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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A 2012. FEBrUár 22-I ülésén hoZott hAtároZAtAInAk 
végrEhAjtásáról sZóló BEsZámoló tárgyáBAn
ZS.T. - 168/2012.05.23.

A zsinati tanács, a zsinat elnökségének a 2012. február 22-i ülésén hozott határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2012. május 23.

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 
2012. május 23-i ülésének határozatai

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

BEsZámoló A 2012. FEBrUár 22-I ZsInAtI tAnács hAtároZAtAInAk végrEhAjtásáról

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs lElkésZI nyUgdíjIntéZEt
IntEgrált AdAtsZolgáltAtásI rEndsZErénEk kIAlAkításA tárgyáBAn
ZS.T. - 156/2012.02.22.

A	Zsinati	 Tanács	 felkérte	a	Nyugdíjintézeti	 Intézőbizottságot,	hogy	a	Zsinati	 Tanács	májusi	ülésére	 tegyen	 ja-
vaslatot	a	 járulékbefizetések,	 tagsági	és	 fenntartói	 járulékbefizetések	elmaradásának	szankcionálására,	ennek	
részletes	eljárási	rendjére,	azzal,	hogy	ennek	teljes	körű	alkalmazására	az	előzőekben	meghatározott	rendszer	
beüzemelését	követően	kerülhet	sor.
A Zsinat külön napirendi pontban foglalkozik a fenti határozat 3. pontjában foglaltakkal.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 
2002. évI II. törvény 15. § értElmEZésE tárgyáBAn
ZS.T. - 159/2012.02.22.

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Magyarországi	Református	Egyház	lelkészeinek	ellátásáról	és	Nyugdíjintézetéről	
szóló	2002.	évi	 II.	 törvény	15.	 §	 szakaszának	az	előterjesztő	által	 adott	értelmezését	elfogadta	és	
megbízta	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottságot,	valamint	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottságot,	hogy	
a	törvénymódosítást	terjessze	elő	a	Zsinat	2012.	májusi	ülésére.

 2.	 A	Zsinati	Tanács	kérte	a	fenti	Bizottságokat,	hogy	az	elfogadott	értelmezésnek	megfelelően	a	törvény	
pontosítását és az állami jogszabályokhoz való igazítását végezzék el.

A Zsinat külön napirendi pontban tárgyalja.
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A zsinAti tAnács hAtározAtA A nyugdíjintézeti intézőbizottság
áltAl hoZott 1/B/2011.05.18. nyIB sZámú hAtároZAt EllEn BEnyújtott 
FEllEBBEZés ElBírálásA tárgyáBAn 
ZS.T. - 160/2012.02.22

A	Zsinati	Tanács	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottságnak	F.	Z.	nyugdíjas	lelkipásztor	ügyében	hozott	1/B/2011.05.18. 
NYIB számú határozatát – a Jogi Bizottság és a zsinati jogtanácsos véleményében kifejtett indokokra tekintettel 
–	megváltoztatta,	és	kötelezte	a	Nyugdíjintézetet,	hogy	az	egyszeri	nyugdíj	kiegészítéséből	levont	907	595	Ft-ot	 
F.	Z.	nyugdíjas	lelkipásztornak	fizesse	ki.	
2012. április 10-én megtörtént az átutalás.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A BUdApEst III. kEr. 17642/0/A/5 hrsZ.-ú 
szőlő u. 23. sz. AlAtti ingAtlAn tulAjdonjogánAk rendezése tárgyábAn
ZS.T. - 165/2012.02.22.

Az előszerződés megkötésére még nem került sor, mert jogilag indokoltnak tűnik, hogy meginduljon előbb az 
elbirtoklásra irányuló peres eljárás. Az ehhez szükséges adatgyűjtés folyamatban van.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A BUdApEst, krIsZtInA krt. 5. I. 4., 68090/A/9 hrsZ.-ú 
IngAtlAn vétElE tárgyáBAn 
ZS.T. - 166/2012.02.22.

A zsinati tanács jóváhagyta, hogy a Budapest, Krisztina krt. 5. I. 4., 68090/A/9 hrsz.-ú 92 m2 területű	lakásingatlan	
megvásárlásra	kerüljön.	A	16	000	e	Ft-os	vételárat	a	Szeretetszolgálati	Iroda	és	a	Kallódó	Ifjúságot	Mentő	Misszió	
biztosította,	egyenlő	arányban.

Az ingatlan tulajdonjoga a magyarországi Református egyház nevére került bejegyzésre. Az ingatlan használója 
a KImm-Válaszút misszió. funkciója: félutas ház. A fenntartási költségeket a KImm biztosítja.
Még nem zárult le az ügy, az önkormányzattal való egyeztetések folyamatban vannak.
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. - 169/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését a magyarországi Református egyház 2011. évi gazdálkodá-
sáról meghallgatta és azt elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.

A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
2011. évI gAZdálkodásáról 

A számvizsgáló Bizottság vizsgálatot végzett a magyarországi Református egyház zsinati hivatala gazdasági 
és	Pénzügyi	Osztályán.	A	vizsgálat	tárgya	a	korábbi	vizsgálatok	megállapításainak	ellenőrzése,	illetőleg	néhány	
konkrét téma további részletes vizsgálata volt.

 1.	 A	bizottság	megvizsgálta	a	céladományok	nyilvántartásának	és	kifizetésének	 rendjét.	 2011.	év	 fo-
lyamán	az	5000	fő	alatti	 települések	lelkészeinek	jövedelem-kiegészítésére	adott	állami	támogatás	
három részletben (2011.04.18., 2011.08.16., 2011.12.09.) érkezett meg a zsinati hivatalba összesen  
291	577	e	Ft	értékben.	Megállapítottuk,	hogy	az	összegek	még	a	beérkezés	napján	maradéktalanul	
tovább utalásra kerültek az egyházkerületek számára.

 2.	 A	számvizsgálat	az	egyéb	közegyházi	működési	költségeket	szúrópróbaszerűen	vizsgálta.	A	székház	
szigetelésével kapcsolatos tételek vizsgálata során megállapításra került, hogy a vizsgált esetekben 
a teljesítési igazolások a számlák mellékleteként szerepelnek, az utalványozás megtörtént, a leszám-
lázott	tételek	határidőben	kifizetésre	kerültek.

 3.	 A	pénztár	ellenőrzése	szúrópróbaszerű	vizsgálattal	történt	meg.	Megállapítottuk,	hogy	a	házipénztári	
kifizetések	a	Pénzkezelési	Szabályzatban	előírtak	szerint,	a	 tényleges	számlák	alapján	megtörtén-
nek. A költséghelyek az eredeti bizonylatokon rögzítésre kerülnek, mely alapján a könyvelés történik.  
A	 gépkocsik	 üzemanyag	 elszámolása	 az	 APEH	 szabályzata	 szerint	 történik.	 A	 kifizetési	 alapbi-
zonylatoknál	a	teljesítési	igazolás	az	utalványozás,	pénztár	ellenőrzés	minden	esetben	a	Pénzkezelé-
si	Szabályzatban	előírtaknak	megfelelően	történt.

 4.	 A	vizsgált	időszakban	a	Zsinati	Irodán	selejtezés	nem	történt.
 5.	 A	Zsinati	 Tanács	2011-ben	az	egyházkerületi	 beszámolók	Zsinatra	 történő	beküldési	 határidejét	 a	

tárgyévet	követő	év	június	30-ra	módosította.	Jelen	vizsgálat	időpontjára	valamennyi	egyházkerület	a	
kért	beszámolót	benyújtotta.	Egy	esetben	a	módosított	határidőt	sem	sikerült	tartani,	amely	esetben	
2011. július 14-én került postára az érintett beszámoló. ezen beszámolók többségükben formai és tar-
talmi	szempontokból	áttekinthető	módon	tartalmazták	költségvetési	helyzetüket,	és	némelyik	mellék-
letként magába foglalta a kerületi számvizsgáló bizottsági véleményt is. A zsinati nyilvántartások átte-
kintése során a zsinati számvizsgáló Bizottság megállapította, hogy az egyházkerületek által felvett, 
zsinati kezességvállalással fedezett hitelállomány mértéke 16,9 millió Chf. A számvizsgáló Bizottság 
javasolja a zsinati tanács számára, hogy határozatban kérje fel az egyházkerületeket arra, hogy a 
zsinati	 kezességvállalással	 felvett	összegek	alakulásáról	 (növekedés,	csökkenés,	 tőketörlesztés)	a	
Zsinat	számára	beküldendő	egyházkerületi	beszámoló	részeként	részletesen	számoljon	be.	Mindezt	
indokolja	azon	tény	is,	hogy	a	kezesi	szerződések	alapján	az	inkasszójog	a	zsinati	bankszámla	ellen	
van bejegyezve.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

 6. Bizottságunk megvizsgálta a magyarországi Református egyház 2011. évi költségvetési beszámoló-
ját, mely a 2011. évi elfogadott költségvetési tervre épül. A mRe költségvetésének (I–V. fejezet) fede-
zeti oldala 16 414 m ft, a szükséglet oldala 16 330 m ft, melynek egyenlege 84 m ft. A Közegyházi 
költségvetés	bevételi	fő	összege	1610	M	Ft,	a	kiadási	fő	összege	1527	M	Ft,	melynek	egyenlege	83	M	
Ft.	A	Nyugdíjalap	2011.	évi	egyenlege	178	M	Ft,	a	Kárpát-medencei	Oktatási	Alap	egyenlege	9	M	Ft.	
Ezek	alapján	az	elsődleges	költségvetési	egyenleg	355	M	Ft.	Megállapítottuk,	hogy	fentiek	alapján	a	
költségvetés (az elkülönített alapok és a 2012-re áthúzódó kötelezettségek levonása után) 124 m ft 
szabad pénzmaradvánnyal zárt.

 7. egyebekben a számvizsgáló Bizottság mindent rendben talált, a nyilvántartások naprakészek. 
 8. A zsinati hivatal munkatársainak életére, tevékenységére, további munkájára Isten áldását kérjük!

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
2011. évI ZársZámAdásánAk ElFogAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 170/2012.05.23.

A	Zsinati	Tanács	a	Magyarországi	Református	Egyház	2011.	évi	 zárszámadását	 (2011.	évi	egyszerűsített	éves	
beszámolóját	és	a	2011.	évi	 költségvetésről	 szóló	beszámolót)	16	414	748	787	Ft	bevételi	 és	16	330	387	120	
Ft	kiadási	összeggel,	a	költségvetés	1–4.	számú	mellékleteivel	együtt	355	265	111	Ft	elsődleges	költségvetési	
egyenleggel	(ebből:	123	561	315	Ft	kötelezettséggel	nem	terhelt)	elfogadja.	

Budapest, 2012. május 23.
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A MAgyArországi reforMátus egyház egyszerűsített éves beszáMolójA
A 2011. üzleti évről 

egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
eszközök (aktívák)
Az év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

adatok e ft-ban

 megnevezés Előző	év tárgyév

a b c

 A) Befektetett eszközök 6 984 859 6 865 150

 I. ImmAteRIáLIs JAVAK 1 984 879

 I.1. Vagyoni értékű jogok 45

 I.2. Szellemi termékek 1 939 879

 I.3. Immateriális javakra adott előlegek

 I.4. Immateriális javak értékhelyesbítése

 II. táRgyI eszKÖzÖK 6	915	749 6 821 248

 II.1. Ingatlanok 6 804 574 6 744 769

 II.2. Műszaki berendezések, 
  gépek, járművek

 II.3. Egyéb berendezések, 
  gépek, járművek

94 281 75 391

 II.4. Beruházások, felújítások 16 894 1 088

 II.5. Beruházásokra adott előleg

 II.6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 III. BefeKtetett PÉNzÜgyI eszKÖzÖK 67	126 43 022

 III.1. Alapítványi alapítói vagyon

 III.2. Előfinanszírozás

 III.3. Tartós hitel 67 126 43 022

 III.4. Befektetett pénzügyi eszközök
   értékhelyesbítése
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adatok e ft-ban

 megnevezés Előző	év tárgyév

a b c

 B) Forgóeszközök 1 087 555 1 450 991

 I. KÉszLeteK – –

 II. KÖVeteLÉseK 55 092 44 060

 II.1. Követelés szolgáltatásból 968 515

 II.2. Munkavállalókkal szembeni
  követelés

863 1 073

 II.3. Rövid lejáratra adott kölcsönök 52 651 41 300

 II.4. Egyéb követelések 1 420 1 171

 III. ÉRtÉKPAPÍRoK – –

 IV. PÉNzeszKÖzÖK 1 031 653 1 406 931

 IV.1. Pénztár 594 793

 IV.2. Bankbetétek 207 541 377 314

 IV.3. Egyházi Nyugdíjalap pénzeszközei 823 518 1 028 824

 C) Aktív időbeli elhatárolás – –

  eszközök (aktívák) összesen 8 072 414 8 316 141
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adatok e ft-ban

 megnevezés Előző	év tárgyév

a b c

 D) Saját tőke 6 803 264 7 100 799

	 I.	 INDULÓ	TŐKE 25 161 25 161

	 II.	 TŐKEVÁLTOZÁS 7	120	689 6	778	103

 III. ÉRtÉKeLÉsI tARtALÉK

 IV. táRgyÉVI eReDmÉNy
	 	 ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

342 586 297	535

 V. táRgyÉVI eReDmÉNy
	 	 VÁLLALKOZÁSI	TEVÉKENYSÉGBŐL

 E) Céltartalékok

 F) Kötelezettségek 213 150 178 059

 I. hátRAsoRoLt KÖteLezettsÉgeK

 II. hosszÚ LeJáRAtÚ KÖteLezettsÉg 178	144 147	654

 II.1. Beruházási és fejlesztési hitelek 178 144 147 654

 II.2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

 III. RÖVID LeJáRAtÚ KÖteLezettsÉg 35 006 30 405

 III.1. Vevőtől kapott előleg 5 000 –

 III.2. Kötelezettségek áruszállításból 
  és szolgáltatásból

20 414 29 366

 III.3. Adó- és járulékfizetési kötelezettségek 9 592 886

 III.4. Munkavállalókkal szembeni
   kötelezettség

 III.5. Egyéb kötelezettségek 153

 G) Passzív időbeli elhatárolás 1 056 000 1 037 283

  források (passzívák) összesen 8 072 414 8 316 141

egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
források (passzívák)
Az év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
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adatok e ft-ban

 megnevezés Előző	év tárgyév

a b c

	 I.	 HITÉLETI	MűKöDÉS	FEDEZETE 5 230 194 6 136 028

 I.1. Alapműködési támogatás 1 672 081 2 163 497

 I.2. Járadékkiegészítés 1 829 207 1 975 287

 I.3. Ingatlanjáradék 666 368 394 252

 I.4. Egyéb forrásból 1 062 538 1 302 992

I.4.1. egyházkerületek közegyházi 
 hozzájárulása

888 100 1 035 886

I.4.2. egyházi intézmények egyéb 
 hozzájárulása

73	871 110 565

I.4.3. Ingatlanjáradék 2%-kezelési 
 költség

12	703 13 234

I.4.4. egyéb támogatások, 
 adományok, hozzájárulások

87	864 143	307

 II. áLLAmtóL átVáLLALt feLADAtoK
  eLLátásáNAK feDezete

7	836	535 11	579	139

 II.1. Közoktatási intézmények 
  működtetésére

6 607 082 10 251 761

 II.2. Közgyűjtemények fenntartására 192 340 221 250

 II.3. Hittanoktatásra 754 167 814 561

 II.4. Kistelepülési lelkészek 
  jövedelemkiegészítésére

282 946 291 567

 III. egyÉB BeVÉteLeK 16 055 197	100

 III.1. Címzett (pályázati és egyéb állami) 
  támogatások

4 120 7 900

 III.2. Egyéb működési bevételek 11 935 189 200

	 IV.	 PÉNZüGYI	MűVELETEK	BEVÉTELEI 101 566 162 223

 V. ReNDKÍVÜLI BeVÉteLeK 24 000 32 354

egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
eredménykimutatása
Az év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
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adatok e ft-ban

 megnevezés Előző	év tárgyév

a b c

 A) Összes bevétel 13 208 350 18 106 844

	 I.	 ANYAGJELLEGű	RÁFORDíTÁSOK 243	748 261 420

 I.1. Anyagköltség 30 871 42 536

 I.2. Igénybe vett szolgáltatások 207 141 209 773

 I.3. Egyéb szolgáltatások 5 736 9 111

	 II.	 SZEMÉLYI	JELLEGű	RÁFORDíTÁSOK 192	674 258	765

 II.1. Bérköltség 93 908 119 092

 II.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 62 125 95 139

 II.3. Bérjárulék 36 641 44 534

 III. ÉRtÉKCsÖKKeNÉsI LeÍRás 155	678 151 998

 IV. egyÉB RáfoRDÍtásoK 12 925 814 17	119	632

 IV.1. Államtól átvállalt feladatok ellátása 7 837 182 11 550 532

 IV.1.1. Közoktatási intézmények 
  működtetése

6	610	571 10	227	299

 IV.1.2. egyházkerületi 
		 közgyűjtemények	fenntartása

189 498 217	105

 IV.1.3. hittanoktatás 754	167 814 561

 IV.1.4. Kistelepülési lelkészek 
  jövedelemkiegészítése

282 946 291	567

 IV.2. Egyházkerületek működési ellátmánya 3 840 186 4 201 075

 IV.3. Ingatlanjáradék folyósítása 637 517 664 194

 IV.4. Fenntartói és egyéb támogatások 
  egyházi tevékenység ellátására

607 455 534 715

 IV.5. Egyéb működési ráfordítások 3 474 169 116

	 V.	 PÉNZüGYI	MűVELETEK	RÁFORDíTÁSAI 33 022 17	494

 VI. ReNDKÍVÜLI RáfoRDÍtásoK

 B) Összes ráfordítás 13 550 936 17 809 309

 C) Tárgyévi eredmény 342 586 297 535
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fedezet terv 2011
tény 2011 
december 

tény %

	 I.	 MűKöDTETÉS 4	201	075	035 4	285	367	739 102,01%

 II. INgAtLANJáRADÉK 670	930	270 661	701	740 98,62%

 III. JÖVeDeLemKIegÉszÍtÉs 291	567	000 291	567	000 100,00%

 IV. hItoKtAtás 752	808	000 814 561 068 108,20%

 V. áLLAmtóL átVáLLALt feLADAtoK 6	852	913	457 10 361 551 240 151,20%

fedezet összesen 12 769 293 762 16 414 748 787 128,55%

szükséglet terv 2011
tény 2011 
december 

tény %

 A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület 1 748 619 203 1 772 624 713 101,37%

	 I.	 Működtetés	fejezetből	(Zárolt	tartalékkal!) 1 215 095 600 1 215 095 599 100,00%

	 II.	 Ingatlanjáradék	fejezetből 185	817	610 183	261	721 98,62%

	 III.	 Jöv.	kieg.	fejezetből 77	863	557 77	863	557 100,00%

	 IV.	 Hitoktatás	fejezetből 269 842 436 296 403 836 109,84%

 B) Dunántúli Ref. Egyházkerület 997 693 350 1 006 145 571 100,85%

	 I.	 Működtetés	fejezetből	(Zárolt	tartalékkal!) 791	556	497 791	556	408 100,00%

	 II.	 Ingatlanjáradék	fejezetből 54	361	037 53 613 311 98,62%

	 III.	 Jöv.	kieg.	fejezetből 58 313 400 58 313 400 100,00%

	 IV.	 Hitoktatás	fejezetből 93	462	417 102 662 453 109,84%

 C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület 999 357 554 986 173 711 98,68%

	 I.	 Működtetés	fejezetből	(Zárolt	tartalékkal!) 792	010	497 792	010	496 100,00%

	 II.	 Ingatlanjáradék	fejezetből 28	371	324 27	981	082 98,62%

	 III.	 Jöv.	kieg.	fejezetből 58	987	543 58	987	543 100,00%

	 IV.	 Hitoktatás	fejezetből 119 988 190 107	194	591 89,34%

A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 2011. évI költségvEtésI tErvénEk mEgvAlósUlásA
Terv: Zsinati Tanácsi előterjesztés, 2011. május 26.
Tény: 2011. december 31.

fő összesítő tábla
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szükséglet terv 2011
tény 2011 
december 

tény %

 D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület 2 157 291 593 2 178 470 661 100,98%

	 I.	 Működtetés	fejezetből	(Zárolt	tartalékkal!) 1 402 412 442 1 402 412 443 100,00%

	 II.	 Ingatlanjáradék	fejezetből 388 961 695 383 611 596 98,62%

	 III.	 Jöv.	kieg.	fejezetből 96 402 499 96 402 500 100,00%

	 IV.	 Hitoktatás	fejezetből 269	514	957 296 044 122 109,84%

 E) Egyéb kötelezettségek 13 931 063 25 490 104 182,97%

 I. Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%) 13 418 606 13 234 036 98,62%

	 V.	 Előző	évről	áthozott	kötelezettség	teljesítése 512	457 12 256 068  

 F) Államtól átvállalt feladatok ellátása 6 852 401 000 10 361 482 361 151,21%

	 V.	 Közoktatási	intézmények	kiegészítő	támogatása 6 631 151 000 7	048	790	049 106,30%

	 V.	 Közoktatási	intézm.	előző	évi	kiegészítő	támogatása  3 091 182 313  

	 V.	 Közgyűjtemények	állami	támogatása 221 250 000 221 149 999 99,95%

	 V.	 Közgyűjt.	áll.	tám.	előző	évek	terhére  360 000  

szükséglet összesen 12 769 293 762 16 330 387 120 127,89%

Egyenlegek

  Egyenleg MRE 2011. évi ktgv (I–V. fejezet) 84 361 666

  Egyenleg MRE 2011. évi Közegyházi ktgv (1. sz. melléklet) 83 158 982

  Egyenleg 2011. évi Nyugdíjalap (3. sz. melléklet) 178 440 152

  Egyenleg Kárpát-medencei MRE 2011 (4. sz. melléklet) 9 304 312

  Elsődleges költségvetési egyenleg 355 265 111

  Végleges (felhasználható) egyenleg (5. sz. melléklet) 123 561 315
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A Magyarországi református egyház 2011. évi költségvetési tervének megvalósulása
– i. Működtetés

	 I.	 MűKöDTETÉS  terv 2011
tény 2011 
december 

tény %

 1. fedezet

 1.1. Közalapi járulékok  77 565 003 77 564 913 100,00%

	 1.1.1.	 Dunamellék	közalapi	járulék	befizetés  25 006 989 25 006 989 100,00%

	 1.1.2.	 Dunántúl	közalapi	járulék	befizetés  9	686	479 9 686 390 100,00%

	 1.1.3.	 Tiszáninnen	közalapi	járulék	befizetés  10	957	090 10	957	090 100,00%

	 1.1.4.	 Tiszántúl	közalapi	járulék	befizetés  31 914 445 31 914 444 100,00%

 1.2. Járadékkiegészítés  1 934 000 000 1 975 287 029 102,13%

 1.3. Alapműködési támogatás  2 120 000 000 2 163 496 967 102,05%

 1.4. Egyéb működési bevételek (kamatok)  65 000 000 64 508 798 99,24%

 1.5. Az előző év szabad pénzmaradványa  4 510 032 4 510 032 100,00%

fedezet összesen  4 201 075 035 4 285 367 739 102,01%

 
 

 2. szükséglet  

 2.1. Egyházi működés ellátmánya  4 201 075 035 4 201 074 945 100,00%

 2.1.1. Dunamelléki Ref. 
  Egyházkerület ellátmány

 1 215 095 600 1 215 095 599 100,00%

 a) Közegyházi hozzájárulás  300 406 948 300	406	947 100,00%

	 b)	 Egyházkerületi	felsőoktatási
  feladatok

 9 458 000 9 458 000 100,00%

 c) Közalapi járulék célszerinti
  felhasználás

 22 493 851 22 493 851 100,00%

	 d)	 Általános	működési	feladatok 67% 572	368	163 572	368	163 100,00%

 e) missziói feladatok 10% 85 428 084 85 428 084 100,00%

 f) Diakóniai feladatok 10% 85 428 084 85 428 084 100,00%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 10% 85 428 084 85 428 084 100,00%

 h) zárolt tartalék 3% 54 084 386 54 084 386 100,00%

 2.1.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány  791 556 497 791 556 408 100,00%

 a) Közegyházi hozzájárulás  196 818 345 196 818 344 100,00%

	 b)	 Egyházkerületi	felsőoktatási
  feladatok

 1 656 000 1 656 000 100,00%

 c) Közalapi járulék célszerinti
  felhasználás

 14	737	351 14	737	348 100,00%

	 d)	 Általános	működési	feladatok 67% 374	999	831 374	999	772 100,00%

 e) missziói feladatok 10% 55	970	124 55	970	115 100,00%

 f) Diakóniai feladatok 10% 55	970	124 55	970	115 100,00%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 10% 55	970	124 55	970	115 100,00%

 h) zárolt tartalék 3% 35 434 598 35 434 598 100,00%
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	 I.	 MűKöDTETÉS terv 2011
tény 2011 
december

tény %

 2. szükséglet 

 2.1.3. tiszáninneni Református
  egyházkerület ellátmány

 792	010	497 792	010	496 100,00%

 a) Közegyházi hozzájárulás  196 818 345 196 818 344 100,00%

	 b)	 Egyházkerületi	felsőoktatási
  feladatok

 2 110 000 2 110 000 100,00%

 c) Közalapi járulék célszerinti
  felhasználás

 14	737	351 14	737	351 100,00%

	 d)	 Általános	működési	feladatok 67% 374	999	831 374	999	831 100,00%

 e) missziói feladatok 10% 55	970	124 55	970	124 100,00%

 f) Diakóniai feladatok 10% 55	970	124 55	970	124 100,00%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 10% 55	970	124 55	970	124 100,00%

 h) zárolt tartalék 3% 35 434 598 35 434 598 100,00%

 2.1.4. tiszántúli Református
  egyházkerület ellátmány

 1 402 412 442 1 402 412 443 100,00%

 a) Közegyházi hozzájárulás  341 842 390 341 842 391 100,00%

	 b)	 Egyházkerületi	felsőoktatási
  feladatok

 30 480 000 30 480 000 100,00%

 c) Közalapi járulék célszerinti
  felhasználás

 25 596 451 25 596 451 100,00%

	 d)	 Általános	működési	feladatok 67% 651 315 496 651 315 496 100,00%

 e) missziói feladatok 10% 97	211	268 97	211	268 100,00%

 f) Diakóniai feladatok 10% 97	211	268 97	211	268 100,00%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 10% 97	211	268 97	211	268 100,00%

 h) zárolt tartalék 3% 61 544 301 61 544 301 100,00%

szükséglet összesen  4 201 075 035 4 201 074 945 100,00%
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A Magyarországi református egyház 2011. évi költségvetési tervének megvalósulása
– II. Ingatlanok utáni járadék

 II. INgAtLANoK utáNI JáRADÉK terv 2011
tény 2011 
december 

%

 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része 670 930 270 661 701 740 98,62%

fedezet összesen 670 930 270 661 701 740 98,62%

 2. A járadékok felhasználása

 2.1. Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok 185 817 610 183 261 721 98,62%

 2.2. Dunántúli ingatlanok utáni járadékok 54 361 037 53 613 311 98,62%

 2.3. Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok 28 371 324 27 981 082 98,62%

 2.4. Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok 388 961 695 383 611 596 98,62%

 2.5. 2% kezelési költség 13 418 606 13 234 036 98,62%

szükséglet összesen 670 930 270 661 701 745 98,62%

A Magyarországi református egyház 2011. évi költségvetési tervének megvalósulása
– iii. szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás

 III. szóRVáNyteLePÜLÉsI És KIstÉRsÉgI
  áLLAmI támogAtás

terv 2011
tény 2011 
december 

%

 1.1. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatása 291 567 000 291 567 000 100,00%

 1. fedezet összesen 291 567 000 291 567 000 100,00%

 2.1. Támogatás összesen 291 567 000 291 567 000 100,00%

 2.1.1. Dunamelléki Református egyházkerület 77	863	557 77	863	557 100,00%

 2.1.2. Dunántúli Református egyházkerület 58 313 400 58 313 400 100,00%

 2.1.3. tiszáninneni Református egyházkerület 58	987	543 58	987	543 100,00%

 2.1.4. tiszántúli Református egyházkerület 96 402 499 96 402 500 100,00%

 2. szükséglet összesen 291 567 000 291 567 000 100,00%
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 IV. egyházI hItoKtAtásI teVÉKeNysÉg áLLAmI
  támogAtásA

terv 2011
tény 2011 
december 

%

 1.1. Hitoktatás állami támogatása 752 808 000 802 305 000 106,57%

 1.2. Előző évi hitoktatás maradvány  12 256 068  

 1. fedezet összesen 752 808 000 814 561 068 108,20%

 2.1. Hitoktatói óradíjak 752 808 000 802 305 002 106,57%

 2.1.1. Dunamellék hitoktatói óradíjak 269 842 436 296 403 836 109,84%

 2.1.2.  Dunántúl hitoktatói óradíjak 93	462	417 102 662 453 109,84%

 2.1.3. tiszáninnen hitoktatói óradíjak 119 988 190 107	194	591 89,34%

 2.1.4. tiszántúl hitoktatói óradíjak 269	514	957 296 044 122 109,84%

 2.2. 2010. évi maradvány visszafizetése  12 256 068  

 2. szükséglet összesen 752 808 000 814 561 070 108,20%

A Magyarországi református egyház 2011. évi költségvetési tervének megvalósulása
– iv. egyházi hitoktatási tevékenység állami támogatása
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A Magyarországi református egyház 2011. évi költségvetési tervének megvalósulása
– v. államtól átvállalt feladatok ellátása

 V. áLLAmtóL átVáLLALt feLADAtoK eLLátásA terv 2011
tény 2011 
december 

%

 1.1. Közoktatási intézmények kieg. támogatása 6 631 151 000 7 049 196 067 106,30%

 1.2. Egyházi közgyűjtemények állami támogatása 221 250 000 221 250 000 100,00%

 1.3. Közművelődési intézmények 2010-es 
  maradványa

360 000 360 000  

 1.4. Közoktatási kiegészítő tám 2010-es maradványa 152 457 3 090 745 173  

 1. fedezet összesen 6 852 913 457 10 361 551 240 151,20%

 2.1. Közoktatási feladatok ellátása 6 631 151 000 7 048 790 049 106,30%

 2.1.1. Dunamellékhez tartozó fenntartók 2	754	526	000 2	862	234	761 103,91%

 2.1.2. Dunántúlhoz tartozó fenntartók 574	080	000 588	281	673 102,47%

 2.1.3. tiszáninnenhez tartozó fenntartók 698	970	000 746	836	491 106,85%

 2.1.4. tiszántúlhoz tartozó fenntartók 2 561 280 000 2	807	214	124 109,60%

 2.1.5. zsinati intézmény 42 295 000 44 223 000 104,56%

 2.2. Közgyűjtemények ellátmánya 221 250 000 221 149 999 99,95%

	 2.2.1.	 Dunamelléki	Gyűjtemények	
  (Ráday, Baranyai em.)

 56	751	084  

	 2.2.2.	 Pápai	közgyűjtemények  41	076	625  

	 2.2.3.	 Sárospataki	közgyűjtemények	ellátmánya  46 436 040  

	 2.2.4.	 Tiszántúli	közgyűjtemények	ellátmánya  71	581	249  

	 2.2.5.	 Közművelődési	intézmények  900 000  

 2.2.6. Levéltár oKm támogatás  4 405 001  

 2.3. Előző évi Közművelődési támogatás 360 000 360 000  

 2.4. Előző évek közoktatási kieg. tám. elszámolása 152 457 3 091 182 313  

 2. szükséglet összesen 6 852 913 457 10 361 482 361 151,20%
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Magyarországi református egyház költségvetési terv 2011
(1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés)

  fedezet terv 2011
tény 2011 
december 

%

 A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek 292 266 019 475 511 405 162,70%

