőbb a kollégiumból történő kiköltözésekor valamennyi fennálló kollégiumi
díjtartozását meg kell fizetnie.
1.5

A hallgató szemeszterenként köteles egyszeri 7.000,- Ft, azaz hétezer forint javítási-kártérítési
hozzájárulást fizetni. A hozzájárulásból fedezi a kollégium a hallgatók által közösen használt
helyiségekben keletkezett azon károkat, amelyekért senki nem vállalja a felelősséget.
Szintén e hozzájárulásból térítendők meg a károk, ha a károkozó azokat részben vagy egészben nem
tudja megtéríteni. A hozzájárulásból esetlegesen fennmaradó összegre a kiköltöző hallgató nem
tarthat igényt.

1.6

A hallgató, beköltözéskor megkapott kulcsokat köteles hiánytalanul és sérülésmentesen leadni.
Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, 3000,- Ft kártérítési díjat köteles fizetni.

1.7

A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie
lakhelybejelentési kötelezettségének. Kollégiumi státuszának megszűnésekor köteles a kollégium
címéről kijelentkezni.

1.8

A lakószobák és hallgatói konyhák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni. Amennyiben
ezt egy lakó nem tartja be, esetenként 3000,- Ft takarítási hozzájárulási díjat köteles fizetni. A
kollégiumban állatot tartani tilos.

1.9

A kollégiumban 8-22 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba,
ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik.

1.10 Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan
személy, aki nem a kollégium lakója, illetve bejelentkezett vendége. A kollégium életének
zavartalansága érdekében minden kollégista köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és
a látogatási idő megtartásáért.
1.11 A kollégium vendégszobája – a szakkollégium vezetőségének előzetes engedélye mellett – a
vendégszobákra előírt térítési díj ellenében vehető igénybe. Vendégszobai elhelyezés szempontjából
mindenki vendégnek számít, aki nem a kollégium lakója.
A vendégszoba használata során előnyt élveznek a szakkollégium oktatói, meghívott vendégei.
A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a szakkollégium vezetőségének
tudtával és beleegyezésével a hallgatók a szoba lakóival azonos nemű vendégeket fogadhatnak.
További feltétel, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendég fogadásához.
Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb 3 egymást követő éjszaka lehet. A vendégért a
vendéglátó felelősséggel tartozik.
Indokolt esetben a látogató fogadását, illetve a vendég elszállásolást a szakkollégium vezetősége
megtilthatja.
2.1

A hallgató a kollégiumnak a jogellenesen okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik. Gondatlan
károkozás esetén a felsőoktatási törvény szerint a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás
napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 50 %-át.
Szándékos károkozás esetén a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni. A hallgató által jegyzéken vagy
átvételi elismervényen, elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett, kizárólagosan
használt, kezelt leltári tárgyakért (ágynemű, lámpa stb.) a hallgató kártérítési kötelezettséggel tartozik.
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2.2

A hallgatói szobák lakói a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért egyetemlegesen
felelősek. Beköltözéskor a szoba tartozékait (bútorok, paplan, párna és egyéb eszközök stb.) leltár
szerint átveszik, illetve a szoba és tartozékainak esetleges hiányait, hibáit azonnal jelentik a
szakkollégium vezetőségének.

2.3

A kollégiumba behozott, ott tartott vagy tárolt hallgatói személyes használatban lévő dolgok
eltűnéséért, megrongálódásáért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem terheli
anyagi felelősség a kollégiumot olyan hallgatói károkért, amelyeket a kollégium működési körén kívül
eső elháríthatatlan ok idéz elő.

2.4

A lakószobákat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a lakók kötelesek tisztán tartani. Kötelesek
gondoskodni a lakóegységekből származó szemétnek a hulladéktárolóba való kihordásáról is. A
takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve közegészségügyi hatósági bírságok a
szobában lakó hallgatókat terhelik.

2.5

A szakkollégium igazgatója vagy megbízottja másodmagával különleges esetekben (pl. kárenyhítés,
életveszély elhárítása, stb.) a hallgató előzetes értesítése nélkül, a hallgató távollétében is bemehet a
lakószobákba.
A fentieken kívül az épület fenntartója a rendeltetésszerű használat ellenőrzése végett karbantartási
és épületfelügyeleti okokból (pl. fűtésellenőrzés és -állítás, épületgépészeti berendezések ellenőrzése,
szabályozása, javítási és karbantartási munkák, rovar- és kártevő-mentesítés stb.) szükség szerint
bemehet a lakószobákba. Amennyiben a hallgató a felsorolt tevékenységek időpontjában nincsen a
szobában, a fenntartó megbízottja csak a Szakkollégium igazgatója vagy egy általa megbízott személy
jelenlétében mehet be a szobába.

3.1

A hallgató köteles betartani a hatályos kollégiumi házirend szabályait, a Szakkollégium belső
szabályzatait, az érvényes közegészségügyi előírásokat, valamint az egyetemi/kollégiumi tűz- és
munkavédelmi vezető által megállapított kollégiumi tűz- és munkavédelmi házirend rendelkezéseit.
Ez utóbbi szabályok tudomásulvételét a beköltöző hallgató aláírásával külön is köteles tanúsítani. Ezen
előírások megszegéséből származó minden nemű hatósági bírságot a hallgatók kötelesek kifizetni.

3.2

A kollégium szervezeti életét és irányítását a Szakkollégium SzMSz-e határozza meg. A hallgató magára
nézve érvényesnek tekinti a kollégium működési rendjéről szóló szabályzatokban szereplő jogokat és
kötelezettségeket.

4.1

A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya nem jön létre:
a.) ha a hallgató a Kollégiumi szerződés egy példányát beköltözésekor – saját kezűleg aláírva – nem
adja le a szakkollégium igazgatójának
b.) ha a hallgató a beköltözésre meghatározott időpontokban férőhelyét nem foglalja el, vagy az
1.5-1.6 pontokban meghatározott hozzájárulást nem fizeti be, vagy későbbi beköltözési
szándékát előre nem jelzi.

4.2

A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik:
a) hallgatói jogviszonya megszűnésével. A megszűnés tényét a hallgató köteles a szakkollégium
vezetőjének írásban bejelenteni és okirattal igazolni;
b) a kollégiumból fegyelmi büntetéssel való kizárás esetén, az erről szóló határozat jogerőre
emelkedésének napján;
c) ha a hallgató jogviszonyát fizetési hátraléka miatt szüntetik meg, az erről szóló határozat
jogerőre emelkedésének napján;
d) ha a hallgató kollégiumi tagságáról írásban lemond (4.4 pont);
e) ha nem teljesíti a szakkollégium által előírt modulokat, nem végzi el az előírt önkéntes segítő
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munkát, az ajánlott programokon nem vesz rész;
f) ha a hallgató szakkollégiumi jogviszonya az SzMSz-ben meghatározott egyéb módon megszűnik.
4.3

A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszüntethető:
a) fegyelmi eljárásban hozott határozattal, ha férőhelyét indokolatlanul fenntartja.
b) a kollégium igazgatójának határozatával, ha orvosi vélemény alapján megállapítható, hogy a
kollégista hallgató egészségi állapota miatt közösségi együttlakásra alkalmatlanná vált.
A határozatokkal szemben jogorvoslati eljárásnak van helye.

4.4

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium kollégista hallgatói 15 napos határidő közbejöttével a
hónap utolsó napjával bezárólag írásban lemondhatnak kollégiumi tagságukról. Lemondás esetén
csak a tárgyhónapra esedékes kollégiumi díjat kell kifizetniük.

4.5

A kollégiumi tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeit – különös tekintettel az ezen
megállapodásban, a Házirendben és a tűz-, baleset – és munkavédelmi szabályzatokban szereplő
kötelezettségekre – vétkesen megszegő hallgató a Budapesti Református Cigány Szakkollégium
hallgatóinak fegyelmi szabályzata alapján fegyelmi eljárás alá vonható.
A kollégium igazgatója rendszeresen ellenőrzi a házirend betartását. Eljár mindazokkal szemben, akik
az intézményi tulajdon és a kollégium rendje ellen vétenek. A házirend megtartásáért a kollégium
közössége és választott vezető szervei és személyei a felelősek.
A házirendet megsértőkkel szemben a kollégium Szervezeti és működési szabályzatában foglaltak
szerint fegyelmi eljárást kell indítani. A kiróható fegyelmi büntetés – a vétség súlyosságától függően
– a fokozatosság figyelembe vétele nélkül is alkalmazható.

4.6

A Hallgatói szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos felsőoktatási szabályok és
egyetemi, illetve kollégiumi szabályzatok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 20……. szeptember ……..
…………………………………………….

Budapesti Református Cigány Szakkollégium
igazgató
A Kollégiumi szerződést elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat elfogadom és magamra nézve
kötelezőnek ismerem el:
Budapest,………………………………………
…………………………………………….
hallgató
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2. sz. melléklet: Szakkollégista nyilatkozata
Szakkollégista nyilatkozata

Alulírott …..................................................................................., születési dátum: ….............................., anyja
neve: …............................................................................... oktatási azonosító: ...............................
nyilatkozom, hogy a Budapesti Református Cigány Szakkollégium (Szakkollégium)
– cigány származású
– nem cigány származású
hallgatója vagyok. (Megfelelő rész aláhúzandó).
A református keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket tiszteletben tartom, ezeknek megfelelően
viselkedem. A szakkollégium céljaival egyetértek, annak szabályzatait, törvényes rendelkezéseit betartom, jó
hírnevét ápolom és megőrzöm.
Jelen nyilatkozatot kizárólag a szakkollégium számára adom, amellyel az a kiemelt a roma/cigány támogatás
jogosultságát igazolhatja.
Budapest, ...............................................
…..................................................
aláírás
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3. sz. melléklet: Ösztöndíjban nem részesülő szakkollégista vagy pártoló nyilatkozata
*megfelelő státusz aláhúzandó
*Ösztöndíjban nem részesülő szakkollégista/Pártoló nyilatkozata
Alulírott …................................................................................... nyilatkozom, hogy a Budapesti Református
Cigány Szakkollégium céljaival egyetértek.
A szakkollégium nyilvános programjairól örömmel fogadok tájékoztatást. A szakkollégiumot
lehetőségeimhez mérten szellemileg és anyagilag támogatom.
Kérem a szakkollégium közgyűlését, hogy vegyenek fel az ösztöndíjban nem részesülő
szakkollégisták/pártolók sorába.
Budapest, …...................................
…..................................................
aláírás
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4. sz. melléklet: Felvételi szabályzat
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium Szervezeti és működési szabályzatának 7.§-ban foglalt
„A szakkollégiumba való felvétel” rendelkezéseire hivatkozással a szakkollégium az alábbi felvételi
szabályzatot fogadja el.
1.
1.1

2.

Szakkollégiumi tagság
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium (továbbiakban szakkollégium) tagja az a
személy lehet, aki a következő feltételeket együttesen teljesíti:
a) a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és hallgatói jogviszonyát
hitelt érdemlően igazolni tudja, vagy a felsőoktatási tanulmányainak megkezdésére
jogosító felvételi határozatot bemutatja,
b) sikeres felvételi vizsgát tesz a szakkollégiumba és erről felvételi határozatot kap a
szakkollégiumtól,
c) elfogadja és aláírja a hallgatói szerződést,
d) magára nézve kötelezőnek ismeri el a szakkollégium szabályzatait,
e) az intézménybe való jelentkezését megelőzően fegyelmi büntetés keretében nem zárták
ki egyetlen szakkollégiumból, vagy más felsőoktatási intézményből sem,
Szakkollégisták toborzása, felvételi hirdetmény

2.1

szakkollégium a hallgatók felvételének lehetőségét:
a) saját intézményi honlapján,
b) a felsőoktatási intézmények Neptun rendszerén,
c) az Országos Református Cgiánymisszió útján,
teszi közzé legkésőbb a felvételi eljárás előtt 30 nappal. Évközi felvétel esetén egyéb meghirdetett
időpontban.
2.2 A felvételi hirdetmény a szakkollégium döntése alapján egyéb helyeken is elhelyezhető.
2.3 A felvételi hirdetménynek tartalmaznia kell a felvételire történő jelentkezési határidőt, a felvételi
vizsga lebonyolítására vonatkozó alapvető rendelkezéseket, a felvételihez csatolni kért
dokumentumokat, a felvételi vizsga időpontját és a feltételeket.
2.4 A felvételi vizsgára a szakkollégium Elektronikus rendszerén (honlap, email) kell jelentkezni.
3.

Felvételi bizottság

3.1

Felvételi bizottság tagjai:
a) az igazgató,
b) az intézményi lelkész,
c) szakmai vezető,
d) közösségi titkár
e) a fenntartó kérésére, az által szakmai felügyelettel megbízott szerv képviselője
f) a közgyűlés által választott diákképviselő.
A felvételi vizsgán tanácskozási joggal más meghívottak is részt vehetnek.

3.2

A szakkollégiumba való felvételhez a bizottság legalább három tagjának egyetértése és
támogató igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt.
A jelentkezők felvételéről vagy a felvétel megtagadásáról kizárólagosan a felvételi bizottság
jogosult dönteni. A felvételi bizottság határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.

3.3
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4.

A felvételi eljárás menete, a felvételi vizsga

4.1

A szakkollégiumba történő jelentkezés a honlapon közzétett címen, elektronikus formában
történik. Ennek során a hallgató köteles csatolni a felvételi hirdetményben megjelölt iratokat,
valamint megjelenni a felvételi napján a szakkollégiumban. Amennyiben a hallgató valamely
okiratot elmulasztott becsatolni, úgy a mulasztás pótlására a szakkollégium felhívja, és a
hallgató köteles a hiányokat legkésőbb a felvételi vizsga napján a felvételi bizottság
rendelkezésére bocsátani.

4.2 A felvételi vizsga a következő szakaszokból áll:
a)
szóbeli meghallgatás (beszélgetés)
b)
csoportos beszélgetés, szóbeli feladatmegoldás
c)
esszé
d)
nyelvi kompetenciák felmérése
e)
adatlap kitöltése
4.3 Valamennyi jelölt meghallgatását követően a felvételi bizottság értékeli a jelentkezők
teljesítményét és meghozza a felvételiről a határozatot, amely eredményezheti a jelölt felvételét
vagy a felvétel megtagadását.
4.4 A felvételi határozatot a felvételi bizottság e-mailben, postai úton vagy a határozat személyes
átadásával közli a jelölttel. A határozat az átadással jogerős, ellene fellebbezési lehetőség nincs.
4.5

A felvételi vizsga alapján felvett hallgatók jogot szereznek a szakkollégiumba történő
beiratkozásra, valamint ezt követően teljes jogú tagokká válnak a szakkollégiumban.

Ezen felvételi szabályzat visszavonásig érvényes.

………………………………………
igazgató
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5. sz. melléklet: Házirend
Preambulum
A kollégium rendeltetése, hogy a lakók számára a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a
tanuláshoz, a közösségi élethez, a keresztyén hitben és erkölcsben való növekedéshez.
Ezen házirend szabályozni kívánja:
a) A kollégiumi infrastruktúra rendeltetésszerű használatát
b) A hallgatóktól az egyéni és közösségi magatartás szintjén elvárt minimumot
A kollégiumi infrastruktúra rendeltetésszerű használatáról:
A lakószobák rendjéről:
1. A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni.
2. A kollégiumban állatot tartani tilos!
3. A hallgatók a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért egyetemlegesen
felelősek, beköltözéskor a szoba tartozékait (bútor, paplan, párna és egyéb használati
eszközök) leltár szerint átveszik, illetve a szoba és tartozékainak esetleges hiányait, hibáit.
azonnal jelentik a szakkollégium vezetőségének.
4. A parafa táblán és egyéb lemosható felületen kívül falragasz elhelyezése tilos.
5. A lakók kötelesek gondoskodni a lakószobákból származó szemétnek a hulladéktárolóba való
kihordásáról. A takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve a közegészségügyi
hatósági bírságok a szobában lakó hallgatókat terhelik.
6. Hősugárzó, rezsó, melegszendvicssütő, merülőforraló és mikrohullámú sütő üzemeltetése a
szobákban szigorúan tilos!
7. Tilos a kollégium hallgatói által használt helyiségekben veszélyes anyagokat tárolni és
használni, a közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni!
A közös helyiségek használatáról:
1. A közös helyiségek takarításáról a kollégium személyzet útján gondoskodik, de e helyiségek
rendjének és tisztaságának megőrzése, szükség esetén helyreállítása a szakkollégium lakóinak
kötelessége a hallgatók által kidolgozott takarítási rend alapján.
Látogató és vendégfogadás rendje:
1. A kollégiumban 8-22 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a
kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik.
2. Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden
olyan személy, aki nem a kollégium lakója, illetve bejelentkezett vendége. A kollégium
életének zavartalansága érdekében minden kollégista köteles felelősséget vállalni látogatója
magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.
3. A kollégium vendégszobája – a szakkollégium vezetőségének előzetes engedélye mellett – a
vendégszobákra előírt térítési díj ellenében vehető igénybe. Vendégszobai elhelyezés
szempontjából mindenki vendégnek számít, aki nem a kollégium lakója.
4. A vendégszoba használata során előnyt élveznek a szakkollégium oktatói, meghívott vendégei.
5. A lakószobákban a távollevők üres helyein térítési díj ellenében a szakkollégium
vezetőségének beleegyezésével a hallgatók a szoba lakóival azonos nemű vendégeket
fogadhatnak. További feltétel, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a
vendégfogadáshoz. Hallgatói férőhelyen vendégeket fogadni legfeljebb három egymást
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követő éjszaka lehet. A vendégért a vendéglátó felelősséggel tartozik. Indokolt esetben a
látogató fogadását, illetve a vendég elszállásolását a szakkollégium vezetősége megtilthatja.
Általános rendelkezések:
1. A vonatkozó törvények szerint a kollégium egész területén tilos a dohányzás!
2. A kollégiumba behozott, ott tartott vagy tárolt, a hallgatók személyes használatában lévő
dolgok eltűnéséért, megrongálódásáért – ha azt nem a kollégium dolgozóinak magatartása
okozta – a kollégium anyagi felelősséget nem vállal.
3. Nem terheli felelősség a kollégiumot olyan anyagi károkért, amelyeket a kollégium működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok idéz elő.
4. A hallgató a kollégiumnak a jogellenesen okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik. A
felsőoktatási törvény szerint gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja
meg a károkozás napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 50%-át.
5. A hallgató a leltári jegyzéken átvett tárgyakért, berendezésekért (paplan, párna, bútor, éjjeli
lámpák stb.) kártérítési kötelezettséggel tartozik.
6. A Szakkollégium igazgatója vagy annak megbízottja másodmagával különleges esetekben – pl.
kárenyhítés, életveszély elhárítása stb. – a hallgató előzetes értesítése nélkül, a hallgató
távollétében is bemehet a lakószobákba.
7. Fentieken kívül az épület fenntartója a rendeltetésszerű használat ellenőrzése végett és
épületfelügyeleti okokból – pl. fűtésellenőrzés és -állítás, épületgépészeti berendezések
ellenőrzése, szabályozása, javítási és karbantartási munkák, rovar- és kártevő-mentesítés stb.
– szükség szerint bemehet a lakószobákba.
8. Amennyiben a hallgató a felsorolt tevékenységek időpontjában nincs a szobában, a fenntartó
megbízottja csak a kollégium igazgatója vagy az általa megbízott személy jelenlétében mehet
be a szobába.
9. A hallgató köteles betartani a kollégiumi házirend szabályait, a Szakkollégium belső
szabályzatait, az érvényes közegészségügyi előírásokat, valamint az egyetemi/kollégiumi tűzés munkavédelmi vezető által megállapított kollégiumi tűz- és munkavédelmi házirend
rendelkezéseit.
10. Ezen szabályok tudomásulvételét a beköltöző hallgató aláírásával külön is köteles tanúsítani.
Az előírások megszegéséből származó mindennemű hatósági bírságot a hallgatók kötelesek
kifizetni.
11. A Szakkollégium szervezeti életét és irányítását a Budapesti Református Cigány Szakkollégium
SzMSz-e határozza meg. A hallgató magára nézve érvényesnek tekinti a kollégium működési
rendjéről szóló szabályzatokban szereplő jogokat és kötelezettségeket.
12. A kollégiumi tagsági jogviszonyból származó kötelességeit vétkesen megszegő hallgató a
Budapesti Református Cigány Szakkollégium SzMSz-ének fegyelmi szabályzata alapján
fegyelmi eljárás alá vonható. A kiróható fegyelmi büntetés a vétség súlyosságától függően a
fokozatosság figyelembe vétele nélkül is alkalmazható.
13. A kollégium igazgatója és gondnoka, akár külön előzetes bejelentés nélkül is rendszeresen
ellenőrzi a házirend betartását (mint például: rendszeres szobaellenőrzések során a
lakószobák rendje, valamint a tanuláshoz és pihenéshez való jog betartása). Eljár mindazokkal
szemben, akik az intézményi tulajdon és a kollégium rendje ellen vétenek.
14. A házirend megtartásáért a kollégium közössége, választott tisztségviselői és a szakkollégium
vezetősége egyaránt felelősek.

