
ZSINATI HATÁROZAT 

A KIEMELKEDŐ MUNKÁT VÉGZŐ REFORMÁTUS PEDAGÓGUSOK 

KITÜNTETÉSE TÁRGYÁBAN 

A Zsinat a kiemelkedő szakmai munkát végző református pedagógusok 

szolgálatának elismeréseként Makkai Sándor- és Imre Sándor-díjat alapít. 

I. 

“A református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai 

gyakorlatba” tevékenység körében elévülhetetlen érdemeket szerzett 

magyarországi és határon túli pedagógusok részére a Magyarországi Református 

Egyház Zsinata “Makkai Sándor-díj”-at alapít. 

1. A díj adományozásának feltételei: 

– több éves óvónői, tanítói vagy tanári tevékenység magyar református közoktatási 

intézményben, 

– kiemelkedő szakmai munka, 

– példamutató emberi-hitbeli magatartás. 

2. Az oktatási intézmény vezetősége az arra méltónak tartott pedagógust 

kitüntetésre felterjeszti az illetékes Igazgatótanácshoz. A felterjesztést az 

egyházkerület iskolaügyi (fő)tanácsosa – véleményének csatolásával – továbbítja a 

Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályához, amely azt a Zsinat Iskolaügyi Bizottsága elé 

terjeszti. Az Iskolaügyi Bizottság a végleges javaslatot a Zsinat Elnökségi 

Tanácsához továbbítja jóváhagyásra. 

3. Az ajánlások beküldési határideje: május 2. 

4. A kitüntetett “Makkai Sándor-díj” oklevelet és 50 000 Ft nettó pénzdíjat kap. 

(Az összeg értékállósága évente felülvizsgálandó.) 

5. Az oklevél kézzel merített papír, bársony tokban. Az oklevél címlapján a 

Magyarországi Református Egyház címere, alatta fejcímként “Makkai Sándor-díj” 

felirat olvasható. 

6. A díj évente három pedagógusnak adományozható, akik közül egynek mindig 

határon túli pedagógusnak kell lennie. 

7. A díjjal jutalmazottak névsorát – valamint a küldő intézmények nevét – a 

“Református Egyház” c. hivatalos lapban kell közzétenni. 



8. A díjat először 1998-ban, majd évente egy alkalommal az országos református 

tanévnyitón a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi vagy világi 

elnöke adja át a díjazottaknak. 

II. 

A “református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért” a Magyarországi 

Református Egyház Zsinata, “Imre Sándor-díj”-at alapít. 

1. A díj adományozásának feltételei: 

– több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért más területen folytatott, 

kiemelkedő szakmai tevékenység, 

– példamutató emberi-hitbeli magatartás. 

2. Az oktatási intézmény vezetősége az arra méltónak tartott pedagógust 

kitüntetésre felterjeszti az illetékes Igazgatótanácshoz. A felterjesztést az 

egyházkerület iskolaügyi (fő-)tanácsosa – véleményének csatolásával – továbbítja a 

Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályához, amely azt a Zsinat Iskolaügyi Bizottsága elé 

terjeszti. Az Iskolaügyi Bizottság a végleges javaslatot a Zsinat Elnökségi 

Tanácsához továbbítja jóváhagyásra. 

3. Az ajánlások beküldési határideje: május 1. 

4. A kitüntetett “Imre Sándor-díj” oklevelet és 100 000 Ft nettó pénzdíjat kap. (Az 

összeg értékállósága évente felülvizsgálandó.) 

5. Az oklevél kézzel merített papír, bársony tokban. Az oklevél címlapján a 

Magyarországi Református Egyház címere, alatta fejcímként “Imre Sándor-díj” 

felirat olvasható. 

6. A díj évente egy pedagógusnak adományozható. 

7. A díjjal jutalmazott pedagógus nevét – valamint a küldő intézmény nevét – a 

“Református Egyház” c. hivatalos lapban kell közzétenni. 

8. A díjat először 1998-ban, majd évente egy alkalommal az Országos Protestáns 

Napok zárórendezvényén a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi 

vagy világi elnöke adja át a díjazottnak (Zs-14/1997.). 

Budapest, 1997. november 19. 

 