 I. Állami támogatások közegyházi közoktatási célokra 110 413 000 87 321 948 79,09%

 II. Közegyházi ingatlanjáradék 32 975 019 32 550 260 98,71%

 III. Partnerhilfe 30 000 000 25 009 609 83,37%

 IV. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevételek 118 878 000 330 629 588 278,13%

 B) Szabad felhasználású fedezetek 1 112 854 634 1 117 991 636 100,46%

 V. Közegyházi feladatok ellátmánya 1 035 886 028 1 035 886 026 100,00%

 V.1. Dunamelléki Ref.
  egyházkerület hozzájárulása

300 406 948 300	406	947 100,00%

 V.2. Dunántúli Ref. egyházkerület hozzájárulása 196 818 345 196 818 344 100,00%

 V.3. tiszáninneni Református
  egyházkerület hozzájárulása

196 818 345 196 818 344 100,00%

 V.4. tiszántúli Református 
  egyházkerület hozzájárulása

341 842 390 341 842 391 100,00%

 VI. Közegyháznak fizetett kezelési költség
  (ingatlanjáradék 2%-a)

13 418 606 13 234 036 98,62%

 VII. Kihelyezett hitelek, kölcsönök visszatérülése 33 550 000 56 782 073 169,25%

 VII.1. RmK  23	008	476  

 VII.2. mRe Bethesda Kórháza 8 550 000 8 550 000  

 VII.4. Kálvin Kiadó kölcsön törlesztés  541	447  

 VII.5. munkavállalói kölcsönök törlesztése  1	125	752  

 VII.6. WIsz  8 000 000  

	 VII.7.	 Szárszó	Kft.	kölcsön	törlesztés 25 000 000 15 556 398  

 VIII. Egyéb bevételek 30 000 000 12 089 501 40,30%

 C) Az előző év pénzmaradványai 16 906 700 16 906 700 100,00%

 IX. Kötelezettséggel terhelt maradványok 16 906 700 16 906 700 100,00%

 IX.1. Rajnai egyház adománya 4 135 650 4 135 650 100,00%

 IX.2. fillér utcai ingatlan eladásából befolyt
  továbbutalandó

3 500 000 3 500 000 100,00%

 IX.3. siketmisszió céladományai 773	300 773	300 100,00%

 IX.4. Dizseri emlékérem 600 000 600 000 100,00%

 IX.5. zenei feladatok céladományai 500 000 500 000 100,00%

 IX.6. Kárpát-medencei áthúzódó feladatok 3 000 000 3 000 000 100,00%

	 IX.7.	 Elektronikus	törzskönyv 897	750 897	750 100,00%

 IX.8. egyéb áthúzódó kötelezettségek 1 500 000 1 500 000 100,00%

	 IX.9.	 Könyvvizsgálat	áthúzódó	kifizetése 2 000 000 2 000 000 100,00%

  fedezet összesen 1 422 027 353 1 610 409 741 113,25%
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  szükséglet terv 2011
tény 2011 
december 

%

 I. Közegyházi működés 390 781 000 381 571 875 97,64%

 I.1. Választott testületek költségei 28 200 000 35 633 067 126,36%

 I.1.1. zsinat és zsinati tanács 4 000 000 11 995 602 299,89%

 I.1.2. elnökség, elnökségi tanács
  és Bizottságok

23 000 000 23 620 665 102,70%

 I.1.3. zsinati Bíróság 1 200 000 16 800 1,40%

 I.2. Zsinati Hivatal működtetése 220 000 000 210 746 579 95,79%

 I.3. Magyar Református Egyház működési költségeihez
  hozzájárulás

31 000 000 38 329 991 123,65%

	 I.3.1.	 Magyar	Református	Egyház	működési	
  költségeihez hozzájárulás

30 000 000 37	329	991 124,43%

 I.3.2. erdélyi gyülekezet támogatása 1 000 000 1 000 000 100,00%

 I.4. Egyéb közegyházi működési költségek 86 685 000 70 885 658 81,77%

 I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése 39 385 000 29 329 618 74,47%

 I.4.1.1. Balatonfenyvesi ingatlan
  karbantartása, fejlesztése

24 385 000 19 019 210 78,00%

 I.4.1.2. egyéb közegyházi ingatlanok 15 000 000 10 310 408 68,74%

	 I.4.2.	 Számviteli	adminisztráció,	ellenőrzés 15 000 000 12 884 165 85,89%

 I.4.3. Informatika 11 300 000 12 252 414 108,43%

	 I.4.5.	 Intézményi	Felügyelő	Bizottságok	
	 	 és	egyéb	szakértők

11 000 000 10	217	515 92,89%

	 I.4.6.	 Gépjármű	 10 000 000 6 201 946 62,02%

 I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek 24 896 000 25 976 580 104,34%

 I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai 9 200 000 7	620	580 82,83%

 I.5.2. Ökumenikus programok 8 336 000 8 446 000 101,32%

 I.5.3. Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 1 500 000 1 500 000 100,00%

 I.5.4. Ökumenikus tanulmányi Központ 4 110 000 4 410 000 107,30%

 I.5.5. Ökumenikus Központ 1	750	000 4 000 000 228,57%
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  szükséglet terv 2011
tény 2011 
december 

%

 II. Közegyházi szakmai feladatok 690 221 950 628 830 276 91,11%

 II.1. Missziói feladatok 161 473 300 145 230 608 89,94%

 II.1.1. missziói rendezvények 5	273	300 6	103	874 115,75%

 II.1.1.1. országos munkatársi
  konferencia

1 000 000 1 001 990 100,20%

 II.1.1.2. Belmisszió 
  (képzések, kiadványok)

1 000 000 1 000 338 100,03%

	 II.1.1.3.	 Missziói	előadók	
  országos konzultációi

800 000 599 634 74,95%

 II.1.1.4. Nagyvárosi missziói 
  konzultációk

200 000 209 438 104,72%

 II.1.1.5. szórványmissziós felmérés, 
  konzultáció

400 000 299 100 74,78%

 II.1.1.6. molnár mária emlékkonferencia 
  és tud. konzultáció

800 000 777	474 97,18%

	 II.1.1.7.	 Válóháló	misszió	
	 	 vezetőképzései

300 000 180 900 60,30%

 II.1.1.8. Céladományok 
  a siketmisszió részére

773	300 2 035 000 263,16%

 II.1.2. egyházzenei feladatok 7	600	000 2	932	872 38,59%

 II.1.2.1. egyházzenei feladatok 5 600 000 2	728	438 48,72%

 II.1.2.2. Énekeskönyvi Bizottság 
  feladatai

2 000 000 204 434 10,22%

 II.1.4. Református missziói Központ
	 	 (RMK)	működtetése

100 000 000 103 150 000 103,15%

 II.1.5. Balatonszárszói sDg Református 
	 	 Konferencia-központ	működtetése

47	000	000 31	793	555 67,65%

	 II.1.5.1.	 Infrastruktúra	működési	
  költségei

6 000 000 7	975	596 132,93%

 II.1.5.2. szakmai adminisztrációs 
  feladatok

6 000 000 9 002 886 150,05%

 II.1.5.3. Beruházás/fejlesztés 30 000 000 4	104	937 13,68%

 II.1.5.4. Konferenciák 5 000 000 10	710	136 214,20%

 II.1.6. egyéb missziói feladatok 1 600 000 1	250	307 78,14%

 II.1.6.1. Dobos Károly-díj 600 000 502 984 83,83%

 II.1.6.2. Cigánymissziós tanács 1 000 000 747	323 74,73%
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  szükséglet terv 2011
tény 2011 
december 

%

 II.2. Tanügyi, szakmai és szakszolgálati igazgatási
  feladatok és ellenőrzés

112 413 000 105 201 469 93,58%

	 II.2.1.	 Működési	és	adminisztrációs	költségek
  Intézmények számára átadott állami 
  támogatás

101 323 000 98 302 823 97,02%

 II.2.1.1. eRPsz 76	823	000 63	585	704 82,77%

 II.2.1.2. RPI 24 500 000 34	717	119 141,70%

 II.2.1.2.1. RPI állami források  23	773	119  

 II.2.1.2.2. RPI egyházi saját 
  források

 10 944 000  

 II.2.2. Kiemelt oktatásügyi szakmai 
  tevékenységek

9 090 000 6 898 646 75,89%

 II.2.2.1. országos Református
  tanévnyitó

600 000 631	760 105,29%

 II.2.2.2. magyar Ref. Középiskolák 
  XVI. találk. (Kiskunhalas) 
	 	 támogatása	(120	fő)

500 000 500 000 100,00%

 II.2.2.3. Imre sándor-díj 
  és makkai sándor díj

1 500 000 1 026 631 68,44%

	 II.2.2.4.	 Közoktatási	kiegészítő	
  támogatás könyvvizsgálata

6 000 000 4 500 000 75,00%

 II.2.2.5. egyéb oktatásügyi feladatok
  (értekezletek, nyomtatványok)

490 000 240 255 49,03%

 II.2.3. 2010-es könyvvizsgálat áthúzódó 
  kötelezettségei

2 000 000  0,00%

 II.3. Külügyi feladatok 17 585 650 17 028 445 96,83%

 II.3.1. Nemzetközi kapcsolatok 9 500 000 8 021 548 84,44%

 II.3.2. Partneregyházi kapcsolatok 1 000 000 887	221 88,72%

 II.3.3. Budapesti skót misszió 500 000  0,00%

 II.3.4. Részvétel eVt “International ecumenical 
  Peace Convocation” 

500 000 452 202 90,44%

 II.3.5. magyarország eu elnökségével 
  kapcsolatos egyházi program

5 135 650 5	744	411 111,85%

 II.3.6. Angol nyelvtanítás menekülttáborokban
  – esI önkéntesek ellátása 

450 000 362 490 80,55%

	 II.3.7.	 Drezdai	Kirchentag	és	Begegnungstag	
  költségei

500 000 1	485	074 297,01%

 II.3.8. Ökogyülekezet  75	500  

 II.4. Ifjúsági feladatok 48 400 000 53 982 784 111,53%

 II.4.1. Közös Pont Ökumenikus misszió 1 000 000 1 000 000 100,00%

 II.4.2. Ifjúsági fórumok, szakmai napok 900 000 757	134 84,13%

	 II.4.4.	 Csillagpont	találkozó	(22	M	Ft	önerő	igény) 44	700	000 50	657	033 113,33%

	 II.4.5.	 Ifjúsági	vezetőképzés	és	mentorképzés 1 300 000 1	068	617 82,20%

 II.4.6. Ifjúsági énekeskönyv (3000 pld.) 500 000 500 000 100,00%
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  szükséglet terv 2011
tény 2011 
december 

%

 II.5. Média és kommunikációs feladatok 89 100 000 90 557 006 101,64%

	 II.5.1.	 Televíziós	műsorok 3 900 000 3 900 000 100,00%

	 I.5.2.	 Rádiós	műsorok 4 000 000 4	891	762 122,29%

	 II.5.3.	 Reformatus.hu	honlap	működtetése 13 000 000 15	101	729 116,17%

 II.5.4. 1%-os kampány kommunikációs feladatai 30 000 000 29 998 448 99,99%

	 II.5.5.	 Reformátusok	Lapja	működtetése 24 000 000 24 225 995 100,94%

 II.5.6. Éves jelentés 2 000 000 2 331 558 116,58%

	 II.5.7.	 Confessio	folyóirat 4 100 000 4 100 000 100,00%

 II.5.8. Igazság és Élet folyóirat 4 000 000 4 000 000 100,00%

 II.5.9. Református egyház (közlöny) 4 100 000 2	007	514 48,96%

 II.6. Közgyűjteményi feladatok 20 000 000 14 827 459 74,14%

 II.6.1. oRgyt 2 000 000 1	701	098 85,05%

 II.6.2. zsinati Levéltár 18 000 000 13 126 361 72,92%

 II.7. Teológiai és tudományos feladatok 45 000 000 30 212 133 67,14%

	 II.7.1.	 Doktorok	Collegiuma	működtetése 7	000	000 8 903 096 127,19%

	 II.7.2.	 Kálvin-emlékévek	feladatai 28 000 000 10 600 059 37,86%

	 II.7.2.1.	 Parókiális	könyvtár	támogatása	
  (honorárium + kiadás)

25 000 000 7	502	080 30,01%

	 II.7.2.2.	 Egyéb,	Kálvin	évekhez	kötődő	
  feladatok

3 000 000 3	097	979 103,27%

	 II.7.3.	 Múltfeltárás	 5 000 000 6	889	472 137,79%

	 II.7.4.	 Egységes	Lelkészképesítési	Bizottság 5 000 000 3 819 506 76,39%

 II.8. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok 101 200 000 100 683 366 99,49%

 II.8.1. mRe Bethesda gyermekkórháza 
	 	 működési	támogatás

100 000 000 100 000 000 100,00%

 II.8.2. Dizseri tamás emlékérem 1 200 000 683 366 56,95%

 II.9. Kulturális és közéleti feladatok 7 400 000 7 307 010 98,74%

 II.9.1. Református Közéleti és Kulturális Központ
	 	 működtetése

3 500 000 4	907	010 140,20%

	 II.9.2.	 Parlamenti	iroda	működtetése 3 200 000 2 400 000 75,00%

 II.9.3. Református emlékhely Bizottság 700	000  0,00%



24 RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám

  szükséglet terv 2011
tény 2011 
december 

%

 II.10. Szociális és diakóniai feladatok 87 650 000 63 799 996 72,79%

 II.10.1. mRe szeretetszolgálati Iroda támogatása 3 500 000 3 500 000 100,00%

 II.10.1.1. eDyN (Önkéntes Diakóniai Év) 
  program	működtetése

3 500 000 3 500 000 100,00%

 II.10.2. mosdósi gyógyintézeti Iskola 10 000 000 9 999 996 100,00%

 II.10.3. Diakóniai díjak 1 200 000 1 200 000 100,00%

 II.10.4. Lelkészek szociális segélyezése 69 450 000 45 600 000 65,66%

	 II.10.4.1.	 GYES	kiegészítő	
  szociális segély

33 000 000 33 000 000 100,00%

 II.10.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek 
  egyszeri lakás hozzájárulás

23 400 000 12 600 000 53,85%

 II.10.4.3. Rendkívüli lelkészi segélyalap
  (zs.t. határozat alapján)

13 050 000   

 II.10.5. szeretethíd – Kárpát-medencei 
  Önkéntes Nap

3 500 000 3 500 000 100,00%

 III. Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése 167 875 996 167 875 996 100,00%

 III.1. Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési 
  költségei

46 000 000 46 000 000 100,00%

 III.2. Lelkészi Nyugdíjkifizetés támogatása 1 875 996 1 875 996 100,00%

 III.3. Lelkészi Nyugdíjalap támogatása 120 000 000 120 000 000 100,00%

 IV. Támogatások 11 800 000 12 405 000 105,13%

 IV.1. Evangélium Színház 3 000 000 3 000 000 100,00%

 IV.2. Ref. Zenei Fesztivál 2 500 000 2 500 000 100,00%

 IV.3. Pályázati alap református civil szervezetek 
  támogatására

3 300 000 3 225 000 97,73%

 IV.4. PRÚSZ 1 000 000 1 000 000 100,00%

 IV.5. Tábori lelkészség motorizációs támogatása 2 000 000 2 000 000 100,00%

 IV.6. Kárpátaljai lelkipásztorok nyugdíj támogatása  680 000  

 V. Hiteltörlesztés 50 000 000 43 752 450 87,50%

 VI. Egyéb közegyházi célfeladatok 34 397 750 27 502 057 79,95%

 VI.1. Ingatlanjáradék folyósítása 3 500 000 2 492 448 71,21%

 VI.2. Partnerhilfe felhasználása 30 000 000 25 009 609 83,37%

 VI.3. Elektronikus törzskönyv 897 750  0,00%

 VII. Egyéb kiadások 76 950 657 265 313 106 344,78%

 VII.1. Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek 66 908 000 259 637 924 388,05%

 VII.2. Egyéb kiadások, tartalék 10 042 657 5 675 182 56,51%

szükséglet összesen 1 422 027 353 1 527 250 760  

Egyenleg 0 83 158 982  
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Magyarországi református egyház költségvetési terv 2011
(3. sz. melléklet – tájékoztató adatok)

 egyházI NyugDÍJALAP terv 2011
tény 2011 
december 

%

 NyItó VAgyoN 810 000 000 814 359 535 100,54%

 Bevételek    

  mRe támogatás 120 000 000 120 000 000 100,00%

  hozam 37	200	000 38 490 152 103,47%

	 	 Nyugdíjintézeti	befizetés 33 000 000 33 000 000  

 Kiadások    

  Lelkészi szociális segélyalap
  (2010. júniusi zs.t. határozat)

15 000 000 13 050 000 87,00%

 záRó VAgyoN 985 200 000 992 799 687 100,77%

 Éves felhalmozás 175 200 000 178 440 152 101,85%
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A Magyar református egyház 2011. évi tervezett költségvetése
(4. sz. melléklet )

  feDezet  tény 2011 december

  megnevezés terv 2011

megvalósult 
költségek 

szétosztása 
az	előirányzat	

arányában 

%

teljesített 
hozzá-

járulások

Közegyház 
számára 
térítendő

 I. Az MRE részegyházai hozzájárulása 41 500 000 Ft 37 329 991 Ft 89,95% 37 329 991 Ft  

 I.1. Magyarországi Református Egyház 30 000 000 Ft 26 985 536 Ft 89,95% 37 329 991 Ft  

 I.1.1. Dunamelléki Ref. 
  egyházkerület (20,96%)

8	700	000	Ft 7	825	805	Ft 89,95% 10	825	697	Ft  

 I.1.2. Dunántúli Ref. 
	 	 Egyházkerület	(13,73%)

5	700	000	Ft 5	127	252	Ft 89,95% 7	092	698	Ft  

 I.1.3. tiszáninneni Ref. 
	 	 Egyházkerület	(13,73%)

5	700	000	Ft 5	127	252	Ft 89,95% 7	092	698	Ft  

 I.1.4. tiszántúli Ref.
  egyházkerület (23,86%)

9 900 000 ft 8	905	227	Ft 89,95% 12	318	897	Ft  

 I.2. Romániai Református Egyház 7 500 000 Ft 6 746 384 Ft 89,95% 6 746 384 Ft

 I.2.1. erdélyi Ref.
  egyházkerület (10,84%)

4 500 000 ft 4	047	830	Ft 89,95%  4	047	830	Ft

 I.2.2. Királyhágómelléki 
  Ref. egyházkerület 
	 	 (7,23%)

3 000 000 ft 2 698 554 ft 89,95%  2 698 554 ft

 1.3. Kárpátaljai Ref. Egyház (3,61%) 1 500 000 Ft 1 349 277 Ft 89,95%  1 349 277 Ft

 1.4. Szlovákiai Ref. Keresztyén 
  Egyház (3,61%)

1 500 000 Ft 1 349 277 Ft 89,95%  1 349 277 Ft

 1.5. Szerbiai Ref. Keresztyén 
  Egyház (2,41%)

1 000 000 Ft 899 518 Ft 89,95%  899 518 Ft

 II.  Támogatások 800 000 Ft  0,00%   

 III. Kárpát-medencei Ref. Közoktatási Alap 14 543 282 Ft 18 847 594 Ft 129,60%   

 III.1. Közoktatási Alap 2010. évi 
  támogatási céljaira (a 2010-es 
  maradvánnyal együtt maradvánnyal)

9 543 282 Ft 9 543 282 Ft 100,00%   

 III.2. Kárpát-medencei Református 
  Közoktatási Alap 2011-es céljaira

5 000 000 Ft  9 304 312 186,09%   

 IV. Előző évekre vonatkozóan teljesített 
  hozzájárulások

     

  fedezet összesen 56 843 282 ft 56 177 585 Ft 98,83%   
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  szÜKsÉgLet 

  megnevezés Előirányzat

 I. A MRE és a GK működési költségei 10 100 000 Ft 10 512 000 Ft 104,08%

 I.1. Személyi kiadások 4 500 000 Ft 3 316 052 Ft 73,69%

 I.2. Ülésekkel összefüggő költségek 5 600 000 Ft 4 716 935 Ft 84,23%

 I.2.1. generális Konvent elnökség ülései 800 000 ft 785	373	Ft 98,17%

 I.2.2. generális Konvent bizottsági ülések
  költségei

600 000 ft 273	337	Ft 45,56%

	 I.2.3.	 Kárpát-medencei	együttműködés
	 	 tematikus	munkájával	összefüggő	ülések
  költségei (pl. misszió, diakónia, ifjúság stb.)

800 000 ft 414	701	Ft 51,84%

 I.2.4. generális Konvent ülése 3 400 000 ft 3 243 524 ft 95,40%

 I.3. Egyéb költségek (mobiltelefon)  2 479 013 Ft  

 II. Programok, rendezvények 31 000 000 Ft 25 105 583 Ft 80,99%

 II.1. Kárpát-medencei kulturális fesztivál 
  – a Református Zenei Fesztivál keretében

3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 100,00%

 II.2. Északkeleti Református Találkozó (Tokaj) 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft 100,00%

 II.3. Lelkészküldés Európába 2 000 000 Ft 349 135 Ft 17,46%

 II.4. Kárpát-medencei ifjúsági kezdeményezések 1 400 000 Ft 952 664 Ft 68,05%

 II.5. Kárpát-medencei Református Missziói Konferencia 1 600 000 Ft 1 600 000 Ft 100,00%

 II.6. Kárpát-medencei Református Diakóniai Konferencia 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 100,00%

 II.7. A Magyar Református Szeretetszolgálat 
  Szeretethíd című programja

1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 100,00%

 II.8. Kommunikációs feladatok 13 000 000 Ft 10 203 784 Ft 78,49%

 II.8.1. Kálvincsillag 10 000 000 ft 8	101	579	Ft 81,02%

 II.8.2. Képzések 2 000 000 ft 742	809	Ft 37,14%

 II.8.3. egyéb közös kommunikációval 
  kapcsolatos kiadások

1 000 000 ft 1 359 396 ft 135,94%

 II.9. Közös megemlékezés 1 000 000 Ft  0,00%

 III. Részegyházak támogatása 14 543 282 Ft 10 940 790 Ft 75,23%

 III.1. Kárpátaljai Református Egyház 
  4 gimnáziuma támogatása

8 543 282 Ft 9 940 790 Ft 116,36%

 III.2. Bácskossuthfalvai Református Óvoda támogatása 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 100,00%

 III.3. Kárpát-medencei Oktatási Alap pályázati támogatásai 5 000 000 Ft  0,00%

 IV. Tartalék 1 200 000 Ft 314 900 Ft 26,24%

szükséglet összesen 56 843 282 ft 46 873 273 ft 82,46%

Egyenleg 0 Ft 9 304 312 Ft
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A 2010-es év vészesen elapadó költségvetési támogatásaihoz képest a 2011. évi gazdálkodás ismét biztosabb 
alapokról	indulhatott,	köszönhetően	annak,	hogy	a	2010.	évi	1%-ot	felajánlók	száma	közel	14%-kal	emelkedett	az	
előző	évhez	képest,	ráadásul	a	kormányzat	visszatért	ahhoz	a	korábbi	kiegészítő	támogatás	számítási	modell-
hez, amellyel a felajánlások 1 086 millió ft-ot meghaladó összegét megduplázta. Noha a rendkívül feszített 2010. 
évi	gazdálkodásból	maradvány	nem	keletkezett,	a	finanszírozás	említett	változása	a	2011.	évre	megteremtette	a	
nyugodtabb	gazdálkodás	körülményeit,	az	egyházkerületi	ellátmányok	17%-kal	növekedhettek,	és	a	közegyházi	
feladatok ellátására is több forrás jutott.

Adminisztrációs	és	finanszírozási	terhet	jelentett	az	egyházi	intézményekre	is	kiterjedő	bérkompenzáció,	rész-
ben	az	előfinanszírozás	miatt,	részben	pedig	azért,	mert	a	tételes	elszámolás	ellenére	az	állami	feladatot	ellátó	
intézményeink többlet költségeinek állami visszatérítése bizonytalan.

A gazdálkodási év során egy alkalommal májusban, a zsinati tanács módosította a költségvetést, amely lé-
nyegében	technikai	jellegű	volt,	a	megelőző	év	maradványainak	kezelése	történt	meg,	a	fő	előirányzatok	válto-
zatlanok maradtak.

A	MRE	2011.	december	31-i	mérlegfőösszege	8	316	141	e	Ft.	A	költségvetési	gazdálkodás	egyenlegeit	a	 fő	
összesítő	tábla	(részletesebben	az	5. számú melléklet) tartalmazza, s ezek bemutatják, hogy a 2012. évre áthúzó-
dó kötelezettségekkel terhelt fedezeteket, az elkülönített alapok egyenlegeit leszámítva, a szabadon felosztható 
maradvány összege 123 561 e ft (felhasználható egyenleg).

 1. A 2011. évi Mre költségvetés teljesítése

	 	 Az	alábbiakban	ismertetjük	a	tervhez	képes	tapasztalt	legfőbb	eltéréseket,	s	ezek	részleteit:
 I. Működtetés
	 	 A	 fejezet	 az	 1%-os	 felajánlások	mértékének	 jelentős	növekedése	miatt	 84	M	Ft-os	 többlettel	 zárt.	 

Az	egyházkerületi	ellátmányok	teljesítése	zökkenőmentes	volt.
 V. Államtól átvállalt feladatok ellátása
	 	 2011	 folyamán	került	 sor	a	2010-es	közoktatási	kiegészítő	 támogatás	pótlólagos	elszámolására	 is	 

3 090 m ft értékben, melyet a fenntartó szervezetek hiánytalanul megkaptak.

 2. közegyházi költségvetés

  Fedezetek (1 610 409 741 Ft)
	 	 összességében	a	fedezetek	az	előirányzaton	felül	teljesültek	13,25%-kal.
	 III.	 A	beérkező	„Partnerhilfe”	összege	(25	009	609	Ft)	a	szükségletek	VI.2.	pontja	alatt	kifizetésre	került	a	

Lelkészi Nyugdíjintézet részére.
 IV. egyéb, kötelezettséggel terhelt bevételek: ezek a tételek teljes egészében megjelennek a kiadási 

oldalon is (VII.1.: átfutó tételek, illetve egyéb, a bevételi tételhez tartozó kiadási sorok), és számos 
olyan	 programot	 finanszíroznak,	 amelyekhez	 az	 egyház	 saját	 költségvetésből	 biztosított	 forrásai	
nem	voltak	elegendőek.	A	tételsor	felét	az	egyházi	intézmények	bérkompenzációs	támogatása	teszi	
ki (165 300 e ft)

BEsZámoló A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 2011. évI gAZdálkodásáról
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  Szükségletek (1 527 250 760 Ft)
 I.1.1. A zsinati ülések költségei az év közben elhatározott, Balatonszárszón megrendezésre került rendkí-

vüli zsinati vitanap miatt a tervezettnél sokkal magasabb szinten realizálódtak.
 I.2.	 Zsinati	Hivatal	működési	költségei. 
  A zsinati hivatal költségei összességében jóval a tervezett szint alatt maradtak.
 i.3.1.	 Magyar	Református	Egyház	működési	költségeihez	hozzájárulás	A	4. számú melléklet részletezi a 

közös kárpát-medencei költségvetés alakulását. A közös költségvetés feladatainak teljesüléséhez a 
MRE	költségvetéséből	37	329	e	Ft-ra	volt	szükség.	Az	arányos	tehervállaláshoz	az	egyes	–	hozzájá-
rulást	még	nem	arányosan	teljesítő	egyházkerületeknek	2012.	folyamán	szükséges	hozzájárulásukat	
a mRe számára teljesíteni. ezen felül az oktatási Alapban felhalmozódott 9 304 e ft-ot a 2012-es 
költségvetésbe szükséges beállítani.

 I.4.1.2.	 Az	Abonyi	utcai	épület	külső	és	belső	vízszigetelési	munkáival	kapcsolatos	számlák	egy	része	2012-
ben került teljesítésre, amelyhez szükséges források átcsoportosítása indokolt.

 i.4.3.	 Az	informatikai	feladatok	finanszírozásához	a	fejezeten	belüli	átcsoportosítás	teremtett	lehetőséget.
 II.1. Missziói feladatok
 II.1.5. Balatonszárszói SDG Konferencia-központ 
	 	 A	konferencia-központ	szakmai	jövőjének	alapos	átgondolása,	az	infrastruktúra	folyamatos	felügye-

lete, tulajdonosi gondnok kinevezése többletköltségekkel jártak A korábban tervezett Pannon-Wolf 
beruházás leállításra került, a folyamatosan alakuló koncepcióval együtt változtak a költségek is.  
A	nyári	konferenciák	költségeinek	5	M	Ft	feletti	részét	a	résztvevő	szervezetek	vállalták,	amely	össze-
gek	befizetésre	kerültek.

 II.2.1.2.2. RPI – egyházi források
  A hibás költségvetési tervezés miatt év közben a gazdasági Bizottság és az elnökség indokoltnak lát-

ta a RPI forrásainak kiegészítését 10 944 e ft értékben, amelyre az akkori információk alapján várható 
maradvány	lehetőséget	adott.

 ii.3.7. Drezdai Kirchentag
  A tervhez képest magasabb költségeket céladományokból sikerült biztosítani.
 II.7.1. Doktorok Collegiuma.
	 	 A	tervezettnél	nagyobb	kiadásokat	konferencia	részvételi	díjak	finanszírozták.
 v. Hiteltörlesztés 
	 	 2010.	folyamán	200	000	svájci	frank	tőketörlesztés	történt	(árf:	207,9	HUF/CHF),	amely	után	a	2011.	

december 31-én még fennmaradó hitel állomány 600 000 Chf az unicredit Bank felé.
 vII.1.	 Fedezettel	rendelkező	tételek
	 	 Ezen	a	soron	jelennek	meg	az	előre	nem	tervezhető,	átfutó	tételek	(pl.	bérkompenzáció),	illetve	az	

éven	belül	visszatérülő,	intézményi	pályázatokhoz	kifizetett	önrészek	is.	

  Összességében a szükségletek az előirányzatot 7,4%-kal haladták meg. A közegyházi költségvetés 
elsődleges egyenlege 83 158 982 Ft.