Egyéni és közösségi magatartást illető rendelkezések:
1. A tanuláshoz, pihenéshez való jog figyelembevétele.
Ezért tilos a hangos zenehallgatás és az éjszakai hangoskodás.
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2. Egymás, valamint a kollégium és a szakkollégium munkatársai, előadói, vendégei felé történő
tisztelettudó magatartás (köszönés, megfelelő öltözék viselése a lakószobán kívül stb.).
3. Tilos az egymással szembeni szóbeli vagy tettleges agresszió bármely formája.
4. Tilos az illetlen, trágár beszéd.
5. Tilos a szakkollégium keresztyén szellemiségével össze nem egyeztethető képek és egyéb
tartalmak szakkollégium épületében, közösségi oldalakon, weboldalon történő elhelyezése!
6. Nem megengedett a szakkollégium és a fenntartó jó hírét rontó megnyilatkozás és viselkedés.
7. A szakkollégium felelősséget érez a hallgatók testi-lelki egészségéért, ebből kifolyólag a három
napnál tovább tartó távolmaradást a hallgatónak e-mailben vagy telefonon be kell jelentenie.
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6. sz. melléklet: Ösztöndíjszabályzat
ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZAT
Budapesti Református Cigány Szakkollégium

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium hallgatói részére ösztöndíjat biztosít, de a
hallgatók a pénzbeli támogatásként adható ösztöndíjra nem szociális juttatásként jogosultak,
hanem szakmai teljesítményalapú differenciálás mellett különböző kategóriákban és
különböző összegekben vehetik fel azt. A szakkollégiumi ösztöndíj összege változó,
meghatározásának alapja és feltétele a Hallgató egyéni fejlesztési tervében kitűzött céljainak
megvalósítása, szakkollégiumi szakmai teljesítménye, valamint önkéntesen vállalt és
közösségi feladatainak mértéke és gyakorisága.
Az ösztöndíjbírálatot eredményét az alábbi indikátorrendszer teljesítésének mértéke határozza meg.

1.1. ÖSZTÖNDÍJSÁVOK ÉS AZ ABBAN FOGLALT ELVÁRÁSOK TELJESÍTÉSÉT
ÖSZTÖNZŐ PÉNZBELI JUTTATÁSOK MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ MÉRTÉKE
TELJESÍTMÉNY SZERINTI
TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ SÁVOK
50%-os ösztöndíj
80%-os ösztöndíjsáv
90%-os alapösztöndíj
TÚLTELJESÍTŐ 90+10 %-os ösztöndíj
kiegészítő
(teljesítés motivációs sáv)
100%-os ösztöndíj
A SZENIOR GYAKORNOKI
PROGRAMBAN
és /vagy TUTOR PROGRAMBAN
résztvevők

TELJESÍTÉSÉRT MEGHATÁROZOTT UTALANDÓ
ÖSZTÖNDÍJAK LEHETSÉGES MÉRTÉKA
kollégiumi lakhatási díj elengedése (24.000 Ft) + 30.000 Ft túlteljesítési
ösztöndíj kiegészítési lehetőség
 mentor vagy tutor programban részt vevők alulteljesítésének
mérlegeléséhez
30.000 Ft (Alapösztöndíj)
+ 30.000 Ft [az 50%-os sávba tartozók] vagy + 60.000 Ft [az 50%-os
sávba tartozók] ösztöndíj kiegészítése
Maximum 50.0000 Ft vagy 60.000 Ft

ÖSZTÖNDÍJBÍRÁLAT
EREDMÉNYE
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1.2. ÖSZTÖNDÍJSÁVOK SZÖVEGES ÉS TÁBLÁZATOS INDIKÁTOR
ÖSZZEFOGLALÓJA
50%-OS ÖSZTÖNDÍJ
Az 50%-os ösztöndíjsávba sorolt bentlakó szakkollégisták alapesetben 0 Ft ösztöndíjra szerezhet
jogosultságot. Nem pénzbeli juttatásként azonban a tanulmányi időszak alatt kollégiumi díjfizetés
alól mentességet kapnak. Amennyiben az 50%-os indikátor szintet időarányosan nem teljesítik, az
érintett hónapban 15.000 Ft „szociális ösztöndíj adomány” átutalással történő megfizetésére
kötelezett. Azonban amennyiben besorolása ellenére az 50%-os, ösztöndíjsáv teljesítési indikátorainak
túltejesítésével kimagasló mértékű közösségi aktivitást ér el, akkor az adott hónapban lehetősége
lehet ösztöndíj jogosultság elérésére. A teljes tanév során szemeszterenként maximum két fő szerezhet
ilyen, a közösségi aktivitástöbbletet elismerő, egy hónapra szóló, 100%-os mértékűre növelt
ösztöndíjat amennyiben szemeszterenként átlagosan a 90+10 %-os sáv elvárásokat teljesíti.
Amennyiben ez teljesül, akkor 60.000 Ft ösztöndíjra szerezhet jogosultságot és lehetőséget kaphat
a következő félévben vagy tanévben magasabb ösztöndíjsávba kerülni. A bírálás tanév során két
alkalommal január és június hónapokban történhet.

Az 50%-os ösztöndíjsávban a díjmentes havi lakhatási lehetőség eléréséért előírt
hallgatói kötelezettségek
50%-os
TEENDŐK

NEM PÉNZBELI ÖSZTÖNDÍJ SÁV
(ingyenes lakhatás) ösztöndíjszerző indikátorai

Szemeszterindító hétvége
Roma Szakkollégiumok Évnyitó + Focikupa,
Konferencia, Kutatás
Junior hétvége vagy Szenior hétvége
RefoRom napok
Bibliaóra
Disszemináció
Önkéntesség és Általános iskolai és/vagy
Középiskolai patrónusság
Fenntartói programon részvétel/közreműködés
Nyelvoktatás

2 alkalom/év

Alkotóház
Évzáró és missziós tábor
Mentorálás
Intézményi és közösségi pozitív kommunikáció

14 alkalom/év, illetve havonta átlagosan 2 alkalom

1 alkalom/év
1 alkalom/év
4 alkalom/év
1 alkalom/év
15 óra/év

Minimum elvárás összesen: 15 alkalom=84 ÓRA/év
átlagosan 2 alkalom/hónap
2 nap/év
10 alk./év
10 alkalom/év, illetve havonta 1 alkalom

A 90%-os alapösztöndíj sávban a díjmentes havi lakhatási lehetőség eléréséért előírt,
egyben ösztöndíjszerző hallgatói kötelezettségek
TEENDŐK
90%-os
ALAPÖSZTÖNDÍJ SÁV ösztöndíjszerző indikátorai
3 alkalom/év
Szemeszterindító hétvége
Roma Szakkollégiumok Évnyitó +
Focikupa, Konferencia, Kutatás

30

RefoRom napok
Junior hétvége vagy Szenior hétvége
Bibliaóra
Disszemináció
Önkéntesség és Általános iskolai
és/vagy Középiskolai patrónusság
Fenntartói programon
részvétel/közreműködés
Nyelvoktatás

1 alkalom/év

Alkotóház

35 alkalom/év, illetve havonta átlagosan 5 alkalom
 külsős (nem bentlakó) szakkollégisták,
 művészeti egyetemek hallgatóinak,
 gyermekes szakkollégistáknak:
28 alkalom/év (havonta átlagosan 4 alkalom)

Évzáró szakmai tábor
Mentorálás
Intézményi és közösségi pozitív
kommunikáció

3 nap/év

1 alkalom/év
8 alkalom/év
2 alkalom/év
30 óra/év
Minimum 1 esemény/év

Minimum elvárás összesen: 15 alkalom=84 ÓRA/év
átlagosan 2 alkalom/hónap

10 alk./év
20 alkalom/év, illetve havonta átlagosan 2 alkalom

Tudnivalók a 90%-os alapösztöndíj folyósításával kapcsolatban
90%-OS ALAPÖSZTÖNDÍJ
A 90%-os ösztöndíjsáv az első pénzbeli támogatást jelentő teljesítési szint. Alapesetben valamennyi
szakkollégistának ezt a követelményszintet szükséges teljesítenie az alapösztöndíjért. A
szakkollégiumi teljesítményének függvényében ennek keretében havonta 30.000 Ft ösztöndíjra
szerezhet jogosultságot. Amennyiben valamely hónapban időarányosan nem teljesíti az ösztöndíj
nyújtásához szükséges kötelezettségei egészét úgy az érintett hónapban az 50%-os ösztöndíjsáv lesz rá
érvényes, így nem kap ösztöndíjat. Továbbá lehetőséget kaphat a következő félévben vagy
tanévben arra, hogy az 50%-os ösztöndíjsávba kerüljön. Ennek elkerülése végett az
alapösztöndíjra pályázó hallgatóknak inkább az egyel magasabb, az úgynevezett „Túlteljesítő
(90+10%-os) ösztöndíjkiegészítő sáv” kategória teljesítési indikátorait érdemes célul tűzniük. Aki azt
teljesíti, az védett a sávos besorolásának csökkentésével szemben.
Amennyiben ez teljesül, akkor az adott hónapban (januárban vagy júniusban) a legmagasabb,
60.000 Ft ösztöndíjra szerezhet jogosultságot. Továbbá a folyamatos túlteljesítéssel lehetőséget
kaphat arra, hogy bekerüljön a szenior gyakornoki és szenior tutor progrmba, amellyel
megduplázhatja ösztöndíjserző lehetőségét.
A bírálás tanév során két alkalommal január és június hónapokban történhet.
A 90%-os sávba sorolt hallgatók közül a teljes tanév során szemeszterenként maximum két fő
szerezhet ilyen, a közösségi aktivitástöbbletet elismerő, egy hónapra szóló, 100%-os mértékűre növelt
ösztöndíjat amennyiben szemeszterenként átlagosan a „Túlteljesítő (90+10%-os) ösztöndíjkiegészítő
sáv” ösztöndíjszerző indikátor elvárásait teljesíti.

Szankciók nem megfelelő szintű teljesítés esetén:



Amennyiben valamely hónapban időarányosan nem teljesíti az ösztöndíj nyújtásához
szükséges kötelezettségei egészét úgy az érintett hónapban az 50%-os ösztöndíjsáv lesz rá
érvényes, így nem kap ösztöndíjat.
Amennyiben a jelen szerződésben a 90%-os indikátor szintet válalt szakkollégista
időarányosan méltányolhatatlanul alulteljesít, de az 50%-os szintet még érdemben, 80%-os
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mértékűen túlteljesíti(lásd lentebb: 80%-os teljesítmény viszonyítási indikátorok segédtábla),
akkor ösztöndíja és ingyenes lakhatása meghagyása mellett az érintett hónapban 15.000 Ft
„szociális ösztöndíj adomány” átutalással történő megfizetésére kötelezett.
Amennyiben a szakkollégista a tutor vagy a gyakornoki programban nem megfelelően teljesít,
abban az esetben csak a 90%-os ösztöndíjsávban adható maximális ösztöndíjra (30.000 Ft)
szerezhet ösztöndíj jogosultságot. Továbbá fennáll a veszélye annak, hogy vagy azonnal
vagy a következő szemeszterben vagy a következő tanévben a szakmai vezető által az
50%-os ösztöndíjsávba legyen visszaminősítve.

Javaslat visszaminősítés elkerülésére:
Az említett visszaminősítés elkerülése végett a gyakornoki programban vagy a tutor programban részt
nem vevő, az alapösztöndíjra pályázó hallgatónak inkább az egyel magasabb, „Túlteljesítő (90+10%os) ösztöndíjkiegészítő sáv” kategória teljesítési indikátorait érdemes célul tűzniük. Aki
szemeszterenként átlagosan a „Túlteljesítő (90+10%-os) ösztöndíjkiegészítő sáv” indikátor elvárásait
teljesíti, az védett a sávos besorolásának visszaminősítésével szemben.
A gyakornoki programban vagy a tutor programban részt vevő szakkollégistának a 100%-os sáv
indikátorait szükséges teljesítenie.
Teljesítménynövelést motiváló elemek:


A folyamatos túlteljesítéssel a szakkollégista a visszaminősítés elkerülése mellett
lehetőséget kaphat arra is, hogy későbbiekben bekerüljön a szenior gyakornoki és szenior
tutor progrmba, amellyel megduplázhatja ösztöndíjserző lehetőségét.



A bírálás tanév során két alkalommal január és június hónapokban történhet.



A szakmai vezető által a 90%-os sávba sorolt hallgatók közül a teljes tanév során
szemeszterenként maximum két fő szerezhet ilyen, a közösségi aktivitástöbbletet elismerő,
egy hónapra szóló, 100%-os mértékűre növelt ösztöndíjat.

A Túlteljesítő (90+10%-os) ösztandíjkiegészítő sáv indikátorai
(Viszonyításként az esetleges túlteljesítés tervezéséhez)
TÚLTELJESÍTŐ (90+10%-os) ÖSZTÖNDÍJKIEGÉSZÍTŐ SÁV
A szakkollégista a 90%-os, úgynevezett alapösztöndíjsáv teljesítési indikátorainak túltejesítésével
kimagasló mértékű közösségi aktivitást érhet el, amely esélyt teremt arra, hogy az adott
hónapban magasabb összegű, a 100%-os ösztöndíjsávban elérhető 60.000 Ft ösztöndíj
jogosultságot szerezhessen magának. Erre akkor van esélye, ha a „Túlteljesítő (90+10%-os)
ösztöndíjkiegészítő sáv” ösztöndíjszerző indikátor elvárásait teljesíti.

TEENDŐK

90+10%-os
TÚLTELJESÍTŐ ÖSZTÖNDÍJKIEGÉSZÍTŐ SÁV
ösztöndíjszerző indikátorai

Szemeszterindító hétvége
Roma Szakkollégiumok Évnyitó +
Focikupa, Konferencia, Kutatás
Junior hétvége vagy Szenior hétvége

3 alkalom/év

1 alkalom/év
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RefoRom napok
Bibliaóra
Disszemináció
Önkéntesség és Általános iskolai
és/vagy Középiskolai patrónusság
Fenntartói programon
részvétel/közreműködés
Nyelvoktatás

1 alkalom/év

Alkotóház

42 alkalom/év, illetve havonta átlagosan 6 alkalom
 külsős (nem bentlakó) szakkollégisták,
 művészeti egyetemek hallgatóinak,
 gyermekes szakkollégistáknak:
35 alkalom/év (havonta átlagosan 5 alkalom)

Évzáró és missziós tábor
Mentorálás
Intézményi és közösségi pozitív
kommunikáció

3 nap/év

8 alkalom/év
2 alkalom/év
30 óra/év
Minimum 1 esemény/év

Minimum elvárás összesen: 15 alkalom=84 ÓRA/év
átlagosan 2 alkalom/hónap

10 alk./év
20 alkalom/év, illetve havonta átlagosan 2 alkalom

TEENDŐK

80%-os
TELJESÍTMÉNYVISZONYÍTÁSI
ÖSZTÖNDÍJ SÁV ösztöndíjszerző indikátorai
(mentor vagy tutor programban részt vevők alulteljesítésének
mérlegeléséhez)

Szemeszterindító hétvége
Roma Szakkollégiumok Évnyitó +
Focikupa, Konferencia, Kutatás
Junior hétvége vagy Szenior hétvége
RefoRom napok
Bibliaóra
Disszemináció
Önkéntesség és Általános iskolai és/vagy
Középiskolai patrónusság
Fenntartói programon
részvétel/közreműködés
Nyelvoktatás

2 alkalom/év

Alkotóház

21 alkalom/év, illetve havonta átlagosan 3 alkalom

Évzáró és missziós tábor
Mentorálás
Intézményi és közösségi pozitív
kommunikáció

3 nap/év
10 alk./év
20 alkalom
/év, illetve havonta átlagosan 2 alkalom

Gyakornoki és/vagy a tutor program vállalt
feladatainak ellátása

A program(ok)ban meghatározott feltételekkel

1 alkalom/év
1 alkalom/év
6 alkalom/év
2 alkalom/év
25 óra/év
Minimum 1 esemény/év

Minimum elvárás összesen: 15 alkalom=84 ÓRA/év
átlagosan 2 alkalom/hónap

100%-OS SZENIOR ÖSZTÖNDÍJSÁV
(a Szenior gyakornoki vagy Szenior tutor programokban résztvevő szakkollégisták számára)
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Amennyiben hosszabb távon is magas szinvonalú közösségi aktivitással tudja megtartani a
szakkollégiumi tagságát, akkor szenior szakkollégistaként, az adott szemeszterben maximum 8-10
főnek lehetősége lehet bekerülni belső gyakornoki programunkba és/vagy belső tutor programunkba,
amelynek következtében folyamatosan és hosszú időn keresztül kifejtett értékes részvételéért a
program időszaka alatt az első félévben havonta 50.000 Ft (az első félévre vonatkozóan) vagy
havonta 60.000 Ft (a második félévre vonatkozóan) ösztöndíj jogosultságot is szerezhetnek. Ehhez
azonban a 90%-os ösztöndíjsávban rögzített indikátorok időarányos teljesítése és a szenior szakmai
programban történő részvétel szükséges. Amennyiben a 90%-os indikátor szintet időarányosan nem
teljesítik, az érintett hónapban 15.000 Ft „szociális ösztöndíj adomány” átutalással történő
megfizetésére kötelezett.