3. sz. melléklet – Egyházi Nyugdíjalap

	 	 A	nyugdíjalap	értéke	–	figyelembe	véve	a	MRE	és	a	Nyugdíjintézet	befizetését,	a	hozamokat	és	a	kifi-
zetéseket	–	178	440	152	Ft-val	nőtt	2011-ben.	A	Nyugdíjalap	2011.	december	31-i	vagyona	megköze-
lítette az 1 milliárd forintot, amelyek közel 50-50%-ban huf és euR lekötött betétekben kamatoznak. 
figyelembe véve a 2012-re áthúzódó kötelezettségeket, az elkülönített Nyugdíjalapot és oktatási Ala-
pot és a hozzájuk rendelt fedezetet, a mRe szabad (felhasználható) maradványa az alábbiak szerint 
alakul:
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	 KöLTSÉGVETÉSI	FŐ	FEJEZETEK ft

 egyenleg mRe 2011. évi ktgv (I–V. fejezet) 84 361 666

 egyenleg mRe 2011. évi Közegyházi ktgv. 83 158 982

 egyenleg 2011. évi Nyugdíjalap 178	440	152

 egyenleg Kárpát-medencei mRe 9 304 312

 Elsődleges költségvetési egyenleg 355 265 111

 eLKÜLÖNÍtett ALAPoK

 Nyugdíjalap éves felhalmozása 178	440	152

 Rendkívüli lelkészi segély alap 13 050 000

 Kárpát-medencei oktatási Alap 9 304 312

 Működési egyenleg az alapok nélkül 154 470 648

	 AZ	EGYENLEGBŐL	2012-RE	ÁTHúZÓDÓ	KöTELEZETTSÉGGEL	TERHELT	FEDEZETEK

 Közegyházi költségvetés 26 432 633

 I.4.1.2. Abonyi u. szigetelési munkái 2	547	264

 II.3.5. eu elnökséghez kapcsolódó weblap költségei 555 000

 II.1.2.1. egyházzenei céltámogatások 808 350

 II.1.5.3. sDg Konferencia-központ csárda rekonstrukció 
	 	 pályázati	önerő

8 000 000

 II.3.3. skót misszió áthúzódó céltámogatása 500 000

 II.2.2.4. Könyvvizsgálat 1 500 000

	 II.3.8.	 „ökogyülekezet”	 650 000

 II.4. Ifjúsági feladatok áthúzódó kötelezettségei 1	374	269

 VI.3. elektronikus törzskönyv 897	750

 VII.2. egyéb 2012. évre áthúzódó kötelezettségek 4 300 000

 I.4.1.1. Balatonfenyvesi ingatlan fejlesztési munkái 5 300 000

 Összesen 26 432 633

	 2011.	decemberi	ZS.T.	alapján	vállalt	kötelezettség	az	RMK	finanszírozására 4	476	700

 Végleges (felhasználható) egyenleg 123 561 315

egyenlegek, 2012-re áthúzódó, fedezettel rendelkező kötelezettségek
(5. sz. melléklet )
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
2012. évI módosított költségvEtésénEk ElFogAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 171/2012.05.23.
 
 1. A zsinati tanács a magyarországi Református egyház 2012. évi módosított költségvetését  

14	290	704	421	Ft	fedezeti	és	14	290	704	422	Ft	szükségleti	összeggel	(az 1. számú mellékletet	képező	
közegyházi költségvetést, 1 426 426 385 ft fedezeti és kiadási összeggel), a módosításokkal egysé-
ges szerkezetben elfogadja.

 2.	 A	Zsinati	Tanács	úgy	határoz,	hogy	a	Kőszikla	Alapítványt	5	000	000	Ft-tal	támogatja	és	azt	az	MRE	
2012. évi költségvetésébe IV.5. új költségvetési sorként beépíti.

 3. A módosítások tartalmazzák a 2011. évi gazdálkodás pénzmaradványának felhasználását, a 2011. 
évről	áthúzódó	kötelezettségek	és	ezekhez	tartozó	fedezetek	megjelenítését	(I.4.1.1.,	I.4.1.3.,	II.1.2.1.,	
II.2.2.4., II.3.3., II.3.9., II.4.4., II.4.8., II.10.4.3., VI.3., VII.1.1.2.), egyes költségvetési kiadási tételek kor-
rekcióját	(II.1.4.,	II.1.5.3.	és	III.3.),	illetve	új	költségvetési	sorok	beépítését	is	(IV.5.	Kőszikla	Alapítvány	
támogatása).

 4.	 A	Zsinati	Tanács	úgy	határoz,	hogy	az	MRE	a	2011.	évi	pénzmaradvány	összegéből	az	egyházke-
rületek	 számára	 a	 következő	 összegeket	 biztosítja:	 a	 Dunamelléki	 Református	 Egyházkerületnek	 
33	512	781	Ft-ot,	a	Dunántúli	Református	Egyházkerületnek	21	956	650	Ft-ot,	a	Tiszáninneni	Reformá-

tus egyházkerületnek 21 956 650 ft-ot, a tiszántúli Református egyházkerületnek 38 135 234 ft-ot.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 2012. évI költségvEtésI tErvE
Elfogadta a Zsinati Tanács 2012. május 23-án

fő összesítő tábla

fedezet terv 2011 terv 2012 terv %

 I. MűKöDTETÉS 4	201	075	035 4	393	770	568 104,59%

 II. INgAtLANJáRADÉK 670	930	270 703	805	853 104,90%

 III. JÖVeDeLemKIegÉszÍtÉs 291	567	000 291	567	000 100,00%

 IV. hItoKtAtás 802 305 000 802 305 000 100,00%

 V. áLLAmtóL átVáLLALt feLADAtoK 6	852	913	457 8 099 256 000 118,19%

fedezet összesen 12 818 790 762 14 290 704 421 111,48%
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szükséglet  terv 2011  terv 2012  terv %

  A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület 1 775 180 694 1 836 447 373 103,45%

 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 1 215 095 600 1	267	226	584 104,29%

	 II.	 Ingatlanjáradék	fejezetből 185	817	610 194	922	672 104,90%

 III. Jöv.	kieg.	fejezetből 77	863	557 77	863	557 100,00%

 IV. Hitoktatás	fejezetből 296 403 928 296 434 559 100,01%

 B) Dunántúli Ref. Egyházkerület 1 006 893 168 1 042 536 641 103,54%

 I. Működtetés	fejezetből	(Zárolt	tartalékkal!) 791	556	497 827	418	728 104,53%

 II. Ingatlanjáradék	fejezetből 54	361	037 57	024	728 104,90%

 III. Jöv.	kieg.	fejezetből 58 313 400 58 313 400 100,00%

 IV. Hitoktatás	fejezetből 102 662 234 99	779	785 97,19%

 C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület 986 563 988 1 024 195 650 103,81%

 I. Működtetés	fejezetből	(Zárolt	tartalékkal!) 792	010	497 829	566	728 104,74%

 II. Ingatlanjáradék	fejezetből 28	371	324 29	761	518 104,90%

 III. Jöv.	kieg.	fejezetből 58	987	543 58	987	543 100,00%

 IV. Hitoktatás	fejezetből 107	194	624 105	879	860 98,77%

 D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület 2 183 820 850 2 274 192 640 104,14%

 I. Működtetés	fejezetből	(Zárolt	tartalékkal!) 1 402 412 442 1	469	558	527 104,79%

 II. Ingatlanjáradék	fejezetből 388 961 695 408 020 818 104,90%

 III. Jöv.	kieg.	fejezetből 96 402 499 96 402 499 100,00%

 IV. Hitoktatás	fejezetből 296 044 214 300	210	796 101,41%

 E) Egyéb kötelezettségek 13 931 063 14 076 117 101,04%

 I. Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%) 13 418 606 14	076	117 104,90%

  F) Államtól átvállalt feladatok ellátása 6 852 401 000 8 099 256 000 118,20%

 V. Közoktatási	intézmények	kiegészítő	támogatása 6 631 151 000 7	878	006	000 118,80%

 V. Közgyűjtemények	állami	támogatása 221 250 000 221 250 000 100,00%

szükséglet összesen 12 818 790 762 14 290 704 422 111,48%
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 I. MűKöDTETÉS terv 2011 terv 2012 terv %

 1. fedezet

 1.1. Közalapi járulékok 77 565 003 81 443 253 105,00%

 1.1.1. Dunamellék	közalapi	járulék	befizetés 25 006 989 26	257	338 105,00%

 1.1.2. Dunántúl	közalapi	járulék	befizetés 9	686	479 10	170	803 105,00%

 1.1.3. Tiszáninnen	közalapi	járulék	befizetés 10	957	090 11 504 945 105,00%

 1.1.4. Tiszántúl	közalapi	járulék	befizetés 31 914 445 33	510	167 105,00%

 1.2. Járadékkiegészítés 1 934 000 000 2 028 766 000 104,90%

 1.3. Alapműködési támogatás 2 120 000 000 2 100 000 000 99,06%

 1.4. Egyéb működési bevételek (kamatok) 65 000 000 60 000 000 92,31%

 1.5. Az előző év szabad pénzmaradvány 4 510 032 123 561 315 2739,70%

fedezet összesen 4 201 075 035 4 393 770 568 104,59%

 2. szükséglet

 2.1. Egyházi működés ellátmánya 4 201 075 035 4 393 770 568 104,59%

 2.1.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány 1 215 095 600 1 267 226 584 104,29%

 a) Közegyházi hozzájárulás 300 406 948 304	176	948 101,25%

 b) Egyházkerületi	felsőoktatási	
  feladatok

9 458 000 6 046 000 63,92%

 c) Közalapi járulék célszerinti 
  felhasználás

22 493 851 23 618 543 105,00%

 d) Általános	működési	feladatok 572	368	163 602 914 449 105,34%

 e) missziói feladatok 85 428 084 89	987	231 105,34%

 f) Diakóniai feladatok 85 428 084 89	987	231 105,34%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 85 428 084 89	987	231 105,34%

 h) zárolt tartalék 54 084 386 26 996 169 49,91%

 i) Előző	évi	pénzmaradvány  33	512	781  

 2.1.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 791 556 497 827 418 728 104,53%

 a) Közegyházi hozzájárulás 196 818 345 199 288 345 101,25%

 b) Egyházkerületi	felsőoktatási	
  feladatok

1 656 000 1 128 000 68,12%

 c) Közalapi járulék célszerinti 
  felhasználás

14	737	351 15	474	218 105,00%

 d) Általános	működési	feladatok 374	999	831 395 012 915 105,34%

 e) missziói feladatok 55	970	124 58	957	151 105,34%

 f) Diakóniai feladatok 55	970	124 58	957	151 105,34%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 55	970	124 58	957	151 105,34%

 h) zárolt tartalék 35 434 598 17	687	145 49,91%

 i) Előző	évi	pénzmaradvány  21 956 650  
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 2. szükséglet terv 2011 terv 2012  terv %

 2.1.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány 792 010 497 829 566 728 104,74%

 a) Közegyházi hozzájárulás 196 818 345 199 288 345 101,25%

 b) Egyházkerületi	felsőoktatási	
  feladatok

2 110 000 3	276	000 155,26%

 c) Közalapi járulék célszerinti 
  felhasználás

14	737	351 15	474	218 105,00%

 d) Általános	működési	feladatok 374	999	831 395 012 915 105,34%

 e) missziói feladatok 55	970	124 58	957	151 105,34%

 f) Diakóniai feladatok 55	970	124 58	957	151 105,34%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 55	970	124 58	957	151 105,34%

 h) zárolt tartalék 35 434 598 17	687	145 49,91%

 i) Előző	évi	pénzmaradvány  21 956 650  

 2.1.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 1 402 412 442 1 469 558 527 104,79%

 a) Közegyházi hozzájárulás 341 842 390 346 132 389 101,25%

 b) Egyházkerületi	felsőoktatási	
  feladatok

30 480 000 34 422 000 112,93%

 c) Közalapi járulék célszerinti 
  felhasználás

25 596 451 26	876	273 105,00%

 d) Általános	működési	feladatok 651 315 496 686	075	063 105,34%

 e) missziói feladatok 97	211	268 102 399 263 105,34%

 f) Diakóniai feladatok 97	211	268 102 399 263 105,34%

 g) Infrastrukturális fejlesztések 97	211	268 102 399 263 105,34%

 h) zárolt tartalék 61 544 301 30	719	779 49,91%

 i) Előző	évi	pénzmaradvány  38 135 234  

szükséglet összesen 4 201 075 035 4 393 770 568 104,59%
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A Magyarországi református egyház 2012. évi költségvetési terve
– II. Ingatlanok utáni járadék

 II. INgAtLANoK utáNI JáRADÉK terv 2011 terv 2012 terv %

 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része 670 930 270 703 805 853 104,90%

fedezet összesen 670 930 270 703 805 853 104,90%

 2. A járadékok felhasználása

 2.1. Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok 185	817	610 194	922	672 104,90%

 2.2. Dunántúli ingatlanok utáni járadékok 54	361	037 57	024	728 104,90%

 2.3. tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok 28	371	324 29	761	518 104,90%

 2.4. tiszántúli ingatlanok utáni járadékok 388 961 695 408 020 818 104,90%

 2.5. 2% kezelési költség 13 418 606 14	076	117 104,90%

szükséglet összesen 670 930 270 703 805 854 104,90%

 III. szóRVáNyteLePÜLÉsI 
  És KIstÉRsÉgI áLLAmI támogAtás

terv 2011 terv 2012 terv%

 1.1. szórványtelepülési és kistérségi 
  állami támogatása

291	567	000 291	567	000 100,00%

 1. fedezet összesen 291 567 000 291 567 000 100,00%

 2.1. támogatás összesen 291	567	000 291	567	000 100,00%

 2.1.1. Dunamelléki Református egyházkerület 77	863	557 77	863	557 100,00%

 2.1.2. Dunántúli Református egyházkerület 58 313 400 58 313 400 100,00%

 2.1.3. tiszáninneni Református egyházkerület 58	987	543 58	987	543 100,00%

 2.1.4. tiszántúli Református egyházkerület 96 402 499 96 402 499 100,00%

 2. szükséglet összesen 291 567 000 291 567 000 100,00%

A Magyarországi református egyház 2012. évi költségvetési terve
– iii. szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás
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A Magyarországi református egyház 2012. évi költségvetési terve
– iv. egyházi hitoktatási tevékenység állami támogatása

 IV. egyházi hitoktatási tevékenység állami támogatása terv 2011 terv 2012 terv%

 1.1. Hitoktatás állami támogatása 802 305 000 802 305 000 100,00%

 1. fedezet összesen 802 305 000 802 305 000 100,00%

  2.1. Hitoktatói óradíjak 802 305 000 802 305 000 100,00%

 2.1.1. Dunamellék hitoktatói óradíjak 296 403 928 296 434 559 100,01%

 2.1.2. Dunántúl hitoktatói óradíjak 102 662 234 99	779	785 97,19%

 2.1.3. tiszáninnen hitoktatói óradíjak 107	194	624 105	879	860 98,77%

 2.1.4. tiszántúl hitoktatói óradíjak 296 044 214 300	210	796 101,41%

 2. szükséglet összesen 802 305 000 802 305 000 100,00%

A Magyarországi református egyház 2012. évi költségvetési terve
– v. államtól átvállalt feladatok ellátása

 V. áLLAmtóL átVáLLALt feLADAtoK eLLátásA terv 2011 terv 2012 terv%

 1.1. Közoktatási intézmények kieg.támogatása 6 631 151 000 7 878 006 000 118,80%

 1.2. Egyházi közgyűjtemények állami támogatása 221 250 000 221 250 000 100,00%

 1. fedezet összesen 6 852 913 457 8 099 256 000 118,19%

 2.1. Közoktatási feladatok ellátása 6 631 151 000 7 878 006 000 118,80%

 2.1.1. Dunamellékhez tartozó fenntartók 2	754	526	000 3 065 601 000 111,29%

 2.1.2. Dunántúlhoz tartozó fenntartók 574	080	000 613	870	000 106,93%

  2.1.3. tiszáninnenhez tartozó fenntartók 698	970	000 843 640 000 120,70%

 2.1.4. tiszántúlhoz tartozó fenntartók 2 561 280 000 3	307	745	000 129,14%

 2.1.5. zsinati intézmény 42 295 000 47	150	000 111,48%

 2.2. Közgyűjtemények ellátmánya 221 250 000 221 250 000 100,00%

	 2.2.1.	 Dunamelléki	Gyűjtemények
  (Ráday, Baranyai em.)

 52 529 625  

	 2.2.1.1.	 Ráday	Gyűjtemények  51	758	750  

 2.2.1.2. Baranyai egyházmegye
   Levéltára

 770	875  

	 2.2.2.	 Pápai	közgyűjtemények  41	076	625  

	 2.2.3.	 Sárospataki	közgyűjtemények	ellátmánya  50	657	500  

	 2.2.4.	 Tiszántúli	közgyűjtemények	ellátmánya  71	581	250  

	 2.2.5.	 Közművelődési	intézmények  1 000 000  

 2.2.6. Levéltár oKm támogatás  4 405 000  

 2. szükséglet összesen 6 852 913 457 8 099 256 000 118,19%
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Magyarországi református egyház költségvetési terv 2012
(1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés)

fedezet terv 2011 terv 2012
2012/2011

%

 A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek 292 266 019 250 954 907 85,87%

 I. Állami támogatások közegyházi közoktatási célokra 110 413 000 83 104 714 75,27%

 I.1. állami normatív juttatás (eRPsz) 53	373	000 60	164	714 112,72%

	 I.2.	 Közoktatási	kiegészítő	támogatás	(ERPSZ) 18	247	000 17	940	000 98,32%

 I.3. NefmI közoktatási megállapodás 29	703	000 5 000 000 16,83%

 I.4. egyéb támogatás 9 090 000  0,00%

 II. Közegyházi ingatlanjáradék 32 975 019 32 975 019 100,00%

 III. Partnerhilfe 30 000 000 25 000 000 83,33%

 IV. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel 118 878 000 109 875 174 92,43%

	 IV.5.	 Levéltár	Közgyűjteményi	állami	támogatás 4 000 000 4 224 400 105,61%

	 IV.7.	 Egyéb	célra	kapott	adomány/hozzájárulás 46 500 000 4	650	774 10,00%

 IV.14. Doktorok Kollégiuma 1 000 000 1 000 000 100,00%

 IV.24. RLNyI 2011. évi maradványából 
  a Nyugdíjalapra

 100 000 000  

 B) Szabad felhasználású fedezetek 1 112 854 634 1 131 512 145 101,68%

 V. Közegyházi feladatok ellátmánya 1 035 886 028 1 048 886 028 101,25%

 V.1. Dunamelléki Ref. egyházkerület
  hozzájárulása

300 406 948 304	176	948 101,25%

 V.2. Dunántúli Ref. egyházkerület hozzájárulása 196 818 345 199 288 345 101,25%

 V.3.  tiszáninneni Ref. egyházkerület 
  hozzájárulása

196 818 345 199 288 345 101,25%

 V.4.  tiszántúli Ref. egyházkerület hozzájárulása 341 842 390 346 132 389 101,25%

 VI. Közegyháznak fizetett kezelési költség 
  (ingatlanjáradék 2%-a)

13 418 606 14 076 117 104,90%

 VII. Kihelyezett hitelek, kölcsönök visszatérülése 33 550 000 8 550 000 25,48%

 VII.2. mRe Bethesda Kórháza 8 550 000 8 550 000 100,00%

 VIII. Egyéb bevételek 30 000 000 60 000 000 200,00%

 VIII.1. Közegyházi intézmények szolidaritási 
  hozzájárulása

 45 000 000  

 VIII.1.1. mRe szeretetszolgálati Iroda  15 000 000  

 VIII.1.2. Károli gáspár Református 
  egyetem (RPI)

 30 000 000  

 VIII.2. egyéb  15 000 000  
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fedezet terv 2011 terv 2012
2012/2011

%

	 C)	 Az	előző	év	pénzmaradványai 16	906	700 43 959 333  

 IX. Kötelezettséggel terhelt maradványok 16 906 700 43 959 333  

 IX.1. Rendkívüli Lelkészi segélyalap maradványa  13 050 000  

 IX.2. Abonyi u. szigetelési munkái  2	547	264  

 IX.3. eu elnökséghez kapcsolódó 
  weblap költségei

 555 000  

 IX.4. egyházzenei céltámogatások  808 350  

 IX.5. sDg Konferencia központ csárda 
	 	 rekonstrukció	pályázati	önerő

 8 000 000  

 IX.6. skót misszió áthúzódó céltámogatása  500 000  

	 IX.7.	 Könyvvizsgálat  1 500 000  

	 IX.8.	 „ökogyülekezet”	  650 000  

 IX.9. Ifjúsági feladatok áthúzódó kötelezettségei  1	374	269  

 IX.10. elektronikus törzskönyv  897	750  

 IX.11. egyéb 2012. évre áthúzódó kötelezettségek  4 300 000  

 IX.12. Balatonfenyvesi ingatlan fejlesztési munkái  5 300 000  

	 IX.13.	 RMK	pótlólagos	finanszírozása	
  zs.t. hat. alapján

 4	476	700  

fedezet összesen 1 422 027 353 1 426 426 385 100,31%
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szükséglet terv 2011 terv 2012 2012 terv %

 I. Közegyházi működés 390 781 000 368 199 264 94,22%

 I.1. Választott testületek költségei 28 200 000 30 500 000 108,16%

 I.1.1. zsinat és zsinati tanács 4 000 000 5 000 000 125,00%

 I.1.2. elnökség, elnökségi tanács és Bizottságok 23 000 000 25 000 000 108,70%

 I.1.3. zsinati Bíróság 1 200 000 500 000 41,67%

 I.2. Zsinati Hivatal működtetése 220 000 000 210 000 000 95,45%

 I.3. Magyar Református Egyház működési költségeihez
  hozzájárulás

31 000 000 30 000 000 96,77%

 I.3.1. magyar Református egyház 
	 	 működési	költségeihez	hjár.

30 000 000 30 000 000 100,00%

 I.4. Egyéb közegyházi működési költségek 86 685 000 71 093 264 82,01%

 I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése 39 385 000 22	847	264 58,01%

 I.4.1.1. egyéb közegyházi ingatlanok 15 000 000 16	047	264 106,98%

 I.4.1.2. Bocskai úti ingatlan  1 500 000  

 I.4.1.3. Balatonfenyvesi ingatlan 
  karbantartása, fejlesztése

24 385 001 5 300 000 21,73%

	 I.4.2.	 Számviteli	adminisztráció,	ellenőrzés 15 000 000 15 000 000 100,00%

 I.4.3. Informatika 11 300 000 11	746	000 103,95%

	 I.4.4.	 Intézményi	Felügyelő	Bizottságok	
	 	 és	egyéb	szakértők

11 000 000 11 500 000 104,55%

	 I.4.5.	 Gépjármű	 10 000 000 10 000 000 100,00%

 I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek 24 896 000 26 606 000 106,87%

 I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai 9 200 000 8	700	000 94,57%

 I.5.2. meÖt 8 336 000 9 546 000 114,52%

 I.5.2.1. tagdíj  2 000 000  

 I.5.2.2. Ökumenikus programok, 
  projektek

 6 446 000  

	 I.5.2.3.	 CEC	Nagygyűlés	2013  1 100 000  

 I.5.3. Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 1 500 000 1 500 000 100,00%

 I.5.4. Ökumenikus tanulmányi Központ 4 110 000 4 110 000 100,00%

 I.5.5. Ökumenikus Központ 1	750	000 1	750	000 100,00%

	 I.5.6.	 72	óra	kompromisszumok	nélkül	program  1 000 000  
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szükséglet terv 2011 terv 2012 2012 terv %

 II. Közegyházi szakmai feladatok 690 221 950 649 276 621 94,07%

 II.1. Missziói feladatok 161 473 300 147 285 050 91,21%

 II.1.1. missziói rendezvények 5	273	300 3 500 000 66,37%

 II.1.1.1. országos lelkészi 
  és munkatársi konferencia

1 000 000 1 000 000 100,00%

 II.1.1.2. Belmisszió 
  (képzések, kiadványok)

1 000 000 500 000 50,00%

	 II.1.1.3.	 Missziói	előadók	országos	
  konzultációi

800 000 800 000 100,00%

 II.1.1.4. Nagyvárosi missziói 
  konzultációk

200 000 200 000 100,00%

 II.1.1.5. falu és szórványmissziós 400 000 400 000 100,00%

 II.1.1.6. molnár mária emlékév 
	 	 értékelő	kiadvány

800 000 200 000 25,00%

	 II.1.1.7.	 Válóháló	misszió	
	 	 vezetőképzései

300 000 300 000 100,00%

 II.1.1.8. Ökumenikus Világimanap  100 000  

 II.1.2. egyházzenei feladatok 7	600	000 7	208	350  

 II.1.2.1.  egyházzenei feladatok 5 600 000 5	708	350 101,93%

  II.1.2.2. Énekeskönyvi Bizottság 
  feladatai

2 000 000 1 500 000 75,00%

 II.1.4. Református missziói Központ 
	 	 (RMK)	működtetése

100 000 000 104	476	700 104,48%

 II.1.5. Balatonszárszói sDg Ref. Konferencia- 
	 	 központ	működtetése

47	000	000 26 000 000 55,32%

	 II.1.5.1.	 Infrastruktúra	működési	
  költségei

6 000 000 10 000 000 166,67%

 II.1.5.3. Beruházás/fejlesztés 30 000 000 16 000 000 53,33%

 II.1.6. egyéb missziói feladatok 1 600 000 6 100 000 381,25%

 II.1.6.1. Dobos Károly-díj 600 000 600 000 100,00%

 II.1.6.2. Cigánymissziós tanács 1 000 000 500 000 50,00%

 II.1.6.3. Wáli István Cigány 
	 	 Szakkollégium	működtetése

 5 000 000  

 II.2. Tanügyi, szakmai és szakszolgálati igazgatási 
  feladatok és ellenőrzés

112 413 000 124 404 714 110,67%

 II.2.1. Intézmények támogatása 101 323 000 113	104	714 111,63%

 II.2.1.1. eRPsz 76	823	000 83	104	714 108,18%

 II.2.1.1.1. állami forrásból 
  származó

 83	104	714  

 II.2.1.2. RPI 24 500 000 30 000 000 122,45%

  II.2.1.2.2. egyházi forrásból
   származó

 30 000 000  
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szükséglet terv 2011 terv 2012 2012 terv %

 II.2.2. Kiemelt oktatásügyi szakmai 
  tevékenységek

9 090 000 11 300 000 124,31%

 II.2.2.1. országos Református 
  tanévnyitó

600 000 600 000 100,00%

 II.2.2.2. magyar Ref. Középiskolák 
  XVII. találk. támogatása 
	 	 (120	fő)

500 000 500 000 100,00%

 II.2.2.3. Imre sándor-díj 
  és makkai sándor-díj

1 500 000 1 500 000 100,00%

	 II.2.2.4.	 Közoktatási	kiegészítő	
  támogatás könyvvizsgálata

6 000 000 7	500	000 125,00%

 II.2.2.5. tanügyigazgatás – pedagógiai 
	 	 szakértő

 800 000  

	 II.2.2.8.	 3	országi	vezetői	és	fenntartói	
  konferencia szervezése

 400 000  

 II.3. Külügyi feladatok 17 585 650 15 162 000 86,22%

 II.3.1. Nemzetközi kapcsolatok 9 500 000 10 000 000 105,26%

 II.3.2. Partneregyházi kapcsolatok 1 000 000 1 000 000 100,00%

 II.3.3. Budapesti skót misszió 500 000 1 000 000 200,00%

	 II.3.4.	 Részvétel	a	GEKE	nagygyűlésen 500 000 800 000 160,00%

 II.3.5. ReV európai területi munka, 
  magyar alelnökség

 500 000  

 II.3.6. Angol nyelvtanítás menekülttáborokban 
  – esI önkéntesek ellátása

450 000 550 000 122,22%

	 II.3.7.	 EDAN	konferencia	  450 000  

 II.3.8. heidelbergi Káté jubileumi regionális 
  konferencia

 212 000  

	 II.3.9.	 „ökogyülekezet”  650 000  

 II.4. Ifjúsági feladatok 48 400 000 9 074 269 18,75%

 II.4.1. Közös Pont Ökumenikus misszió 1 000 000 1 200 000 120,00%

 II.4.2.  Ifjúsági egyeztetések, szakmai napok 900 000 800 000 88,89%

	 II.4.4.	 2013.	évi	Csillagpont	előkészítése 44	700	000 3 200 000 7,16%

	 II.4.5.	 Ifjúsági	vezetőképzés	és	mentorképzés 1 300 000 1 531 383 117,80%

 II.4.8. zsinati Ifjúsági fórum  842 886  

	 II.4.9.	 Konfi+  1 500 000  

 II.5. Média és kommunikációs feladatok 89 100 000 80 400 000 90,24%

 II.5.1. Református tartalomszolgáltatás  20 900 000  

	 II.5.1.1.	 Televíziós,	rádiós	műsorok 7	900	000 5 900 000  

 II.5.1.2. Reformatus.hu 13 000 000 15 000 000  
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szükséglet terv 2011 terv 2012 2012 terv %

 II.5.2. Kommunikációs kampányok  17	300	000  

 II.5.2.1. szJA 1%-os kampány 30 000 000 10 000 000 33,33%

 II.5.2.2. húsvét kommunikációs 
  feladatai

 2 000 000  

 II.5.2.3. Reformátusok egység Napja  2 000 000  

 II.5.2.4. Pünkösd kommunikációs 
  feladatai

 600 000  

 II.5.2.5. Reformáció  1 500 000  

 II.5.2.6. Advent, karácsony  1 200 000  

 II.5.3. egyházi rendezvények kommunikációja  5 500 000  

 II.5.3.1. zsinati ülések  1 500 000  

 II.5.3.2. Körmendi zsinat 
  kommunikációs segítség

 2 000 000  

 II.5.3.3. mRe Éves Jelentés  2 000 000  

  II.5.4. Reformátusok Lapja 24 000 000 24 000 000  

 II.5.5. Confessio folyóirat 4 100 000 4	700	000 114,63%

 II.5.6. Igazság és Élet folyóirat 4 000 000 4 000 000 100,00%

	 II.5.7.	 Református	Egyház	(közlöny) 4 100 000 4 000 000 97,56%

 II.6. Közgyűjteményi feladatok 20 000 000 20 000 588 100,00%

 II.6.1. oRgyt 2 000 000 2 000 000 100,00%

 II.6.2. zsinati Levéltár 18 000 000 18 000 588 100,00%

 II.7. Teológiai és tudományos feladatok 45 000 000 32 700 000 72,67%

	 II.7.1.	 Doktorok	Collegiuma	működtetése 7	000	000 8 500 000 121,43%

	 II.7.2.	 Kálvin-emlékévek	feladatai 28 000 000 13	700	000 48,93%

	 II.7.2.1.	 Parókiális	könyvtár	
  támogatása 
  (honorárium + kiadás)

25 000 000 11	700	000 46,80%

	 II.7.2.2.	 Egyéb,	Kálvin	évekhez	kötődő	
  feladatok

3 000 000 2 000 000 66,67%

	 II.7.3.	 Múltfeltárás	 5 000 000 5 000 000 100,00%

	 II.7.4.	 Egységes	Lelkészképesítési	Bizottság 5 000 000 4 000 000 80,00%

	 II.7.5.	 Konfirmációs	felmérés  1 500 000  

 II.8. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok 101 200 000 100 600 000 99,41%

 II.8.1. mRe Bethesda gyermekkórháza 
	 	 működési	tám.