TEENDŐK

100%-os
SZENIOR GYAKORNOKI és TUTOR
PROGRAM ÖSZTÖNDÍJ SÁV
Ösztöndíjszerző indikátorai

Szemeszterindító hétvége
Roma Szakkollégiumok Évnyitó + Focikupa,
Konferencia, Kutatás
Junior hétvége vagy szenior hétvége
RefoRom napok
Bibliaóra
Disszemináció
Önkéntesség és Általános iskolai és/vagy
Középiskolai patrónusság
Fenntartói programon
részvétel/közreműködés
Nyelvoktatás

3 alkalom/év

Alkotóház

35 alkalom/év, illetve havonta átlagosan 5 alkalom
 külsős (nem bentlakó) szakkollégisták,
 művészeti egyetemek hallgatóinak,
 gyermekes szakkollégistáknak:
28 alkalom/év (havonta átlagosan 4 alkalom)

Évzáró és missziós tábor
Mentorálás
Intézményi és közösségi pozitív kommunikáció

5 nap/év

Gyakornoki és/vagy a tutor program vállalt
feladatainak ellátása

A program(ok)ban meghatározott feltételekkel

1 alkalom/év
1 alkalom/év
8 alkalom/év
2 alkalom/év
30 óra/év
Minimum 1 esemény/év

Minimum elvárás összesen: 15 alkalom=84 ÓRA/év
átlagosan 2 alkalom/hónap

10 alk./év
20 alkalom
/év illetve havi 2 alkalom

1.3. A MŰHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK
Valamennyi műhely részben vagy teljesen a foglalkozásokba ágyazva egyben egy az egész
tanéven áthúzódó projektet is megvalósít. A Biblia műhely a Szenior és tutor műhellyel
valamint az identitás műhellyel, de akár a többi műhellyel is együttműködve felkészül az
évzáró roma inkulturációval megvalósuló istentiszteletre.
A Szenior műhely a szenior hallgatók szakmai prioritás műhelye. Ennek része a szenior
gyakornoki programban és a szenior tutor programban elvárt feladatok teljesítése a programba
bevont szakkollégiumi tagoktól. Továbbá a „Lakókörnyezeti munkacsoport”-ban releváns
feladatok és az önkéntességre, valamint a disszeminációra vonatkozó elvárások teljesítése
tartozik bele valamelyik alkotóházas műhelyfoglalkozásban történő projektfeladattal együtt. A
szenior tutor programban a cél, hogy a tutoráltak 20 perces előadást és ahhoz kapcsolódóan 10
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perces beszélgetésre való felkészülése megtörténjen, illetve hogy szülessen egy az előadás
megtartásához tartozó írásos termék (pl.: ppt-fájl). A tutorálással kiérlelt előadást lehetőség
szerint audiovizuálisan is rögzítjük. A szenior programos alkalmak többnyire a RefoRomban,
a tutorálás személyes találkozást igénylő alkalmai a tutorral egyeztetett időpontban főként a
Károli Gáspár Református Egyetemen vagy a RefoRomban és egyéb színtereken történik.
A két programba be nem vont szenior szakkollégisták számára a „Lakókörnyezeti
munkacsoport”-ban releváns feladatok és az önkéntességre, valamint a disszeminációra
vonatkozó elvárások teljesítése tartozik bele valamelyik alkotóházas műhelyfoglalkozásban
történő projektfeladattal együtt.
A Biblia Műhely keretében havonta több alkalommal Bibliaórát tart az intézmény lelkésze,
melyen havonta egy alkalommal a részvétel kötelező. Ezek az önkéntes alkalmak részben be
is olvadhatnak valamely más műhely alkalmába is. A különböző műhelyek, az adott műhely
főbb szakmai karakterét megőrizve az azokért felelős mester mentorok egymásközti
egyeztetése alapján közös alkalmakat is tarthatnak.
A Kreatív és angol nyelvi műhely a teapartik hangulatát felidéző közösségi esemény,
amelyben az angol nyelvi kompetenciák fejlesztését és a kreativitást egyaránt fejleszti.
Projektfeladata az évközi családi körök és az évzáró főzőklubok támogatása. Ennek részeként
a szertartás roma inkulturációjához sütött bodaggal (cigány kenyér) történő hozzájárulás.
Évközi projektfeladata még a vizuális műhellyel együttműködve az ünnepi dekorációkészítés
támogatása. Az angol nyelvi műhelyrészhez kapcsolódva, de a nyelvoktatás részeként egy
angol nyelvi kommunikciós projekt is megvalósul. Meghatározott témában maximum 5-15
percben angol nyelvű előadás megtartása. Erre vagy a műhely alkalmain és/vagy külön
alkalmon kerül sor.
Az Identitás műhely a kooperáló identitások fejlődésének támogatása jegyében a roma, a
nemzeti és a keresztény kultúra értékeit együttesen állítja a közösségfejlesztés szolgálatába.
Projektfeladata a keresztény cigány dalok, versek, tánclépések és a folklórkincs gyakorlati
tanítása. Ezek az elemek beépülnek az évzáró úrvacsorás istentiszteletbe. A Média és vizuális
műhelyben projektként évközben folyamatosan kiállításokat valósít meg a foglalkozásokon
készült alkotásokból. Valamint videókat készít és a kommunikációs munkatárssal
együttműködve intézményi kommunikációban használható hírleveleket és félévente RefoRom
Híradót készít.
1.5. ÖNKÉNTESSÉG/KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, PATRÓNUSSÁG
A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a
tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit,
élethelyzetét. A keresztény értékrend kiüresedik, ha nem fakad belőle tevékeny szeretet a
rászorulók, elsősorban a szegények felé. A szakkollégiumhoz kapcsolt „kiválósági” toposz
megnehezítheti az őszinte odafordulás gesztusát, leereszkedő kampánnyá silányítva a
szolidaritás alkalmait. Éppen ezért szemeszterenként 15 órában (ez egész évben 30 óra)
megszabott önkéntességi/közösségi szolgálat és patrónusság teljesítését várjuk hallgatóinktól.
Külső közösségi szolgálat: A tevékenységet elsősorban a szakkollégium partner
szervezeteinél várjuk el teljesíteni az általuk felmerült szükségleteket és a hallgatók
szakkollégiumi és egyetemi időbeosztásával egyeztetve.
Belső közösségi szolgálat: a szakkollégiumi közösségi munkákban (lakó környezeti
munkacsoport: hallgatói konyhák és a használt közösségi terek rendben tartása, részvétel a
szakkollégiumi események, programok előkészítésében, kertgondozásba bekapcsolódás,
adománygyűjtés.) részvétel.
Patrónusság: A következő időszakban a társadalmi szerepvállalás jelentősége a korábbiakhoz
képest erősebbé válik. Fontosnak tartjuk, hogy inspiráló, mintaadó módon vegyenek részt az
utánuk következő generációk életében.
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2.
A megítélhető maximális ösztöndíj összege havi 60 000 Ft.
3.
A szakkollégiumi ösztöndíjra a Hallgató adott felsőoktatási tanév 10 hónapjára, azaz
szeptember 1-től január 31-ig, illetve február hónaptól június 30-ig terjedő időszakra jogosult.
Az ösztöndíj nyújtásának időszaka indokolt esetben (közös szakkollégiumi program)
meghosszabbítható, legfeljebb augusztus 31-ig.
4.
A szakkollégiumi ösztöndíj összegét a Szakkollégiumi Tanács a teljesített időszakot
követően állapítja meg. (Külföldi ösztöndíj esetén, a legutolsó félév itthon nyújtott
teljesítménye az alapja a külföldi, majd az első hazai félévi ösztöndíjnak egyaránt.)
5.
A Szakkollégium fenntartja magának a jogot, hogy az ösztöndíj megállapításához
szükséges feltételek teljesítésének elmaradása esetén
5.1. visszatartsa, vagy
5.2. részbeni teljesítése esetén csökkentse a Hallgató ösztöndíját, vagy
5.3. felfüggessze a nem pénzbeli juttatásként a tanulmányi időszak alatt, az 50%-os
ösztöndíjsávban foglalt elvárások teljesítése fejében felkínált ingyenes kollégiumi lakhatás
lehetőségét, vagy
5.4. az adott hónapban 24.000 Ft vagy 15.000 Ft „szociális ösztöndíj adomány” átutalással
történő megfizetésére kötelezett.
5.5. akár megszüntesse a Hallgatói ösztöndíjra való jogosultságot.
6.
A Hallgató tudomásul veszi, hogy felsőoktatási jogviszonya megszűnésével egy
időben Szakkollégiumi tagsága és ösztöndíjra való jogosultsága is megszűnik. A jogtalanul
felvett ösztöndíjat a Hallgató köteles visszafizetni a Szakkollégium számára.
7.
A Szakkollégiumi ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény rendelkezései szerint, illetve a 2011. évi CCIV. tv. 85/D és 85/ E paragrafusai alapján
jelenleg adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Amennyiben bármilyen jogszabályi
változás az előzőtől különböző helyzetet teremtene, úgy jelen szerződés módosításra kerül.
8.
A megállapított szakkollégiumi ösztöndíj mértéke nem nyilvános adat, a
Szakkollégium belső szabályozása értelmében minősített adatnak minősül, arról kizárólag a
Hallgató és az ösztöndíjat megítélő bizottság tudhat, utóbbi nem hozhatja nyilvánosságra és
nem oszthatja meg harmadik féllel. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályokban rögzített
azon hatóságok, szervek, melyekkel a Szakkollégiumnak adatszolgáltatási és elszámolási
kötelezettsége van.
9.
A szakkollégiumi hallgató köteles a személyi adataiban bekövetkezett változásról
azonnal, de legkésőbb az érvénybe lépést követő 8 naptári napon belül tájékoztatni a
Szakkollégium vezetőségét.
10.
A szakkollégiumi ösztöndíj folyósítása banki átutalással történik a Hallgató által
megadott számlaszámra, az aktuális ösztöndíj bírálati időszakot megelőző időszak teljesítése
alapján, az Ösztöndíjszabályzat szerint meghatározott összegben, minden hónapot követően, a
hónap 10. napjáig.
Budapest, 2019. november 20.
A szabályzatot jóváhagyta és 2019. november 20. napjával hatályba helyezi:

……………………………………
igazgató
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A ZSINAT HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (ZS.-37/2019.11.20.)

1. A 2019. szeptember 11-i elnökségi tanácsi ülésén a Zsinat Elnöksége – az Elnökségi Tanács
egyetértésével - a Károli Gáspár Református Egyetem alapító okiratának módosítását
elfogadta.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Károli Gáspár Református Egyetem alapító
okiratának módosítását jóváhagyja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ALAPÍTÓ OKIRATA

(2019. szeptember 11-i és 2019. november 20-i módosításokkal egységes szerkezetben)
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PREAMBULUM

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén a bibliai Ige szellemében:
"Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való" (Hós. 4,6), egész nemzetünk javát és üdvét
tekintve döntött a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításáról; arról, hogy az 1855-ben
alapított, és 1990-ben az Országgyűlés által egyetemi rangú intézményként megerősített Budapesti
Református Teológiai Akadémia az újonnan alakult Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Karaként, az 1839-ben alapított, 1990-ben újraindított Nagykőrösi és Dunamelléki Református
Hitoktató és Tanítóképző Főiskola pedig az Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karaként működik tovább.
Ezt az elhatározást a Magyar Köztársaság Kormánya támogatta, és 1993. szeptember 21-én az
Országgyűlés 1993. október 1-jei hatállyal jóváhagyta (1993:LXXXV. tv.).
Az így államilag is elismert Károli Gáspár Református Egyetem a nagy múltú református kollégiumok:
Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed, Kolozsvár és a többiek hagyományait folytatva, a
lelkészképzés mellett az iskolai oktatás érdekében megindította az egyetemi szintű tanár- és
tudósképzést az Egyetem alapításával egyidejűleg létesített Bölcsészettudományi Karon,
mindenekelőtt az egyház kebelébe visszatért református középiskolák lelki, szellemi szükségleteinek
legteljesebb figyelembevételével.
1995-ben Kecskeméten megkezdte működését a Közös Jogászképzés, együttműködésben a szegedi
József Attila Tudományegyetemmel (ma: Szegedi Tudományegyetemmel). Az 1831-ben alakult
Kecskeméti Református4 Jogakadémia jogutóda: a budapesti Állam- és Jogtudományi Kar alapítására
1998-ban került sor.
Az Egyetem célja az egyetemes keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket a bibliai Ige szellemében
öntudatosan vállaló ifjúság nevelése, korszerűen művelt, jó szakemberek képzése a határon inneni és
túli magyarság, ezen belül is első renden a református intézményrendszer és a református
közösségek számára. Az Egyetem küldetése továbbá európai szinten, magyarországi központtal
elősegíteni a protestáns közösségek tudományos és közösségi együttműködését, valamint a magyar
reformátusok részvételét hangsúlyosabbá tenni a szellemi és tudományos közéletben. Az Egyetem
mindezeken keresztül részt vesz a Magyar Református Egyház keresztyén társadalmi missziójának
megvalósításában is.5
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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Károli Gáspár Református Egyetem 1999. május 5-én kiadott, majd a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának Zs-28/2004. számú határozatával, Zs-87/2006. számú határozatával, Zs146/2011.05.27. számú határozatával módosított, továbbá az Oktatási Hivatal FF/1626-4/2013.
számú határozatának figyelembevételével 2013. május 29-én módosított és egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát a Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: MRE) Zsinata, mint az
Országgyűlés által nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § (4) bekezdésében, valamint
73. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja és adja
ki:
A felsőoktatási intézmény jogelődjei:
a Kecskeméti Református Jogakadémia6
a Budapesti Református Teológiai Akadémia és
a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola.
I.1. A felsőoktatási intézmény hivatalos neve: Károli Gáspár Református Egyetem
A felsőoktatási intézmény neve latinul:
Universitas Ecclesiae Reformatae in Hungaria de Casparo Károli Nominata
A felsőoktatási intézmény neve angolul:
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
A felsőoktatási intézmény neve németül:
Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn
A felsőoktatási intézmény neve franciául:
Université Károli Gáspár de l’Église Réformée de Hongrie
A felsőoktatási intézmény nevének hivatalos rövidítése: KRE (a továbbiakban: KRE)
I.2. A felsőoktatási intézmény alapítója: MRE (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)
I.3. A felsőoktatási intézmény alapításának időpontja: 1993. február 24.
I.4. A felsőoktatási intézmény fenntartója: MRE (1146 Budapest, Abonyi u. 21., a továbbiakban:
Fenntartó)
I.5. A felsőoktatási intézmény székhelye (Nftv. 7. § (2) bekezdés): 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A felsőoktatási intézmény telephelyei: (Nftv. 108. § 45. pont)
2750 Nagykőrös, Arany János u. 28.
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 13.
7