100 000 000 100 000 000 100,00%

 II.8.2. Dizseri tamás-emlékérem 1 200 000 600 000 50,00%

 II.9. Kulturális és közéleti feladatok 7 400 000 5 400 000 72,97%

 II.9.1.  Református Közéleti és Kulturális Központ 
  működtetése

3 500 000 1 500 000 42,86%

	 II.9.2.		 Parlamenti	iroda	működtetése 3 200 000 3 200 000 100,00%

 II.9.3. Református emlékhely Bizottság 700	000 700	000 100,00%
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szükséglet terv 2011 terv 2012 2012 terv %

 II.10. Szociális és diakóniai feladatok 87 650 000 113 550 000 129,55%

 II.10.2. mosdósi gyógyintézeti Iskola 10 000 000 10 000 000 100,00%

 II.10.3. Diakóniai díjak 1 200 000 1 200 000 100,00%

 II.10.4. Lelkészek szociális segélyezése 69 450 000 78	050	000 112,38%

	 II.10.4.1.	 GYES	kiegészítő	
  szociális segély

33 000 000 34 000 000 103,03%

 II.10.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek 
  egyszeri lakás hozzájárulás

23 400 000 31 000 000 132,48%

 II.10.4.3. Rendkívüli lelkészi   
  segélyalap 
  (zs.t. határozat alapján)

13 050 000 13 050 000 100,00%

  II.10.5. mRsz Alapítvány támogatás  17	000	000  

	 II.10.6.		 Mentőöv	program	támogatása  7	300	000  

 II.11. Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok  700 000  

 II.11.1. Lelkészi törvény – Jogalkotási 
  Konferencia

 600 000  

 II.11.2. Jogalkotási vitanap  100 000  

 III.  Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése 167 875 996 296 000 000 176,32%

 III.1. Református Lelkészi Nyugdíjintézet 
  működési költségei

46 000 000 46 000 000 100,00%

 III.2. Lelkészi Nyugdíjkifizetés támogatása 1 875 996 150 000 000 7995,75%

 III.3. Lelkészi Nyugdíjalap támogatása 120 000 000 100 000 000 83,33%

 IV. Támogatások 11 800 000 18 300 000 155,08%

 IV.1. Evangélium Színház 3 000 000 5 000 000 166,67%

 IV.2. Ref. Zenei Fesztivál IX. 2 500 000 3 500 000 140,00%

 IV.3. Pályázati alap református civil szervezetek 
  támogatására

3 300 000 3 300 000 100,00%

 IV.4. PRÚSZ 1 000 000 1 500 000 150,00%

 IV.5. Kőszikla Alapítvány támogatása  5 000 000  

 V. Hiteltörlesztés 50 000 000 50 000 000 100,00%

 VI. Egyéb közegyházi célfeladatok 34 397 750 29 795 500 86,62%

 VI.1. Ingatlanjáradék folyósítása 3 500 000 3 000 000 85,71%

 VI.2. Partnerhilfe felhasználása 30 000 000 25 000 000 83,33%

 VI.3. Elektronikus törzskönyv 897 750 1 795 500 200,00%

 VII. Egyéb kiadások 76 950 657 14 855 000 19,30%

 VII.1. Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek 66 908 000 4 855 000 7,26%

	 VII.1.1.	 Egyéb,	fedezettel	rendelkező	átfutó	tétel 63 408 000 4 855 000 7,66%

 VII.1.1.1. eu elnökséghez kapcsolódó 
  weblap költségei

 555 000  

 VII.1.1.2. egyéb 2012.évre áthúzódó 
  kötelezettségek

 4 300 000  

 VII.2. Egyéb kiadások, tartalék 10 042 657 10 000 000 99,58%

szükséglet összesen 1 422 027 353 1 426 426 385 100,31%
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Magyarországi református egyház költségvetési terv 2012
(3. sz. melléklet – tájékoztató adatok)

 egyházI NyugDÍJALAP terv 2011 terv 2012 terv %

 NyItó VAgyoN 810 000 000 992 799 687 122,57%

 Bevételek 

  mRe támogatás 120 000 000 100 000 000 83,33%

  hozam 37	200	000 40 000 000 107,53%

 záRó VAgyoN 985 200 000 1 132 799 687 114,98%

 Éves felhalmozás 175 200 000 140 000 000

Magyarországi református egyház 2012. évi tervezett költségvetése
(4. sz. melléklet – KMMRE költségvetés)

feDezet

megnevezés tény 2011 terv 2012 %

 I. Az MRE részegyházai hozzájárulása 34 123 925 Ft 40 800 000 Ft 119,56%

 I.1. Magyarországi Református Egyház 25 091 121 Ft 30 000 000 Ft 119,56%

 I.1.1. Dunamelléki Református egyházkerület 
  (21,32%)

7	276	425	Ft 8	700	000	Ft 119,56%

 I.1.2. Dunántúli Református egyházkerület 
	 	 (13,97%)

4	767	313	Ft 5	700	000	Ft 119,56%

 I.1.3. tiszáninneni Református egyházkerület 
	 	 (13,97%)

4	767	313	Ft 5	700	000	Ft 119,56%

 I.1.4. tiszántúli Református egyházkerület 
  (24,26%)

8	280	070	Ft 9 900 000 ft 119,56%

 I.2. Romániai Református Egyház 6 272 780 Ft 7 500 000 Ft 119,56%

 I.2.1. erdélyi Református egyházkerület (11,03%) 3	763	668	Ft 4 500 000 ft 119,56%

 I.2.2. Királyhágómelléki Református 
  Egyházkerület	(7,35%)

2 509 112 ft 3 000 000 ft 119,56%

 1.3. Kárpátaljai Református Egyház (3,68%) 1 254 556 Ft 1 500 000 Ft 119,56%

 1.4. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (3,68%) 1 254 556 Ft 1 500 000 Ft 119,56%

 1.5. Szerbiai Református Keresztyén Egyház (0,74%) 250 911 Ft 300 000 Ft 119,56%

 II. Támogatások 1 397 508 Ft 0 Ft 0,00%

 III. 2011. évi maradvány (KM-i Oktatási Alap)  9 304 312 Ft  

fedezet összesen 45 064 715 Ft 50 104 312 ft 111,18%
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szÜKsÉgLet  

megnevezés tény 2011 terv 2012 %

 I. A MRE és a GK működési költségei 8 032 987 Ft 9 300 000 Ft 115,77%

 I.1. Személyi kiadások 3 316 052 Ft 4 000 000 Ft 120,63%

 I.2. Ülésekkel összefüggő költségek 4 716 935 Ft 5 300 000 Ft 112,36%

 I.2.1. generális Konvent elnökség ülései 785	373	Ft 800 000 ft 101,86%

 I.2.2. generális Konvent bizottsági ülések 
  költségei

273	337	Ft 600 000 ft 219,51%

	 I.2.3.	 Kárpát-medencei	együttműködés	
	 	 tematikus	munkájával	összefüggő	ülések
  költségei (pl. misszió, diakónia, 
  ifjúság stb.)

414	701	Ft 800 000 ft 192,91%

 I.2.4. generális Konvent ülése 3 243 524 ft 3 100 000 ft 95,58%

 II. Programok, rendezvények 25 776 038 Ft 14 300 000 Ft 55,48%

 II.1. Kárpát-medencei kulturális fesztivál 
  – a Református Zenei Fesztivál keretében

3 000 000 Ft 3 300 000 Ft 110,00%

 II.2. Diaszpóra  5 300 000 Ft  

 II.2.1. Alkalmi lelkészküldés európába 1 019 590 ft 1 500 000 ft 147,12%

	 II.2.2.	 Diaszpóra	közösségek	működési	
  támogatása Németország

 2 800 000 ft  

	 II.2.3.	 Diaszpóra	közösségek	működési	
  támogatása Bécs

 1 000 000 ft  

 II.3. Szeretethíd – Kárpát-medencei református 
  önkéntes napok

1 500 000 Ft 1 700 000 Ft 113,33%

 II.4. Kálvincsillag 10 203 784 Ft 4 000 000 Ft 39,20%

 III. Részegyházak támogatása 10 940 790 Ft 25 504 312 Ft 233,11%

 III.1. Kárpát-medencei Oktatási Alap 
  gyűjtésének kiegészítése

1 397 508 Ft 21 304 312 Ft 1524,45%

 III.3. Lelkészküldés a Kárpát-medencében  4 200 000 Ft  

 IV. Tartalék 314 900 Ft 1 000 000 Ft 317,56%

szükséglet összesen 45 064 715 Ft 50 104 312 ft 111,18%

Elfogadta	a	Generális	Konvent	2012.	február	1-2.-i	berekfürdői	elnökségi	ülése.
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A BEthEsdA gyErmEkkórháZ 2011. évI gAZdálkodásáról 
sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés ElFogAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 172/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottságnak a Bethesda gyermekkórház 2011. évi gazdálkodásáról szóló je-
lentését elfogadja.

Budapest, 2012. május 23.

A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A BEthEsdA gyErmEkkórháZ 
2011. évI gAZdálkodásáról

	 1.	 Az	előző	vizsgálat	javítandó	hibát	nem	állapított	meg.
	 2.	 A	Kórház	az	egyházi	és	az	állami	törvények	által	előírt	nyilvántartásokkal,	szabályzatokkal	rendelke-

zik, azokat karbantartják, aktualizálják. A számvitel átalakítása jelenleg is folyamatban van, ezért a 
szabályzatok módosítása folyamatos. A nyilvántartások utolsó módosítása 2012-ben folyamatos az 
állami	jogszabályok	módosításából	eredően.

 3. A Kórház számviteli politikája, számlarendje, számlatükre, pénzkezelési utasítása és utalványozási 
rendje	áttekinthető,	naprakész.

 4. A Kórház rendelkezik selejtezési szabályzattal, és a környezetveszélyes hulladékokra tekintettel an-
nak betartása állami felügyelet mellett történik. 

	 5.	 A	Kórház	minőségbiztosítási	rendszerrel	rendelkezik,	amelynek	külső	szakfelügyelete	folyamatos.
	 6.	 A	Kórház	könyvvizsgálói	ellenőrzés	alatt	áll.	A	könyvvizsgáló	2011-re	könyvvizsgálói	jelentést	bocsá-

tott	ki,	amely	szerint	a	kórház	vagyoni,	pénzügyi	és	jövedelmi	helyzetéről	szóló	éves	költségvetési	és	
üzemgazdasági beszámoló megbízható és valós képet ad.

	 7.	 A	házi	pénztár	2011.	december	havi	bizonylatait	ellenőriztük,	amelyben	rendkívüli	eseménnyel	nem	
találkoztunk. A pénzkezelési szabályzattal ellentétes gyakorlatot nem tapasztaltunk (utalványozás, 
számfejtés, átvételi igazolások).

  A Bizottság megállapításai: 
	 	 A	Kórház	szabályzataiban	következetesen	figyelembe	veszi	az	egyházi	intézményekre	vonatkozó	ál-

lami	 szabályokat,	de	speciális	helyzetéből	adódóan	figyelembe	kell	 vennie	az	OEP	és	más	állami	
hatóságok kórházi adatszolgáltatással kapcsolatos elvárásait is.

	 –	 belső	nyilvántartási	rendszerét	(szabályzataival	összhangban)	az	úgynevezett	költségvetési	ket-
tős	könyvvitel	logikája	szerint	dolgozta	ki,	mert	ez	által	az	állami	hatóságok	pénzforgalmi	adatszol-
gáltatását teljesíteni tudja.

	 –	 az	egyházakra	vonatkozó	állami	számviteli	kormányrendelet	üzemgazdasági	szemléletű	egysze-
rűsített	éves	beszámolót	kíván.

	 –	 a	Kórház	e	két	különböző	feltételnek	eleget	tesz	úgy,	hogy	könyvelését	átszervezte	és	beszámo-
lóját	(pénzforgalmi	és	egyházi	adatszolgáltatás)	a	könyvelői	program	készíti	el.

	 –	 A	számvevők	régi	kérése	volt,	hogy	a	Kórház	pénzügyi	számviteli	rendszere	ennek	a	két	feltétel-
nek tegyen eleget, ezért a Bizottság örömmel állapítja meg, hogy a Kórház gazdálkodása mindkét 
lényeges	feltételnek	eleget	tud	tenni	zárt	rendszerben,	áttekinthető	módon.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ kálvIn jános 
kIAdójA 2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn 
ZS.T. - 173/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottságnak a Kálvin János Kiadó 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentését 
elfogadja.

Budapest, 2012. május 23. 

A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
kálvIn jános kIAdójA 2011. évI gAZdálkodásáról

	 1.	 Az	előző	év	számvizsgálata	2011.	április	15-én	történt.	A	jegyzőkönyv	olyan	megállapítást	nem	tartal-
mazott, melyre a Kiadónak intézkedni kellett volna.

 2. A 2011. évi mérlegbeszámoló 2012. április 4-én elkészült. A Kálvin Kiadó 212 952 ezer ft bevétele 
mellett	a	ráfordítások	összege	213	623	e	Ft	volt,	így	-671	ezer	Ft	veszteség	keletkezett.	

	 	 A	Kiadónak	sikerült	az	előző	évi	11	087	ezer	forintos	veszteséggel	szemben	az	idei	évet	egy	kisebb	
negatív	eredménnyel	zárni.	A	veszteség	tulajdonképpen	nem	az	éves	tevékenységből,	hanem	a	kétes	
kintlévőségekből	történő	közel	600	e	Ft-os	leírásból	adódott.

  A Kiadó a négy munkaágra (Kiadvány kiadás, Biblia-kiadás, theologiai szemle, Confessio folyó-
iratokra)	külön-külön	is	nyilvántartja	a	bevételeket	és	ráfordításokat.	Ezekből	megállapítható,	hogy	az	
egyházi központi és egyéb támogatás a Confessio folyóiratnál nem fedezte a veszteséget. Az egyházi 
támogatás projektekre vonatkozik, így a felhasználás célirányos.

	 	 A	14	241	e	Ft	támogatásból	a	döntő	rész	(13	394	e	Ft)	egyházi	támogatásból	adódott.
	 	 összességében	megállapítható,	hogy	a	-671	ezer	Ft	mérleg	szerinti	eredményből	a	támogatások	

nélküli	nettó	eredmény	-4	912	e	Ft.	Ez	lényegesen	kedvezőbb,	mint	az	előző	évi	gazdálkodásból	adó-
dó	veszteség.	A	szervezet	lényegében	rentábilisan	működött.

	 	 A	mérleg	szerinti	eredmény	csökkenésének	mértékében	a	saját	tőke	egy	kisebb	mértékben	csök-
kent.

  A Kiadó készlete közel azonos szinten maradt, 2010. évben 211 m ft volt és 2011. évben 213 m ft-
tal zárult.

	 3.	 A	követelésekből	a	peresített	követelések	összege	kisebb	mértékben	változott	2,9	M	Ft-tal	szemben	
3,0	M	Ft	lett,	melyből	egy	nagyobb	1,8	M	Ft,	a	többi	egyenként	kisebb	összeget	képvisel.	Az	1,8	M	Ft	
követelés már több éve fennáll, a bírósági eljárás során – az intézmény tájékoztatása szerint – a kö-
vetelés jogosságát elismerték, de az adós cég ellen felszámolási eljárás indult, így a követelés kielé-
gítése,	illetve	annak	időpontja	kétséges.	Ebből	a	kétes	követelésből	a	számviteli	törvény	előírásainak	
megfelelően	0,6	M	Ft	értékvesztést	számoltunk	el.

 4. A Kiadónak hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. A zsinat bizonyos kiadványokra kölcsönt folyósított, 
ez	a	rövid	lejáratú	kölcsönök	között	szerepel.	Ezt	az	értékesítés	arányában	fizetik	vissza.	A	Zsinat	felé	
az elszámolás megtörtént és a hivatalos jóváhagyása megérkezett.

	 5.	 A	Kiadó	és	 az	MRE	szerződést	 kötött	 a	 „Kálvin	Kiadványok”	megjelentetésének	 finanszírozásával	
kapcsolatosan, melynek elszámolásait rendben találtuk.

 6. A mérleget könyvvizsgáló hitelesítette. A felkért könyvvizsgáló filák Józsefné, aki eseti megbízás 
alapján végzi munkáját.

  A könyvvizsgálói jelentés hiányosságot nem tárt fel. 

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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	 7.	 A	Kálvin	Kiadó	az	államilag	előírt	szabályzatokkal	rendelkezik,	a	szükséges	aktualizálásokat	elvé-
gezték.

	 8.	 A	szervezetnél	a	leltározás	rendszerszerűen	megtörténik.	A	selejtezési	jegyzőkönyvek	–	mind	az	im-
materiális	 javakat,	mind	a	 tárgyi	eszközöket	 illetően	–	 rendelkezésre	állnak.	A	 legutóbbi	selejtezés	
lényegében számítógépes programokra korlátozódott.

	 9.	 A	2011.	évi	március	és	december	havi	pénztári	bizonylatokat	szúrópróba	szerint	ellenőriztük.	Hiányos-
ságot nem tapasztaltunk.

	 10.	 Az	adóváltozásokkal	összefüggő	bérkompenzáció	az	intézmény	teljes	állományánál	megtörtént.
	 11.	 A	 szervezethez	 tartozó	 lelkészek	nyugdíjjárulékának	 számítását	 és	befizetését,	 a	 2011.	decemberi	

adatok	alapján	szúrópróba	szerint	ellenőriztük,	hiányosságot	nem	tapasztaltunk.
	 12.	 összegezve	megállapítható,	hogy	a	kiadó	gazdálkodása	rendezettnek	minősíthető.	

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A károlI gáspár rEFormátUs EgyEtEm 
2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. - 174/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács elfogadja a számvizsgáló Bizottság jelentését a Károli gáspár Református egyetem 
2011. évi gazdálkodásáról.

 2. A zsinati tanács felkéri az egyetem és a Dunamelléki Református egyházkerület vezetését, hogy a 
költségek	elszámolásával	kapcsolatos	eltérő	véleményeket	egyeztessék.

Budapest, 2012. május 23.

A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A károlI gáspár rEFormátUs EgyEtEm 
2011. évI gAZdálkodásáról 

	 1.	 	Az	előző	évi	jegyzőkönyv	végrehajtását	a	Bizottság	ellenőrizte.	Az	abban	foglalt	megállapításoknak	
az	Egyetem	eleget	tett,	illetve	a	feladat(ok)	jellegéből	fakadóan	folyamatosan	eleget	tesz,	a	folyamat-
ba	épített	ellenőrzések	részévé	tette.	

	 2.	 A	Bizottság	megállapítja,	hogy	az	állami	jogszabályok	változásából	eredően	a	pénzügyi-gazdasági	
belső	szabályzatok	felülvizsgálata,	szükség	szerinti	átdolgozása	folyamatban	van.	

	 3.	 A	Bizottság	az	Egyetem	pénzkezelési	rendszerét	jónak	találja.	Az	ellenőrzöttségét	megfelelőnek	és	
biztosítottnak	látja.	A	gazdasági	igazgatóság	területi	és	létszámadottságából	eredően	a	pénztár	elhe-
lyezését és gyakorlati pénzkezelését nem találja biztonságosnak. 

	 4.	 A	Bizottság	felkéri	az	Egyetem	vezetését	a	pénztár	helyiség	fizikai	védettségének	mielőbbi	megoldá-
sára.

	 5.	 A	Bizottság	több	kar	selejtezési	 jegyzőkönyvének	ellenőrzése	gyakorlatát	értékelve	megállapította,	
hogy	az	eljárás	szabályszerű	és	kellően	dokumentált.	A	kommunális	hulladékként	nem	hasznosítha-
tó,	selejtezett	eszközök	hivatalos	átadása	szabályos,	megfelelően	dokumentált.

 6. A Bizottság megvizsgálta az egyetem által elkészített 2011. évi beszámolót. ennek könyvvizsgálata 
folyamatban.	Az	Egyetemen	folyamatban	lévő	NAV	2008–2009.	évek	teljes	átfogó	ellenőrzése	és	a	
Fővárosi	Főügyészség	és	BRFK	egyéb	irányú	célvizsgálatai	miatt	a	beszámolót	érdemben	még	nem	
tudta befejezni. 

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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	 7.	 Rendelkezésre	áll	az	Egyetem	2011.	évi	teljesítési	adatsora,	melyből	megállapítható,	hogy	az	Egye-
tem	2	796	M	Ft	bevétellel	és	2	747	M	Ft	ráfordítással	dolgozott.	Az	Egyetem	eredménye	50	M	Ft-ban	
számszerűsíthető.	

	 8.	 A	jegyzőkönyvhöz	csatolásra	kerül	a	teljesítési	adatbázis,	melyből	megállapítható,	hogy	eredménye-
sen állam- és Jogtudományi Kar (áJK), a Kecskeméti jogászképzés (Ke) és a Közép- és Kelet-euró-
pai missziói tanulmányi Intézete (KmtI) dolgozott. Azonban a Bizottság kritikával megállapítja, hogy 
a Lektorátus (Le) közel 30 millió forintos vesztesége abból adódik, hogy feladatait az egyetemen be-
lül	látja	el,	és	erre	a	belső	bevétel-átcsoportosítás	a	könyvelésben	nem	szerepel.	A	Bizottság	felhívja	
a	figyelmet	azon	tényre,	hogy	ilyen	elszámolás	a	budapesti	egyetemekre	nem	jellemző,	mint	ahogy	
nem	 jellemző	az	sem,	hogy	50	M	Ft	eredményt	 tudnak	elérni	a	 jelen	gazdasági	körülmények	közt	
(2010-ben és 2011-ben is) úgy, hogy tömeges létszámleépítés sem történt. A csatolt teljesítési adatbázis 
alapján	a	Számvizsgáló	Bizottság	felhívja	a	fenntartó	Zsinat	figyelmét,	hogy	a	Hittudományi	Kar	(HTK)	
gazdálkodása	103	m	Ft	veszteséggel	járt,	melyet	az	Egyetem	belső	gazdálkodással	tudott	rendezni.

 9. A Bizottság egyéb megállapításai:
  Az egyetem jelenlegi pénzügy-számviteli feladatainak ellátására a Bizottság a jelenlegi státusz meny-

nyiséget kevésnek tartja, különös tekintettel azok betöltetlenségére is. 
	 10.	 A	Bizottság	tudatában	van	annak,	hogy	Egyetemünkhöz	képest	jelentősen	kisebb	felsőoktatású	in-

tézmény pályázatírásra külön csapatot állított fel, mely csapat azon intézmény részére egyetemünk 
éves költségvetésének 1,4-szeresét szerezte meg (több mint 4 milliárd forintot).

	 	 Jelenleg	az	Egyetem	pénzügyi-számviteli	létszáma	nem	biztosítja	az	üzembiztos	működést	(beteg-
ség, helyettesítés, szabadság). A nagyságrendben 3 milliárdos költségvetés végrehajtása munkatár-
sanként	200	millió	forintos	felelősséggel	meghaladja	az	életszerű	kockázatvállalás	szintjét.	Pályázati	
feladatokra egyáltalán nincs munkatárs.

 11. Összefoglalva a Bizottság a KRe 2011. évi beszámolóját elfogadásra javasolja. A Bizottság javasolja a 
pénzügyi-számviteli-kontrolling	területek	státuszának	mielőbbi	20	főre	történő	bővítését.	A	Bizottság	
felkéri	a	gazdasági	igazgatót	a	távozott	állomány	mielőbbi	pótlására.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs lElkésZI nyUgdíjIntéZEt 
2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. -175 /2012.05.23.

 1. A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2011. évi 
gazdálkodásáról elfogadja.

 2. A zsinati tanács elhatározza és felkéri az egyházkerületeket, hogy a hiányzó egyházmegyei nyugdíj-
jelentések okát vizsgálják ki.

 3. A zsinati tanács a hibásan kitöltött nyugdíjjelentések tárgyában javasolja, hogy egyházmegyénként a 
jelentéseket	a	Nyugdíjintézettel	kapcsolatot	tartó	esperes	ellenőrizze,	aki	az	egyházmegye	elnöksége	
ellenjegyzésével tartja a kapcsolatot a Nyugdíjintézettel.

 4.	 A	Zsinati	Tanács	felhívja	továbbá	az	egyházmegyék	elnökségének	figyelmét	a	hátralékosokkal	szem-
beni szükséges intézkedésekre.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A rEFormátUs lElkésZI nyUgdíjIntéZEt 
2011. évI gAZdálkodásáról

	 1.	 A	Református	Lelkészi	Nyugdíjintézet	az	állami	törvények	által	előírt	szabályzatokkal	rendelkezik,	a	
szabályzatokon 2011-ben korrekciókat nem vezettek át, mert erre nem volt szükség.

	 2.	 A	Nyugdíjintézet	2011.	évi	gazdálkodását	az	éves	szerződéssel	rendelkező	könyvvizsgáló	felülvizs-
gálta, a könyvvizsgálói jelentés hiányosságokat nem állapított meg. A könyvvizsgálói jelentést mel-
lékletként csatoljuk.

 3. A számvizsgáló Bizottság a 2011. márciusi és decemberi pénztári bizonylatokat felülvizsgálta, a vizs-
gálat	hiányosságokat	nem	tárt	fel,	a	bizonylatokon	a	szükséges	aláírások	(utalványozás,	pénzfelvevő,	
bizonylat kiállító) megtalálhatóak. 

	 4.	 Az	 ellenőrzés	 során	megállapítható	 volt,	 hogy	 a	Református	 Lelkészi	Nyugdíjintézet	 a	 lelkészekre	
vonatkozó	befizetéseket	rendezetten	nyilvántartja.	

	 5.	 Az	állam	felé	történő	befizetések	analitikus	nyilvántartása	megfelelő	program	felhasználásával	törté-
nik.	2011-ben	APEH	ellenőrzés	nem	volt,	az	Intézetnél	a	Nyugdíjbiztosítási	Igazgatóság	több	ízben	
tartott	ellenőrzést.

 6. Az Intézetnél a leltározás megtörtént, a 2011. december 31-i leltár rendezett, selejtezés nem történt, 
selejtezési szabályzattal a Nyugdíjintézet rendelkezik.

	 7.	 A	2011.	évi	mérleg	alapján	megállapítható,	hogy	a	Nyugdíjintézet	1	219	559	e	Ft	bevétel	és	1	150	154	
e	Ft	ráfordítás	mellett	69	405	e	Ft	eredménnyel	zárta	az	évet,	 így	a	szervezet	saját	 tőkéje	ezzel	az	
összeggel	1	353	279	e	Ft-ra	növekedett.

	 8.	 A	2011.	évi	mérlegben	induló	tőke	nem	szerepel,	csak	a	tőkeváltozás	rovatban	szerepel	egyösszegben	
a felhalmozott saját vagyon. megítélésünk szerint a 2006. évi mérlegben már szerepelnie kellett volna 
az	 induló	 tőke	 rovaton	összegnek,	hiszen	erre	utalnak	a	2007.	 évi	 számvizsgálói	 jegyzőkönyvben	
szereplő	adatok.	Ez	természetesen	nem	befolyásolja	a	kimutatott	saját	tőke	összegét.

	 9.	 Az	 induló	 tőke	meghatározása	a	 fenntartó,	azaz	a	Zsinat	 feladata.	A	 fenntartónak	vagy	az	alapító	
okiratban,	vagy	külön	határozatban	kellett	volna	az	induló	tőke	nagyságáról	rendelkeznie.	Ez	egyik	
formában sem történt meg.

	 10.	 Az	előző	időszak	megállapításaihoz	kapcsolódóan	megállapítható,	hogy	a	lelkészek	folyamatosan	és	
teljes	körűen	több	esetben	nem	tesznek	eleget	fizetési	kötelezettségeiknek.	

	 	 A	Nyugdíjintézet	a	nem	fizetők	listáját	az	Egyházkerületeknek	megküldi.
 11. Az esperesi hivatalok az éves tagsági és fenntartói járulékokról több esetben tapasztalhatóan nem 

mindig	megfelelően	 töltik	ki	az	előírt	adatszolgáltatási	 lapokat.	Az	ellenőrzés	során	sajnálatosan	kell	
megállapítanunk,	hogy	az	adatlapokat	a	több	egyházmegye	nem	küldte	meg	az	ellenőrzés	napjáig	a	
Nyugdíjintézet	részére,	így	ezekre	az	ellenőrzés	során	nem	tudunk	érdemleges	megállapításokat	tenni.

	 12.	 A	 szúrópróbaszerű	ellenőrzésből	megállapítható	 volt,	 hogy	a	15%-os	 tagsági	 járulék	és	a	21%-os	
fenntartói járulék több esetben helytelenül lett megállapítva, illetve ezekben számítási hibák vannak. 

  (sajnálatosan nagy a hibás adatszolgáltatási lapok száma!)

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUsok lApjA 
2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. - 176/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését a Reformátusok Lapja 2011. évi gazdálkodásáról elfogadja.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A rEFormátUsok lApjA 2011. évI gAZdálkodásáról

 1. A számvizsgálók áttekintették a 2011. évi záró számadást és mérleget. Örömmel állapították meg, 
hogy	a	Számviteli	Törvény	előírásainak	való	megfelelés,	a	2011.	évi	bizottsági	ellenőrzési	szempontok	
alapján	végzett	szúrópróbaszerűen	végrehajtott	ellenőrzések	is	mind	szabályszerűen	történnek.	

	 2.	 Nagyfokú	felelősségérzet,	egyházunk	gazdasági	törvényében	foglaltak	maximális	figyelembevétele	
és	az	intézet	specialitásainak	való	teljes	körű	megfelelés	jellemzi	a	gazdasági	és	pénzügyi	tevékeny-
séget.	Az	egyházi	és	állami	törvények	által	előírt	nyilvántartásokkal	rendelkeznek,	karbantartják	és	
aktualizálják.

 3. ez évi vizsgálódásunk kiterjedt még a 2011. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak részletes vizs-
gálatára,	és	a	selejtezések	rendjére	is.	Szúrópróbaszerűen	ellenőriztük	a	házipénztár	március	és	de-
cember	havi	lekönyvelt	adatait,	amelyeket	a	bizonylatok	áttekintése	után	rendben	találtunk,	a	kifizeté-
sek	bizonylatolása	megfelelően	történik.	A	2011.	évi	leltárt	2012.	január	5-án	készítették	el,	selejtezés	
nem történt. 

	 4.	 Az	intézmény	mérlegét	a	könyvvizsgáló	ellenjegyezte,	melynek	egy-egy	példánya	a	jegyzőkönyv	mel-
lékletét képezi.

	 5.	 Az	ellenőrzés	során	a	számvizsgálók	megállapították,	hogy	a	Reformátusok	Lapja	a	2011.	évi	gaz-
dálkodását eredménnyel zárta. megállapítható, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal a lap 
megjelenése nehézségeket okozott.

 6. A bizottság tagjai javasolják a zsinat felé a Reformátusok Lapja 2011. évi záró számadásának és mér-
legének elfogadását.

	 7.	 A	jegyzőkönyv	a	jelenlévő	felelős	szerkesztő	és	gazdasági	munkatárs	jelenlétében	felolvasásra	ke-
rült, akik az abban foglaltakkal egyetértettek.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs pEdAgógIAI IntéZEt 
2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn 
ZS.T. - 177/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését a Református Pedagógiai Intézet 2011. évi gazdálkodásáról 
elfogadja.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A rEFormátUs pEdAgógIAI IntéZEt 
2011. évI gAZdálkodásáról 

	 1.	 A	számvizsgálók	megállapították,	hogy	a	Számviteli	Törvény	előírásainak	úgy	a	kötelező	nyilvántar-
tások, mint a gazdasági-pénzügyi bizonylati rendszer mindenben megfelel, aktualizálva van. A szám-
vizsgálók	szúrópróbaszerűen	ellenőrizték	2011.	március	és	2011.	december	hónap	pénztári	és	banki	
bizonylatait és azokat rendben találták. 

	 2.	 A	vagyonleltárt	az	RPI	december	31-i	 fordulónappal	 január	15-ével	ellenőrizte.	A	helyiségek	leltára	
(szobaleltár)	ellenőrzése	folyamatban	van.

 3. Az RPI mérlegét könyvvizsgáló ellenjegyzi, amely munka hamarosan elkészül. A könyvvizsgálói jelen-
tés	egy	példánya	jelen	jegyzőkönyvhöz	csatolandó,	mellékletként.	

 4. A számvizsgálók megállapították, hogy az Intézet gazdasági és adminisztrációs tevékenységét rész-
munkaidőben	látják	el.	Ez	egyrészt	nehézségeket,	másrészt	bizonyos	elmaradásokat	okoz	a	munka-
végzésben,	a	jelentések	elkészítésében.	A	fenti	tények	kialakulását	a	hosszú	idő	óta	zajló	átszervezé-
si	bizonytalanság	okozta,	amely	a	munkatársak	fluktuációját	is	felgyorsította.	

 5. A számvizsgálók megállapítják, hogy 2011. szeptember 12-én a Pedagógiai Intézetnél rendkívüli el-
lenőrzésre	került	sor.	Ezen	ellenőrzés	megállapításait	az	Intézet	tudomásul	vette.	Az	abban	foglalt,	
feladattal terhelt (10 944 e ft) fenntartói többlettámogatás végrehajtását, a feladatok specialitása 
miatt	még	ebben	az	évben	is	végzi.	Megállapítható,	hogy	a	fenti	összeg	kiegészítő	finanszírozásra	
tett javaslat indokolt volt! Az áthúzódó feladat végrehajtás fedezetét az Intézet 2011 decemberében 
banki	betétbe	lekötötte.	Ez	az	összeg	a	2012.	év	első	hónapjainak	likviditását	is	segítette.	A	likviditás	
fenntartására fordított összegek visszapótlására a fenntartó ígéretét bírják. 

	 6.	 Az	 Intézetnél	 2011.	 november	 óta	 Igazgatótanács	 működik.	 Ezt	 a	 grémiumot	 a	 Zsinati	 Tanács	 
ZS.T. - 123/2011.11.16. számú határozatával állította fel. egyben határozott arról, hogy a Pedagógiai 
Intézet	valamennyi	kifizetésére	és	utalványozására	az	Igazgatótanács	elnökének	ír	elő	jogosultságot.	
Az ellenjegyzés a bizonylatokon is igazoltan megtörtént. 

	 7.	 A	számvizsgálók	megállapítják,	hogy	szükséges	az	Intézet	mielőbbi	integrálása	a	Károli	Gáspár	Re-
formátus egyetem intézményéhez. ez a gazdálkodás biztonságának, mint a feladatok ellátásának 
alapvető	követelménye.	

 8. A bizottság tagjai javasolják a zsinati tanács felé a Pedagógiai Intézet 2011. évi költségvetési beszá-
molójának, mérleg- és eredmény kimutatásának elfogadását. 

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ sZErEtEtsZolgálAtI 
IrodA 2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. - 178/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését a szeretetszolgálati Iroda 2011. évi gazdálkodásáról elfo-
gadja.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
sZErEtEtsZolgálAtI IrodA 2011. évI gAZdálkodásáról 

 1. Az Irodánál és intézménynél a szabályzatok rendelkezésre állnak. 2011-ben a szabályzatok aktuali-
zálására	a	gazdasági	vezető	nyilatkozata	alapján	nem	volt	szükség,	de	2012-re	már	folyamatban	van.

 2. Az intézményeknél a selejtezés rendszere kidolgozott. A selejtezésre az egyes intézmények tehetnek 
javaslatot, s ennek jóváhagyása központilag történik. 2011-ben selejtezés nem történt.

 3. A szeretetszolgálati Iroda 2011. évi beszámolója 2012. március 31-i mérlegkészítési nappal elkészült.
	 4.	 A	mérleg-főösszeg:	3	268	396/eFt,	az	alaptevékenységből	származó	eredmény:	269	892/eFt,	vállal-

kozásból származó eredmény: 33 559/eft.
 5. A számviteli politikában rögzítették, hogy az állami normatíva felhasználása milyen címeken történik. 

Az	intézmény	képviselője	és	a	jelen	lévő	könyvvizsgáló	tájékoztatása	szerint	a	könyvvizsgáló	az	álla-
mi normatíva képzését és felhasználását kiemelten vizsgálta.

 6. Az intézménynél a 2011. évi beszámoló könyvvizsgálói felülvizsgálata megtörtént.
	 7.	 A	házipénztáraknál	szúrópróba	jellegű	ellenőrzést	nem	tartottunk.
 8. Az iroda központi pénztárát tudtuk vizsgálni, az intézmények pénztárait nem. Az iroda függetlenített 

belső	ellenőre	munkaköri	kötelességéből	azokat	ellenőrizte.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs mIssZIóI köZpont 2011. évI gAZdálkodásáról
sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. - 179/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését a Református missziói Központ 2011. évi gazdálkodásáról 
elfogadja.

Budapest, 2012. május 23.

A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A rEFormátUs mIssZIóI köZpont 
2011. évI gAZdálkodásáról

	 1.	 Az	előző	évi	–	2011.	április	15-én	kelt	–	számvizsgálati	jegyzőkönyv	javítandó	hiányosságokat	nem	
tárt fel.

	 2.	 Belső	szabályzatok	módosítása,	aktualizálása	2011-ben	nem	történt	meg.	Az	új	Szervezeti	és	Műkö-
dési	Szabályzat	elfogadását	követően,	ahhoz	igazodóan	kezdték	meg	a	szabályzatok	felülvizsgálatát.

	 3.	 A	Zsinati	Tanács	a	Református	Missziói	Központ	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatát	2011.	novem-
ber 16-án elfogadta. 

  felkérte az elnökséget, hogy 30 munkanapon belül (tehát 2011. december 16. napjáig) gondos-
kodjon	a	Felügyelő	Bizottság	 felállításáról.	Ez	azonban	a	mai	napig	nem	 törtét	meg,	 illetve	ennek	
írásos nyomait nem találtuk.

 4. A Református missziói Központ 2011. évi könyvvizsgálata 2012. április 19-én kelt könyvvizsgálói jelen-
tés	tanúsága	szerint	megtörtént.	A	könyvvizsgálói	vélemény	szerint	az	egyszerűsített	éves	beszámoló	
valós képet ad, a jelentés hiányosságot nem állapított meg. 

 5. Az RmK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A missziói Központ eredménye – a 2010. évi -5 e ft 
után	–	2011-ben	22	844	e	Ft	volt.	Ennek	következtében	az	RMK	saját	tőkéje	a	2010.	december	31-ei	
29,8	M	Ft-ról	2011.	december	31-én	57,3	M	Ft-ra	módosult.	A	szervezetnek	hitele	nincs.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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	 6.	 A	tárgyi	eszközök	felülvizsgálata	alapján	kitűnt,	hogy	a	tárgyi	eszközkartonon (124-01/2009)	„Lakó-
házból	gyermekház”	elnevezéssel	szerepel	a	dencsházi	parókia.	Ennek	hivatalos	átminősítése	hiány-
zik,	az	intézményvezető	nyilatkozata	szerint	ez	megtörtént,	de	ennek	dokumentuma	nem	áll	rendel-
kezésre.

	 7.	 A	leltár	felvétele	a	2011.	december	31-i	állapotnak	megfelelően	(továbbá	2012.	április	16-án	is)	meg-
történt.	2011.	évben	hat	selejtezés	történt	(fényképezőgép,	számítógép,	fűnyíró,	szemeteskuka,	gumi-
köpeny).	A	selejtezési	jegyzőkönyvek	szabályszerűek.	A	kapott	tájékoztatás	szerint	az	eszközök	még	
mindig az intézménynél vannak, de nem használhatók.

	 8.	 Az	adóváltozásokkal	összefüggő	bérkompenzáció	az	intézmény	teljes	állományánál	megtörtént.
	 9.	 A	szervezethez	tartozó	lelkészek	nyugdíjjárulékának	számítását	és	befizetését	–	a	2011.	novemberi	

adatok	alapján	–	szúrópróbaszerűen	ellenőriztük,	hiányosságot	nem	tapasztaltunk.
	 10.	 A	Református	Missziói	Központ	elmúlt	 időszakban	kinevezett	gazdasági	vezetője	az	előírt	végzett-

séggel	nem	 rendelkezik.	A	számviteli-könyvviteli	 szolgáltatásokat	hatályos	szolgáltatási	 szerződés	
alapján a tAXtáR Bt. látja el.

	 11.	 A	 szervezet	 2011-ben	összesen	4	 912	554	 forint	 adományt	 kapott,	 ennek	döntő	 része	 4	 450	e	Ft	
céladomány	volt.	A	Missziói	Központ	jelenlegi	működéséhez	a	Zsinat	113	M	Ft-tal	járult	hozzá,	míg	a	
missziói Központ összes bevétele 283 m ft volt. A bevétel nagyobb része (61%) pályázatokon elnyert 
összeg	volt.	Ebből	EU-s	pályázati	összeg	143	M	Ft	volt.	A	pályázati	összegek	felhasználása	szigorú	
szabályok szerint történik. A pályázatokat a missziói Központ munkatársai készítik, ezért külön térítést 
munkabérükön kívül nem kapnak.

	 12.	 A	házipénztár	2011.	márciusi	és	decemberi	pénztárbizonylatainak	ellenőrzése	során	említésre	méltó	
állítást, illetve eltérést nem találtunk.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
EgységEs pEdAgógIAI sZAksZolgálAt 2011. évI gAZdálkodásáról sZóló
sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. - 180/2012.05.23.

A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését az egységes Pedagógiai szakszolgálat 2011. évi gazdálko-
dásáról elfogadja.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
EgységEs pEdAgógIAI sZAksZolgálAt 2011. évI gAZdálkodásáról

	 1.	 A	számvizsgálók	áttekintették	a	soros	ellenőrzés	vizsgálati	szempontjai	szerinti	bontásban	az	elmúlt	
év pénzügyi gazdálkodásának összességét.

	 2.	 Az	ellenőrzés	megállapításait,	amelyek	alapvetően	pozitívak,	árnyalja	az	a	helyzet,	hogy	a	szakszol-
gálat	gazdálkodásának	stabilitása	csorbát	szenved	a	2011.	évben	megszűnő	minisztériumi	megálla-
podás	alapján	érkező	támogatás	kiesése	miatt.	Ez	annyit	jelent,	hogy	a	jelenlegi	bevételek	mintegy	
90%-át	jelentő	állami	normatív	hozzájárulás	felhasználása	a	bérekre	és	járulékokra	fordítódik.	Ez	ál-
landó likviditási feszültséget jelent, annak ellenére, hogy a korai fejlesztésben a gyermeklétszám 
78%-kal	megnövekedett.

 3. A vizsgálódások során megállapítást nyert, hogy a gazdasági egység szakmai feladatellátása szak-
szerű	volt.	

	 4.	 A	számvizsgálók	áttekintették	az	intézmény	kötelezően	előírt	számviteli	szabályzatait	és	azokat	aktu-
alizálva rendben találták. 

 5. Az intézményben 2011. évben selejtezés nem történt.
 6. A számvizsgálók megvizsgálták, a pénzkezelés márciusi és decemberi alapbizonylatait és ezeket 

rendben találták. 
	 7.	 A	2011	év.	gazdálkodásának	könyvvizsgáló	által	történő	ellenőrzése	folyamatban	van.	Az	ellenőrzés	

befejezését	követően	a	könyvvizsgálói	jelentés	mellékletben	csatolandó	a	jegyzőkönyvhöz.
	 8.	 Az	intézménynél	felügyelő	bizottság	nem	működik.
	 9.	 Az	intézmény	jelenleg	önálló	gazdasági	vezető	nélkül	működik.	A	könyvelést	és	a	bérszámfejtést	a	

Szeretetszolgálati	Iroda	Budapesten	végzi.	A	Könyvvizsgálók	javasolják	ennek	az	állapotnak	a	sürgős	
megszűnését	és	kiskunhalasi	székhelyen	önálló	gazdasági	vezető	alkalmazását.	

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A WálI István rEFormátUs cIgány sZAkkollégIUm 
2011. évI gAZdálkodásáról sZóló sZámvIZsgáló BIZottságI jElEntés tárgyáBAn
ZS.T. - 181/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács a számvizsgáló Bizottság jelentését a Wáli István Református Cigány szakkollégium 
2011. évi gazdálkodásáról elfogadja.

 2. A Bizottság javasolja, hogy az ösztöndíjak utalásának pénzintézeti számlaszámairól – a kollégisták 
által	rögzített	és	aláírt	nyilatkozat	alapján	–	vezessenek	nyilvántartást.	Felelős:	WISZ	igazgatója.	Ha-
táridő:	május	31.

 3.	 A	Bizottság	javasolja	a	Kollégium	alapító	okiratának	módosítását.	Felelős	a	Zsinat	Elnöksége.	Határ-
idő:	2012.	június	30.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A sZámvIZsgáló BIZottság jElEntésE A WálI István 
rEFormátUs cIgány sZAkkollégIUm 2011. évI gAZdálkodásáról 

 1. A számvizsgáló Bizottság a mai napon vizsgálatot végzett a Wáli István Református Cigány szakkol-
légiumban. A vizsgálat tárgya a számvizsgáló Bizottság elnöke által összeállított, 11 pontban kimun-
kált vizsgálati tervben volt részletezve. 

	 2.	 A	 számvizsgálók	 részletesen	megvizsgálták	a	2011.	decemberi	bizonylatokat,	 amelyek	 szakszerű-
ségéről	meggyőződtek.	Az	intézmény	dolgozói	bérkifizetésének	bizonylatolásánál	javasoljuk	a	nettó	
bérek	átutalásáról	szóló	banki	 terhelési	bizonylat	csatolását.	Áttekintették	az	 intézet	működéséhez	
elengedhetetlenül	szükséges	pénzügyi	és	egyéb	szabályzatokat,	amelyek	az	aktuális	előírásoknak,	
törvényeknek	megfelelően	készültek	el.

	 3.	 Az	intézménynél	selejtezés	nem	történt,	a	leltár	teljes	körű.
 4. A vizsgált intézménynél könyvvizsgálói jelentés nem készült.
	 5.	 Megállapítást	nyert,	hogy	az	intézmény	gazdasági	és	pénzügyi	adminisztrációs	rendszere	szakszerű-

en állt fel, a zsinati hivatal pénzügyi és számviteli szakembereinek hathatós támogatásával.
	 6.	 A	Szakkollégium	alapító	okirat	16.	számú	pontja	szerint	„A	tevékenység	gazdálkodási	és	törvényes-

ségi	felügyelete:	Felügyelő	Bizottság	az	MRE	vonatkozó	rendelkezései	alapján.”	
	 	 Jelenleg	Felügyelő	Bizottság	nem	működik	a	Szakkollégiumnál.	Vizsgálandó,	hogy	szükséges-e,	

vagy az alapító okiratot kell módosítani. 
	 7.	 A	számvizsgálók	felhívták	az	intézmény	vezetésének	figyelmét	az	ösztöndíjak	átutalásának	(a	pénz-

intézeti	számlaszámok	hiteles	nyilatkozattal	való	megerősítése)	pontosabb	adminisztrálására.	Ennek	
határideje: 2012. május 31.

 8. A 2011. évi mérleg pénzeszközeinek tételes bontása az alábbiak szerint alakul:
  15 000 000 ft – lekötött banki betét
  3 128 283 ft – bankszámla
  82 008 ft – házipénztár
	 9.	 A	számvizsgálók	megköszönik	az	intézmény	vezetésének	szakszerű	és	odaadó	munkáját,	életükre	

Isten gazdag áldását kérik!

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA AZ mrE BEthEsdA gyErmEkkórháZánAk 
2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 182/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács a magyarországi Református egyház Bethesda gyermekkórháza 2011. évi zárszám-
adását	1	701	287	000	Ft	bevételi	és	1	670	207	000	Ft	kiadási	főösszeggel,	31	080	000	Ft	költségvetési	
egyenleggel	(melyből	31	080	000	Ft	szabad	felhasználású	maradvány)	elfogadta.	

 2. A zsinati tanács hozzájárul, hogy a maradvány összegét a gyermekkórház zárszámadásban szerep-
lő	felújítás,	szolgáltatásfejlesztés	és	bérkifizetés	célra	fordítsa.

 3. A zsinati tanács megállapítja, hogy a fenti maradványösszeg az intézmény – a zsinati tanács jelen 
ülésére benyújtott – 2012. évi költségvetés módosításába beépítésre került. 

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
kálvIn jános kIAdójA 2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn 
ZS.T. - 183/2012.05.23.

A zsinati tanács a magyarországi Református egyház Kálvin János Kiadója 2011. évi zárszámadását  
250	798	000	Ft	bevételi	és	251	469	000	Ft	kiadási	főösszeggel,	671	000	Ft	negatív	egyenleggel	elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A károlI gáspár rEFormátUs EgyEtEm 
2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 184/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács a Károli gáspár Református egyetem 2011. évi zárszámadását 2 901 283 284 ft 
bevételi	és	2	735	712	283	Ft	kiadási	főösszeggel,	165	571	001	Ft	költségvetési	egyenleggel	(melyből	 
49	832	000	Ft	szabad	felhasználású,	115	739	000	Ft	kötelezettséggel	terhelt	maradvány)	elfogadta.

 2. A zsinati tanács hozzájárul, hogy az egyetem a szabad felhasználású maradvány összegét a zár-
számadásban	foglaltak	szerint	az	RPI	működtetése	és	saját	ingatlanfejlesztés	céljaira	fordítsa.

 3. A zsinati tanács kéri, hogy a 2012. évi költségvetés módosítása a maradvány összegek beillesztésé-
vel,	valamint	a	NEFMI	által	visszakért	finanszírozás	beépítésével	készüljön	el	és	kerüljön	benyújtásra	
a	Zsinat	Elnökségéhez.	Határidő	2012.	július	15.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs lElkésZI nyUgdíjIntéZEt 
2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 185/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet (RLNyI) 2011. évi zárszámadásáról szóló be-
számolót	elfogadja	és	megállapítja,	hogy	az	intézmény	1	354	328	678	Ft	bevétellel,	1	149	717	357	Ft	
kiadással,	204	611	321	Ft	költségvetési	egyenleggel	(ebből	200	222	953	Ft	szabad	felhasználású	és	
4 388 368 ft kötelezettséggel terhelt maradvány) zárt. 

 2. A zsinati tanács akként rendelkezik, hogy a RLNyI maradványból 100 000 000 ft összeget a mRe 
Nyugdíjalapjának feltöltésére kell használni, 104 611 321 ft összeget pedig az intézmény 2012. évi 
költségvetésébe kell beépíteni.

 3.	 A	 Zsinati	 Tanács	 kéri,	 hogy	 a	RLNYI	 előzőekben	meghatározott	 szempontok	 szerint	 készítse	 el	 a	
2012. évi költségvetésének módosítását és azt 2012. június 15-ig terjessze be a zsinat elnökségéhez.

  4. A zsinati tanács felhatalmazza a zsinat elnökségét, hogy a RLNyI fentiekben meghatározott szem-
pontok	figyelembe	vételével	módosított	2012.	évi	költségvetését	a	Gazdasági	Bizottság	egyetértése	
esetén, az elnökségi tanáccsal egyeztetve jóváhagyja.

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUsok lApjA 2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 186/2012.05.23.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Reformátusok	Lapja	2011.	évi	zárszámadását	87	434	313	Ft	bevételi	és	86	603	269 
Ft	kiadási	főösszeggel,	831	044	Ft	költségvetési	egyenleggel	(szabad	felhasználású	maradvány)	el-
fogadta.

 2.	 A	 Zsinati	 Tanács	 hozzájárul,	 hogy	 a	 Reformátusok	 Lapja	 a	maradványösszeget	működési	 célra	
fordítsa.

 3. A zsinati tanács megállapítja, hogy a fenti maradványösszeg az intézmény – a zsinati tanács jelen 
ülésére benyújtott – 2012. évi költségvetés módosításába beépítésre került. 

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs pEdAgógIAI IntéZEt 
2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 187/2012.05.23.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Református	Pedagógiai	Intézet	2011.	évi	zárszámadását	58	457	000	Ft	bevételi	és	
57	202	000	Ft	kiadási	 főösszeggel,	1	255	000	Ft	költségvetési	egyenleggel	(szabad	felhasználású	
maradványösszeggel) elfogadta.

 2. A zsinati tanács hozzájárul, hogy a maradványösszeget a Református Pedagógiai Intézet a zár- 
számadásban foglalt új hittantanterv fejlesztése és szakmai rendezvények célra fordítsa.

 3. A zsinati tanács megállapítja, hogy a fenti maradványösszeg az intézmény – a zsinati tanács jelen 
ülésére benyújtott – 2012. évi költségvetés módosításába beépítésre került. 

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
sZErEtEtsZolgálAtI IrodA 2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 188/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács a magyarországi Református egyház szeretetszolgálata 2011. évi zárszámadását  
4	690	937	766	Ft	bevételi	 és	4	383	814	306	Ft	kiadási	 főösszeggel,	307	123	460	Ft	költségvetési	
egyenleggel elfogadta.

 2. A zsinati tanács hozzájárul, hogy a magyarországi Református egyház szeretetszolgálati Iroda a 
maradvány összegét a zárszámadásban foglalt, intézmények infrastruktúra-fejlesztése és pályázati 
önerő	célra	fordítsa.

 3. A zsinati tanács megállapítja, hogy a fenti maradványösszeg az intézmény – a zsinati tanács jelen 
ülésére benyújtott – 2012. évi költségvetés módosításába beépítésre került.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs mIssZIóI köZpont 
2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 189/2012.05.23.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Református	Missziói	Központ	2011.	évi	zárszámadását	178	497	252	Ft	bevételi	és	
149	643	967	Ft	kiadási	főösszeggel,	30	873	200	Ft	költségvetési	egyenleggel	(28	853	285	Ft	szabad	
felhasználású és 2 019 915 ft kötelezettséggel terhelt maradványösszeggel) elfogadta.

 2.	 A	Zsinati	Tanács	hozzájárul,	hogy	a	maradványösszegeket	a	Református	Missziói	Központ	működési	
céljaira fordítsa.

 3. A zsinati tanács kéri, hogy ennek értelmében készítse el a Református missziói Központ a 2012. évi 
költségvetés	módosítását,	oly	módon,	hogy	az	az	 Intézményhez	 tartozó	 teljes	körű	pénzforgalmat	
megjelenítse	(pl.	pályázati	forrásokból	finanszírozott	programok).	Határidő	2012.	július	15.

 4. A zsinati tanács felhatalmazza a zsinat elnökségét, hogy az RmK fentiekben meghatározott szem-
pontok	figyelembe	vételével	módosított	2012.	évi	költségvetését	a	Gazdasági	Bizottság	egyetértése	
esetén, az elnökségi tanáccsal egyeztetve jóváhagyja.

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA AZ EgységEs rEFormátUs pEdAgógIAI sZAksZolgálAt
2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 190/2012.05.23.

A	Zsinati	Tanács	az	Egységes	Református	Pedagógiai	Szakszolgálat	2011.	évi	zárszámadását	106	079	274	Ft	
bevételi	és	103	683	949	Ft	kiadási	főösszeggel,	2	395	325	Ft	költségvetési	egyenleggel	(kötelezettséggel	terhelt	
maradványösszeggel) elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A WálI István 
rEFormátUs cIgány sZAkkollégIUm 2011. évI ZársZámAdásA tárgyáBAn
ZS.T. - 191/2012.05.23.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Wáli	István	Református	Cigány	Szakkollégium	2011.	évi	zárszámadását	30	547	809	
Ft	bevételi	és	12	337	518	Ft	kiadási	főösszeggel,	18	210	291	Ft	költségvetési	egyenleggel	(kötelezett-
séggel terhelt maradványösszeggel) elfogadta.

 2. A zsinati tanács megállapítja, hogy a fenti maradványösszeg az intézmény – a zsinati tanács jelen 
ülésére benyújtott – 2012. évi költségvetés módosításába beépítésre került.

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA AZ mrE BEthEsdA gyErmEkkórháZánAk 
2012. évI költségvEtésE módosításA tárgyáBAn
ZS.T. - 192/2012.05.23.

A zsinati tanács a magyarországi Református egyház Bethesda gyermekkórháza 2012. évi módosított költség-
vetését	1	541	972	000	Ft	bevételi	és	kiadási	főösszeggel	elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUsok lApjA 
2012. évI költségvEtésE módosításA tárgyáBAn
ZS.T. - 193/2012.05.23.

A zsinati tanács a Reformátusok Lapja 2012. évi módosított költségvetését 94 616 044 ft bevételi és kiadási 
főösszeggel	elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A rEFormátUs pEdAgógIAI IntéZEt 
2012. évI költségvEtésE módosításA tárgyáBAn
ZS.T. - 194/2012.05.23.

A zsinati tanács a Református Pedagógiai Intézet 2012. évi módosított költségvetését 48 985 000 ft bevételi és 
kiadási	főösszeggel	elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
sZErEtEtsZolgálAtI IrodA 2012. évI költségvEtésE módosításA tárgyáBAn
ZS.T. - 195/2012.05.23.

A zsinati tanács a magyarországi Református egyház szeretetszolgálati Iroda 2012. évi módosított költségveté-
sét	6	908	331	618	Ft	bevételi	és	kiadási	főösszeggel	elfogadta.	

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A WálI István 
rEFormátUs cIgány sZAkkollégIUm 2012. évI költségvEtésE módosításA tárgyáBAn
ZS.T. - 196/2012.05.23.

A zsinati tanács a Wáli István Református Cigány szakkollégium 2012. évi módosított költségvetését 51 844 291 
Ft	bevételi	és	kiadási	főösszeggel	elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A zsinAti tAnács hAtározAtA A reforMátus egyházbAn MűkÖdő szociális 
sZolgálAtok monItorIng-rEndsZErénEk kIAlAkításA tárgyáBAn
ZS.T. - 197/2012.05.23.

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	református	egyházban	működő	szociális	szolgálatok	monitoring-rendszere	kiala-
kításáról	szóló	előterjesztést	elfogadja.

	 2.	 A	Zsinati	Tanács	kéri	a	Zsinatot,	hogy	rendelkezzen	a	monitoring-rendszer	bevezetéséről	a	Magyaror-
szági Református egyházban. továbbá kéri, hogy a zsinat bízza meg a gazdasági, a Jogi, valamint a 
Diakóniai Bizottságot, hogy a szociális intézmények monitoring-rendszerének ágazatukra vonatkozó 
szabályait alkossák meg, hogy azok beépítésre kerülhessenek a gazdálkodási törvénybe, a szeretet-
szolgálati	törvénybe,	valamint	a	Szeretetszolgálati	Iroda	és	a	Zsinati	Hivatal		szervezeti	és	működési	
szabályzatába.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

előterjesztés

Előzmény

Ma	már	137	gyülekezet,	3	egyházkerület	és	2	egyházmegye	rendelkezik	valamilyen	szociális,	gyermekjóléti	vagy	
gyermekvédelmi	szolgálattal.	A	szolgálatok	száma	472,	az	ellátottak	száma	majdnem	29	703.

Mivel	az	elmúlt	egy-két	év	gyors	szolgálati	 terület-bővülését	nem	követte	mindenütt	hozzáértő	és	 felkészült	
szakemberek	 beállítása	 a	 szolgálatba,	 ezért	 egyre	 gyakoribb,	 hogy	 az	 ellenőrző	 világi	 hatóságok	 problémát	
találnak, és ennek anyagi konzekvenciát a fenntartók nem tudják kezelni, és különösen a gyülekezetek esetében 
reális a veszély, hogy a problémák csak akkor jutnak a fokozatos egyházi testületek elé, amikor már eszkalálódtak, 
és	sokkal	nagyobb	erőfeszítések	árán	lehet	csak	kezelni	őket.

Ezért	a	„református”	név	védelmében,	a	„református	egyházi”	jelző	által	megjelenített	társadalmi	bizalmi	tőke	
védelme,	és	a	fokozatos	egyházi	testületek	védelme	érdekében	szükségesnek	tűnik,	hogy	a	fokozatos	egyházi	
testületek rendelkezésére álljon egy olyan monitoring-rendszer, amely nem csak a botrányok idején utólag, 
hanem	folyamatosan	képes	monitorozni	a	diakóniai	szolgálatokat	és	a	működés	zavarait	már	korai	fázisban	képes	
jelezni.
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Javaslat

A	Zsinat	a	Szeretetszolgálati	Iroda	felhatalmazásával	teremtse	meg	annak	lehetőségét,	hogy	az	egyházkerületek		
területén	 működő	 egyházközségi,	 egyházmegyei	 és	 egyházkerületi	 szolgálatokat	 az	 Iroda	 folyamatosan	
monitorozza.

Az	 elképzelés	 értelmében	 a	 Szeretetszolgálati	 Irodának	 nem	 lenne	 önálló	 döntésen	 alapuló	 ellenőrzési,	
kvázi-hatósági jogköre. Csak az egyházkerület (fenntartó egyházi felettese)  megbízása alapján és annak 
terjedelméig	 tájékozódhat,	 szankciót	 nem	 alkalmazhat.	 Feladata	 a	 szolgálatok	 belső	 szakmai	 és	 pénzügyi	
folyamatainak	feltárására	vonatkozik	és	arra,	hogy	rövid	áttekinthető	összefoglalóban	folyamatosan	tájékoztassa	
az	egyházkerület	elnökségét	a	szolgálat	működésének	pozitív	és	negatív	pontjairól.

A	monitoringra	az	egyházkerület	kirendelheti	az	egyházkerület	Diakóniai	Bizottságának	képviselőjét.

A monitoring módszerei

–  folyamatos monitoring: minden fenntartó felkeresése és szolgálatai átvilágítása kétéves gyakorisággal, év ele-
jén kiadott naptár szerint;

–	 	eseti	monitoring:	az	egyházkerület	elnökségének	írásbeli	kérésére	történő	eseti	vizsgálat,	annak	céljai	megha-
tározásával;

–	 	a	szolgálat	végzésének	helyszínén	végzett	közvetlen	ellenőrzés:	előzetes	értesítés	nélküli,	vizsgálat.

A monitoring során áttekintett szempontok

–	 	a	szolgálat	jogszerű	szakmai	működése	(alapító	okirat,	SZMSZ,	házirend,	szakmai	program,	hatósági	ellenőr-
zési	jegyzőkönyvek,	ellátotti	dokumentációk	stb.);

–	 	a	szolgálat	jogszerű	pénzügyi	működése	(normatíva	felhasználása,	pénzkezelés	szabályozottsága	(összefér-
hetetlenség),	utalványozás	rendje,	munkaszerződések,	megbízási	szerződések	megléte,	KJT	besorolások,	kö-
telező	átsorolások,	intézményi	és	személyi	térítési	díj	mértéke,	megállapításának	módja,	nyilvántartások;

–	 	ellenőrzési	felhatalmazással	bíró	hatóságok	vizsgálatai,	ellenőrzései,	ezek	eredményei	stb.);
–  a szolgálat pénzügyi kitettsége (hitelállomány, követelésállomány, benchmark-elemzés stb.);
–  a szolgálat református egyházi jellege (hitéleti alkalmak stb.);
–  menedzsmenti kérdések (intézmény vezetési struktúrája, kapcsolata a fenntartóval);
–  ha szükséges, javaslattétel a korrekció irányára.