A felsőoktatási intézmény székhelyen kívüli képzései (Nftv. 108. § 38. pont):
Pedagógusképzés és hitéleti képzési terület, Forradalom u. 6. 540043 Marosvásárhely, Románia8
Bölcsészettudomány képzési terület, Templom u. 403. 527105 Illyefalva, Románia
Bölcsészettudomány képzési terület, Szent Mihály u. 38. 934 01 Léva, Szlovákia
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Bölcsészettudomány képzési terület, Kossuth tér 6. 90202 Beregszász, Ukrajna
Bölcsészettudomány képzési terület, Makszim Gorkij u. 6/A. 24000 Szabadka, Szerbia9
Bölcsészettudomány képzési terület, Szék u. 147. 530203 Csíkszereda, Románia10
I.6. A felsőoktatási intézmény pecsétje: 3,9 cm átmérőjű körben a kör kerületén: „KÁROLI GÁSPÁR
REFORMÁTUS EGYETEM * ANNO 1855 *” szöveg, középen a KRE címere
I.7. A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI 44189
I.8. A felsőoktatási intézmény szakágazati besorolása: 85.42. Felsőfokú oktatás (alaptevékenység)
I.9. A felsőoktatási intézmény adószáma: 18060676-2-43
I.10. A felsőoktatási intézmény statisztikai számjele: 18060676-8542-552-01
I.11. A felsőoktatási intézmény társadalombiztosítási törzsszáma: 127125-2
I.12. A felsőoktatási intézmény VPID száma: HU0000834098
I.13. A felsőoktatási intézmény központi bankszámlaszáma: 11705008-20436034
I.14. A felsőoktatási intézmény törvényességi felügyeletét a Fenntartó látja el.
II.
A KRE ALAPÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE,
FELADATAI, SZERVEZETE ÉS VAGYONA
II.1. Az intézmény típusa: felsőoktatási intézmény
II.2. A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége:
A KRE egyházi fenntartású, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 1993. február 24-i
határozatával létrehozott, és az Országgyűlés által törvényben elismert, szakmailag önálló, és
önkormányzattal rendelkező jogi személy. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A KRE a
társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokban és a Fenntartó által jelen Alapító
Okiratban meghatározott református egyházi felsőoktatási feladatokat és az Nftv. alapján állami
felsőoktatási feladatokat alaptevékenységként lát el. Tevékenységét nem haszonszerzés céljából
folytatja, hanem a jelen Alapító Okiratban és annak mellékleteiben, valamint a jogszabályokban
rögzített illetékességi és működési körben és módon, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel és
nyilvánossággal végzi. Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban KRE
SzMSz) rendelkezései nem állhatnak ellentétben a jelen Alapító Okiratban és a hatályos
jogszabályokban foglaltakkal.
A KRE által folytatott vagy folytatható képzési tevékenységeket, képzési területeket, képzési szinteket
és tudományterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza. E képzésekben, tudományterületeken
oklevelet ad ki, illetve doktori fokozatot ítél oda.
II.3. A KRE jogosult az alaptevékenysége ellátásához rendelkezésre álló személyi, anyagi és tárgyi
kapacitásának jobb kihasználása érdekében – alaptevékenysége keretében – költségtérítéses
szolgáltatásokat végezni, termékeit értékesíteni.
9
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Így:
 a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem
kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a
tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek
teljesítéséhez;
 felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
 továbbképzés;
 felnőttképzési tevékenység;
 az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli
szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, művészeti ágban,
kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
 az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység,
nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi
étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása).
Az egyházi feladataként ellátott alaptevékenység keretében a képzéshez kapcsolódó
tudományszakokon egyházi megbízatásra – fenntartói költségvetési, vagy fenntartói elkülönített
pénzalap forrásból – kutatást, fejlesztést, kulturális, művészeti és tudományos tevékenységet,
tudományszervezői, szaktanácsadói, kiadói és egyéb tevékenységet végezhet.
A felsőoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet csak a jogszabályokban és az itt meghatározott
feltételekkel folytathat.
Az intézmény vállalkozói tevékenységét nem nyereségszerzés céljából végzi. E körben olyan
kiegészítő tevékenység végzésére jogosult, amely során az alaptevékenysége feltételeként
rendelkezésére álló és e célra csak részben lekötött anyagi és személyi kapacitásokat használ fel. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek
fedeznie kell a tevékenységet terhelő kiadásokat, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások
tevékenységre jutó arányos hányadát, és fedeznie kell a bevétel fel nem használható részét is
II.4. A KRE tevékenységi köre a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolásai (TEÁOR’08, SZJ)
alapján:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás (alaptevékenység)
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás
59.13 Film-, video- és televízió program terjesztése
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
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72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.11 Reklámügynöki tevékenység
74.30 Fordítás, tolmácsolás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
90.01 Előadó-művészet
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 Alkotóművészet
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
94.91 Egyházi tevékenység
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
II.5. A felsőoktatási intézmény feladatai:
A KRE feladata, hogy református szellemben több képzési területen folytasson felsőoktatási
szakképzést, alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, általános és szakirányú továbbképzést,
iskolarendszeren kívüli képzést. Képes és alkalmas legyen több tudományterületen és
tudományágban tudományos kutatásra, doktori képzésre és fokozat odaítélésére, valamint
habilitációs eljárás lefolytatására.11
A KRE egyházi feladataként ellátott alaptevékenységében a hitéleti képzési területen folytat, illetve
folytathat felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, valamint
általános és szakirányú továbbképzést, továbbá a hittudományok tudományterületen doktori
képzést.
A KRE állami feladataként ellátott alaptevékenységében agrár, bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok, hitéleti, informatika, jogi, műszaki, művészet, művészetközvetítés, orvos- és
egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány
képzési területen folytat, illetve folytathat, felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést,
osztatlan képzést, általános és szakirányú továbbképzést, továbbá a bölcsészettudományok, a
hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvos- és egészségtudományok, a
társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek tudományterületen doktori
képzést, további felnőttképzési, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó
képzési tevékenységet.12
A KRE:
- a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti
kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervezést folytat; felkészíti a hallgatókat a tudományos
ismeretek alkalmazására, segíti őket a keresztyén életvitel megismerésében,
- a nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével,
az anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével hozzájárul a hallgatók
értelmiségi életpályájára történő felkészítéséhez,
- az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol
(utazás-támogatás, vendégfogadás, nemzetközi konferenciák szervezése stb.),
- az alaptevékenységéhez megállapított létszámú hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást,
könyvtári szolgáltatást, laboratóriumi, kollégiumi, gyakorlóiskolai, kulturális és sportolási stb.
lehetőséget nyújt az egyetem saját szervezetén keresztül,
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- támogatja a hallgatói képviselet működését; a hallgatói ügyek vitelét segíti igazgatási és hivatali
szervezetei működtetésével,
- az alkalmazásában állók ellátásával, és az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával saját
szervezetben lát el feladatokat; így különösen: sportolási lehetőségek nyújtása, szociális
tevékenység végzése, az épületek felújításának, karbantartásának, munka- és vagyonvédelmének
ellátása, igazgatási és hivatali szervezet működtetése stb.
Az Egyetem – illetve annak Karai a Szenátus jóváhagyásával – az Egyetem belső szabályzatai szerint
együttműködési megállapodást köthetnek hazai és külföldi – elsősorban protestáns – köznevelési és
felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatóintézetekkel, önkormányzatokkal, gazdasági
társaságokkal, nonprofit szervezetekkel és pénzintézetekkel.
Az alaptevékenység elsődleges forrása az egyházi és központi költségvetési támogatás, amelyet
azonban saját bevételek (térítési díjak stb.) is kiegészítenek.
A KRE egyetemi tanárai doktori fokozattal és habilitációval, egyetemi docensei és főiskolai tanárai
doktori fokozattal rendelkeznek.
A KRE szervezeti és működési kereteit, így különösen: Karait, szervezeti felépítését, feladatainak
részletes ismertetését, az intézmény saját tulajdonú és kezelésében, használatában álló ingatlanainak
jegyzékét, az alaptevékenységének részletes felsorolását, a KRE hozzájárulásával vagy
közreműködésével létrehozott társaságok és alapítványok jegyzékét és azok okiratát, a Fenntartó
jóváhagyása, ellenőrzése, továbbá jogszabályban rögzített feladat- és hatáskörben a kompetens
állami szerv törvényességi felügyelete mellett az Egyetem hatáskörében meghatározott KRE SzMSz
rögzíti.
II.6. A felsőoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: felsorolását a jelen Alapító Okirat 2.
sz. melléklete tartalmazza.
II.7. A felsőoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga: a
felsőoktatási feladatok ellátásához a KRE tulajdonában lévő, illetve vagyonkezelésébe, használatába
adott vagyon feletti rendelkezés joga a rektort illeti meg. A rendeltetésszerű igénybevételért a rektor
a felelős.
II.8. A felsőoktatási intézmény vezetője megbízásának és felmentésének rendje:
Az egyetem vezetője és képviselője a rektor.
A rektori tisztség pályázat (nyilvános vagy zárt) útján vagy meghívással történő betöltésére a
Fenntartó vagy a Szenátus tehet javaslatot. A fenntartó elnöksége – döntése alapján vagy
egyetértése esetén – kezdeményezi a rektor megbízását. A fenntartó elnökségének
kezdeményezésére a köztársasági elnök felmenti az egyetem rektorát. A munkáltató jogkört a rektor
felett a fenntartó gyakorolja.
II.9. Az intézmény tagolásának elvei (a mellékelt organogramnak megfelelően):
Az intézmény oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátó, valamint oktatást és tudományos
kutatást irányító, szolgáltatásaikkal közvetlenül, és bevételeikkel közvetetten támogató, továbbá
rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezeti egységekre tagozódik.
II.9.1. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, az 1.sz.
melléklet szerinti tudományterületeken, képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés
feladatainak ellátását szervezik.
A felsőoktatási intézmény karai:
- Állam- és Jogtudományi Kar
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Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar13
Hittudományi Kar
Szociális és Egészségtudományi Kar14
Tanítóképző Főiskolai Kar

II.9.215
II.9.3. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári és közoktatási
feladatot ellátó szervezeti egységek működnek.
II.9.4. Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, műszaki, valamint belső
ellenőrzési és igazgatási, szervezési feladatokat ellátó funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és
funkcionális szervezeti egységeket és működésük rendjét részletesen a szervezeti és működési
szabályzat határozza meg.
III.
A FENNTARTÓI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÉS IRÁNYÍTÁS
III.1. A fenntartói irányítás rendje:
A KRE a Budapesti Református Teológiai Akadémia és a Nagykőrösi és Dunamelléki Református
Hitoktató és Tanítóképző Főiskola jogutódjaként, a Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993.
február 24-i határozata, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján, a Zsinati
Iroda által vezetett református intézményi nyilvántartásba történt bejegyzéssel, az MRE 1995. évi III.
törvénye I. számú mellékletében történt felvételével, a Magyar Köztársaság Országgyűlése által
hozott törvényi hozzájárulás kihirdetésével jött létre, és a Fenntartó határozatát követően a
nyilvántartásból való törléssel, vonatkozó belső normája módosításával, illetőleg az országgyűlési
hozzájárulás visszavonásával szűnik meg. A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak.
A Fenntartó a KRE-t feladatváltozás, illetve a feladat hatékonyabb ellátása céljából – az Alapító Okirat
módosításával egyidejűleg – átszervezheti, vagy módosíthatja tevékenységi körét. A KRE saját
döntésével a Fenntartó által meghatározott feladatának ellátását, illetékességi és működési körét
nem változtathatja meg.
A Fenntartó a KRE-t jogutód nélkül megszünteti, ha:
− a KRE a Fenntartó által meghatározott feladatát ellátni nem tudja, illetve tevékenységét nem az
Alapító Okirat szerint végzi;
− a KRE szolgáltatásai iránti igény megszűnt;
− a KRE által ellátott, vagy ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban
teljesíthető.
A KRE Fenntartó általi átszervezése vagy megszüntetése esetén az alapításra megállapított szabályok
szerint kell eljárni.

Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával.
Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával.
15
Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával.
13
14
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III.2. A felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított és az
államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, az államháztartáson kívüli és
egyéb forrásból származó bevételek biztosítják.

III.3. A Fenntartó hagyja jóvá a KRE költségvetését és zárszámadását.
III.4. A Fenntartó hagyja jóvá a KRE átszervezését, megszüntetését, más felsőoktatási intézményekkel
való egyesülését, különválását, felsőoktatási intézmények szövetségébe történő belépését, vagy
abból kilépését.
III.5. A Fenntartó törvényességi felügyeleti jogkörében ellátja az Nftv. 73-74. §-aiban foglalt
feladatokat, ellenőrzi az intézményi dokumentumokban foglaltak megtartását, jogszerűségét, az
intézmény működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen a
Fenntartó – megfelelő határidő tűzésével – felhívja a rektort a jogszabálysértő döntés orvoslására, a
szükséges intézkedés meghozatalára, és a továbbiakban az Nftv. 73-74. §-aiban foglaltak szerint jár
el.
A Fenntartó egyházi törvényességi felügyeleti jogkörében megsemmisíthet minden olyan egyetemi
szabályzatot vagy döntést, amely egyházi törvénybe ütközik.
III.6. A Fenntartó képviseli a KRE-t azokon a felsőszintű tárgyalásokon, amelyeket a Magyarországi
Református Egyház folytat a Kormánnyal, vagy megbízottjával.
III.7. A Dunamelléki Református Egyházkerületet a KRE Hittudományi Kara és Tanítóképző Főiskolai
Kara tekintetében a fenntartói jogokkal kapcsolatos kérdésekben egyeztetési és egyetértési jog illeti
meg.
IV.
A GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYOK
IV.1. A KRE éves költségvetés alapján, az Alapító Okiratban meghatározottak szerint, valamint
törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett önállóan gazdálkodik, és készíti
el feladatai ellátásával összefüggésben éves költségvetését. Előző évi költségvetési beszámolóját a
Fenntartó elé terjeszti.
A KRE a jóváhagyott éves összes kiadási és bevételi előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
A KRE az infrastruktúra szabad kapacitását hasznosíthatja.
IV.2. A KRE feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a KRE költségvetési kiadási előirányzatait
terhelő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás)
vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása, illetve az arról való
lemondás – törvényben meghatározott kivétellel – a KRE rektorának, vagy az általa megbízott
személynek (személyeknek) a hatáskörébe tartozik.
IV.3. A KRE rektora az általános szabályok érvényesítése mellett határozza meg a kiadások és a
bevételek bonyolításához, előzetes ellenőrzéséhez (szakmai igazolás, érvényesítés) kapcsolódó
intézményi munkarendet, az előirányzatok terhére, illetve javára történő utalványozásra és
ellenőrzésre felhatalmazott személyeket.
IV.4. A KRE pénzeszközeit az általa belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli.
IV.5. A KRE
hitelt a Fenntartó kezességvállalása esetén vehet fel;
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-

kezességet nem vállalhat;
váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el.

IV.6. 16
IV.7. A Dunamelléki Református Egyházkerület költségvetésében külön feltünteti a Hittudományi Kar
és a Tanítóképző Főiskolai Kar anyagi támogatását.

V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
V.1. A Károli Gáspár Református Egyetem egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a
Magyarországi Református Egyház – mint Fenntartó – a XIV. Zsinat 2019. november 20. napján
megtartott ülésén hagyta jóvá a ZS.-37/2019.11.20. számú határozatával.
V.2. A jelen Alapító Okirat az elfogadása napját követő napon lép hatályba.
V.3. A felvehető maximális hallgatói létszámot, valamint azon képzési területeket,
tudományterületeket és képzési szinteket, amelyeken a KRE képzést folytat, illetve folytathat, a jelen
Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Magyarországi Református Egyház
(fenntartó)
képviseletében:

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

16

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a ZS.T.-99/2016.12.14. számú határozatával.
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1. számú melléklet17
1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken a KRE képzést folytat, illetve folytathat:

Képzési terület
agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
hitéleti
informatika
jogi
műszaki
művészet
művészetközvetítés
orvos- és
egészségtudomány
sporttudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány
17

Képzési szint, amin a KRE képzést folytat,
illetve folytathat székhelyen, telephelyen,
székhelyen kívüli képzési helyen
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú

Képzési helyszín
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen
székhelyen kívül
székhelyen
telephelyen

Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával.
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továbbképzés,

székhelyen kívül

2. Tudományterületek, amelyeken doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik, illetve
folyhat:
-

agrártudományok
bölcsészettudományok
hittudomány
műszaki tudományok
művészetek
orvos- és egészségtudományok
társadalomtudományok
természettudományok

3. A maximálisan felvehető hallgatói létszám: 10.000 fő
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2. számú melléklet18
A Károli Gáspár Református Egyetem ingatlanjegyzéke
s.sz.

Cím

HRSZ.

Rendelkezé
s módja

Rendelkezés
mértéke

Tulajdonos

Funkció

37013

telek/
épület m2
(nettó
alapterület)
509

001.

1091 Budapest,
Kálvin tér 9.

tartós bérlet

100%

1/2 Dunamelléki
R.E.K. - 1/2 BP.
Északi R.E.M.

1091 Budapest,
Kálvin tér 7/A.

37016

1217/683

tartós
bérlet

100%

Kálvin téri R.E.K.

003.

1088 Budapest,
Reviczky u. 4.

36575

1460/4283

használt,
kezelt
fenntartói
tulajdon

100%

004.

1037 Budapest,
Bécsi út 324.

20023/4

18 752/3660

tartós bérlet

100%

Magyarországi
Református
Egyház haszonélvezet
KRE
LSI Alapítvány

oktatással
kapcsolatos egyéb
(Rektori Hivatal,
Kremlinológiai
Intézet)
oktatással
kapcsolatos egyéb
(Gazdasági
igazgatóság)
oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar)

002.

005.

1092 Budapest,
Ráday u. 28.
1092 Budapest,
Ráday u. 28.
1092 Budapest,
Mátyás u. 15. I.em.
8.
1042 Budapest,
Viola 2-4.

36846/1

354

tartós bérlet

100%

36840/1

3765/1623

tartós bérlet

100%

36980/0/
A/7

63

tulajdon

100%

71218

2370/3540

tartós bérlet

100%

008.

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

71182/5

8436/641

tartós bérlet

100%

009.

1042 Budapest,
Viola u. 3-5.

71329/21

1276/1207

tartós bérlet

100%

010.

1042 Budapest
Hajnal u. 13.

71329/24

1166/1102

tartós bérlet

100%

011.

1116 Budapest,
Temesvár u. 18.

3822/31

6754/3636

tartós
bérlet

100%

012.

2750 Nagykőrös,
Hősök tere 5.

5250/1

1987

tartós bérlet

100%

005.
006.

007.

18

1/1 Dunamelléki
R.E.K.
1/1 Dunamelléki
R.E.K.
KRE

Újpest
Önkormányzat KRE használati jog
2046.11.08-ig
Újpest
Önkormányzat KRE használati jog
2046.11.08-ig
Újpest
Önkormányzat KRE használati jog
2046.11.08-ig

Újpest
Önkormányzat KRE használati jog
2046.11.08-ig
1/1 Dunamelléki
R.E.K.
Nagykőrös Város
Önkormányzat

oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar,
Pszichológiai
Intézet)
oktatás
(Hittudományi Kar)
oktatás
(Hittudományi Kar)
szolgálati lakás,
szállás
(Hittudományi Kar)
oktatás (Állam- és
Jogtudományi Kar)

oktatással
kapcsolatos egyéb
(Állam- és
Jogtudományi Kar)
oktatás (Állam- és
Jogtudományi Kar,
Szociális és
Egészségtudományi
Kar és Tanítóképző
Főiskolai Kar)
kollégium

kollégium

oktatás
(Tanítóképző
Főiskolai Kar,

Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú és a ZS.-37/2019.11.20. számú
határozatával.
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s.sz.

013.
014.

015.
016.

017.

018.

019.

020.
021.

Cím

HRSZ.

telek/
épület m2
(nettó
alapterület)

Rendelkezé
s módja

Rendelkezés
mértéke

Tulajdonos

Funkció

Szociális és
Egészségtudományi
Kar)
egyéb

2750 Nagykőrös,
Tátra u. 2.
2750 Nagykőrös,
Arany János u. 28.

5249

323/890

tulajdon

100%

KRE

1941

1773/1956

tartós
bérlet

100%

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

kollégium

2750 Nagykőrös,
Rákóczi út 13.
2750 Nagykőrös,
Kecskeméti u. 75.
I./5.
2750 Nagykőrös,
Kecskeméti u. 75.
I./6.
2750 Nagykőrös,
Berzsenyi u. 8.

1657

577/ 298

tulajdon

100%

KRE

kollégium

3005/8/A
/5

54,9

tulajdon

100%

KRE

3005/8/A
/6

62,2

tulajdon

100%

KRE

1955

890/200

tulajdon

100%

KRE

szolgálati lakás,
szállás (Tanítóképző
Főiskolai Kar)
szolgálati lakás,
szállás (Tanítóképző
Főiskolai Kar)
szolgálati lakás,
szállás (Tanítóképző
Főiskolai Kar)

2750 Nagykőrös,
Gyopár u. 5/a. I./5.

5417/3/A
/5

54

tulajdon

100%

KRE

szolgálati lakás,
szállás (Tanítóképző
Főiskolai Kar)

2028 Pilismarót,
Rákóczi F. u. 51.

150/1

1244/120

tartós bérlet

100%

1/1 Dunamelléki
R.E.K.

üdülés, pihenés

6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. I.1.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. I.2.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. I.3.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. II.4.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. II.5.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. III.6.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. III.7.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A. III.8.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A.
6000 Kecskemét,
Festő u. 2/A.

7/2

566/59,7

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566/94,1

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566/128,9

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566 / 59,7

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566 / 94,1

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566 / 120,8

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566 / 59,7

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566 / 94,1

tulajdon

100%

KRE

lakás

7/2

566 / 8x21,3

tulajdon

100%

KRE

garázsok

7/2

566 / 25,2

tulajdon

100%

KRE

üzlet

7/2

566 / 25,2

tulajdon

100%

KRE

üzlet

7/2

566 / 25,3

tulajdon

100%

KRE

üzlet

7/2

566 / 26,7

tulajdon

100%

KRE

üzlet

022.
023.
023/1
023/2
023/3
023/4
023/5
023/6
023/7
023/8
023/916
023/1
7
023/1
8
023/1
9
023/2
0
024.
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s.sz.

Cím

HRSZ.

Rendelkezé
s módja

Rendelkezés
mértéke

Tulajdonos

Funkció

32726

telek/
épület m2
(nettó
alapterület)
7420/5465

025.

1146 Budapest,
Dózsa György út
25-27.

tartós bérlet

100%

Magyar Állam,
Fővárosi
Önkormányzat

1037 Budapest,
Kunigunda útja 2527. (Óbudai
Diákhotel)
1085 Budapest,
Horánszky u. 26.

18639/91

11613

tartós bérlet

100 %

”Lakhatás a
Jövőért”
Alapítvány

oktatás (Állam- és
Jogtudományi Kar
és Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar)
bérelt kollégium

026.

36641

785/2525

100%

1/1 Dunamelléki
R.E.K.

kollégium (Benda
Kálmán
Szakkollégium)

Károlyi-Csekonics
Palota
1088 Budapest,
Reviczky u. 6 –
Múzeum u. 17.
1042 Budapest,
Árpád út 161-163.

36578/1

2972/7721

használt,
kezelt
fenntartói
tulajdon
használt,
kezelt
fenntartói
tulajdon

100%

Magyarországi
Református
Egyház

oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar)

71329/23

9900/1646

Bérlemény
2027-ig

100%

1082 Budapest,
Baross u. 88. 1.
emelet 6/b.
1116 Budapest,
Karcag utca 41. 1.
emelet 4. ajtó
540043
Marosvásárhely
(Románia),
Forradalom u. 6.

35527/4/
A

97

tulajdon

100%

Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
KRE

oktatás
(Tanítóképző
Főiskolai Kar)
lakás

43705/0/
A/4
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tulajdon

100%

KRE

szolgálati lakás

-

207,3

egyéb

100%

oktatás
(Tanítóképző
Főiskolai Kar)

033.

527105 Illyefalva
(Románia),
Templom u. 403.

-

1080

egyéb

100%

Marosvásárhelyi
Református
Vártemplomi
Egyházközség
(Parohia
Reformata I.
Cetate)
Illyefalvi
Református
Egyház

034.

934 01 Léva
(Szlovákia), Szent
Mihály u. 38.

-

750

egyéb

100%

Lévai Református
Egyházközség

035.

90202 Beregszász,
(Ukrajna), Kossuth
tér 6.

-

7610,2

egyéb

100%

II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai
Magyar Főiskola

036.

24000 Szabadka
(Szerbia), Makszim
Gorkij u. 6/A.

-

147

egyéb

100%

Szekeres László
Alapítvány

037.

530203 Csíkszereda
(Románia), Szék u.
147.

-

1616

egyéb

100%

Gyulafehérvári
CaritasSzociomedikális
Ágazat Egyesület
(Asociația Caritas
Alba-IuliaAsistență
Medicală și
Socială)

027.

028.

029.

030.

031.

032.

oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar)
oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar)
oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar)
oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar)
oktatás (Bölcsészetés
Társadalomtudomá
nyi Kar)
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s.sz.

Cím

HRSZ.

038.

1022 Budapest,
Csopaki u. 6.

12175/4

telek/
épület m2
(nettó
alapterület)
3849

Rendelkezé
s módja

Rendelkezés
mértéke

Tulajdonos

Funkció

tulajdon

100%

KRE

oktatás
(Hittudományi Kar)
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3. számú melléklet19
A KRE szervezeti tagolása
I. A KRE vezetői

19

Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-7/2017.05.23. számú és a ZS.-37/2019.11.20. számú határozatával.

II. A KRE testületei20

20

Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú és a ZS.-37/2019.11.20. számú
határozatával.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ
OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (ZS.-38/2019.11.20.)

1. A 2019. szeptember 11-i elnökségi tanácsi ülésén a Zsinat Elnöksége – az Elnökségi Tanács
egyetértésével - a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány alapító okiratának
módosítását elfogadta.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyar Református Szeretetszolgálat
Alapítvány alapító okiratának módosítását jóváhagyja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ
OKIRATA
(a 2019. év október hó 15. napon kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Szeretetszolgálat a korábbiakban, mint a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati
Irodájának adománykoordinációs szolgálati ága működött, a Zsinat Zs-86/2006 sz. döntése alapján.
Tevékenysége eredményeként került sor katasztrófahelyzetbe jutott emberek segélyezésére,
szociálisan rászorulók támogatására, határon innen és túl gyülekezetetek, közösségek, oktatási,
egészségügyi és szociális intézmények segítésére.
Ezen tevékenységek anyagi támogatása és kibővítése, professzionalízációs szintjének emelése, a
karitatív célok anyagi és szervezeti bázisának megteremtése, a szolgálat nemzetközi kapcsolatainak
hathatósabb ápolása érdekében az alapító indokoltnak látja, hogy a Szeretetszolgálat a jövőben az
alapítótól elkülönült szervezeti formában, mint önálló jogi személyiségű alapítvány működjön.
A Magyarországi Református Egyház, mint alapító a társadalom széles körében jelentkező igények
kielégítése érdekében - erre a célra elkülönített vagyonnal - Alapítványt hoz létre.
Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre, tevékenységét a nyilvántartásba
vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
Az Alapító az Alapító Okiratot a Zs.-53/2017.11.22. és a 130477/2019. számú határozata
értelmében
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:
(A módosított részeket kivastagított, dőlt betűtípussal jelöljük)
2. AZ ALAPÍTÓ
A Magyarországi Református Egyház (székhely: 1146 Budapest, Abony i u.21.)
3. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (Rövidített megnevezés: MRSZ Alapítvány)
Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre, és közhasznú szervezetként tevékenykedik.
Az Alapítvány logója: egységes zöld színű, rajzolatán a földgömb osztott felső része, rajta
zászlósbárány, alatta felirat: ,,Magyar Református Szeretetszolgálat"
4. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYEI
Az Alapítvány székhelye:

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Fiók telephelyek: 4029 Debrecen, Leány utca 2.
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 41.
3600 Ózd, József Attila utca 25/A.
4211 Ebes Hrsz. 625/31.
4935 Gelénes, Kossuth Lajos út 20.
7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 12.
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8226 Alsóörs, Hrsz. 7.
6600 Szentes, Jókai utca 71.
5720 Sarkad, Vasút utca 17.
3555 Harsány, Kossuth út 47.
3400 Mezőkövesd, Varga Pál út 5.
1078 Budapest, Marek József utca 35.
1107 Budapest, Belényes utca 9.
3977 Zemplénagárd, Fő utca 31.
3600 Ózd, Pázmány út 3.
3974 Ricse, Rákóczi Ferenc utca 59.
3768 Bódvalenke, Szabadság út 40.
3987 Bodroghalom, Szabadság út 60.
5. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
Az alapítvány általános célja, hogy a rászoruló emberek megsegítésére irányuló szolgálatokat segítse,
fejlessze és ösztönözze az adománykoordinációt, továbbá hogy társadalom felé még
hangsúlyosabban üzenje: a Református Egyház a cselekvő hit egyháza.
Az MRSZ célul tűzi ki az elesettek, a nélkülözők, a szenvedők, a magányosok, az árvák, az özvegyek, az
éhezők, az erőtlenek, az üldözöttek, a betegek, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, katasztrófák áldozatainak és hozzátartozóiknak segítését és támogatását.
Ezen célok megvalósulása érdekében:
- az MRSZ Alapítvány pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjt a rászorulók
megsegítésére. Ennek érdekében akciókat, kampányokat szervez a segítségre szoruló
emberek, csoportok támogatására, és gondoskodik arról, hogy az összegyűlt adományok a
rászorulókhoz megérkezzenek.
- Az MRSZ Alapítvány az adománygyűjtést és a rászorulók segítését és támogatását
Magyarországon és külföldön egyaránt céljának tekinti. Az MRSZ kiemelt figyelemmel kíséri a
határon túli magyarság számára végzett szolgálati lehetőségeket.
-

Az MRSZ Alapítvány fontosnak tartja, hogy a kárpát-medencei református egyháztestek
együttműködésével egy egymásra figyelő testvéri kapcsolat jöjjön létre, amely segítséget és
támogatást nyújt, ha bármely tagja szenved vagy nélkülöz.

-

Az MRSZ Alapítvány a rászorulók segítésének érdekében önkénteseket toboroz, és számukra
segítő szolgálatokban történő részvételt szervez. Tevékenysége során a szociális
foglalkoztatás különböző formáit is igénybe veszi.

-

Az MRSZ Alapítvány céljai elérése érdekében együttműködik a magyarországi, külföldi és
nemzetközi segélyszervezetekkel, civil szervezetekkel, valamint központi és helyi kormányzati
szervekkel.
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Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
I.

Az Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
mint közhasznú tevékenység keretein belül az alapítvány a magyarországi, kárpátaljai és erdélyi
kritikus állapotban lévő betegek magyarországi gyógyíttatására gyűjt anyagi támogatást. Az
Alapítvány orvoscsoportot működtet. Az ő segítségükkel az Alapítvány olyan beteg emberek
számára nyújt egészségügyi ellátást, akik nem tudják finanszírozni orvosi kezeléseiket. Segítséget
nyújtanak a hajléktalanok orvosi ellátásában, az ellátórendszerhez történő eljuttatásában, a
betegségmegelőző szűrésekben. Az orvoscsoport továbbá részt vesz a katasztrófák áldozatainak
segítésében, ellátásában.
Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
- Az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi
ellátórendszer megfelelő mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és
hatékonyságú működése általános (szervezési, intézményi, oktatási, kutatási)
feltételeinek megteremtése, működtetésének biztosítása. (Az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 141. § (2) bek. (a) pont alapján állami közfeladat)
- az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. pont,
önkormányzati közfeladat)

II.

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, mint közhasznú tevékenység
keretein belül az alapítvány adománygyűjtést szervez a rászoruló családok megsegítésére, az
ország több nagyvárosában adománygyűjtő pontokat létesített, ahol fogadja a segítő szándékú
emberek felajánlásait, és megszervezi a beérkezett adományok szétosztását.
A nyugdíjas, szerény körülmények között élő személyeket számára támogatást nyújt, ennek
keretében élelmiszercsomagokat oszt szét, továbbá megad minden olyan természetbeni
segítségnyújtást, amit az alapítvány önkéntesei el tudnak végezni.
Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
- A szociális ellátás feltételeinek biztosítása (A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, állami és önkormányzati közfeladat)
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8. pont,
önkormányzati közfeladat)

III.

A közrend védelme, mentés, katasztrófa-elhárítás, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó
közhasznú tevékenység keretein belül az Alapítvány segíti a katasztrófákra történő felkészülést, a
katasztrófák elleni védekezést továbbá részt vesz a helyreállításban, és az újjáépítés feladataiban.
Az alapítvány krízistanfolyamokat szervez, a katasztrófahelyzetbe került személyek számára az
alapítvány segítői pszichológiai tanácsadást nyújtanak. Az alapítvány keretein belül működő
orvos-csoport részt vesz a helyszíni mentésben és a sérültek ellátásában. Az alapítvány pénzbeli
és természetbeni adományokat gyűjt, és közreműködik az adományoknak a rászorultak részére
történő elszállításában és szétosztásában.
Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
-

A katasztrófavédelem, a védekezés egységes irányítása (A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 1.
§, ( 1) bekezdés, állami közfeladat)
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IV.

A Gyermek- és ifjúságvédelem közhasznú tevékenységen belül az alapítvány kiemelt célként
kezeli a hátrányos helyzetű, szerény anyagi körülmények között élő gyermekek megsegítését.
Ennek érdekében a rászoruló gyermekek részére adományokat gyűjt, támogatja a tehetséges
fiatalok tanulmányait.
Az alapítvány tevékenysége elősegíti a gyermekek családban történő nevelkedését,
támogatást nyújt olyan gyermekházak részére, ahol megtanítják a fiatal édesanyákat a
gyermeknevelés és gondozás legalapvetőbb elemeire.
Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
- A gyermekvédelmi rendszer működtetése (A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdése alapján állami és
önkormányzati közfeladat)

V.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységen belül az
alapítvány támogatja a tehetséges, de szerény anyagi körülmények között élő diákok
tanulmányait, anyagi támogatást gyűjt a hazai, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki oktatási
Intézményekben tanuló tehetséges, de szegény tanulók ösztöndíjára.
Hátrányos helyzetű térségekben élő köznevelési intézményekben tanuló diákok, fiatalok
tanulmányi felzárkózása, és sikeres munkaerőpiaci integrációja érdekében mentor szolgáltatás
szervezése, amely kiterjed mind szociális életvezetési mentálhigiénés pedagógiai, digitális
kompetencia és pályaorientáció területére is.

Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
- Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú ingyenes és mindenki
számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása (A nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján állami
közfeladat)
- Helyi önkormányzatokkal, a településeken működő református egyházközségekkel
és intézményekkel együttműködésben az MRSZ célja a hátrányos helyzetű lakosság
felzárkózása érdekében, részére kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása,
a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. 7. pontja alapján.

VI.

Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység keretein belül, hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű
rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, ehhez kapcsolódó rehabilitációs
tanácsadói és rehabilitációs mentori szolgáltatások biztosítása, segítő szolgáltatások
biztosítása, a megmaradt készségek hasznosítása és fejlesztése a nyílt munkaerőpiaci
érvényesülés érdekében, ajándéktárgyak és kézműves termékek készítése, valamint igény
esetén azok adományozása és átadása céges partnerek számára a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 2.§ (5) bekezdése,
valamint a 16. §-a alapján.
Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
A megváltozott munkaképességű munkavállalók egységes keretrendszer szerinti
foglalkoztatása a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáról,
valamint
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
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foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm.
rendelet 2.§ (1) bekezdése, a 11.§ (2) bekezdése, valamint a 17.§-a alapján.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásainak és szolgáltatásainak
biztosítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 327/2011 (XII.2.) Korm. rendelet 19.§ (4) bekezdése alapján.
VII.

Munkaerőpiaci szolgáltatás közhasznú tevékenységén belül az MRSZ az alábbi
tevékenységeket végzi a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 1.§ c) pontja, 8. § és 9. § -ok
alapján:
- elősegíti a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód érvényesülését, a szegregáció megelőzését,
- összehangolja és támogatják a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalát a munkáltatói
elvárások összefoglalásával és munkavállalói készségek fejlesztésével,
- előmozdítja a vállalatok társadalmi felelősségvállalását,
- elősegíti a munkaerő-piaci átmenetek munkavállalói oldalról történő kezelésének
támogatását, adaptációs készségek kialakítását,
- fiatalokat készít fel a munkaerő-piacra történő belépésre.

VIII.

A közfoglalkoztatás területén az MRSZ az alábbi közfeladatokat látja el:
- közfoglalkoztatás - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról szóló a 2011. évi CVI. törvény - 1§ (2) bekezdése értelmében,
- foglalkoztatás elősegítése - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény - 8.§ (4) bekezdése értelmében.

Az alapítvány, céljával összhangban, vállalkozási tevékenységet folytathat olyan módon, hogy
azzal, közhasznú tevékenységeit támogatja, illetve a vállalkozási tevékenység pozitív eredményét
közhasznú célokra, illetve közhasznú tevékenysége infrastruktúrájának fejlesztésére fordítja.

6. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA
Az Alapítvány induló vagyona 10.000.000.- Ft. / azaz tízmillió forint /
Az. alapító a fenti összeget jelen okirat aláírását követő 15 napon belül vállalja az alapítvány nevére
megnyitandó számlára befizetni.
Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány vagyonából mind a tőkeösszeg, mind a kamatok
felhasználhatóak.
Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli. A kuratórium a vagyon felhasználásáról egyszerű
szótöbbséggel meghozott határozattal jogosult dönteni - ez alól kivételt képeznek az alapító
okiratban meghatározott olyan döntések, amelyek érvényességéhez minősített többséget írnak elő.
Az alapítvány vagyonából vagyoni szolgáltatás annak a személynek, csoportnak, támogatott rétegnek
nyújtható, akit a kuratórium határozatában megjelöl. A támogatások odaítélése történhet a
kuratórium kezdeményezése alapján, egyéni vagy közösségi kérelmekre, illetve a kuratórium által
kiírt pályázatok útján.
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A kuratórium az alapítványi célok hatékony megvalósítására, a kuratórium döntéseinek
végrehajtására munkaszervezetet hozhat létre melynek működése szervezeti és működési
szabályzatban rendezi.
7. CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy szabadon
csatlakozhat, ha az Alapítvány céljával egyetért és ezen alapító okirat tartalmát elfogadja.
A csatlakozás történhet úgy is, hogy a csatlakozó pénzt fizet be az alapítvány számlájára, de történhet
a támogatás dologi adomány formájában is. Amennyiben a dologi adomány, vagy ajándék
közvetlenül az alapítványi célokhoz nem használható fel, úgy azt a kuratórium határozata szerint
értékesíteni kell, és ennek értéke gyarapítja az alapítvány vagyonát.
A csatlakozás alapítói jogokkal nem jár.
Amennyiben az adományozó feltételt szab, úgy annak elfogadásáról a kuratórium dönt.
8. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELÉSE
Az alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium, melynek tagjait az alapító jelöli ki.
Az alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos munkáért a munkát végző kuratóriumi tagot az
alapítvány vagyonából a Kuratórium erre vonatkozó határozata szerinti díjazás illeti meg.
Az alapító az Alapítvány kezelésével 5 tagú Kuratóriumot (kezelőszervet) bíz meg. Az első kuratórium
tagjainak megbízási ideje a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedésének napjától számított 2 év, ezt
követően pedig 6 év.
A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve, a kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.
A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelményekre és kizáró okokra a Ptk. 3:22. § -ban foglaltakat
kell alkalmazni.
Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátratozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Az alapító fenntartja magának a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A Kuratórium tagjai:
Dr. Kálmán Csaba (8226 Alsóörs, Templom utca 14.)
Kiss Péter (3778 Varbó, Dózsa György út 1.)
Oláh István (4031 Debrecen, Gyepűsor 59.)
Veres Sándor (1031 Budapest, Lőpormalom utca 9. 1/4A.)
Szalai László (4900 Fehérgyarmat, Krúdy u. 29.)
A Kuratórium elnöke: Oláh István (4031 Debrecen, Gyepűsor 59.)
A kuratórium titkára: Veres Sándor (1031 Budapest, Lőpormalom u.9.)
A kuratórium tagjai megbízatásukat 2016. év november hó 29. naptól 2022. év december hó 31.
napig látják el.
A kuratóriumi tagság megszűnik a határozott idő lejártával, a tagok halálával, a vezető tiszségviselő
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
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lemondásával továbbá a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az alapító visszahívhatja. A visszahívást az alapító köteles megindokolni és a
kuratóriumi taggal személyes átvétel útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként közölni.
A kuratóriumi tagság a visszahívás kézbesítésétől számított 15. napon szűnik meg.
A Kuratórium ülés tartása nélkül is jogosult határozathozatalra. A Kuratórium elnöke a tagok részére
a határozattervezet megküldésével kezdeményezi a határozathozatalt. A tagok a határozat
kézhezvételétől számított nyolc napon belül küldik meg szavazatukat a Kuratórium elnöke részére. Az
ülés tartása nélküli döntéshozatalra egyebekben a Ptk. szabályai az irányadók.
A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapító jogosult az új kuratóriumi tagokat kijelölni.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A kuratórium tagjai ezen tisztség ellátását külön nyilatkozatban vállalták, és nyilatkoztak arról, hogy
velük szemben törvényi összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A kuratórium tagjai az alapítóval
szervezeti kapcsolatban nem állnak, a Zsinatnak, zsinati bizottságnak, vagy Zsinatnak alárendelt
szervezetnek, intézménynek nem tagjai, nem alkalmazottai.
A kuratórium képviseletére az elnök, illetve akadályoztatása esetén a titkár önálló aláírással jogosult.
A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat a kuratórium
elnöke gyakorolja. Az egyéb munkáltatói részjogosítványokat az elnök a munkaszervezetben
meghatározott vezetőknek az szmsz-ben meghatározott módon átadhatja.
A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság:
- az elnök a titkárral együtt, vagy
- az elnök akadályoztatása esetén a titkár bármely másik kuratóriumi taggal együttes
aláírással,
- a titkár akadályoztatása esetén az elnök bármely másik kuratóriumi taggal együttes
aláírással jogosult.
A bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium az elnök mellett a munkaszervezet vezetőjét is
kijelölheti.
A Kuratórium feladata és felelősségi köre:
- Az ügyvezető kinevezése (az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat a kuratóriumi elnök
gyakorolja),
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-

Az éves szakmai programterv jóváhagyása,
Az éves költségvetés jóváhagyása,
Az éves beszámoló jóváhagyása,
A közhasznúsági melléklet jóváhagyása,
Az adománygyűjtési, segélyezési, ill. a szolgálatstruktúrára vonatkozó stratégia
jóváhagyása,
Döntés a költségvetésben elfogadott rendes gazdálkodás körén kívüli,
5.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásokról,
Az alapítvány bankszámlái felett rendelkező személyek kijelölése.