A lehetséges egyházjogi beágyazódás

minden egyházközséget az 1994. évi II. tv. 83. § (1) – (3) szerint az egyházmegye esperese és gondnoka, vagy 
az általa megbízott tanácsos évente legalább egy alkalommal megvizsgál. Azon egyházközségek esetében, ahol 
intézményes diakóniai szolgálat van, így az egyházközség egyben fenntartó is, melynek eredménye képen állami 
közfeladatot	lát	el	állami	támogatás	igénybevételével,	ott	erről	a	vizsgálatról	szóló	jegyzőkönyv	mellékelte	lehet	a	
kétévente	elvégzett	monitoring	jelentés.	(Idővel	nemcsak	maga	a	jelentés,	hanem	akár	a	monitoring-rendszer	is	
része lehetne ennek a canonica visitatio-nak.)

Titoktartás

A	 monitoringot	 végző	 Szeretetszolgálati	 Iroda	 a	 monitoring	 során	 keletkező	 információkat	 és	 az	 értékelést	
kizárólag a gyülekezet elnökségének és az egyházkerület elnökségének adhatja át. Információátadás egyéb 
harmadik – akár egyházi, akár világi személynek vagy jogi személynek – csak az egyházkerület elnökségének 
utasítására történhet.
Jelen	előterjesztést	a	Zsinat	Diakóniai	és	Egészségügyi	Bizottsága	2012.	április	23-i	ülésén	támogatta.
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A WálI István 
rEFormátUs cIgány sZAkkollégIUm sZmsZ-E tárgyáBAn
ZS.T. - 198/2012.05.23.

A	Zsinati	Tanács	jóváhagyja	a	Wáli	István	Református	Cigány	Szakkollégium	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatát.

Budapest, 2012. május 24.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA nyUgdíj-kIEgésZítés AlApössZEgénEk 
korrIgálásA céljáBól BEnyújtott FEllEBBEZés tárgyáBAn
ZS.T. - 199/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács m. L. nyugdíj-kiegészítés alapösszegét meghatározó 6/2011.11.02 NYIB számú hatá-
rozatát helybenhagyja.

 2. A zsinati tanács m. L. nyugdíjas lelkipásztornak a nyugdíj-kiegészítés alapösszegét meghatározó 
6/2011.11.02 NYIB számú határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, azzal az indokolással, 
hogy	az	MRE	lelkészeinek	ellátásáról	és	Nyugdíjintézetéről	szóló,	többször	módosított	2002.	évi	 II.	
törvény 31. § (3) e) pontja értelmében a nyugdíjas lelkészek csak minden teljes év (12 hónap) után 
szerzik meg a jogosultságot a nyugdíj-kiegészítés alapösszegének 1%-al való megemelésére. A fel-
lebbezésben kért nyugdíj-kiegészítés alapösszegének korrigálásának nincs jogszabályi alapja, ezért 
a	12	hónapot	el	nem	érő,	tört	időszak	nem	vehető	figyelembe	a	számításnál.	

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA AZ örEgségI nyUgdíj-kIEgésZítés újBólI 
mEgállApításA tárgyáBAn hoZott 9/2011.02.01.sZ nyIB hAtároZAt EllEnI 
jogorvoslAtI kérElEm ElBírálásA tárgyáBAn
ZS.T. - 200/2012.05.23.

A zsinati tanács L.sz.g. öregségi nyugdíj-kiegészítésének újbóli megállapítása céljából benyújtott kérelmet el-
utasító 9/2011.02.01 NYIB számú határozatát helybenhagyja, miután az megfelel a 2002. évi II. törvényben a 
kérelmező	által	hivatkozott	31.	§	(2)	d)	pontjában	foglaltaknak.

Budapest, 2012. május 23.

A ZsInAtI tAnács hAtároZAtA A 2002. évI II. törvény gyErmEkágyI 
és gyerMekgondozási kiegészítő szociális segély folyósításárA vonAtkozó 
40. § módosításI koncEpcIójA tárgyáBAn
ZS.T. - 201/2012.05.23.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	megbízza	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottságot,	valamint	a	Zsinat	Jogi-	és	Egyház- 
alkotmányi Bizottságát, hogy a zsinati tanácsi ülésen elfogadott szempontok alapján a lelkészi 
Nyugdíjtörvény	40.	§-nak	módosítását	terjessze	elő	a	Zsinat	következő	ülésére,	az	elfogadott	bizott-
sági	értelmezésnek	megfelelően	a	törvény	pontosítását	és	az	állami	jogszabályokhoz	való	igazítását	
végezze el. 

 2. A zsinati tanács felkéri a Nyugdíjintézet igazgatóját, hogy az elmúlt három év e témához kapcsolódó 
határozatait küldje meg a zsinat Jogi- és egyházalkotmányi Bizottság részére.

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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előterjesztés A 2002. évi ii. tÖrvény
gyerMekágyi és gyerMekgondozási kiegészítő szociális segély 
FolyósításárA vonAtkoZó 40. § módosításI koncEpcIójA tárgyáBAn 
– A Nyugdíjintézeti	Intézőbizottság	és	a	Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság előterjesztése –

Az Mre lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi ii. törvény jelenlegi 40. §-a:
40.	§	 (1)	 A	 Lelkészi	Nyugdíjintézet	 költségvetésének	 terhére	 a	 zsinati	 költségvetésből	 ellentételezetten	 a	

lelkésznők	 számára	 kiegészítő	 ellátásként	gyermekágyi	 és	gyermekgondozási	 szociális	 segélyt	
folyósít.

		 (2)	 A	lelkésznő	áldott	állapota	esetén	gyermekük	várható	születését	megelőzően	legfeljebb	fél	évvel,	
illetve legfeljebb a gyermek 3 éves koráig jogosult a mindenkori állami egészségbiztosítási szabá-
lyoknak	megfelelően	gyermekágyi	és	gyermekgondozási	szociális	segélyre.

		 (3)	 A	segély	összegének	kiszámításához	a	lelkésznő	javadalmát	kell	alapul	venni.	A	lelkésznő	java-
dalmát a Lelkészi Nyugdíjintézetnek bevallott javadalom után kell kiszámítani a szülés naptári évé-
ben	élvezett,	illetve	az	azt	megelőző	két	naptári	év	havi	javadalmainak	számtani	átlaga	alapján.

		 (4)	 Amennyiben	a	lelkésznő	lelkészi	szolgálati	jogviszonyban	áll,	és	javadalmat	rajta	kívül	álló	okok-
ból kifolyólag nem tud felvenni, az adott egyházkerületben meghatározott minimál-javadalmat 
kell	figyelembe	venni.	Ugyanígy	kell	számítani	akkor	is	a	javadalmat,	ha	a	szülés	előtti	két	naptári	
évben	a	lelkésznő	még	felsőfokú	tanulmányait	folytatta.	

		 (5)	 Az	így	számított	havi	javadalmi	átlag	70%-át	kell	a	segély	alapösszegének	tekinteni,	amelyből	le-
vonásra	kerül	a	lelkésznők	számára	az	állami	társadalombiztosítás	által	folyósított	gyes	összege.	

  (6) A segély a szolgálati jogviszony szünetelésének idejére, de legfeljebb a gyermek 3 éves koráig jár 
és	szociális	segélyként	fizetendő,	összegének	megállapítását	a	Nyugdíjintézet	vezetője	határozat-
ban közli az érdekelttel. 

		 (7)	 A	gyermekágyi	és	gyermekgondozási	szociális	segély	jogcímen	kifizetett	összegeket	az	MRE,	költ-
ségvetéséből	félévente,	június,	illetve	december	hónap	utolsó	napjáig	megtéríti	a	Nyugdíjintézetnek.

		 (8)	 A	segély	igénybevételének	feltétele,	hogy	az	igénylő,	a	(2)	bekezdésben	hivatkozott	világi	jogsza-
bályoknak	megfelelő,	valamint	a	Nyugdíjintézet	által	előírt	igazolásokat	előzetesen	a Nyugdíjinté-
zetnek benyújtsa. 

A Nyugdíjintézeti Intézőbizottság előterjesztése:

A	 gyes	 kiegészítő	 szociális	 segély	 számításának	 kérdésében	 két	 konkrét	 probléma	 merült	 fel	 és	 került	 a	
Nyugdíjintézeti	Intézőbizottság	elé.

Az	egyik	esetben	a	lelkész	folyamatos	lelkészi	szolgálatot	látott	el	a	gyes	kiegészítő	szociális	segély	igénylése	
előtt.	 Az	 igénylés	 időpontjától	 visszaszámított	 2	 esztendőben	 a	 törvényes	 rendben	 meg	 is	 fizette	 a	 lelkészi	
javadalma	(60	000)	után	a	kötelező	járulékokat	a	Nyugdíjintézet	felé.	A	kiszámított,	folyósítható	gyes	kiegészítő	
szociális	segély	összege	jelen	esetben	16	743	Ft/hó.	

A	másik	–	az	előzőhöz	hasonló	–	esetben	egy	olyan	igénylés	érkezett,	amikor	a	lelkipásztor	havi	 javadalma	
40	 000	Ft	 volt.	 Itt	 is	 a	 törvényes	 rendben	 történt	 a	 járulékok	megfizetése	 a	Nyugdíjintézet	 felé.	Ez	 esetben	a	
folyósítható	havi	összeg:	6	270	Ft/hó.

Az	egyház	törvénye	szerint	abban	az	esetben,	ha	valaki	az	igénylés	időpontja	előtti	2	esztendőben	pl.	teológiai	
tanulmányokat	 folytatott,	 tehát	 nincs	 javadalma,	 emiatt	 semmilyen	 befizetése	 nincs	 a	 Nyugdíjintézet	 felé,	 az	
egyházkerületben	érvényes	lelkészi	minimál-javadalom	alapján	kaphatja	a	gyes	kiegészítő	szociális	segélyt.	Ez	
alapján, az átlagosan folyósított összege 2011-ben kb. 38 000 ft/hó.

A	Bizottság	 tagjai	egyértelműen	 rávilágítanak	arra,	hogy	ez	a	nagyfokú	különbség	 igen	 igazságtalan	azokkal	
szemben,	akik	az	igen	kevés	javadalmuk	ellenére	is	rendben	megfizetik	a	kötelező	járulékokat	a	Nyugdíjintézet	felé.
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A	Bizottság	egyhangú	 véleménye	 szerint	 a	 számítás	 alapja	minden	esetben	az	 előző	 évben	megállapított,	
hivatalosan is megjelentetett lelkészi átlagjavadalom összege kellene, hogy legyen.

2010-es	 lelkészi	 átlagjavadalom	 129	 951	 Ft	 volt.	 Ennek	 a	 70%-a	 lehet	 a	 számítás	 alapja,	 ami	 90	 966	 Ft.	 
A	figyelembe	vehető	70%	–	63	676	Ft.	Ebből	kerülne	levonásra	az	állam	által	folyósításra	kerülő	gyes	összege,	
ami 2011-ben 28 500 ft. 

A	gyes	 kiegészítő	 szociális	 segély,	mint	 juttatás	 –	 egységesen	 –	 az	 állami	 rész	 felett	 eső	 összeg	 lehetne:	 
35	176	Ft/fő/hó.

A	Nyugdíjintézeti	 Intézőbizottság	 a	 fentiekre	 tekintettel	 a	3/2012.02.01. határozatával kérte a Nyugdíjintézet 
Igazgatóját,	 hogy	 a	 jegyzőkönyvi	 kivonatot	 teljes	 terjedelmében	 juttassa	 el	 a	 Jogi	 Bizottsághoz	 és	 a	 konkrét	
példákon	keresztül	kérje	a	gyes	kiegészítő	szociális	segély	folyósítására	vonatkozó	törvényi	rész	módosítását.

A Jogi Bizottság 2012. május 2-i ülésén a fentieket megvizsgálta és szükségesnek találja a jogi szabályozás 
módosítását. Ennek során a következő kérdéseket szükséges megfontolni:
 1. Hány évig tartson a kiegészítő-ellátás folyósítása;
 2. A kiegészítés fix összegű legyen, vagy a javadalmon alapuljon;
 4. Amennyiben nincs megfelelő javadalom (pl. tanulói jogviszony), úgy az egyházkerületi minimál-ja-

vadalom vagy más szempont szerint kerüljön sor a kiegészítő-ellátás összegének meghatározására;
 5. A kiegészítés során követhető-e a nyugdíj-kiegészítés során általánosan alkalmazott állami ellátás 

140%-ra történő kiegészítésének rendszere.

Az ellátás a fenti szempontok figyelembe vételével a következők szerint alakulhat:
 a) A Lelkészi Nyugdíjintézet által folyósított kiegészítő-ellátás a gyermek 3 éves koráig tart;
 b) A kiegészítő-ellátás a gyerek két éves koráig tart, a 3. évben csak az állami juttatás jár;
 c) A kiegészítő-ellátás a gyermek 3. életévében csökkentett mértékben jár.

Az ellátás összege a következők szerint kerülhet meghatározásra:
 a) A Lelkészi Nyugdíjintézet ugyanannyi fix összeget folyósít 3 évig, mint amennyi az állami gyes összege.
 b) A Lelkészi Nyugdíjintézet a törvény 40. § (3) alapján – javadalom szerint – egészíti ki az ellátást 3 évig 

azzal, hogy a (4) eseteiben, vagy a gyes összegével azonos összegű vagy azt 40%-kal kiegészítő el-
látást folyósít.

 c) A Lelkészi Nyugdíjintézet a törvény 40. § (3) alapján – javadalom szerint – egészíti ki az ellátást 2 évig 
azzal, hogy a (4) eseteiben, vagy a gyes összegével azonos összegű vagy azt 40%-kal kiegészítő el-
látást folyósít.

A zsinAti tAnács hAtározAtA A debreceni 20673/A/10 hrsz.-Ú lAkás és 20673/A/22 hrsz.-Ú 
ingAtlAnrA vonAtkozóAn létrejÖtt Ajándékozási szerződés jóváhAgyásA tárgyábAn
ZS.T. - 202/2012.05.23.

 1. A zsinati tanács a debreceni 20673/A/10 hrsz.-ú lakás és 20673/A/22 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 
létrejött	ajándékozási	szerződést	jóváhagyja.

 2. A zsinati tanács hozzájárul, hogy a szeretetszolgálati Iroda az ingatlant saját nevében értékesítse, és 
a	befolyó	vételárat	az	ajándékozó	ellátására,	a	Méliusz	Juhász	Péter	Református	Idősek	Otthonának	
ezzel	kapcsolatos	költségeire,	valamint	a	folyamatban	lévő	ingatlanfejlesztésekre	használja	fel.	

Budapest, 2012. május 23.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A zsinAt hAtározAtA A zsinAt elnÖkségének 2011. noveMber 17-től 
2012. májUs 15-Ig tEtt IntéZkEdésEInEk ElFogAdásáról
ZS. - 196/2012.05.25.

A	Zsinat	 az	Elnökségnek	 a	Zsinat	 hatáskörében	 tett	 intézkedéseiről	 szóló	 jelentését	 jóváhagyólag	 tudomásul	
veszi	és	az	intézkedéseket	a	maga	részéről	is	megerősíti.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A 2011. novEmBErI ZsInAt hAtároZAtAInAk 
végrEhAjtásáról sZóló BEsZámoló ElFogAdásáról
ZS. - 197/2012.05.24

A zsinat a 2011. novemberi zsinat határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2012. május 25.

BEsZámoló A ZsInAt 2011. novEmBErI hAtároZAtAInAk végrEhAjtásáról

A 2011. szeptember 20-21-én ülésezett tematikus zsinat eredményéről és a munka továbbviteléről
ZS. - 167/2011.11.18.

A zsinat a tematikus zsinat felvetéseinek továbbgondozására tett javaslatot elfogadta és támogatta. 
A zsinat felkérte a tanulmányi és teológiai Bizottságot, hogy készítsen javaslatot a tematikus zsinat teológiai 

szempontú	vizsgálata	alapján	az	egyház	szolgálata	jövőbeni	teológiai	hangsúlyai	meghatározására.	A	kibővített	
tanulmányi és teológiai Bizottság még nem készült el a teológiai hangsúlyok meghatározásának feladatával, 
azonban	elkészítette	a	témával	való	foglalkozás	módszertani	leírását,	ami	egyben	az	időközben	létrehozott	Egy-
házi	Jövőkép	Bizottság	számára	is	segítségül	szolgál.	[ld. melléklet 1. és melléklet 1.1]

A	Zsinat	2011.	novemberi	ülésén	–	az	előterjesztett	mandátummal,	összeállításban	és	menetrenddel	–	létrehoz-
ta	az	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottságot,	amelynek	tagjai	megválasztására	felhatalmazta	a	Zsinati	Tanácsot.	

A Bizottságnak hivatalból tagja a gazdasági, oktatásügyi, missziói, Kommunikációs, Külügyi, valamint a ta-
nulmányi	és	Teológiai	Bizottság	elnöke.	A	Bizottság	többi	 tagjára	a	ZS.T.	2011.	december	07-i	ülésén	tehettek	
javaslatot a tanács tagjai. A javasoltakat szavazással felkérési sorrendbe rendeztük.

A XIII. Zsinat 
2012. május 24-25-i ülésének határozatai

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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Az elnökség a zsinati tanács kérésére, az ülésen javasolt jelölteket megkérdezte, vállalják-e a Bizottságban 
való munkát. A felkérést öt személy nem tudta vállalni, a hivatalból tagokon felül pedig tíz személy vállalta végül el.

Ezt	követően	a	Zsinati	Tanács	ZS.T. - 157/2012.02.22.	számú	határozatával	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizott-
ság hivatalból megválasztott tagjain felül, további rendes tagjaivá választotta meg: Bereczky Ildikót, Dr. Dienes 
Dénest, Dr. enghy sándort, Dr. Lovas Andrást, Dr. módis Lászlót, Dr. Patkó gyulát, Dr. Varga Pétert, harmathy 
Andrást,	Tőkéczki	Ilonát.

A	Zsinati	Tanács	megerősítve	a	Zsinat	kérését,	az	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottság	előterjesztésének	első	
munkaváltozatát 2012. szeptember 30-ig kérte elkészíteni.

A	Bizottság	első	ülését	2012.	április	11-én	tartotta	a	Zsinati	Székházban.	
A	jelenlévők	bemutatkozása	is	már	több,	a	Bizottság	jövőbeni	tárgyalásán	előkerülő	kérdést	előhozott.

A Bizottság elnökének megválasztása, titkárának felkérése
A	 Zsinat	 Elnökség	 javaslatára	 Drs.	 Harmathy	 Andrást	 a	 jelenlévők	 egyhangúlag	 elnöknek	 választották.	 

A Bizottság titkári feladatait – az elnökség rendelkezése alapján – ódor Balázs, a zsinati hivatal Külügyi Irodájá-
nak	vezetője	látja	el.

A Bizottság munkája, munkarendje
Az	Egyházi	Jövőkép	Bizottságot,	mint	a	balatonszárszói,	tematikus	ülésen	felvetett	kérdések,	problémák	feldol-
gozására,	az	eredmények	továbbvitelére	javaslattevő	bizottságot	a	Zsinat	2011.	novemberi	ülésén	hozták	létre.	 
A Bizottság mandátuma a vonatkozó zsinati határozat szerint: a XIII. zsinat munkaterve és a tematikus zsinat fel-
vetései	alapján	az	egyházi	munka	irányának	meghatározására,	egyházszervezeti,	finanszírozási,	egyházfegyel-
mi és liturgiai, istentiszteleti kérdések megoldására elvi és gyakorlati javaslatok kidolgozása a zsinat számára. 

A	Bizottság	munkája	egyelőre	a	rendelkezésre	álló	anyagok	megismerését	és	értékelését	jelenti.	A	rendelke-
zésre	bocsátott,	a	Tanulmányi	és	Teológiai	Bizottság	előterjesztéseként	érkezett,	módszertani	útmutató	esetleges	
felhasználásáról a Bizottságnak ki kell alakítania a véleményét. A szárszói tematikus zsinat összefoglalója végén 
találhatók	azok	a	 témák,	amelyeket	a	Zsinat	különösen	 is	a	Jövőkép	Bizottság	elé	utalt.	Az	anyag	által	hozott	
egyéb	témák,	amelyek	megoldása	részben	a	jelenlegi	szabályzók	által	és	struktúrában	is	kezelhetők,	segíthetik	
a Bizottság munkájának tervezését. Az eJB feladata addig: a rendelkezésre álló anyagok alapján eldönteni, hogy 
mik a fontos kérdések.

A	Bizottság	érdemi	munkájának	másik	meghatározó	forrása	a	kibővített	Tanulmányi	és	Teológiai	Bizottságtól	
várt	teológiai	alapvetés,	amely	a	jövőre	vonatkozó	egyházképet	hivatott	felvázolni.	Az	anyag	tervezete	várhatóan	
májusra kerül abba az állapotba, hogy segítse a Bizottság munkáját.

Az EJB következő ülésére elvégzendő feladatok
A	fenti	dokumentumok	tanulmányozása	alapján	felmerülő	kérdések	megvitatása.	Továbbá,	a	megválasztott	elnök	
javaslatára	a	hasonló	helyzetben	lévő	–	vagy	volt	–	protestáns	felekezetek	esettanulmányainak	bemutatása	és	
tapasztalataik	leszűrése.	

Az	EJB	következő	ülése	június	12.,	10–16-ig,	Budapest,	Zsinati	Hivatal.

A Bizottság megalakulását követően merült föl, hogy az EJB hivatalból delegált tagjai felsorolásából kimaradt a 
Zsinati Diakóniai és Egészségügyi Bizottság elnöke. Javasoljuk, hogy a Zsinat tegye lehetővé a Diakóniai és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke csatlakozását az EJB-hez.

határozati javaslat:
A Zsinat az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjai közé választotta a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottságának 
elnökét.
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A konfirmációval kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekről
ZS. - 169/2011.11.18. 

A	Zsinat	munkacsoport	felállítását	határozta	el	a	konfirmáció	egészének	vizsgálata	és	a	jelenlegi	gyakorlat	szük-
ség	szerinti	megváltoztatása	előkészítésére.	A	munkacsoport	tagjai	a	Zsinati	Tanulmányi	és	Teológiai	Bizottság,	
valamint a Doktorok Kollégiuma szekciói által delegált tagok. 

A	Bizottság	még	nem	állt	össze	és	működését	még	nem	kezdte	meg.	Ennek	a	mulasztásnak	a	pótlása	folya-
matban van.

A	konfirmáció	kérdésével	való	foglalkozás	ugyanakkor	folyamatban	van	azáltal,	hogy	egyházunk	is	bekapcso-
lódott	egy	nemzetközi	konfirmációs	kutatásba.	

Nemzetközi kutatás
2012	őszétől	a	MRE	(együttműködésben	a	Magyarországi	Evangélikus	Egyházzal)	részt	vállal	egy	a	konfirmáci-
ót	vizsgáló	nagyméretű	nemzetközi	kutatásban.	A	kutatás	megvalósításában	a	négy	református	egyházkerület	
(katechetikai	előadók)	együttműködése	mellett	a	Református	Pedagógiai	 Intézet,	a	Károli	Gáspár	Református	
egyetem, és az evangélikus hittudományi egyetem kapcsolódott be. 

A	konfirmáció	kutatására	európai	szinten	2007-ben	vállalkozott	egy	nemzetközi	kutatócsoport.	A	2007–2008-
ban	végzett	hét	országra	kiterjedő	kutatás	(Ausztria,	Dánia,	Finnország,	Németország,	Norvégia,	Svédország	és	
Svájc)	során	mintegy	20	000	konfirmandust,	2700	lelkészt/hitoktatót	és	7000	szülőt	kérdeztek	meg	a	konfirmáció,	
az	egyházkép	és	a	személyes	hit	számos	aspektusát	figyelembe	véve.	(www.confirmation-research.eu)

Az	akkori	kutatás	számos	elméleti	és	gyakorlati	eredménnyel	járt,	hiszen	összehasonlíthatóvá	vált	a	különböző	
protestáns	egyházak	nevelési	gyakorlata,	a	különböző	modellek	használhatósága	a	fiatalok	megszólításában.	Az	
eredményeket	tekintve	érdekes	körképet	kapunk,	hogy	a	fiatalok	hogyan	viszonyulnak	az	egyház	tanításához,	
mennyire	fontos	számukra	a	nyári	táborozás,	illetve,	hogy	az	egyház	mivel	várja	őket	a	konfirmáció	után.	A	kutatás	
tükrében	például	a	Westfáliai	Egyház	konfirmációs	gyakorlatának	átfogó	reformját	tűzte	ki	célul	és	valósítja	meg.	

Pár év elteltével a nemzetközi kutatócsoport a kutatás megismétlését látja szükségesnek, kiegészítve az ön-
kéntes munka és a tizenévesek megszólításának, gyülekezeti integrációjának kérdéseivel. több ország egyházai 
jelezték részvételi szándékukat a kutatásban (az Amerikai Presbiteriánus egyház, Izland, valdensek stb.). A kuta-
tócsoport	idén	két	országgal	bővítené	a	kutatást,	Lengyelország	mellett	Magyarországgal.

A	második	nemzetközi	konfirmációs	kutatás	célja	többek	között,	hogy	2017-re,	a	reformáció	évére	valós	hely-
zetképet	és	lehetséges	jövőképet	vázoljon	fel	a	tizenévesek	megszólításának	és	közösségi	integrációjának	kér-
désében. 

A	 kutatás	 2012	 őszén	 hazánkban	mintegy	 1500	 konfirmandus	 és	 több	 száz	 lelkipásztor	megkérdezésével	
venné	kezdetét.	2013	 tavaszán,	nyár	elején	 lenne	a	második	 lekérdezés,	melyben	már	a	szülők	véleményét	 is	
megkérdeznénk	a	konfirmációval,	a	fiatalok	világával,	nevelési	kérdésekkel	kapcsolatban.	Majd	pedig	2015-ben,	
harmadik	lépésben	mintegy	500	fiatalt	kérdeznénk	meg	arról,	hogy	négy	évvel	a	konfirmálás	kezdete	óta	milyen	
változások	álltak	be	hitükben,	egyházhoz	való	viszonyukban,	a	konfirmáció	és	 ifjúsági	munka	milyen	valós	és	
hosszú	távú	változásokat	eredményezett	a	fiatalok	életében.	

A kutatás szakmai összefogását a Károli egyetem munkatársai végzik. Ezúton is kérjük, hogy lehetőségük szerint 
támogassák az MRE nemzetközi kutatásban való részvételét a majdan kiküldésre kerülő kérdőívek kitöltésével!

A	kutatással	párhuzamosan	lehetőség	van	arra	is,	hogy	a	partneregyházakban	más	kérdésekben	is	összeha-
sonlításokat	végezzünk,	de	ami	még	ennél	is	fontosabb,	a	konfirmációs	kutatás	zászlóshajója	lehet	egész	konfir-
mációs gyakorlatunk újragondolásának. 
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A parókiális jogok gyakorlása 
ZS. - 161/2011.11.18.

A	Zsinat	a	parókiális	 jogok	szociális	ellátások	 területen	 történő	megfelelő	alkalmazása	érdekében	határozatot	
hozott, amely 2011. november 19. napján lépett hatályba. 

A	Zsinat	felkérte	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottságot,	hogy	az	oktatási	területen	működő	intézmények	te-
kintetében, valamint a fokozatos egyházi szervek irányából is vizsgálja meg a parókiális jogok érvényesítésének 
lehetőségeit.	A	Bizottság	a	feladatot	elvégezte	és	megállapításait	külön	napirendi	pontként	terjeszti	az	őszi	Zsinat	
elé.

Az egyház és társadalom tanácsadó testület megalapításáról

A zsinat ZS. - 174/2011.11.18. számú határozatával jóváhagyólag tudomásul vette a Külügyi és Ökumenikus Bizott-
ságnak az egyház és társadalom tanácsadó testület létrehozásáról szóló döntését. – ezen testület égisze alatt 
2012.	január	4-én	megalakult	az	„ökogyülekezeti	Tanács”.

A reformáció 500 éves évfordulója ünneplésének előkészítéséről

A	Magyarországi	Református	Egyház	a	Reformáció	500	éves	évfordulójáról	való	megemlékezés	részeként	2017	
októberében a magyarországi evangélikus egyházzal közös ünnepi zsinat tartását kezdeményezi. A zsinat  
ZS. - 176/2011.11.18. számú	határozatában	felkérte	az	Elnökséget,	hogy	tegye	meg	a	közös	Zsinat	előkészítésé-
hez szükséges lépéseket.

A zsinat elnökségi tanácsa 2012. áprilisi ülésén javasolta, hogy alakuljon meg egy közös evangélikus-refor-
mátus	bizottság,	mely	a	2017-ben	tartandó	közös	Zsinat	programját	kidolgozná	és	döntene	arról,	mely	régi	közös	
hitvallásokat újítanánk meg, valamint határozna arról is, hogy készüljön-e egy új közös protestáns nyilatkozat is 
a	2017-es	évforduló	emlékére.	

A	Kálvin	Bizottság	májusi	ülésén	a	következő	négy	személyt	javasolta	felkérni	a	közös	bizottságba	református	
részről:	Steinbach	József	(DT),	Dr.	Enghy	Sándor	(TI),	Dr.	Békési	Sándor	(DM),	Dr.	Virágh	Pál	(TT).

A 2012. október utolsó vasárnapi perselyadomány kedvezményezettje

A zsinat a ZS. - 45/2009.11.20. számú	határozatával	összhangban,	megerősítette	az	Elnökségi	Tanács	azon	javas-
latát,	hogy	a	2012.	évi	október	utolsó	vasárnapja	országos	adománygyűjtés	támogatottja	egy	a	Tiszáninneni	Egy-
házkerülethez	tartozó,	később	megnevezendő	egyházközség	templomának	építése	legyen	(ZS. - 188/2011.11.18.). 

A	 Tiszáninnneni	 Egyházkerületi	 Közgyűlése	 döntése	 értelmében	 Miskolc-Felsőváros	 vagy	 Nyékládháza-
Mezőnyék	templomának	építésére	fordítandó	a	perselyadomány,	attól	függően,	hogy	a	Miskolc-Felsővárosi	Egy-
házközség	nyer-e	anyagi	támogatást	egy	folyamatban	lévő	helyi	önkormányzati	pályázaton,	avagy	sem.
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A balatonszárszói sdg konferencia-központ üzemeltetése

A	Magyarországi	Református	Egyház	Zsinatának	Elnöksége	a	Balatonszárszó,	Csárda	u.	39–41.	(1075/4	hrsz.)	
alatti	konferencia-központot	nyilvános	ajánlatkérési	eljárás	keretében	5,	legfeljebb	10	évre	történő	bérbeadásra	
hirdette meg a ZS.T. - 139/2011.12.07. számú határozata alapján.

Az ajánlattételi eljárás eredményeképpen az elnökség, az elnökségi tanáccsal egyetértésben beterjesztett 
javaslatai alapján a zsinati tanács 2012. február 22-i ülésén az ZS.T. - 158/2012.02.22. számú határozatot hozta, 
amelyben	az	üzemeltetési	szerződés	feltételrendszerét	rögzítette.	

A pályázat nyertese a fenti zsinati határozat 3. pontjában meghatározottak szerint 20 napon belül létrehozta a 
projektcéget	VÉDŐHÁLÓ-SDG	Kft.	néven.	ügyvezetője,	képviselője	a	tárgyalások	során	eljáró	Bor	Imre.	

A	szerződéshez	szükséges	egyeztetések	lefolytatására	a	Zsinat	Elnöksége	Dr.	Baráth	Istvánt,	Dr.	Kocsis	Mártát	
és	Lőrincz	Szabolcsot	bízta	meg.	Négy	egyeztető	tárgyalás	után	került	sor	a	szerződés	aláírására	2012.	március	
29. napján. 

A szerződés a Zsinati Tanács által előírt feltételeket tartalmazza, a következők szerint:
–	 A	bérleti	jogviszony	tíz	év	határozott	időre	jött	létre,	2012.	április	hó	01.	napjától	2022.	március	hó	31.	napjáig	

tart.
–  A bérleti díj évi 3 110 000 ft + áfa (A felek a pályázati ajánlatban vállalt évi 1 000 000 ft-os minimum fejlesztési 

önerőt	beépítették	a	bérleti	díjba)	Az	indexálást	szabályoztuk.	A	bérleti	díj	2	110	000	Ft+Áfa	része	évente	ápr.	
30-ig, az 1 000 000 ft + áfa június 30-ig esedékes.

–	 Rögzítésre	került	a	„kihasználtsági	prémium“,	a	bérleti	díjon	felül	évi	200	000	Ft	összegben.	Részleteztük	ennek	
ellenőrzési	és	számítási	módját.

–	 	Pozitív	eltérés	a	pályázati	ajánlaton	felül,	hogy	a	bérlő	fél	évi	bérleti	díjnak	megfelelő	kauciót	fizetésére	vállalt	
kötelezettséget.

–	 	A	bérlő	fizeti	–	a	nevére	írandó	óraállások	alapján	–	a	közüzemi	díjakat.
–	 Rendelkeztünk	a	biztosítási	kötelezettségekről.
– szabályoztuk az ingatlanon végzett beruházások megvalósítását, azok engedélyhez kötöttségét. Kikötöttük, 

hogy	mindennemű	beruházás	a	bérbeadó	tulajdona,	azonban	ezt	a	bérlő	a	bérleti	jog	lejártáig	jogosult	hasz-
nálni és hasznosítani. Vegyes tulajdon nem keletkezhet.

–	 Szabályoztuk	a	bérlőt	terhelő	jogosultságokat,	kötelezettségeket,	különös	tekintettel	pályázatban	vállalt	kötele-
zettségekre, a karbantartási, pótlási feladatokra, valamint a rendezvények egyeztetésére, engedélyeztetésére.

–	 	Rögzítettük	az	együttműködés	tartalmi	formáit.	Ennek	keretében	a	felek	évenként	jan.	15.	és	31.	közötti	egyez-
tetésen	értékelik	az	előző	év	üzemeltetésének	tapasztalatait,	megbeszélik	a	következő	év	programjait	és	be-
ruházási	 terveit.	 Részletesen	 előírtuk	 ezen	 fórumon	 rendelkezésre	 bocsátandó	 dokumentumokat,	 bejárási,	
ellenőrzési	jogokat.	

–	 Az	együttműködés	keretében	mindkét	fél	vállalta,	hogy	református	szervezetek	és	gyülekezetek	nyári	táborai-
hoz	–	évi	max.	5	csoport	részére	(max.	80	fő,	max.	6	nap/5	éj)	mindkét	oldalról	külön-külön	33%-os	támogatást	
adnak	annak	érdekében,	hogy	a	konferencia-központ	minél	több	egyháztag	számára	elérhetővé	váljon	(a	pá-
lyázatban vállalt egyéb árkedvezmények e mellett érvényesek).

–	 Részletesen	rendelkeztünk	a	bérbeadót	megillető	rendes	és	rendkívüli	 felmondási	okokról.	Kikötöttük,	hogy	
bérbeadó	rendes	felmondással	2017.	március	31.	napjára	jogosult	felmondani,	ha	a	szerződésben	vállalt	beru-
házások	időarányos	teljesítése	nem	történik	meg.

–	 	Megilleti	a	bérlőt	is	a	felmondás	az	év	utolsó	napjára,	ha	üzleti	helyzete	nem	teszi	lehetővé	a	továbbiakban	a	
jogviszony	fenntartását.	Ez	esetben	6	havi	bérleti	díjnak	megfelelő	kártérítést	kell	megfizetnie,	mely	összeg	a	
kaucióba beszámítható.

–	 A	felek	rendelkeztek	a	birtokba	adásról	és	az	e	tárgykörben	elvégzendő	feladatokról.

A szerződés eddigi teljesülése:
A	bérlő	a	tárgyévre	eső	bérleti	díjat	2012.	május	22-én	átutalta.
A	bérlő	a	kauciót	2012.	május	22-én	átutalta.
A birtokba adás 2012. április 4-én megtörtént. Az épület használatával kapcsolatban folyamatos egyeztetések 
zajlanak	a	Bérlővel.	
Jelenleg	folynak	az	előkészületi	munkák.	Tényleges	nyitás	a	Pünkösdöt	követő	héten	várható.
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egyházi jövőkép bizottság munkatervének elvi és gyakorlati szempontjai
A Tanulmányi és Teológiai Bizottság előterjesztése
A Zsinat novemberi ülése határozatának végrehajtásáról szóló beszámoló 1. sz. melléklete

 i. elvi szempontok

  A mRe zsinata a 2011. szeptember 28-án Balatonszárszón megtartott tematikus ülésével, majd azt 
követően	az	Egyházi	Jövőkép	Bizottság	(EJB)	felállításával	és	megbízásával	egyházunk	legfőbb	ve-
zető	testülete	kifejezésre	juttatta	(ZS. - 167/2011.11.18), hogy egyházunk elmúlt két évtizedben megtett 
útját, a megváltozott társadalmi keretfeltételeket és a szolgálataiban beállt formai és tartalmi válto-
zásokat az egyház ura iránti engedelmességben, bibliai és hitvallási alapokról kívánja értékelni, és 
ennek	megfelelően	a	továbblépés	lehetőségeit	mérlegelni.	Egyházunk,	gyülekezeteink	és	intézmé-
nyeink nem sodródni kívánnak a társadalmi-politikai és gazdasági változások közepette, hanem stra-
tégiailag,	 ugyanakkor	 a	Szentlélek	 egyházat	 teremtő	 és	megújító	erejét segítségül hívva kívánnak 
cselekedni,	 legyőzve	a	 tehetetlenségérzést	és	 rezignált	 félelmet,	ugyanakkor	kifejezésre	 juttatva	a	
reménységet,	hogy	egyházunk	(minőségi	és	mennyiségi	értelemben	egyaránt)	növekedésre	hívat-
tatott! Amikor hálát adunk	az	egyház	szolgálatának	eddigi	lehetőségeiért	és	az	elért	eredményekért,	
nem tehetjük meg, hogy az önelégültség és az önigazolás vétkével menjünk el a valós problémák 
mellett vagy elbagatellizáljuk a jelenlegi krízishelyzetet.

 (1) ehhez elengedhetetlenül szükséges rögzíteni, hogy egyházunk az utóbbi évtizedekben átélt változá-
sokat,	és	az	azokból	fakadó	feladatokat	a	következőképpen	igyekszik	mérlegelni:

 a) kritikailag, azaz nem elmarasztalás vagy a lekicsinylés szintjén, hanem a fogalom eredeti 
(görög)	értelmében:	a	józan	különbségtétel,	a	hangsúlyok	megkeresése	és	a	különböző	
nézőpontok	érvényesítése	alapján;

	 b)	 önkritikusan,	azaz	a	bűnbánat	szintjén,	konkrétan	számba	véve	azokat	a	területeket,	ahol	
már rég változtatni kellett volna, de tehetetlenségnek, rosszul értelmezett hagyománynak 
vagy másfajta (anyagi, egyházpolitikai) érdekeknek engedve nem léptünk;

 c) tapasztalatokat mérlegelve és összevetve (egyes régiók, kerületek vagy szolgálati terüle-
tek tapasztalatait nem abszolutizálva, hanem az országos és Kárpát-medencei változá-
sok tanulságaival egybevetve);

 d) nem általánosan beszélve a reformokról, hanem konkrét területekre és feladatokra kon-
centrálva (pl. diakónia, lelkészi tiszt, oktatás stb.), konkrét adottságokat számba véve és 
szükséges lépéseket megfogalmazva;

	 e)	 a	zsinat-presbiteri	elvet	figyelembe	véve:	a	reformfolyamat	(nevezzük	ennek)	és	stratégia-
alkotás	nem	lehet	felülről	elrendelt	strukturális/szervezeti	változtatás,	hanem	a	változások	
alanya az egész egyház (egyházmegyék, gyülekezetek, intézmények). A krízis-helyzete-
ket	onnan	kell	„leemelni”,	ahol	keletkeznek	és	megélik	őket,	ezt	kell	értelmezni,	teológi-
ailag	reflektálni	és	ennek	függvényében	a	megoldásokat	felvázolni,	majd	ezt	követően	a	
szükséges döntéseket (immár a fokozatos egyházi testületek szintjén) meghozni;

 (2) folyamatosság és megújulás. ha a szárszói tematikus zsinat felvetéseit, azok továbbgondozását és 
további	akut	problémákra	való	megoldáskeresést	„reform-folyamatnak”	nevezzük,	azt	is	rögzíteni	kell	
a	munka	kezdetén,	hogy	egy	ilyen	folyamat	vagy	„egyházi	jövőkép	felvázolás”	nem támaszthatja ma-
gának a radikális újrakezdés, az új reformáció vagy éppen a restauráció	igényét.	Az	Egyházi	Jövőkép	
Bizottságtól és a teológiai Bizottságtól elvárt vagy a további munkabizottságok által majd felvázolt 
dokumentum	sem	tekinthető	olyan	„reformkoncepciónak”,	amelyet	csak	át	kell	ültetni	a	valóságba.	
A munka során elért eredményeket (s azok írásban való rögzítését) sokkal inkább olyan impulzus-
sorozatnak kell majd tekintenünk, amely továbbgondolkodásra és az itt és most lehetséges legjobb 
megoldás keresésére kell, hogy ösztönözzenek. A reformfolyamat nem jelenthet magabiztos vissza-
kanyarodást a múltba (korábban érvényes válaszok és megoldások felelevenítését, kritikátlan újraal-
kalmazását)	és	nem	is	merülhet	ki	„tájidegen”	elemek	kritikátlan	adaptálásában	(máshol	bevált	meg-
oldások	átültetésével).	E	helyett	egyszerre	kell	megőrizni	a	realitásérzéket	és	megújulás	iránti	vágyat,	
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számba venni az adottságokat és erre nézve új megoldásokat keresni. Kontinuitás és innováció – két 
fogalom	kell,	hogy	kitűzze	e	munka	koordinátáit:	a	jövőre	való	felkészülés	egyrészt	elszakíthatatlan	
az	egyház	történetétől,	hagyományaitól,	múltjától,	 részese	az	egyházi	élet	 folyamatának;	másrészt	
új helyzetekre és keretfeltételekre tekintettel kell újrafogalmazni a ma is érvényes feladatot, akár új 
formák megteremtésének igényével is.

 (3) A józan különbségtétel készsége elengedhetetlen. Nem lehet az egyház krízisét, jelenlegi állapotát 
csak	egy-egy	tényezőre	visszavezetni	(pl.	vagy	csak	a	lelkipásztori	alkalmatlanságra	hivatkozni,	vagy	
minden jelenlegi nyomorúságért a szocialista korszak ateista valláspolitikáját, illetve a szekularizá-
ciós	korszellemet	felelőssé	tenni).	A	magyar	református	egyház	osztozik	az	európai	keresztyénség	
és ezen belül az európai protestantizmus sorsában, abban a tekintetben, hogy ha a saját adatainkra 
vagy a térség vallási térképére tekintünk, nyilvánvalóan számolni kell egyfajta

 a) demográfiai krízissel (az egyház tagságának nem titkolható visszaesése);
 b) a hit és vallási kultúra krízisével (hit és vallás ma már nem játszik olyan szerepet az élet- és 

világértelmezés tekintetében, vagy az értékek iránti tájékozódás vonatkozásában, mint 
korábban. ez a folyamatos jelenség a felvilágosodás óta tart);

 c) gazdasági	jellegű	válsággal	(egyre	nehezebb	biztosítani	a	működés	alapvető	feltételeit,	
főleg	az	egyháztagok	anyagi	teherbírása	tekintetében).

	 	 A	három	egymással	szorosan	összefügg	és	egy	komplex	valóságot	alkot,	mégsem	lehet	eltekinteni	a	
megkülönböztetéstől	a	helyzetelemzés,	valamint	a	megoldáskeresés	szintjén.	

	 	 Továbbá	ugyanilyen	józanul	kell	különbséget	tenni	és	tárgyszerűnek	kell	maradni
 – a megőrzendő, tovább ápolandó örökség és a korrekcióra szoruló	 és	 szükségszerűen	

változtatásokra váró szokások, hagyományok és struktúrák között;
 – a reformfolyamat által kiváltott, várható pozitív hatások és az esetleg nem várt következ-

mények tekintetében.
 A munkafolyamat (reformfolyamat) nyilvánvalóan egy jelenlegi krízishelyzettel való szembesülésre 

és	 jövőre	 tekintő	 cselekvésre	 akar	 bátorítani,	 ugyanakkor	 egyházunk	 különböző	 rétegeit	 az	
együttgondolkodásra	 meghívni.	 Ebben	 a	 folyamatban,	 ha	 valamilyen	 eredményt	 várunk	 tőle,	
szükség	 van	 egy	 precíz	 „diagnózisra”,	 komoly,	 de	 valóságtól	 nem	 elrugaszkodott	 „prognózisra”,	
valamint	a	kettő	között	bejárható	út,	a	„terápia”	 felvázolására.	E	munka	a	 fenti	szempontokat	nem	
hagyhatja	figyelmen	kívül,	ugyanakkor	látni	kell,	hogy	ez	egyházunk	közösségében	(lelkipásztorok,	
presbitériumok,	munkatársak	szintjén)	és	különböző	 testületeiben	 igen	 intenzív	 tanulmányi/tanulási 
munkát és lelki folyamatot feltételez, hiszen olyan kérdéseket kell tisztázni, mint pl. egyháztagság, 
egyházi tisztség, igehirdetés és istentisztelet, keresztyén oktatás és nevelés, diakónia, egyház és 
társadalom kapcsolatrendszere stb. mindehhez a bibliai, teológiai és egyházjogi ismeretek mellett 
nem-teológiai szempontok (szociológiai, szociálpszichológiai, közgazdasági és közigazgatási stb.) 
bevonására	 is	szükség	van,	amelyek	némelyek	számára	elidegenítően	hatnak,	vagy	a	vita	 tárgyát	
képezhetik. ezeknek a vitáknak a lebonyolítása és koordinálása is megoldásra vár, de reménység 
szerint az egész ügy menetére nézve hasznos lehet. 

  A fentiekre tekintettel azt javasoljuk, hogy kerüljön kidolgozásra minden témakörben egy-egy 
munkaanyag	(max.	3-4	oldal,	lásd	II.	pont:	rövid	elméleti	bevezetés,	problémák	vázolása,	célkitűzések	
megfogalmazása és kérdéssor), amelynek segítségével lelkészi közösségek, presbitériumok 
vagy egyéb gyülekezeti/intézményi munkatársak behatóan foglalkozhatnak az egyes témákkal és 
megküldhetik véleményüket az eJB-nak. Az így nyert visszajelzések és vélemények, illetve adatok 
ismeretében, s azok megfelelő összesítése és reflektálása után kerüljön sor a megoldási javaslatok 
felvázolására és előterjesztésre a zsinati plénum számára. Ezek megvitatása után kerülhet sor konkrét 
határozatok érvényesítésére, szükség szerint jogszabályok módosítására. 
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 ii. Munkaanyag: egyházi jövőkép – jövendő egyházkép?
  (Impulzusok, vélemények bekérése, gyakorlati kérdések)

	 Ahhoz,	hogy	egy	egyházi	jövőképet,	illetve	jövőre	tekintő	egyházképet	felvázoljunk,	elengedhetetlen,	
hogy egyrészt tisztában legyünk református egyházértelmezésünk alapjaival (és elemeivel), valamint 
hogy	őszintén	tájékozódjunk	a	jelenlegi	és	várható	keretfeltételek,	a	lehetőségek	és	adottságok	felől.	
Stratégiai	tervezéshez	és	egyházkormányzati	döntések	előkészítéséhez	szükség	van	egy	reális	(azaz	
a	valóságtól	nem	elrugaszkodott)	jövőképre	és	őszinte	elemzésre	(problémákkal	való	szembesülésre).	
Ezen	a	ponton	az	a	feszültség	nem	kerülhető	meg,	amely	abból	adódik,	hogy	egyrészt	az	egyház	a	hit 
tárgya	(„credo	ecclesiam”	és	„creatura	verbi”	értelmében),	másrészt	az	empirikus egyház formája és 
berendezkedése	(institucionális	jelleg)	emberi	döntések	és	cselekvés	következménye.	Mi	a	kettőnek	az	
egymáshoz	való	viszonya?	Hogyan	érvényesülnek	a	hitbeli	felismerések	a	földi	egyház	működéséhez	
szükséges egyházkormányzati döntések érvényesítésében? milyen döntésekre van szükség ahhoz, 
hogy az egyház rendje, szervezete minél teljesebben és hatékonyabban kifejezze isteni rendeltetését, 
ugyanakkor a reformtörekvések ne csak a jelenlegi helyzet és állapot rögzítését végezzék el, hanem 
új	megoldásokat	 is	 merjenek	 felvállalni?	 Hol	 kell	 erőket	 koncentrálni,	 anyagiakat,	 időt	 és	 további	
humán	erőforrást	invesztálni	–	és	mi	az,	amit	„el	kell	engedni”,	tevékenységet	beszüntetni,	épületet/
intézményt bezárni? (mintegy az ismert holland teológus, A. van Ruler szavaival fogalmazva egy adott 
helyzetre vonatkozóan – Luther után szabadon: Itt állok, de ez lehet másként is!”)

	 	 E	kérdések	 tisztázása	és	a	stratégiaalkotáshoz	szükséges	 tapasztalatok	begyűjtése	érdekében,	
valamint	az	I.3.-ban	említett	tanulmányi	munka	segítése	végett	a	következő	segédanyag	összeállítása	
lenne	célszerű:

 (1) téma meghatározás

 (2) A téma bemutatása összefüggéseiben 
	 a)	 itt	kerüljön	röviden	bemutatásra	a	téma	illeszkedése	az	egyházi	jövőkép	meghatározásá-

nak	összefüggésében,	kapcsolódás	más	kérdésekhez	–	Terjedelem:	max.	0,5	oldal

 (3) elvi alapok tisztázása, gyakorlati megvalósulás ábrázolása
 a) kerüljön sor a témára vonatkozó bibliai és hitvallási-dogmatikai ismeretek rövid összefog-

lalására,	arra,	amit	református	egyházunk	az	adott	kérdésről,	szolgálatról,	tisztségről	stb.	
tanít (ez a rész inkább rövid teol. alapvetés arról, hogy hogyan értelmezzük önmagukat, 
nem	kis	dogmatika,	hanem	rövid	„statement”,	amely	nem	nélkülözheti	az	elvi	alapokat).

 b) kerüljön számbavételre a téma számára releváns társadalmi környezet hatása, az empiri-
kus	tapasztatok	tanulsága,	az	előbbi	elvi-tanbeli	szempontok	gyakorlati	megvalósulásá-
nak	sajátosságai,	esetleges	torzulásai,	új	tapasztalatokra	való	figyelés	és	azok	reflektálá-
sának igénye, korábbi ismeretek felülvizsgálatának szükségessége. 

	 	 Terjedelem:	max.	1,5	oldal

 (4) Problémák, kérdések
 a) itt olyan kérdések megfogalmazására kerülhet sor, amely metodikailag segíti a téma el-

mélyítését	és	a	vélemények	megfogalmazását	az	egyházi	közösségek	különböző	szint-
jein	(lelkészértekezlet,	presbiteri	tanfolyam,	intézményi	értekezlet,	munkatársképző	stb.).

	 b)	 Kérdések:	melyek	az	adott	tevékenység	erősségei,	gyenge	pontjai,	lehetőségei?	Mit	kell	
tenni a tevékenység/munkaág/szervezet hatékonyságának jobbításáért? mit kell tenni az 
egyházi/református	jelleg	erősítése	érdekében?	Hol	kell	újabb	hangsúlyokat	elhelyezni,	
minek	 legyen	prioritása?	Mit	 tehet	 az	 adott	 szervezet	 a	maga	 részéről	 a	 jobbításhoz?	
Milyen	ökumenikus	aspektusai	lehetnek	a	megoldásnak	(hogyan	képzeljük	a	jövőt	más	
egyházakkal való kapcsolatrendszerünk vonatkozásában)?

	 	 Terjedelem:	max.	0,5	oldal
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 (5) Célok megfogalmazása
	 a)	 néhány	konkrét	és	reális	célkitűzés	meghatározása,	amely	megvalósíthatónak	látszik	a	

reformfolyamat	eredményeképpen,	illeszkedik	a	teljes	programba,	ugyanakkor	minőségi	
változást hoz az egyház életében és szolgálatában;

 b) e célok a munkafolyamat során letisztulhatnak, újabb hangsúlyokat kapnak – ezen a szin-
ten a témával való foglalkozást segíti.

 (6) Ajánlott irodalom
 a) a téma tanulmányozása szempontjából fontos bibliai helyek, hitvallási passzusok jelölése;
 b) a kérdés tanulmányozása szempontjából releváns egyéb irodalom jelölése.
	 	 Terjedelem:	max.	0,5	oldal	

 (7) Észrevételek, javaslatok
 a) itt kerülhet sor a visszajelzések, saját észrevételek, javaslatok, indítványok megfogalma-

zására, amelyeket majd az eKB összesíti, értékeli.
	 b)	 Terjedelem:	max.	1	oldal

 III. témák

 A szárszói tematikus zsinaton felmerült kérdéseket és egyéb akut problémákat érdemes egy 
rendszerbe foglalva kezelni. A 2011. novemberi zsinat tárgyalta a szeptemberi tematikus zsinat 
kimenetét összefoglaló anyagot. Az összeállításhoz érdemi javaslat nem érkezett, azt teljes egészében 
az eJB elé utalták. A tanulmányi Bizottság – a zsinat elnökségével való egyeztetés alapján – 
javasolja, hogy a mellékelt zsinati dokumentum alapján az eJB készítsen egy prioritási sorrendet a 
tárgyalandó	témákról!	Kerüljön	mérlegelésre,	hogy	mely	kérdéskörök	kerüljenek	előbb	előkészítésre,	
megtárgyalásra,	nem	kell	feltétlenül	minden	témát	egyből	napirendre	tűzni!	

	 	 Az	anyagban	felsorolt	témák	értelemszerűen	bővíthetőek,	specifikálhatóak	vagy	összevonhatóak.	
Az eJB döntse el, hogy egy-egy résztéma II. pont szerinti módszertani kidolgozására, majd 
koordinálására	 milyen	 megoldást	 kíván	 alkalmazni.	 Az	 egyes	 témákat	 2-3	 fő	 együttesen	 is	
kidolgozhatja és gondozhatja tovább. fontos, hogy mindegyik csoportban legyen egy teológiai tanár 
és	egy-egy	szakterület	további	tapasztalt	képviselője	(lelkész,	intézményvezető,	iskolaigazgató	stb.).	
fontos, hogy szakmai szempontok, illetve tapasztalatok és teológiai tartalom együttesen kerüljön 
érvényesítésre. 

 Iv. ütemezés

 2012. február 29. – teológiai tanárok, lelkészek és egyéb szakemberek felkérése
 2012. április 30. – tematikus anyagok elkészítése
 2012. május 15. – tematikus anyagok kiküldése egyházi testületeknek, 
   gyülekezeteknek, intézményeknek tanulmányozás 
   és véleményezés végett
 2012. szeptember 30. – vélemények, észrevételek beérkezése 
 2012. november 15.	 –	 EJB	összesítő	munkája,	első	javaslat-terv	előkészítése
   vagy részeredmények bemutatása a zsinat számára

 Megjegyzés: a	 fenti	 időbeosztás	 a	Zsinat	Elnöksége	által	 kért	 ütemezésre	 való	 tekintettel	 készült.	
Nyilvánvaló,	 hogy	 egy	 ilyen	méretű	 analízis	 és	 kiértékelés	 ilyen	 rövid	 idő	 alatt	 nem	 végezhető	 el.	 
A	 tematikus	 anyagok	 előkészítése	 és	 kiküldése	 a	 Zsinat	 tavaszi	 ülésszakáig	 megoldható,	 de	 a	
tanulmányi	munka	és	a	véleményezés	több	időt	vesz	igénybe.	Javasoljuk,	hogy	a	2012-es	novemberi	
zsinaton részjelentés történjen a folyamatról!
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A tematikus zsinat kimeneteléről
(1.1. sz. melléklet)

Az ülésen elhangzott és lejegyzett javaslatok tematikus csoportosításban. Az egyes javaslatok után dőlt betűvel 
szedve az adott ügy továbbgondozására javasolt útvonal.

 I. Intézkedésre

	 –	 Minden	zsinaton	legyen	idő	a	közérdekű,	közegyházi,	közéleti	kérdések	megbeszélésére	
(„napirend	előtti	felszólalások”)	–	már	novembertől.

 – Lelkipásztori Nyugdíjasház felállítása – elnökségi tanács útmutatását kérni.
	 –	 A	 jogalkotás	során	általános	vita	előzze	meg	a	 törvényalkotási	 időszakot;	bevezetés	a	

novemberi zsinaton (Jogi Bizottság).
	 –	 Minden	zsinati	határozathoz	legyen	konkrét	felelős,	határidő.

 ii. Misszió, társadalmi szolgálat

  egyeztetések,	koordináció	–	már	létező	programok	összefogására
 – gondnok továbbképzés. – A kérdésről a Missziói Iroda egyeztet a Presbiteri Szövetség és 

a SRTA bevonásával.
 – Az egyházkerületi presbiter továbbképzést be kell vezetni minimum. gondnokok eseté-

ben	kötelező	jellegű	továbbképzésen	való	részvételt	kellene	előírni.	–	A felvetéssel a Misz-
sziói Bizottság foglalkozik, egyeztetve a Presbiteri Szövetséggel.

  Missziói stratégia kialakításához
  (szempontok a Missziói Bizottság által összefogott munkához)
 – Készüljön gyülekezetszociológiai felmérés. Az anyagi fedezetet a zsinati tanács biztosít-

sa – a novemberi zsinat napirendjén lesz, innen mehet a ZS.T. elé.
	 –	 A	személyes	meggyőzés	a	misszió	útja!	Emberközpontúság.	
 – egyházat építeni csak megtért emberekkel lehet. formabontó evangelizációk lehetné-

nek. egyházon kívüli teret átengedjük másoknak, ezen változtatni kell (Plázák stb.).
 – evangelizációval a gyülekezetfogyás ellen. 
	 –	 Gyülekezeti	jó	gyakorlatok	gyűjtése	különböző	témák	szerint,	majd	pedig	ezek	koordinált	

közreadása.
 – gyülekezetépítés: személyes kapcsolatok fontossága, befogadó, elfogadó közösség. 

tudatos koncepció nem nagyon látszik. teológiailag átgondolt, és a gyakorlatban meg-
valósított, kipróbált modellekre lenne szükség. Kiadványok, konferencia, lelkésztovább-
képzés stb., jó gyakorlatok összegyűjtése.

 – Cigánymisszió kérdésének folyamatos napirenden tartása; egyházi cigánymissziós stra-
tégia kidolgozása – CMT.

	 –	 Tanfegyelem,	számon	kérhetőség,	végrehajtás,	fegyelmezés	biblikusság.
 – munkaprogram a hitre nevelés területén. Kézbe adható anyag kell. – Curriculum felé hala-

dó ötlet.
 – egyház és társadalom: támogassa az egyház azokat a szakmai közösségeket, amelyek 

felvállalják a református hátterüket, missziós tevékenységek. 
 – speciális egészségügyi szolgálatok fontosak: hospice, ifjúsági drogprevenció is jó eszkö-

zök. Jó példa a mosdósi Kórházban a református diakóniai program. 
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 iii. kommunikáció, tartalomfejlesztés

 (1) személyes vallomás megjelenése a kommunikációban – továbbítás a református média felé.
 (2) Az alapfogalmak tisztázása; egyházunk tanrendszerét nem ismerjük egységesen! Pl. Keresztelés, 

úrvacsora. ezért itt kell elkezdeni. – Ld. ciklusterv. Kommunikációs feladat, ideértve a Kálvin Kiadót. 
Tanulmányi feladat: DC felé.

 (3) munkaprogram a hitre nevelés területén. Kézbe adható anyag kell. – Curriculum felé haladó ötlet.
 (4) A hatékony média és református tartalomszolgáltatás.

 iv. jogi ügyek folyamatos végrehajtásra

	 (1)	 Törvénykezés	felgyorsítása	úgy,	hogy	a	közösség	felelőssége	ez,	ne	kelljen	mindig	visszatérni	a	régi	
kérdésekhez – megnézni, hogy ebből mi építhető be a Tanácskozási Szabályzatba.

	 (2)	 Nem-lelkészi	tisztségviselőkkel	kapcsolatos	felvetések:
	 –	 gondnokok	korhatárának	meghatározása,	Alkalmazott	világi	tisztségviselők?	(pl.	félállásban	alkal-

mazni	őket),
	 –	 a	presbiteri	eskü	szövegében:	„Az	Egyház	JAVÁT	a	magam	haszna	elé	helyezem”	–	stiláris	módo-

sító javaslat, 
 – a presbiteri szolgálat számonkérése, (az Alk. 28. § megfogalmazza, hogy mi az elvárás a presbite-

rekkel szemben, de valamilyen minimum elvárást konkrétabban rögzíteni kellene), 
 – eskütétel minden választásnál, a megismételt választásnál is. ez már a novemberi ülésen kerüljön 

elhatározásra.
	 (3)	 Főállású	diakónusokra	lenne	szükség.	Tisztességesen	megfizetett	egyházfira	stb.	– a lelkészek jogál-

lását szabályozó tv. után kerül sor az egyéb speciális területek és szolgálatok szabályozására (presbi-
terek, diakónusok, kántorok, egyházfik).

 (4) A presbiterválasztásról szóló törvény nem a mai valóságot tükrözi. Azt a régi világot tükrözi, amikor 
még presztízsharcok folytak a presbiteri pozícióért.

 (5) Lelkészi szolgálat szabályozásával kapcsolatos felvetések:
 – szolgálati területek pontosítása (ti. a lelkész és a presbiteri feladatok elkülönítettek),
	 –	 az	igehirdető	egzisztenciális	függése	a	gyülekezettől	helyes-e?,
 – papmarasztás kérdése – a Jogi Bizottság mellé rendelt ad hoc bizottság dolgozza ki a papmarasz-

tásra vonatkozó variációk közül a legmegfelelőbbet,
	 –	 a	lelkészek	testi-lelki	egészségének	szűrése	– lelkészek jogállásáról szóló tv-hez,
	 –	 lelkészi	titoktartás	–	az	egyházi	jogalkotásban	e	kérdés	kerüljön	kellő	hangsúllyal	előtérbe,
 – a szolgálatba álló lelkipásztoroknak a hatod éve legyen mentorált,
	 –	 szombat	év,	negyedév	megfáradt	lelkipásztoroknak.	fizetett	szabadsága,	külföldi	tanulmányutak	a	

lelki	töltődésre,	megújulásra	– lelkészek jogállásáról szóló tv, a Bp.-Észak tapasztalatai és gyakor-
lata alapján,

 – a lelkipásztorok válása esetén ne a világi szabályokat kövessük. Legyünk ebben következetesen 
szigorúak. felróhatóságtól függetlenül. el/áthelyezés. – Lelkészek jogállásáról szóló tv.