A kuratórium ezen határozatokat a kuratórium tagjai csak személyes jelenléttel megtartott
kuratóriumi ülésen hozhatják meg.
A kuratórium hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben a kuratórium tagjai emailen vagy faxon is
megküldhetik véleményüket.
Az ügyvezető feladata és felelősségi köre:
- Az ügyvezető önállóan képviseli az alapítványt más személyekkel szemben.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Utalványoz.
- Elkészíti és folyamatosan karbantartja az Alapítvány Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
- Gondoskodik a szervezet működéséhez szükséges egyéb belső szabályzatok
elkészíttetéséről és betartatásáról.
- Működteti az alapítványt és meghozza az ehhez szükséges operatív döntéseket. Az
ügyvezető 5.000.000 Ft-ig önállóan dönt, ezen összeg feletti kötelezettségvállalásokkal
kapcsolatosan köteles a Kuratórium jóváhagyását kérni.
- Gondoskodik az éves szakmai programterv és az éves költségvetés elkészítéséről és
azok Kuratórium általi engedélyeztetéséről.
- Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági kiegészítő mellékletét a kuratórium
elé terjeszti.
- Rendszeresen beszámol az Alapítvány működéséről a Kuratóriumnak a Kuratórium által
igényelt gyakorisággal.

9. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE
A kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az ülések összehívásáról a
kuratórium elnöke köteles gondoskodni. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés
összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő
tag is összehívhatja.
A kuratórium összehívására vonatkozó meghívót az ülés határnapja előtt legalább 8 nappal ki kell
küldeni. A meghívóban közölni kell, az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és
helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét is.
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A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Amennyiben az ülés nem határozatképes, úgy azt megtartani nem lehet. A szavazás során minden
tagnak egy szavazata van.
A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati irodájának vezetője és a Zsinat Diakóniai és
Egészségügyi Bizottságának tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesznek részt, a
határozatok hozatalában, az alapítvány kezelésében azonban nem vehetnek részt.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbségi határozattal hozza. Az egyszerű
szótöbbségi határozat alól kivételt képez, ha a minősített többségű szavazást jogszabály, vagy az
alapító okirat írja elő.
A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivételt képeznek ez alól személyi
kérdésekben való döntések, valamint azon esetek, amelyekben a titkos szavazást - személyiségi
jogokra tekintettel - kuratórium ülésein jelenlévő tagok legalább 1/3-a kéri.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni és a hozott határozatokat külön könyvben kell
nyilvántartani. A határozatok könyvéből ki kell derülnie a döntés tartalmának, időpontjának,
hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának. Nyílt szavazás esetén fel kell
tüntetni a szavazásban részt vevők személyét is. A kuratórium ezen határozatokról vezetett
nyilvántartása nyilvános, az bárki által megtekinthető. A határozatok könyvét, valamint az alapítvány
gazdálkodásával, működésével kapcsolatos ügyiratokat az alapítvány székhelyén kell őrizni. Ezen
nyilvántartásról a kuratórium elnöke köteles gondoskodni.
A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz,
az a határozatot 15 napon belül írásban is megkapja.
A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról is, hogy a szervezet éves beszámolója a naptári évet
követő év április 15-ig elkészüljön és azt a kuratórium május 1-ig megtárgyalja. A beszámoló
megtárgyalására vonatkozó kuratóriumi ülés meghívójához az írásos beszámolót is mellékelni kell. A
beszámolót a kuratórium jelenlévő tagjai 2/3-os minősített többségű szavazattal fogadják el.
Az elfogadott éves beszámolót a kuratórium titkára köteles tájékoztatásul megküldeni az alapítónak.
Köteles további minden olyan körülményről a Zsinat Elnökségét értesíteni, mely alapítói intézkedést
tesz szükségessé. (pl. kuratóriumi tag lemondása, felügyelő bizottság alapításának szükségessége.)
10. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA ÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
Az alapítvány önálló jogi személy és a rá vonatkozó hatályos törvények és rendeletek szerint
gazdálkodik. Az Alapítvány gazdálkodása során köteles betartani a közhasznú szervezetre vonatkozó
törvényi előírásokat.
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Civil szervezettel, állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor
köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású.
Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, ha a
támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés
meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a
döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret kimerüléséig a támogatás odaítélésére
vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.
11. KÖZHASZNÚSÁGI SZABÁLYOK
Az Alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény alapján végzi közhasznú tevékenységét így bárki számára
nyitott, nem zárja ki, hogy bárki részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból rendezvényein részt
vegyen.
Az Alapítvány kötelezi magát, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt.
Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy esetleges vállalkozási tevékenységét csak közhasznú
vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez, és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a létesítő
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja. A vállalkozási tevékenység
megkezdéséről és módjáról a kuratórium egyhangú szavazattal jogosult dönteni.
Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem
csatlakozhat alapítványhoz.
Az Alapítvány kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során megfelel az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvényben foglalt nyilvántartási és beszámolási szabályokról szóló rendelkezéseknek.
Ennek megfelelően az Alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles
közhasznúsági mellékletet készíteni, a közhasznúsági mellékletet a kuratórium fogadja el legalább
2/3-ad arányú többségi szavazattal. Az Alapítvány éves közhasznúsági melléklete nyilvános, abba
bárki betekinthet, illetőleg saját költségére arról másolatot készíthet.
A szervezet beszámolója és a közhasznúsági melléklet tartalmára az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
29. § (2) (6) és (7) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.
A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni a vezető szerv döntéseinek, továbbá az Alapítvány
működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, az Alapítvány éves beszámolójának és
közhasznúsági mellékletének nyilvánosságra hozásáról, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az
bárki számára hozzáférhetővé váljon. Erre tekintettel a vezető szerv döntéseit, továbbá az Alapítvány
működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi felhívást és közlést, az éves beszámolót és
közhasznúsági mellékletet az Alapítvány saját honlapján (www.jobbadni.hu ) közzé kell tenni.
Az alapítvány működésével kapcsolatos iratait a székhelyén őrzi, az iratokba az elnökkel vagy titkárral
történő előzetes időpont egyeztetést követően bárki betekinthet.
12. AZ ALAPÍTVÁ NY FELÜGYELŐ SZERVE
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Az Alapítvány a kezelő szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre.
A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő szerv üléseit évente legalább egy
alkalommal tartja. Az üléseket a felügyelő szerv elnöke hívja össze. A meghívót legkésőbb 8 nappal az
ülés időpontját megelőzően kézbesíteni kell a tagoknak. A meghívóban közölni kell a tagokkal az ülés
helyét, idejét és napirendjét. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a felügyelő bizottság tagjainak
legalább a fele jelen van. A felügyelő szerv határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza.
Az MRSZ Alapítvány felügyelő szervének tagjai:
Ábrám Tibor (3528 Miskolc, Fövényszer u. 67.)
Dr. Adorján Gusztáv (4400 Nyíregyháza, Sarkantyú út 23/B.)
Csomós József (3895 Gönc, Kossuth u.75. )
Dr. Fekete Károly (4225 Debrecen, Telek u. 64.)
Dr. Huszár Pál (8100 Várpalota, Rákóczi u.1.)
Steinbach József (8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 24.)
Szabó István (1126 Budapest, Böszörményi út 28.)
A felügyelő szerv elnöke: Dr. Fekete Károly (4225 Debrecen, Telek u. 64.)
A felügyelő szerv tagjainak megbízatási ideje 2016. év november hó 29. naptól 2021. év december hó
31. napig terjedő időtartamra szól.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást
-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság űzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletbezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
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A felügyelő szerv a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok
gyakorlójának számol be.
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
A felügyelő szerv köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelő szerv a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy
fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.
A felügyelő szerv tagjait a kuratórium ülésekre meg kell hívni, azon tanácskozási joggal vehetnek
részt.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetőt és kuratóriumot tájékoztatni és a
kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése
során jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás
történt, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Az intézkedésre
jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő
szerv is jogosult. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedés nem
történik meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó
szervet.
13. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium köteles értesíteni az alapítói jogokat
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok
bekövetkeztét közli a felügyelő szervvel is.
Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül
érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz
bejelenteni a megszűnési okot.
Amennyiben úgy szűnik meg az Alapítvány, hogy felhasználható vagyona marad, úgy az alapító által
rendelkezésre bocsátott vagyon visszaszáll az alapítóra, de a csatlakozás során megnövekedett
vagyont más hasonló célú alapítvány támogatására kell felhasználni.
14. MEGHATALMAZÁS
Az alapító az alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elkészítésére,
ellenjegyzésére és a módosítások nyilvántartásba vételével kapcsolatos bírósági eljárásban a
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képviselet ellátására meghatalmazást a Veres Lajos Ügyvédi Irodának - Dr. Veres Lajos ügyvéd
ügyintézése mellett (1055 Budapest, Markó utca 7. VI/9.).
Az alapító erre felhatalmazott képviselője ezen okiratot, mint alapítói szándékának mindenben
megfelelőt helybenhagyólag aláírta.

Budapest, 2019. év október hó 15. napon

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
mint alapító képviseletében:

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Záradék:
Az Alapító Okirat módosítása a 4., 5., valamint a 8. pontokat érinti.
Alulírott ellenjegyző ügyvéd igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az Alapító Okirat módosítása alapján hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem:
Budapesten, 2019. év október hó 15. napon

dr. Veres Lajos ügyvéd (KASZ: 36071300)
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A ZSINAT HATÁROZATA A MEGÜRESEDETT ZSINATI TANÁCSI ÉS ZSINATI NYUGDÍJINTÉZETI
INTÉZŐBIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL (ZS.-39/2019.11.20.)

1. A Zsinati Tanácsban a Dunamelléki Református Egyházkerület részéről két hely
megüresedett. Nagytiszteletű Bellai Zoltán püspöki főtanácsos úr (Dunántúli Református
Egyházkerület) elhunyt és emiatt a Zsinati Tanácsban és a Zsinati Nyugdíjintézeti
Intézőbizottságban betöltött tisztsége megüresedett.
2. A Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye – 1996. évi I. törvény 57. § (1)-(2)
bekezdés - alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület a Zsinati Tanácsba Rácz József
esperes urat (Tolnai Református Egyházmegye) és dr. P. Tóth Zoltán gondnok urat (Északpesti
Református Egyházmegye), továbbá a Dunántúli Református Egyházkerület a Zsinati
Tanácsba Máté László esperes urat (Tatai Református Egyházmegye) és a Zsinati
Nyugdíjintézeti Intézőbizottságba Kótai János zsinati tagot jelölte a megüresedett helyekre.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata ülésén lezajlott választás eredménye alapján a
Zsinat a zsinati tanácsi megüresedett helyekre Rácz József esperes urat, dr. P. Tóth Zoltán
gondnok urat és Máté László esperes urat, a Zsinati Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
megüresedett helyére Kótai János zsinati tagot megválasztotta.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÚJ ÉNEKESKÖNYVÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-40/2019.11.20.)

A Zsinat a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottságának munkáját megköszönve elfogadja
az új énekeskönyv előterjesztett változatát. Megbízza a Református Kálvin Kiadót, hogy ez alapján
készítse el az énekeskönyv nyomdába adható változatát, és az RKK-t az énekeskönyv digitális
változata elkészítésével. Az új énekeskönyv kiegészítő részeivel és a még hátralévő technikai
módosításokkal kapcsolatban a szükséges döntéseket a Zsinat Elnöksége hozza meg.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MÁDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGNEK A MÁDI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNYT ÉRINTŐ NÉVHASZNÁLATI KÉRELME ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.41/2019.11.20.)

1. A Mádi Református Egyházközség a Mádi Református Egyházközségért Alapítvány
„református” jelző névhasználata tárgyában kérelmet terjesztett elő a Magyarországi
Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 58. § (1) bekezdése alapján.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Mádi Református Egyházközségnek a Mádi
Református Egyházközségért Alapítvány „református” jelző névhasználata tárgyában
benyújtott kérelmét elfogadja.
Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI SZAKBIZOTTSÁGOK BESZÁMOLÓINAK ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.42/2019.11.20.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Oktatásügyi Bizottság beszámolóját
elfogadja.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Teológiai és Tanulmányi Bizottság
beszámolóját elfogadja.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Gazdasági Bizottság beszámolóját
elfogadja.
4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Missziói Bizottság beszámolóját
elfogadja.
5. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság és
Zsinati Ösztöndíjas Bizottság beszámolóját elfogadja.
6. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága Bizottság
beszámolóját elfogadja.
7. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
beszámolóját elfogadja.
8. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kommunikációs Bizottság beszámolóját
elfogadja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEI
2019. ÉVI BESZÁMOLÓINAK ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-43/2019.11.20.)
1. A Zsinat a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményeinek 2019. évi
beszámolóinak elfogadásáról együttesen határoz.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az MRE Bethesda Gyermekkórháza 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Református Missziói Központ 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az MRE Szeretetszolgálati Iroda 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
5. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az MRE Kálvin János Kiadója 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
6. A Magyarországi Református
beszámolóját elfogadja.

Egyház

Zsinata

a

Reformátusok

Lapja

2019.

évi

7. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az MRE Zsinati Oktatási Iroda 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
8. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Református Pedagógiai Intézet 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
9. A Magyarországi Református
beszámolóját elfogadja.

Egyház

Zsinata

a

Református

EGYMI

2019.

évi

10. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Károli Gáspár Református Egyetem 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
11. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2019. évi
beszámolóját elfogadja.
12. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Wáli István Református Cigány Szakkollégium
2019. évi beszámolóját elfogadja.
13. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Budapesti Református Cigány Szakkollégium
2019. évi beszámolóját elfogadja.
Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA
OSZTÁLYAINAK IDŐKÖZI SZAKMAI BESZÁMOLÓI ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-44/2019.11.20.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala
osztályainak időközi szakmai beszámolóit elfogadja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

76

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI TANÁCSA 2019.
DECEMBER 11-ÉRE MEGHIRDETETT ÜLÉSÉNEK ELMARADÁSÁRÓL (ZS.-45/2019.11.20.)

1. A Zsinat jóváhagyja az Elnökségi Tanács javaslatát, amely szerint a 2019. december 11-ére
meghirdetetett zsinati tanácsi ülés ne kerüljön megtartásra, és hogy a közegyház a 2020. évi
költségvetés elfogadásáig a 2019. évi költségvetés időarányos részével gazdálkodjon 2020.
január 1-től (Gt. 12. § (3) bekezdés).
2. A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget, köznevelési egyenlegrendezés és egyéb, a Zsinati
Tanács hatáskörébe tartozó halasztást nem tűrő ügyekben való döntések meghozatalára. Az
elnökség ezen ügyekben hozott előkészítői anyagait és döntéseit utólagos jóváhagyásra a
következő Zsinati Tanács ülése elé terjeszti.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE
(1995. ÉVI I. TÖRVÉNY) MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-46/2019.11.20.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház köznevelési
törvénye (1995. évi I. törvény) módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja.
2. a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) módosítása
2020. január 1-jén lép hatályba.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház köznevelési
törvényét (1995. évi I. törvény) a 2019. évi VIII. törvénnyel módosítja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

2019. ÉVI VIII. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE (1995. ÉVI I. TÖRVÉNY)
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. § A Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) 3. § (1) bekezdés
az f) ponttal az alábbiak szerint kiegészül:
3. § (1) Intézményt alapíthat, fenntarthat:
a) a Magyarországi Református Egyház (a Zsinat),
b) egyházkerület,
c) egyházmegye,
d) egyházközség,
e) református felsőoktatási intézmény,
f) a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza.
2. § A Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) 58. § (1)
bekezdés az f) ponttal az alábbiak szerint kiegészül:
58. § (1) A megbízás feltételei:
a) református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció;
b) az adott intézményre előírt legmagasabb pedagógiai végzettség, valamint
c) öt éves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben,
d) erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
e) vezetésre való alkalmasság,
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f) pedagógus szakvizsga keretében protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett
szakképzettség.
3. § A Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) Vhu. 12. § a (2)
és (3) bekezdéssel az alábbiak szerint kiegészül:
Vhu. 12. § (1) Különleges méltánylást érdemlő esetben, evangélikus felekezetű jelentkező
esetén az intézmény fenntartójának legfőbb testülete adhat felmentést az 58. § (1) a)
pontjában foglalt feltételek alól.
(2) Protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettségként elfogadhatók az
alábbiak:
-

ha a vezető a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.-ben)
meghatározott keretek között közoktatási (köznevelési) vezetőképzésben pedagógus
szakvizsgát szerzett, valamint elvégezte a Református Pedagógiai Intézet
„Értékorientált vezetés” című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzését és
tanúsítványt szerez.

-

ha a vezető az Nftv.-ben meghatározott keretek között más szakterületen pedagógus
szakvizsgát szerzett, valamint elvégezte a „Protestáns köznevelési vezető” szakvizsgát
adó, szakirányú továbbképzésnek választáson alapuló ismeretköreit (összesen 55
kredit), és eleget tett a képzés zárásáról szóló tanúsítvány kiadási feltételeinek.
ha a vezető nem rendelkezik pedagógus szakvizsgával, akkor oklevelet kell szereznie a
„Protestáns köznevelési vezető” szakvizsgát adó, szakirányú továbbképzési szakán.

-

(3) A protestáns köznevelési vezetőképzésben való részvétel 2025. szeptember 1-jétől válik
a vezetői megbízás feltételévé. A református köznevelési intézményekben e határozat
hatálybalépésekor már foglalkoztatott vezetők számára az „Értékorientált vezetés” 30 órás
akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvétel szakmai képzési költségeit a Zsinat
2020 és 2025 között a Református Pedagógiai Intézet költségvetésén keresztül biztosítja.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. § A 2019. évi VIII. törvényt a Magyarországi Református Egyház 2015. február 25-én megnyílt XIV.
Zsinatának 14. ülése a ZS.-46/2019.11.20. számú zsinati határozatával fogadta el.
A 2019. évi VIII. törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

79

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELSŐOKTATÁSÁRÓL SZÓLÓ
2014. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-47/2019.11.20.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház
felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja.
2. a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény módosítása
2020. január 1-jén lép hatályba.
3. A Felsőoktatási Tanácsadó Testület a hatályba lépéstől számított 30 napon belül köteles
alakuló ülését megtartani és saját tagjai közül elnökét jelen zsinati ciklus hátralévő idejére
megválasztani.
4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház
felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvényt a 2019. évi IX. törvénnyel módosítja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

2019. ÉVI IX. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELSŐOKTATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI V. TÖRVÉNY
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. § A Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény 5. § (2)-(4)
bekezdések az alábbiak szerint módosulnak:
5. § (1) Az MRE Zsinatának Oktatásügyi Szakbizottsága a felsőoktatási szakkérdésekben szakmai
tanácsadó, véleményező és döntés-előkészítő feladatok ellátására Felsőoktatási Tanácsadó
Testületet (a továbbiakban: FTT) hoz létre és működtet.
(2) Az FTT-nek az MRE négy egyházkerületének lelkészi elnöke, valamint az MRE felsőoktatási
intézményeinek egy-egy képviselője a tagja. Az FTT intézményi képviselő tagjait a református
felsőoktatási intézmények rektorai delegálják. A testület tagjainak megbízatása egy zsinati ciklus
idejére szól, és az tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.
(3) Az FTT megalakulásakor az intézményi képviselő tagok közül elnököt választ. Az elnök
megbízatása az FTT megbízatásának időtartamára szól. Az elnök feladata az FTT üléseinek
előkészítése, összehívása, levezetése, határozatainak és állásfoglalásainak képviselete, az illetékes
egyházi és állami fórumokkal és testületekkel – jelen paragrafus szerinti – kapcsolattartás, az FTT
képviselete.
(4) Az FTT működését az Oktatásügyi Szakbizottság működési szabályzatának keretein belül végzi.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
2. § A 2019. évi IX. törvényt a Magyarországi Református Egyház 2015. február 25-én megnyílt XIV.
Zsinatának 14. ülése a ZS.-47/2019.11.20. számú zsinati határozatával fogadta el.

A 2019. évi IX. törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS
NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI IV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-48/2019.11.20.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek
ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi IV. törvény módosítására vonatkozó
előterjesztést elfogadja.
2. A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2018.
évi IV. törvény módosításai 2019. november 21-én lépnek hatályba, kivéve a Nyugdíjtv. 28. §
(4) bekezdés b) pont módosításában foglaltakat, amelyet a 2019. január 1-jét követően indult
eljárásokra kell alkalmazni. A módosítások a hatálybalépést megelőzően indult eljárásokban a
törvény személyi hatálya alatt állókra nézve csak előnyös módon alkalmazhatók.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház a 2019. évi
VII. törvénnyel módosítja.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

2019. ÉVI VII. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL
SZÓLÓ 2018. ÉVI IV. TÖRVÉNY
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. § A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi
IV. törvény 7. § a 22. ponttal az alábbiak szerint kiegészül:
7. § E törvény alkalmazásában
22. ellátási szorzó: a NYIB által az országos lelkészi átlagjövedelem figyelembevételével javasolt
szám, amit a Zsinati Tanács állapít meg évente.
2. § A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi
IV. törvény 28. § (1) bekezdés és (4) bekezdés b) pont az alábbiak szerint módosul:
28. § (1) Az öregségi és a rokkantsági nyugdíj-kiegészítés, vagy rokkantsági részbeni ellátáskiegészítés összegét a törvény hatályba lépésétől számított pontrendszer alapján kell
megállapítani. Az éves mérlegbeszámoló összeállításakor az ellátási szorzót a NYIB javaslatára az
országos lelkészi átlagjövedelem figyelembevételével a Zsinati Tanács állapítja meg évente. Ezt
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követően a Nyugdíjintézet minden nyugdíjintézeti tagra kiszámítja a tárgyévi átlaghoz
viszonyított szorzószámot. A nyugdíj-kiegészítés megállapítása során az évi négy tizedesig
számított pontok számtani középértékét kell megszorozni a lelkészi szolgálat utolsó időpontjára
érvényes ellátási szorzó (átlagjavadalom) értékével (mely az utolsó időpontot megelőző öt
naptári év, évenkénti ellátási szorzóinak átlaga). A nyugdíj-kiegészítés megállapításakor a
pontátlag számításánál azokat az éveket, amelyeket a nyugdíjba lépő, javadalom nélkül töltött,
vagy amikor nem a Nyugdíjintézethez tartozóként csak jelen törvény hatályba lépése előtti
elismerési díjat fizetett, a teljes szolgálati időből le kell vonni.
(4) a) A nyugdíj összege az állami nyugdíjból és a Nyugdíjintézet által fizetett nyugdíjkiegészítésből tevődik össze.
b) A folyósításra kerülő lelkészi nyugdíj-kiegészítés megállapítása során az (1) bekezdésben írtak
szerint kiszámított összegből levonásra kerül a jogosult javára a megállapításkor irányadó állami
minimálbér alapján számított nyugdíj összege. Ha az állami nyugdíjbiztosítási szerv, illetőleg a
Nyugdíjintézet által az állami minimálbér alapján külön-külön kiszámított nyugdíj összegek
között eltérés mutatkozna, a kisebbik összeget kell levonni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. § A 2019. évi VII. törvényt a Magyarországi Református Egyház 2015. február 25-én megnyílt XIV.
Zsinatának 14. ülése a ZS.-48/2019.11.20. számú zsinati határozatával fogadta el.
A 2019. évi VII. törvény 2019. november 21-én lép hatályba, kivéve a Nyugdíjtv. 28. § (4) bekezdés b)
pont módosításában foglaltakat, amelyet a 2019. január 1-jét követően indult eljárásokra kell
alkalmazni.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA a 2021. ÉVI KÖTELEZŐ PERSELYADOMÁNY KEDVEZMÉNYEZETTJÉRŐL (ZS.49/2019.11.21.)

A Zsinat Elnöksége javasolja, hogy a 2021. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése a
Kisvárdai Református Egyházközség (Tiszántúli Református Egyházkerület) javára legyen meghirdetve.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A SZERETETSZOLGÁLATI IRODA RÉSZÉRE A KÖZEGYHÁZI
SZERETETSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÓI JOGAINAK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS
JOGUTÓDLÁSRÓL (ZS.-50/2019.11.21.)

1. A Szeretetszolgálati Iroda (2020. január 1-jétől Diakóniai Iroda - a továbbiakban: Iroda)
jelenleg a szeretetszolgálati intézmények egyes fenntartói részjogosultságainak gyakorlója. A
Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: MRE) 2019. április 10-i ülésén elfogadott,
2019. évi VI. törvényével módosított, Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról
szóló 2000. évi II. törvénye 16. § (1) bekezdése alapján 2020. január 1-jétől az Iroda önálló és
teljes jogkörű fenntartója az MRE, vagy az MRE felhatalmazása alapján az Iroda által
alapított, közegyházi szeretetszolgálati intézményeknek és szolgálatoknak.
2. Ezen intézményekre vonatkozó fenntartói jogok és státusz átadásával ezek vonatkozásában
az Iroda, a MRE részét képező belső, egyházi jogi személyként 2020. január 1-jével a MRE
teljes körű jogutódjának minősül és a jövőben a saját nevében gyakorolhatja és teljesítheti a
közegyházi szeretetintézmények fenntartói jogainak körébe tartozó jogokat és
kötelezettségeket.
3. A fenntartói jogutódlás nem érint más, nem a fenntartói jogok körébe tartozó egyéb
jogviszonyokat, különös tekintettel a tulajdoni viszonyokra.
4. A fenntartói jogok tekintetében jelen határozat szerint megvalósuló jogutódlásnak nem
feltétele, hogy az MRE vagyonának bizonyos része a jogutódlással tovább működő belső jogi
személyre szálljon át.
5. Jelen fenntartói jogutódlással az Irodára átszálló kötelezettségek teljesítéséért fennáll az MRE
mögöttes felelőssége.
Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ÉS A ZSINATI TANÁCS 2020. ÉVI ÜLÉSEINEK ÜTEMEZÉSE
TÁRGYÁBAN (ZS-51/2019.11.21.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadja a Zsinat és a Zsinati Tanács 2020. évi üléseinek
ütemezését azzal, hogy szükség szerint további zsinati tanácsi ülések hívhatók össze az év folyamán.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK A 2019. MÁRCIUS 30-TÓL 2019. NOVEMBER 10IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN TETT INTÉZKEDÉSEINEK ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-52/2019.11.20.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinat Elnökségének a Zsinat hatáskörében tett
intézkedéseiről szóló jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi, és a tett intézkedéseket a maga
részéről megerősíti.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI
TOVÁBBKÉPZÉS TÁRGYÁBAN (ZS.-53/2019.11.20.)

INTÉZMÉNYVEZETŐ-KÉPZÉS

ÉS

A Zsinat ZS.-27/2019.04.10. számú határozatával, Református Oktatási Stratégia I. ütemének
megvalósításaként elrendelte – többek között - keresztyén (református) vezetőképzés és
továbbképzés lehetőségének megteremtését és – távlatilag – kötelezettségét. E határozat gyakorlati
megvalósítása érdekében a Zsinat a következő
határozatokat
hozza:
1. A Zsinat tudomásul veszi, hogy a Református Pedagógiai Intézet a Driestar Keresztyén
Főiskolával (Hollandia) együttműködve akkreditálta az „Értékorientált vezetés” 30 órás
akkreditált pedagógus-továbbképzést, és azt keresztyén (református) vezetőtovábbképzésként fogadja el.
2. A Zsinat 120 kredites „Protestáns köznevelési vezető” pedagógus szakvizsgát adó szakirányú
továbbképzés létesítését és indítását rendeli el. A 277/1997 Kormányrendelet alapján a
szakvizsga megszervezésére – beleértve a képzési és kimeneti követelmények, tantervek
elkészítését és kiadását, a tanulmányi és vizsgarendet, a záróvizsgát és oklevelet, az oktatók
és hallgatók jogállását stb. – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. A Zsinat a szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási dokumentációjának
kidolgozásával és nyilvántartásba vételi eljárásának lefolytatásával az általa fenntartott Károli
Gáspár Református Egyetemet bízza meg. Határidő: 2020. június 30.
4. A Zsinat az MRE 1995. évi I. (köznevelési) törvényében az alábbiak szerint rendelkezik a
református köznevelési intézmények vezetői számára előírt képesítésekről:
58. § (1) A (vezetői) megbízás feltételei:
a) református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció;
b) az adott intézményre előírt legmagasabb pedagógiai végzettség, valamint
c) öt éves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben,
d) erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
e) vezetésre való alkalmasság,
f) pedagógus szakvizsga keretében protestáns köznevelési vezetőképzésben
szerzett szakképzettség.
A protestáns köznevelési vezetőképzésben való részvétel 2025. szeptember 1-jétől válik a
vezetői megbízás feltételévé. A református köznevelési intézményekben e határozat
hatálybalépésekor már foglalkoztatott vezetők számára az „Értékorientált vezetés” 30 órás
akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvétel szakmai képzési költségeit a Zsinat
2020 és 2025 között a Református Pedagógiai Intézet költségvetésén keresztül biztosítja.
5. A Zsinat az MRE 1995. évi I. (köznevelési) törvényének Végrehajtási utasításában az 58. § (1)
f) pontjával kapcsolatban a következőket szabályozza:
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Protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettségként elfogadhatók az
alábbiak:
-

ha a vezető a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.-ben) meghatározott
keretek között közoktatási (köznevelési) vezetőképzésben pedagógus szakvizsgát
szerzett, valamint elvégezte a Református Pedagógiai Intézet „Értékorientált vezetés”
című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzését és tanúsítványt szerez.

-

ha a vezető az Nftv.-ben meghatározott keretek között más szakterületen pedagógus
szakvizsgát szerzett, valamint elvégezte a „Protestáns köznevelési vezető” szakvizsgát
adó, szakirányú továbbképzésének választáson alapuló ismeretköreit (összesen 55
kredit), és eleget tett a képzés zárásáról szóló tanúsítvány kiadási feltételeinek.
ha a vezető nem rendelkezik pedagógus szakvizsgával, akkor oklevelet kell szereznie a
„Protestáns köznevelési vezető” szakvizsgát adó, szakirányú továbbképzési szakán.

-

6. A Zsinat felhívja az általa fenntartott Károli Gáspár Református Egyetemet és Református
Pedagógiai Intézetet, hogy a fenti pedagógus-továbbképzések tartalmi és szervezési
kérdéseiben szoros együttműködésben járjanak el.
7. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – elnökségének előterjesztése alapján – úgy
határoz, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanácskozási Szabályzata és
Ügyrendje 28. § (5) bekezdés szerint a Magyarországi Református Egyház köznevelési
törvénye (1995. évi I. törvény) módosítására vonatkozó előterjesztést két olvasatban
tárgyalja.
8. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház köznevelési
törvénye (1995. évi I. törvény) módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban
elfogadja azzal, hogy a második olvasatban történő tárgyalásra a mai ülésnap délutáni
részében fog sor kerülni.

Balatonszárszó, 2019. november 20.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA
INTÉZMÉNYEI ALAPÍTÓ OKIRATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-54/2019.11.21.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Gondviselés Háza Református Idősek Otthona
(Biharkeresztes) alapító okiratának módosítását elfogadja.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szivárvány Református Idősek Otthona
(Borsodgeszt) alapító okiratának módosítását elfogadja.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Cédrus Református Egyesített Szociális
Intézmény (Baja) alapító okiratának módosítását elfogadja.
4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Dunaalmási Református Szeretetház
Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthona alapító okiratának módosítását elfogadja.
5. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Ékes Kapu Református Fogyatékos ÁpolóGondozó Otthon (Kiskunhalas) alapító okiratának módosítását elfogadja.
6. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Filadelfia Ház - Fogyatékosokat Segítő
Református Központ (Budapest) alapító okiratának módosítását elfogadja.
7. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kálvin János Református Idősek Otthona
(Budapest) alapító okiratának módosítását elfogadja.
8. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői
Hálózat (Debrecen) alapító okiratának módosítását elfogadja.
9. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Kallódó
Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona (MRE KIMM, Ráckeresztúr) alapító okiratának
módosítását elfogadja.
10. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Idősek Református Szeretetotthona
Leányfalu alapító okiratának módosítását elfogadja.
11. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház
– Családok Átmeneti Otthona (Miskolc) alapító okiratának módosítását elfogadja.
12. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magdaléneum Fogyatékosok Református
Ápoló, Gondozó Otthona (Nyíregyháza) alapító okiratának módosítását elfogadja.
13. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a „Mandulavirág” Fogyatékossággal Élők
Református Szeretetotthona (Zalaegerszeg) alapító okiratának módosítását elfogadja.
14. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Méliusz Juhász Péter Református Idősek
Otthona (Debrecen) alapító okiratának módosítását elfogadja.
15. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Molnár Mária Református Fogyatékos ÁpolóGondozó Otthon (Cegléd) alapító okiratának módosítását elfogadja.
16. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kiss Ferenc Református Idősek Otthona
(Mosdós) alapító okiratának módosítását elfogadja.
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17. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Béthel Református Szeretetotthon – Idősek
Otthona (Nemesbikk) alapító okiratának módosítását elfogadja.
18. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Nyugat-magyarországi Református
Nevelőszülői Hálózat (Budapest) alapító okiratának módosítását elfogadja.
19. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Orgona Református Egyesített Szociális
Intézmény (Kiskunmajsa) alapító okiratának módosítását elfogadja.
20. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon
Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény (Őrbottyán) alapító okiratának módosítását
elfogadja.
21. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a „FÉSZEK” Fogyatékosok Református ÁpolóGondozó Otthona (Sajósenye) alapító okiratának módosítását elfogadja.
22. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon
(Budapest) alapító okiratának módosítását elfogadja.
23. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református
Otthona (Tiszafüred) alapító okiratának módosítását elfogadja.
24. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Újváros
Drogambulancia (Dunaújváros) alapító okiratának módosítását elfogadja.
25. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Válaszút
Misszió (Budapest) alapító okiratának módosítását elfogadja.
26. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsarolyáni Református Idősek Otthona alapító
okiratának módosítását elfogadja.
27. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Barnabás Református Támogató Szolgálat
(Budapest) alapító okiratának módosítását elfogadja.
28. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Dániel Református Támogató és Házigondozó
Szolgálat (Zalaegerszeg) alapító okiratának módosítását elfogadja.
29. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Filemon Református Támogató Szolgálat
(Keszthely) alapító okiratának módosítását elfogadja.
30. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az István Református Támogató Szolgálat
(Debrecen) alapító okiratának módosítását elfogadja.
31. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Lukács Református Támogató Szolgálat (Pécs)
alapító okiratának módosítását elfogadja.
32. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Molnár Mária Református Támogató Szolgálat
(Cegléd) alapító okiratának módosítását elfogadja.
33. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Nehémiás Református Támogató Szolgálat
(Szolnok) alapító okiratának módosítását elfogadja.
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34. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szilász Református Támogató Szolgálat
(Szekszárd) alapító okiratának módosítását elfogadja.
35. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szivárvány Református Támogató Szolgálat
(Tiszafüred) alapító okiratának módosítását elfogadja.
36. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Tábita Református Támogató Szolgálat
(Székesfehérvár) alapító okiratának módosítását elfogadja.
37. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Timótheus Református Támogató Szolgálat
(Miskolc) alapító okiratának módosítását elfogadja.
38. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Biharkeresztesi Napkelet Tanoda alapító
okiratának módosítását elfogadja.
39. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Dencsházi Tanoda alapító okiratának
módosítását elfogadja.
40. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Almáskert Gyerekház (Dencsháza) alapító
okiratának módosítását elfogadja.
41. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Csillagvár Gyerekház (Mezőcsokonya) alapító
okiratának módosítását elfogadja.
42. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Biztos Kezdet Gyerekház Sellye alapító
okiratának módosítását elfogadja.
43. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Hajnalcsillag Tanoda (Kecskemét) alapító
okiratának módosítását elfogadja.
44. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Bölcs Salamon Tanoda (Jánd) alapító
okiratának módosítását elfogadja.
45. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kisszekeresi Tanoda alapító okiratának
módosítását elfogadja.
46. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Komádi Tanoda alapító okiratának
módosítását elfogadja.
47. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Okányi Tanoda alapító okiratának
módosítását elfogadja.
48. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Sellyei Tanoda alapító okiratának módosítását
elfogadja.
49. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szatmárcsekei Tanoda alapító okiratának
módosítását elfogadja.
50. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szendrői Mustármag Tanoda alapító
okiratának módosítását elfogadja.
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51. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat aláírja.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Gondviselés Háza Református Idősek Otthona
2. Az intézmény székhelye:
4110 Biharkeresztes, Nagy Sándor u. 11-13.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2004. december 15.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Szivárvány Református Idősek Otthona
2. Az intézmény székhelye:
4326 Borsodgeszt, Fő u. 57.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője a Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
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12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2009. november 20.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény
2. Az intézmény székhelye:
6500 Baja, Pokorny u. 1-3.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelyei:
1. 6500 Baja, Pokorny u. 7.
2. 6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
3. 6500 Baja, Telcs E. u. 8.
4. 6500 Baja, Szabadság út 81/B.
5. 6500 Baja, Rókus u. 47.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást, bentlakásos ellátást, valamint alapszolgáltatást nyújtó szociális
intézmény.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás
8790 Egyéb bentlakásos ellátás
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
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5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8130 Zöldterület-kezelés
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője a Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2009. január 1.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthona
2. Az intézmény székhelye:
2545 Dunaalmás, Jókai M. u. 16.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona és lakóotthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
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12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).
14. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Az alapítás időpontja: 1951. május 18.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Ékes Kapu Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon
2. Az intézmény rövidített neve:
Ékes Kapu Református Otthon
3. Az intézmény székhelye:
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 20. szám II. emelet
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
4. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
5. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
6. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
7. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
8. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
9. Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona.
10. Az intézmény tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú
vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki
és menti fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
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13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2011. november 18.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1.

Az intézmény neve:
Filadelfia Ház - Fogyatékosokat Segítő Református Központ
Rövid megnevezés: Filadelfia Ház

2.

Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.

3.

Az intézmény telephelye:
1089 Budapest, Baross u. 120. fszt. 1.

4.

A feladatellátás helye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
1089 Budapest, Baross u. 120. fszt. 1.

5. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
6. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
7. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott szervek.
8. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
9. Az intézmény típusa:
Szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek nappali ellátása.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
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12. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
Az intézményvezető.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. Az intézmény alapításának időpontja:
2010. november 18.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
17. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Kálvin János Református Idősek Otthona
2. Az intézmény székhelye:
1125 Budapest, Nógrádi u. 12-14.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
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12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2004. július 23.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény teljes neve:
Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat
2. Az intézmény székhelye:
4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója, címe:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott
szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8.

Az intézmény típusa:
- Nevelőszülői hálózat
- Otthont nyújtó, szakellátást biztosító gyermekvédelmi intézmény.

9.

Az intézmény alaptevékenysége:
Gyermekvédelmi szakellátás:
a. otthont nyújtó ellátás, nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás
b. utógondozói ellátás
c. utógondozás
TEÁOR szám szerint:
8790 Egyéb bentlakásos ellátás

10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 11. Az intézmény ellátási területe: országos.
12. Az intézmény működési területe:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Csongrád megye
Nógrád megye

13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú
vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki
és menti fel.
14. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, valamint a belső szabályzókban
meghatározottak szerinti esetekben: az intézmény vezetője.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult
beszerzéseit és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke: 17. Az alapítás időpontja: 2017. november 22.
A szolgálat 2018. január 1-től kezdi meg működését.
18. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
19. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona
Az intézmény rövidített elnevezése: MRE KIMM
2. Az intézmény székhelye:
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelyei:
1. 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45.
2. 2465 Ráckeresztúr, Madách u. 6.
3. 2465 Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 4.
4. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.
5. 2462 Martonvásár, Mikszáth Kálmán u. 20.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy.
8. Az intézmény típusa:
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szenvedélybetegek részére.
Rehabilitációs, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás.
Szociális foglalkoztatás:
- munka-rehabilitációs foglalkoztatás
- fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8720
Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8610
Fekvőbeteg-ellátás, szakmakód
- 2303 gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció,
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8622

- 1806 addiktológiai rehabilitáció
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 2302 gyermek-, és ifjúságaddiktológia (gondozó J7)
- 1801 addiktológia (gondozó J7)

Szociális foglalkoztatás tevékenységei:
TEÁOR szám szerint:
5629
Egyéb vendéglátás
8219
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8130
Zöldterület kezelés
0113
Zöldség, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0128
Fűszer, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése
0125
Egyéb gyümölcs héjastermésű termesztése
1089
Máshova nem sorolható egyéb élelmiszer gyártása
9820
Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
8129
Egyéb takarítás
8121
Általános épülettakarítás
4332
Épületasztalos szerkezet-szerelése
4321
Villanyszerelés
4322
Víz-, gáz, fűtés-, légkondicionáló szerelése
3312
Ipari gép, berendezés javítása
3109
Egyéb bútor gyártása
9524
Bútor, lakberendezési tárgyak javítása
Egyéb tevékenységek:
TEÁOR szám szerint:
8690
8559
9319
9329
5629
6820

Egyéb humán egészségügyi-ellátás
Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
Egyéb sporttevékenység
Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
11. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
12. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).
13. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.
14. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.

111

15. Az alapítás időpontja: 1997. január 21.
16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
17. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Idősek Református Szeretetotthona Leányfalu
2. Az intézmény székhelye:
2016 Leányfalu, Szent Imre herceg u. 1.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 1965. január 01.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház – Családok Átmeneti Otthona
2. Az intézmény székhelye:
3532 Miskolc, Maros u. 7.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
3956 Viss, Kolozsvári u. 20. (Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház – Családok
Átmeneti Otthona vissi telephelye)
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Családok átmeneti otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8790 Egyéb bentlakásos ellátás
10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
11. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
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12. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
13. Az alapítás időpontja: 1996. november 20.
14. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
15. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona
2. Az intézmény székhelye:
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 160.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelyei:
1. 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 71.
2. 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 73.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona és lakóotthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).
14. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Az alapítás időpontja: 1941. augusztus 20.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
„Mandulavirág” Fogyatékossággal Élők Református Szeretetotthona
2. Az intézmény székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 53/A
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek nappali ellátása, gondozóháza és ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
5629 Egyéb vendéglátás
8121 Általános épülettakarítás
8130 Zöldterület-kezelés
9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
3299 Egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
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Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú
vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi
ki/rendeli ki és menti fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- a 3. pontban meghatározott ingatlan a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdona,
- az ingóságok részben a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdona, részben a fenntartó, részben az intézmény tulajdona.
14. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata külön megállapodás szerint a
Magyarországi Református Egyház használatba adja a 3. pontban meghatározott ingatlant
és külön megállapodásban felsorolt ingóságokat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Az alapítás időpontja: 2011. május 27.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona
2. Az intézmény székhelye:
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 64.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályan
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
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12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 1938. január 1.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon
2. Az intézmény székhelye:
2700 Cegléd, Bercsényi u. 5.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
2700 Cegléd, Batthyány utca 15.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
A 3. pontban megjelölt telephelyek mindegyikére vonatkozóan:
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
A 3. pontban megjelölt telephelyek mindegyikére vonatkozóan:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
A székhelyre és telephelyre vonatkozóan:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
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Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).
14. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Az alapítás időpontja: 1951. január 1.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Kiss Ferenc Református Idősek Otthona
2. Az intézmény székhelye:
7257 Mosdós, Petőfi u. 4.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú
vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki
és menti fel.
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12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2002. július 1.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona
2. Az intézmény székhelye:
3592 Nemesbikk, Petőfi u. 15.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
3932 Erdőbénye, Kossuth u. 13.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú
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vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki
és menti fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 1996. március 01.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat
2. Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény alapítója, címe:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
4. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
5. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott
szervek.
6. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
7.

Az intézmény típusa:
- Nevelőszülői hálózat
- Otthont nyújtó, szakellátást biztosító gyermekvédelmi intézmény.

8.

Az intézmény alaptevékenysége:
Gyermekvédelmi szakellátás:
a. otthont nyújtó ellátás, nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás
b. utógondozói ellátás
c. utógondozás
TEÁOR szám szerint:
8790 Egyéb bentlakásos ellátás

9. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 10. Az intézmény ellátási területe: országos.
11. Az intézmény működési területe:
a. Budapest Főváros
b. Pest megye
c. Bács-Kiskun megye
d. Komárom-Esztergom megye
e. Fejér megye
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Tolna megye
Baranya megye
Győr-Moson-Sopron megye
Veszprém megye
Somogy megye
Vas megye
Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, valamint a belső szabályzókban
meghatározottak szerinti esetekben: az intézmény vezetője.
14. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult
beszerzéseit és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
15. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke: 16. Az alapítás időpontja: 2008. november 20.
A szolgálat 2009. január 1-től kezdte meg működését.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
2. Az intézmény székhelye:
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelyei:
1. 6120 Kiskunmajsa, Béke tér 2.
2. 6120 Kiskunmajsa, Kuksós u. 80.
3. 6131 Szank, Jókai u. 2.
4. 6131 Szank, Rákóczi u. 25.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakónia Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást, bentlakásos ellátást, valamint alapszolgáltatást nyújtó szociális
intézmény.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2011. május 27.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Juhász Zsófia Református Szeretetotthon
Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény
2. Az intézmény székhelye:
2162 Őrbottyán, Csomádi út 2.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8130 Zöldterület-kezelés
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).
14. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat. Az intézmény
kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Az alapítás időpontja: 1951. január 1.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
„FÉSZEK” Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona
2. Az intézmény székhelye:
3712 Sajósenye, Kossuth L. u. 16.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 1951. január 01.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Schweitzer Albert Református Szeretetotthon
2. Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hermina út 51.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
1171 Budapest, Lemberg u. 20.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
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12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 1979. szeptember 1.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-jén lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona
2. Az intézmény székhelye:
5350 Tiszafüred, Temető út l.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).
14. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat.
15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
16. Az alapítás időpontja: 1936. január 1.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia
Az intézmény rövidített elnevezése: MRE Újváros Drogambulancia
2. Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 1.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelyei:
2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 5.
2400 Dunaújváros, Petőfi u. 1/A.
2400 Dunaújváros, Tölgyfa köz 5.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
- Általános szakmai felügyelet: Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió Drogterápiás Otthona
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy.
8. Az intézmény típusa:
- Járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény
- Szociális alapszolgáltatást és szakellátást nyújtó intézmény.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Egészségügyi tevékenység:
Addiktológiai szakrendelés és gondozás (1801 szakmakód)
Gyermek- és ifjúságaddiktológiai szakrendelés és gondozás
(2302)
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Szociális tevékenység:
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Támogatott lakhatás
Egyéb tevékenységek:
TEÁOR szám szerint:
8690
8559
9319
9329
8121
8130
0128
0113
8219

Egyéb humán egészségügyi-ellátás
Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
Egyéb sporttevékenység
Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység
Általános épülettakarítás
Zöldterület-kezelés
Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
11. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
12. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
- A 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti ingatlan Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tulajdona, melyet használatba ad az intézménynek;
- a 2400 Dunaújváros, Petőfi u. 1/A. sz. alatti ingatlan a fenntartó tulajdona;
- 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 5. a fenntartó tulajdona;
- 2400 Dunaújváros, Tölgyfa köz 5. sz. alatti ingatlan, melyet az intézmény bérel,
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).
13. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.
14. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
15. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
16. Az alapítás időpontja: 2011. november 18.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.
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Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió
Az intézmény rövidített elnevezése: MRE Válaszút Misszió
2. Az intézmény székhelye:
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/0/A/12) (Drogkonzultációs Iroda)
3. Az intézmény telephelyei:
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/0/A/1) (Támogatott lakhatás)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/0/A/4) (Támogatott lakhatás)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/0/A/6) (Támogatott lakhatás)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/0/A/9) (Támogatott lakhatás)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/0/A/11) (Drogkonzultációs Iroda)
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. (Hrsz.: 6809/0/A/13) (Drogkonzultációs Iroda)
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
- Általános szakmai felügyelet: Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió Drogterápiás Otthona
- A tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott
szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy.
8. Az intézmény típusa:
- Járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény
- Szociális alapszolgáltatást és szakellátást nyújtó intézmény.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Egészségügyi tevékenység:
Addiktológiai szakrendelés és gondozás (1801 szakmakód)
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Szociális tevékenység:
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Támogatott lakhatás
Egyéb tevékenységek:
TEÁOR szám szerint:
8690 Egyéb humán egészségügyi-ellátás
8559 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység
Vállalkozási tevékenységként ellátható tevékenységek:
4761 Könyv-kiskereskedelem
4771 Ruházat kiskereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5629 Egyéb vendéglátás
5630 Italszolgáltatás
5811 Könyvkiadás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7810 Munkaközvetítés
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
11. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
12. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit
és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
13. Az alapítás időpontja: 1992. január 1.
14. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
15. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.
Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Zsarolyáni Református Idősek Otthona
2. Az intézmény székhelye:
4961 Zsarolyán, Fő u. 16.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
Részben önálló gazdálkodású.
8. Az intézmény típusa:
Idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona.
9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény világi státuszú intézményvezetőjét a Diakóniai Iroda irodavezetője Zsinat
Elnökségének jóváhagyásával nevezi ki és menti fel. Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nevezi ki/rendeli ki és menti
fel.
12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.
13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
14. Az alapítás időpontja: 2009. november 20.
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
16. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

147

ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Barnabás Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária körút 200. (29768/2 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint: 8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
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13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Dániel Református Támogató és Házigondozó Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. I/9. (2947/4/A/21. hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás és házi segítségnyújtás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
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A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Filemon Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
8360 Keszthely, Zeppelin tér 1. (1118/4/A/4. hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:

152

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
István Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
4028 Debrecen, Kassai út 129. II. em. 218. (4562/4 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
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A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Lukács Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
7632 Pécs, Testvérvárosok tere 2/1. (21166/51 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
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13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Molnár Mária Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
2700 Cegléd, Bercsényi utca 5. (3562 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
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A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. január 1.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Nehémiás Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1. (917 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:

160

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Szilász Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
7100 Szekszárd, Széchenyi út 48. (1896/5 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
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A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Az intézmény neve:
Szivárvány Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
5350 Tiszafüred, Temető út 1. (1221/4 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
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A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2005. szeptember 16.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Tábita Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
8000 Székesfehérvár, Jancsár út 45. 5/j. (5862/4/A/162 hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.
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13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2010. szeptember 1.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Timótheus Református Támogató Szolgálat
2. Az intézmény székhelye:
3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 5. 105. (7633/12/A. hrsz.)
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
5. Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. Az intézmény felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek.
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. Az intézmény formája:
Szociális alapszolgáltatás.
9. Az intézmény típusa:
Támogató szolgáltatás.
10. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint: Nincs.
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője nevezi
ki határozott időre.

168

13. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott
személy.
14. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
15. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. A szervezet neve:
Biharkeresztesi Napkelet Tanoda
2. A szervezet székhelye:
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 16.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. A szervezet neve:
Dencsházi Tanoda
2. A szervezet székhelye:
7915 Dencsháza, Petőfi Sándor u. 59.
A székhely az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. Az intézmény telephelye:
Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. A szervezet neve:
Almáskert Gyerekház
2. A szervezet székhelye:
7915 Dencsháza, Petőfi S. u. 59.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
A szervezet nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Biztos kezdet gyerekház (személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás gyermekek esélynövelő szolgáltatásai).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – Biztos Kezdet Gyerekház, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása
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11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A szervezet alapításának időpontja:
2017. március 1.
15. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
17. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Csillagvár Gyerekház
2. A szervezet székhelye:
7434 Mezőcsokonya, Dózsa György u. 1.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
A szervezet nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Biztos kezdet gyerekház (személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás gyermekek esélynövelő szolgáltatásai).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – Biztos Kezdet Gyerekház, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.92 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása
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11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A szervezet alapításának időpontja:
2019. április 10.
15. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
17. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Biztos Kezdet Gyerekház Sellye
2. A szervezet székhelye:
7960 Sellye, Domb utca 9.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
A szervezet nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Biztos kezdet gyerekház (személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás gyermekek esélynövelő szolgáltatásai).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – Biztos Kezdet Gyerekház, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.93 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A szervezet alapításának időpontja:
2019. április 10.
15. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
17. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Hajnalcsillag Tanoda
2. A szervezet székhelye:
6000 Kecskemét, Műkerti sétány 38.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
A szervezet nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Bölcs Salamon Tanoda
2. A szervezet székhelye:
4841 Jánd, Rákóczi u. 28.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Kisszekeresi Tanoda
2. A szervezet székhelye:
4963 Kisszekeres, Kossuth út 18.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Komádi Tanoda
2. A szervezet székhelye:
4138 Komádi, Dózsa Gy. u. 3.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. A szervezet neve:
Okányi Tanoda
2. A szervezet székhelye:
5534 Okány, Kossuth u. 11.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Sellyei Tanoda
2. A szervezet székhelye:
7960 Sellye, Dózsa György út 3.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Szatmárcsekei Tanoda
2. A szervezet székhelye:
4945 Szatmárcseke, Táncsics u. 4.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A szervezet neve:
Szendrői Mustármag Tanoda
2. A szervezet székhelye:
3752 Szendrő, Rákóczi u. 27.
A székhely a szervezet alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely.
3. A szervezet telephelye:
A szervezet telephellyel nem rendelkezik.
4. A szervezet alapítója:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
5. A szervezet fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
6. A szervezet felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház
Diakóniai Iroda
- A szervezet telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szervek.
7. A szervezet jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy
8. A szervezet típusa:
Tanoda (társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó,
prevenciós szolgáltatás).
9. A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekek esélynövelő szolgáltatása – tanoda, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
alapján.
Hatályos TEAOR’08 szerint:
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10. A szervezet kiegészítő tevékenysége:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének), a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
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A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek. alapján.
11. A szervezet vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a szervezet működésére vonatkozó belső egyházi jogforrásokban
megjelölt személy nevezi ki határozott időre.
12. A szervezet képviseletére jogosult személy:
Az MRE Diakóniai Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez.
14. A tevékenység megkezdésének időpontja:
2016. november 1.
15. A szervezet alapításának időpontja:
2019. január 1.
16. A szervezet gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. A szervezet jogosult beszerzéseit és
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani az egyházi belső szabályzók adta korlátok között.
17. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2019. november 21-én
a ZS.-54/2019.11.21. sz. határozatával fogadta el.
18. Jelen alapító okirat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balatonszárszó, 2019. november 21.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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