	 (6)	 Felelősség,	egyenlőség	a	gyülekezet	és	minden	egyházi	közösség	vezetésében.
	 (7)	 A	jogalkotás	során	általános	vita	előzze	meg	a	törvényalkotást.
 (8) A fokozatos egyházszervezetek átláthatóságának biztosítása.
	 (9)	 Soroljuk	fel	azokat	a	„vétkeket”	jogszabályban,	amelyek	az	egyház	érdekeit	nyilvánvalóan	sértik,	és	

mindenféle bírósági eljárás nélkül visszahívható legyen ilyen esetekben a lelkész – lelkészek jogállá-
sáról szóló tv.

	(10)	 Parókiális	 jog	kérdése:	Javaslat,	a	szociális	alap-	és	szakellátást	végző	intézmény	alapítása	előtt	a	
területileg	illetékes	presbitérium	hozzájárulásának	kikérése	legyen	kötelező.	Alkalmazzák	a	közegy-
házban alkalmazott szabályt (zsinati szabályrendeletet), miszerint fokozatos egyházi testület csak 
akkor	alapíthat	és	működtethet	intézményt,	ha	az	engedélyezést	megelőzően	beszerezte	a	fokozatos	
egyházi testületek engedélyét – novemberi zsinat elé.
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 (11) Ahol indításnál már megosztottság van, ott el sem kell kezdeni a szolgálatot. Vagy egyházmegyei 
szintre kell emelni és már meg is oldódott a dolog.

 (12) Anyakönyvezés, nyomon követés. foglalkozzon vele a zsinat. Az intézményeknek nincs anyakönyve-
zési joga!

	(13)	 Minden	zsinaton	legyen	idő	a	közérdekű	közegyházi,	közéleti	kérdések	megbeszélésére	(„napirend	
előtti	felszólalások”).

 Iv. tanulmányi ügyek, képzések

	 –	 Lelkésztovábbképzés	fontossága	a	missziói	szemlélet	erősítésében	–	továbbítás az OTKT felé.
 – Presbiteri szolgálat teológiai átgondolása – Tanulmányi Bizottság.
 – egyházi, teológiai alapfogalmak tisztázása; egyházunk tanrendszerét nem ismerjük egységesen! 

pl. Keresztelés, úrvacsora. ezért itt kell elkezdeni. – Kommunikációs feladat, ideértve a Kálvin Ki-
adót. Tanulmányi feladat: DC Tanulmányi Bizottság felé.

	 –	 Keresztség,	konfirmáció	ügyének	gondozása;	egységes	gyakorlat	kialakítása;	koncepciózus,	kö-
zösség	erősítő	gyakorlatok	népszerűsítése	– Tanulmányi Bizottság (DC bevonásával), a novemberi 
zsinat részben foglalkozik majd a kérdéssel.

 (1) munkaprogram a hitre nevelés területén. Kézbe adható anyag kell. – Curriculum felé haladó ötlet. 
 (2) gondnok továbbképzés – a kérdésről a Missziói Iroda egyeztet a Presbiteri Szövetség és a SRTA be-

vonásával, majd pedig Missziói Bizottság.
 (3) átgondolt koncepciójú lelkészképzés (gyülekezeti igények, intézményes egyház igényei a – speciális 

feladatokra, és a társadalom igényei) – részben az ELB, illetve a létrehozandó Országos Lelkipásztori 
Intézet feladata lehet.

 (4) A gyakorlati teológia oktatására nagyobb hangsúlyt kell helyezni. A liturgikus rend felülvizsgálása.
 (5) országos Református Lelkipásztori Intézet felállítása – novemberi zsinat elé.
 (6) A sákramentumok fegyelmezési eszközök-e? – Teológiai Bizottság + DC.

 v. Az egyház gazdálkodása

 – Lelkészek javadalmazása méltánytalanul alakul, többek között a lelkészfeleségek tB jogosultsá-
gának megszüntetésével. Nagy kérdés a közegyházi státuszok fenntartásának kérdése.

 – egységes, differenciált, központi lelkészjavadalmazás bevezetésének vizsgálata. – Stratégiai gon-
dolkodás részeként foglalkozhatnánk vele, valamint a Gazdasági Bizottság és Missziói Bizottság 
munkaprogramjába illesztve.

 – hálaáldozat ne hirdetményi aktus legyen. – Önkéntesség anyagi vonatkozásaira hívja fel a figyel-
met a Missziói Bizottság.

 – A fokozatos egyházszervezetek átláthatóságának biztosítása.
	 –	 Egyházfinanszírozás:	
	 –	 az	államtól	átvállalt	 közfeladatok	hosszú	 távú	működési	 feltételeinek	biztosítását	kell	elérni,
 – garantált valorizálódó örökjáradék a kárpótlás befejezése alapján,
	 –	 működő	vagyonelemekhez	juttatás,
 – egyház vállalkozási tevékenységének radikális ösztönzése.
 – A zsinat támogassa azt az elvet, hogy egyházi közállapotok javítása érdekében a fokozatos egyhá-

zi testületek költségvetésének meghatározott hányadát kell a stratégia megvalósítására fordítani;
 – A közegyházi forrásokból automatikusan részesedjenek az egyházközségek is. Ne álljon meg a 

mechanizmus megyei szinten. – Stratégiai gondolkodás részeként foglalkozhatnánk vele, valamint 
a Gazdasági Bizottság feladataként.

	 –	 Konferencia-központok	működtetése,	fenntarthatóságának	problémái.



RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám 81

 vi. stratégia készítő-, és gondozó bizottság létrehozása és a feldolgozandó témák

	 –	 Mi	a	küldetésünk?	–	„Menjetek	és	tegyetek	tanítvánnyá	minden	népet!”	Hogyan,	miként,	milyen	
eszközökkel	lehet	ezt	csinálni?	Vannak	jó	példák	is.	Sok	jó	gyülekezet	van.	Ahol	nem	működnek	a	
dolgok, ott hogyan tovább? Rajnai példa. Komoly leülés, gondolkodás, stratégia.

 – Rövidítsük le a választható ciklusokat – egyházszervezeti reform / stratégiaalkotás.
	 –	 Központi	fizetés	bevezetése;
 – A	szervezet	működhetne	hatékonyabban	jó	stratégia	megalkotásával.
	 –	 Koncepció	nélküliek	vagyunk,	a	módszereket	nem	szabad	lebecsülni,	mert	korfüggőek.
 – stratégia alkotása szükséges! Kulturális akadálymentesítés a templomokban. Közösségi épülete-

ket kell építeni a templomok helyett.
	 –	 Stratégiaalkotás.	Olyan	dolgot	kell	tennünk,	amely	tényleg	előremozdító	pl.	a	költségvetésből	egy	

nagyobb összeget misszióra fordítani.
 – A jelenlegi struktúra tarthatóságának átgondolása (pl. az egyháztagság kérdésében).
 – A jelenlegi struktúrák vizsgálata és értékelése elkerülhetetlen. A múlt terheit hordozza a jelenlegi 

struktúra. 
	 –	 A	püspöki	és	az	egyházkerületi	hatalom	megerősödése	aggályos.	Nincs	más	hasonló	szerve-

zeti modell, de ez nem változhatatlan! – egyházszervezeti reform,
 – elvi állásfoglalás: döntés, hogy föderális vagy konföderális-e az mRe, az önkormányzatiságnak 

minden szinten érvényesülnie kell, de bizonyos feladatköröket át kell adni a vezetésnek minden 
szinten,

 – a zsinat lelkészi és világi elnöke mondjon le kerületi funkciójáról,
	 –	 világi	elnökök	ügydöntő	szerepének	megerősítése,
 – egységes magyar egyháznak külön titkárság,
 –	 visszahívható	legyen	az	a	személy,	aki	nem	vesz	részt	a	gyűléseken,	vagy	más	miatt	méltatlan-

ná válik a feladatára,
 – Paritás, egyházfegyelem.
 – Népegyház/hitvalló egyház kérdésének körbejárása, a misszió hangsúlyozása végig jelen volt az 

ülés idején.
	 –	 Felelősség	egyenlőség	a	gyülekezet	és	minden	egyházi	közösség	vezetésében.
	 –	 Megfelelő	ember,	megfelelő	helyre	–	humán erőforrás gazdálkodás fejlesztése, javítása.

Összeállították a Zsinati Hivatal munkatársai
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A ZsInAt hAtároZAtA A 2011. novEmBErI 16-I, dEcEmBEr 7-I, 
vAlAmInt A 2012. FEBrUár 22-I ZsInAtI tAnács hAtároZAtAInAk 
végrEhAjtásáról sZóló BEsZámoló ElFogAdásáról
ZS. - 198/2012.05.24.

A	Zsinat,	a	Zsinat	Elnökségének	a	2011.	november	16-i,	december	7-i,	valamint	a	2012.	február	22-i	Tanácsi	hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2012. május 25.

BEsZámoló
A zsinAti tAnács 2011.12.07. és 2012.02.22. nApján tArtott ülésekről

Zsinati Tanács 2011.12.07.

A zsinati tanács határozata az Mre 2012. évi költségvetése tárgyában
ZS.T. - 135/2011.12.07.

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	az	MRE	2012.	évi	költségvetését	14	167	143	107	Ft	bevétellel	és	14	167	143	107	Ft	
kiadással elfogadta.

	 2.	 A	Zsinati	Tanács	a	Közegyházi	költségvetést	1	269	467	052	Ft	bevétellel	és	1	269	467	052	Ft	kiadás-
sal, valamint a szöveges magyarázattal egységes szerkezetben elfogadta.

A zsinati tanács határozata az egyházi jövőkép (ad hoc) bizottság tagjainak megválasztásáról 
ZS.T. - 136/1/2011.12.07., valamint ZS.T. - 157/2012.02.22. számú határozata

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	decemberben	úgy	döntött,	hogy	létrehozza	a	maximum	20	tagú	Egyházi	Jövőkép	
(ad hoc) Bizottságot, amelynek hivatalból tagja a gazdasági, oktatásügyi, missziói, Kommunikációs, 
Külügyi, valamint a tanulmányi és teológiai Bizottság elnöke. 

	 2.	 A	Zsinati	Tanács	az	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottság	hivatalból	megválasztott	tagjain	felül,	továb-
bi rendes tagjaivá választotta meg februári ülésén: Bereczky Ildikót, Dr. Dienes Dénest, Dr. enghy 
sándort, Dr. Lovas Andrást, Dr. módis Lászlót, Dr. Patkó gyulát, Dr. Varga Pétert, harmathy Andrást, 
Tőkéczki	Ilonát.

	 3.	 A	 Zsinati	 Tanács	 az	 Egyházi	 Jövőkép	 (ad	 hoc)	 Bizottság	 előterjesztésének	 első	munkaváltozatát	
2012. szeptember 30-ig kérte elkészíteni.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A zsinati tanács határozata a református hittanoktatás finanszírozása felhasználási 
és elszámolási rendjéről szóló szabályrendelet tárgyában
ZS.T. - 137/2011.12.07.

A	Zsinati	Tanács	a	hittanoktatási	támogatás	igénylésének	és	elszámolásának	rendjéről	szóló	szabályrendeletet	
elfogadta. A szabályrendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba.

A zsinati tanács határozata a közoktatási kiegészítő támogatás 2010. évi elszámolása, 
valamint a 2006. és 2007. évben elmaradt támogatások felosztása és felhasználása tárgyában
ZS.T. - 138/2011.12.07.

 1. A mRe közoktatásról szóló 2005. évi II. törvénye végrehajtási utasításának 8. §-a felhatalmazása 
alapján	a	Zsinati	Tanács	úgy	határozott,	hogy	a	közoktatási	kiegészítő	támogatás	2010.	évi	elszámo-
lása	utáni	kiegészítés	felosztásának	alapját	a	2010.	évi,	a	2006.	évi	és	2007.	évi	elmaradt	közoktatási	
kiegészítő	támogatás	felosztásának	alapját	pedig	a	2006	illetve	a	2007.	évi	súlyozott	átlaglétszámok	
jelentik. 

	 2.	 A	finanszírozás	bizonytalanságai	miatt	a	Zsinati	Tanács	a	körültekintő	felhasználást	és	a	tartalékolást	
kérte a közoktatási intézményfenntartóktól.

A zsinati tanács határozata a református pedagógiai intézet, 
illetve a pedagógiai szakmai szolgáltatások 2012. évi finanszírozása tárgyában
ZS.T. - 140/2011.12.07. 

Külön zsinati határozat.

Az erdélyi gyülekezet költségvetési támogatása és a királyhágómelléki református egyházkerülettel 
és az erdélyi gyülekezettel kötött együttműködési megállapodás megszüntetése
ZS.T. - 141/2011.12.07.

A zsinati tanács februári ülésén a Királyhágómelléki Református egyházkerülettel és az erdélyi gyülekezettel 
kötött	együttműködési	megállapodás	megszüntetésének	támogatásáról	döntött.	

A zsinat elnökségének az egyház-finanszírozás átalakításáról szóló, 
állami tárgyalásra való felhatalmazása
ZS.T. - 142/2012.02.22.

	 1.	 A	Zsinati	 Tanács	megállapította,	 hogy	az	egyház-finanszírozás	 rendje	 továbbra	 sem	kiszámítható,	
ezért a zsinati tanács támogatja a zsinat elnökségét, hogy az illetékes állami és kormányzati szer-
vekkel	az	egyház-finanszírozás	átalakításáról	tárgyaljon.

 2. A zsinati tanács felkérte a zsinat elnökségét, hogy az elnökségi tanáccsal egyeztetve kérje a Refor-
mátus	Képviselők	Fóruma	segítségét,	hogy	a	református	egyház	egyház-finanszírozásával	kapcsola-
tos	aránytalanságok	mihamarabb	megszűnjenek.
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Zsinati Tanács 2012.02.22.

A zsinati tanács határozata a református lelkészi nyugdíjintézet integrált 
adatszolgáltatási rendszerének kialakítása tárgyában 
ZS.T. - 156/2012.02.22.

A	Zsinati	 Tanács	 felkérte	a	Nyugdíjintézeti	 Intézőbizottságot,	hogy	a	Zsinati	 Tanács	májusi	ülésére	 tegyen	 ja-
vaslatot	a	 járulékbefizetések,	 tagsági	és	 fenntartói	 járulékbefizetések	elmaradásának	szankcionálására,	ennek	
részletes	eljárási	rendjére,	azzal,	hogy	ennek	teljes	körű	alkalmazására	az	előzőekben	meghatározott	rendszer	
beüzemelését	követően	kerülhet	sor.	A Zsinat külön napirendi pontban foglalkozik a fenti határozat 3. pontjában 
foglaltakkal.

A zsinati tanács határozata a Magyarországi református egyház lelkészeinek ellátásáról 
és nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi ii. törvény 15. § értelmezése tárgyában 
ZS.T. - 159/2012.02.22.

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Magyarországi	Református	Egyház	lelkészeinek	ellátásáról	és	Nyugdíjintézetéről	
szóló	2002.	évi	 II.	 törvény	15.	 §	 szakaszának	az	előterjesztő	által	 adott	értelmezését	elfogadta	és	
megbízta	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottságot,	valamint	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottságot,	hogy	
a	törvénymódosítást	terjessze	elő	a	Zsinat	2012.	májusi	ülésére.

	 2.	 A	Zsinati	Tanács	kérte	a	fenti	Bizottságokat,	hogy	az	elfogadott	értelmezésnek	megfelelően	a	törvény	
pontosítását és az állami jogszabályokhoz való igazítását végezzék el.

  A Zsinat külön napirendi pontban tárgyalta.

A zsinati tanács határozata a nyugdíjintézeti intézőbizottság által hozott 
1/B/2011.05.18. NYIB számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása tárgyában
ZS.T. - 160/2012.02.22.

A	Zsinati	Tanács	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottságnak	F.	Z.	nyugdíjas	lelkipásztor	ügyében	hozott	1/B/2011.05.18. 
NYIB számú határozatát – a Jogi Bizottság és a zsinati jogtanácsos véleményében kifejtett indokokra tekintettel 
–	megváltoztatta,	és	kötelezte	a	Nyugdíjintézetet,	hogy	az	egyszeri	nyugdíj	kiegészítéséből	levont	907	595	Ft-ot	 
F.	Z.	nyugdíjas	lelkipásztornak	fizesse	ki.	
2012. április 10-én megtörtént az átutalás.

A zsinati tanács határozata a budapest iii. ker. 17642/0/A/5 hrsz.-ú szőlő u. 23. sz. 
alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyában 
ZS.T. - 165/2012.02.22.

Az előszerződés megkötésére még nem került sor, mert jogilag indokoltnak tűnik, hogy meginduljon előbb az el-
birtoklásra irányuló peres eljárás. Az ehhez szükséges adatgyűjtés folyamatban van.



RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám 85

A zsinati tanács határozata a budapest, krisztina krt. 5. i. 4., 68090/A/9 hrsz.-ú ingatlan vétele tárgyában 
ZS.T. - 166/2012.02.22.

 1. A zsinati tanács jóváhagyta, hogy a Budapest, Krisztina krt. 5. I. 4., 68090/A/9 hrsz.-ú 92 m2	területű	
lakásingatlan megvásárlásra kerüljön. A 16 000 e ft-os vételárat a szeretetszolgálati Iroda és a Kalló-
dó	Ifjúságot	Mentő	Misszió	biztosította,	egyenlő	arányban.

 2. Az ingatlan tulajdonjoga a magyarországi Református egyház nevére került bejegyzésre. Az ingatlan 
használója a KImm-Válaszút misszió. funkciója: félutas ház. A fenntartási költségeket a KImm bizto-
sítja.

  Még nem zárult le az ügy, az önkormányzattal való egyeztetések folyamatban vannak.

A ZsInAt hAtároZAtA A hEIdElBErgI káté új sZövEgváltoZAtú FordításA tárgyáBAn
ZS. - 199/2012.05.25.

 1. A zsinat köszönetet mond a heidelbergi Kátét fordító Bizottságnak a heidelbergi Káté új szövegvál-
tozatú fordításának elkészítéséért.

 2. A zsinat nem támogatja a heidelbergi Kátét fordító Bizottság által a 80. kérdés-feleletben alkalmazott 
zárójeles	megoldást	és	úgy	határoz,	hogy	az	eddig	használatos	formában	őrzi	meg	a	szöveget.

 3. A zsinat elfogadja, hogy az így elfogadott szöveg a magyar Református egyház egységesen használt 
szövegű	hitvallása	legyen.	

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A ZsInAt jogI és EgyháZAlkotmányI BIZottságánAk
A törvényAlkotásI FolyAmAtról sZóló BEsZámolójA tárgyáBAn
ZS. - 200/2012.05.25.

 1. A zsinat a Jogi és egyházalkotmányi Bizottságnak a törvényalkotási folyamatról szóló beszámolóját 
elfogadja.

 2. A zsinat kéri, hogy a mindazok, akik javaslattal kívánnak élni a Választójogi és Bírósági törvények te-
kintetében, véleményüket, javaslataikat írásban nyújtsák be a zsinat elnökségéhez, 2012. augusztus 
31-ig.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A jogI és EgyháZAlkotmányI BIZottság BEsZámolójA 
A jogAlkotási MunkA Menetéről

lelkésztörvény

Előzmények

Mindösszesen	már	10	alkalommal	szerepelt	a	Zsinat	előtt:

A Zsinat 2006. június 08-án ZS. - 94/2006. számú határozata a lelkészek jogállásáról alkotandó törvény 
szempontrendszere tárgyában

 (1) A zsinat elhatározza, hogy a lelkészek jogállásáról önálló törvényt alkot, és a törvény szabályozásá-
nak	szempontjait	a	tárgyaltak	szerint	elfogadja.	Felhívja	a	Jogi	Bizottságot,	hogy	a	következő	zsinati	
ülésre	a	szövegszerű	törvénytervezet	készítse	elő.

	 (2)	 A	Zsinat	szükségesnek	 tartja,	hogy	a	 lelkészek	 jogállását	 rendező	 törvény	megalkotását	követően	
az	egyháztagokról	és	az	egyházi	tisztségviselőkről,	jogaikról	és	kötelezettségeikről	külön	törvény	is	
készüljön.	Ebben	szabályozható	az	egyházközség	nem-lelkészi	tisztségviselőinek	(gondnok,	kántor,	
lelkészi munkatárs, pénztáros, nem-lelkész hitoktató, diakónus stb.) jogállása is. 

A Zsinat 2007. május 25-i ZS. - 129 /2007. számú határozata a lelkészek jogállásáról és szolgálatáról 
szóló törvény első olvasatának elfogadásáról

	 (1)	 A	Zsinat	a	lelkészek	jogállásáról	és	szolgálatáról	szóló	törvény	tervezetét	első	olvasatban	elfogadja.	
A zsinati vitában elhangzottak alapján felhívja a Jogi és egyházalkotmányi Bizottságot, hogy azt má-
sodik	olvasatra	terjessze	a	Zsinat	őszi	ülésszaka	elé.

 (2) A zsinat szükségesnek tartja a törvény kiegészítését egy további fejezettel, amelyben szabályozásra 
kerül a hittudományi egyetemek nem-lelkész szakán végzett személyek jogállásának szabályozása.

 (3) A zsinat szükségesnek tartja a lelkészek betegellátása anyagi forrásainak biztosítását. ennek szabá-
lyozásához irányelvként javasolja, hogy zsinati szinten kerüljön létrehozására egy ezt biztosító pénz-
alap,	amelyből	azonban	a	kifizetések	nem	közvetlenül	történnek,	hanem	a	szolgálat	helyettesítéséről	
gondoskodó	egyházi	felettes	útján.	A	Zsinat	felkéri	az	Elnökséget,	hogy	vizsgálja	meg	ennek	lehető-
ségét	és	a	kérdés	szabályozása	kerüljön	be	a	lelkészek	jogállásáról	készülő	jogszabályba	valamint	a	
nyugdíjtörvénybe.

A zsinat 2007. november 21. ZS. - 158/2007. számú határozata a lelkészek szolgálatáról 
és jogállásáról szóló törvénytervezet tárgyalásáról

	 1.	 A	Zsinat	köszönettel	fogadja	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottság	előterjesztését.	
 2. Kéri a Jogi és egyházalkotmányi Bizottságot, hogy az itt elhangzott észrevételekkel kiegészítve kap-

ják meg az anyagot a zsinati tagok, az egyházkerületek és az egyházmegyék, hogy 2008. január 31-ig 
írásban megtehessék észrevételeiket. 

A Zsinat 2008. május 22. ZS. - 183/2008. számú határozata lelkészek szolgálatáról 
és jogállásáról szóló törvénytervezetének első olvasata tárgyában

A	Zsinat	a	törvény	első	olvasatban	történő	tárgyalását	befejezte.	A	Zsinat	 felkéri	az	előterjesztő	bizottságokat,	
hogy	a	vita	 során	elhangzott	 javaslatok,	határozatok	figyelembevételével	a	következő	Zsinatra	dolgozzák	ki	 a	
szövegjavaslatot,	második	olvasatban	történő	tárgyalásra.
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A zsinat 2008. november 21. ZS. - 206/2008. számú határozata a lelkészek jogállásáról 
szóló törvénytervezet tárgyalásának folytatásáról

A zsinat fontosnak tartja a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet tárgyalásának további folytatását, az el-
hangzott	alapkérdések	megfelelő	fórumokon	történő	tisztázását,	a	törvény	mielőbbi	elfogadását	és	a	többi	egy-
házi	törvénnyel	történő	összhangba	hozatalát.

A lelkészi törvénytervezet a jelenlegi zsinat előtt

Zsinat ZS. - 97/2010.11.18. számú határozatában a lelkészek jogállásáról szóló 
törvénytervezet tárgyában új koncepció kerül elfogadásra

 1. A zsinat elfogadta a lelkészek jogállásáról és szolgálatáról szóló törvény szerkesztési és tartalmi 
alapelemeit.	A	törvényt	úgy	kell	megalkotni,	hogy	az	alapfogalmak,	értelmező	rendelkezések,	és	az	
általános rész után a szabályozás a lelkészi életpálya, szolgálati út szakaszait kövesse. (ld. melléklet: 
a tv. tartalmi részei)

	 2.	 A	módosítást	úgy	kell	elkészíteni,	hogy	a	hatályos	szövegekben	 is	kereshetőek	 legyenek	az	adott	
címszavak, fogalmak.

	 3.	 Az	alapfogalmakra	és	értelmező	rendelkezésekre	vonatkozó	szabályok	elfogadását	követően	a	Jogi	
és egyházalkotmányi Bizottság – az illetékes szakbizottságok bevonásával – a törvény harmadik ol-
vasatának	tárgyalásig	a	 többi	egyházi	 törvényben	szereplő	alapfogalom	és	értelmező	rendelkezés	
tekintetében is végezze el a jogharmonizációt. 

Zsinat ZS. - 129/2011.05.27. számú határozata ad hoc bizottság létrehozása tárgyában 
a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet előkészítése kapcsán

A	Zsinat	a	lelkészek	jogállásáról	szóló	törvénytervezet	kapcsán,	a	téma	iránt	érdeklődő,	az	egyházigazgatásban	
járatos	és	gyakorlott	személyekből	álló,	maximum	6	fős	(Dunamelléki	Egyházkerület:	2	fő,	Tiszántúli	Egyházke-
rület	2	fő,	Tiszáninneni	Egyházkerület:	1	fő,	Dunántúli	Egyházkerület:	1	fő),	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottság	
mellett	működő	ad	hoc	bizottság	létrehozását	rendeli	el	a	törvényalkotói	folyamat	gyakorlati	megközelítésű	segí-
tése céljából.

Zsinat ZS. - 130/2011.05.27. számú határozata a lelkészek jogállásáról szóló törvénytervezet tárgyában

	 1.	 A	Zsinat	 a	 lelkészek	 jogállásáról	 szóló	 törvénytervezet	 1–5.	 fejezeteinek	 szövegszerű	 változatát,	 a	
zsinati	ülésen	elfogadott	módosítások	beépítésével	első	olvasatként	elfogadja.

	 2.	 A	Zsinat	kéri,	hogy	a	mindazok,	akik	javaslattal	kívánnak	élni	a	törvénytervezet	7–8.	fejezeteinek	te-
kintetében, véleményüket, javaslataikat írásban nyújtsák be a zsinat elnökségéhez, 2011. augusztus 
31-ig.

Zsinat ZS. - 170 /2011.11.18. számú határozata a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 
törvény 6-7-8. fejezete első olvasatban történő tárgyalásáról

	 1.	 A	Zsinat	a	lelkészek	jogállásáról	szóló	törvénytervezet	6-7-8.	fejezeteinek	szövegszerű	változatát,	a	
zsinati	ülésen	elfogadott	módosítások	beépítésével	első	olvasatként	elfogadja.

	 2.	 A	Zsinat	kéri,	hogy	a	mindazok,	akik	javaslattal	kívánnak	élni	a	törvénytervezet	következő	fejezeteinek	
(lelkészek jogai, kötelezettségei, bekebelezés, nyilvántartás) tekintetében, véleményüket, javaslatai-
kat írásban nyújtsák be a zsinat elnökségéhez, 2012. január 15-ig.

	 3.	 A	Zsinat	felkéri	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottságot,	valamint	a	bizottság	munkáját	segítő	ad	hoc	
Bizottságot,	hogy	a	beérkezett	vélemények	figyelembevételével	a	következő	Zsinati	ülést	megelőző	
30. napig állítsa össze a szövegtervezetet. 
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Továbbiak

	 (1)	 A	Bölcsek	Tanácsával	kibővült	Jogi	Bizottság	előtt	2012.	március	21-én	(felelős:	BT);
	 (2)	 Jogalkotási	vitanap	2012.	március	28.	(felelős:	JB);
	 (3)	 Első	olvasat	a törvény preambuluma és az utolsó fejezetei tekintetében 2012. május 24-25. Zsinati ülés 

(felelős:	JB);
	 (4)	 A	teljes	törvényszöveg	a	JB	kora	őszi	ülése	előtt;
 (5) A 2012. novemberi zsinat – 2. olvasat;
 (6) A 2013. májusi zsinat elfogadás.

Alkotmány törvény

Jogharmonizáció	címen	módosítás	a	lelkésztörvény	teljes	szövegének	első	olvasatát	követően,	folyamatosan.

szeretetszolgálati törvény

 (1) 2012 szeptemberére alapkoncepció, beleépítve a parókiális jogok és a monitoring-rendszer kereteit – 
(felelős	a	Diakóniai	Bizottság,	határidő:	2012.	augusztusig)

	 (2)	 Jogi	Bizottság	tárgyalja	az	alapkoncepciót	2012.	szeptemberben	(felelős:	JB)	
	 (3)	 ET	előtt	–	októberben	(felelős:	zsinati	tanácsos)
	 (4)	 Alapkoncepció	–	általános	vita	a	Zsinat	előtt	2012.	novemberben	(felelős:	DB+JB)

gazdálkodási törvény

Előzmények

A Zsinat ZS. - 101/2010.11.18. számú határozatával az alábbiakat határozta

 1. A zsinat a vitára bocsátott tervezet alapján úgy dönt, hogy új gazdálkodási törvényt alkot.
 2. A zsinat a magyarországi Református egyház gazdálkodásáról szóló új egyházi törvény alapelveit az 

elhangzott	kiegészítésekkel	első	olvasatként	elfogadja.	
 3. A zsinat felkéri a Jogi és egyházalkotmányi Bizottságot, hogy zsinati vitában elhangzott javaslatok 

figyelembevételével,	a	Gazdasági	Bizottság	bevonásával,	a	törvényt	második	olvasatban	terjessze	a	
Zsinat	következő	ülése	elé.

	 4.	 Határidők:
 – Az írásbeli javaslatok beérkezési határideje: 2010. december 31. 
 – A bizottság a beérkezett javaslatokra kidolgozza a tervezetet 2011. február 28-ig.
 – Vélemények visszaérkezése: 2011. március 31.
	 –	 A	Zsinat	elé	kerülő	végleges	szöveg:	2011.	május	15.
 – A törvény tervezett hatálybalépése: 2011. november 30.
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A Zsinat ZS. - 150/2011.05.27. számú határozatával az alábbiakat határozta

 1. A zsinat a magyarországi Református egyház gazdálkodásáról szóló törvénytervezetet megvitatta. 
 2. A zsinat felkéri a Jogi és egyházalkotmányi Bizottságot, hogy a gazdasági Bizottság bevonásával a 

zsinati vitában elhangzott javaslatokat és módosításokat szerkessze be a törvénytervezet szövegébe, 
és munkálja tovább a jogszabályt.

 3. A zsinat továbbá felhívja az érintett két bizottságot, hogy készítse el a törvény mellékleteit és irat-min-
tatárait	is,	amelyeket	a	tovább	munkált	jogszabállyal	együtt	terjesszen	a	Zsinat	következő	ülése	elé.

A zsinat zs. - 189/2011.11.16. számú határozatával az alábbiakat határozta

  A zsinat összhangban a ZS. - 101/2010.11.18. számú határozatával, a magyarországi Református egy-
ház	gazdálkodásáról	szóló	új	egyházi	törvény,	gazdálkodás	ingó,	ingatlan	vagyonnal	című	VI.	fejeze-
tét,	első	olvasatként	elfogadja.	

Továbbiak

 (1) A teljes törvénytervezet a szeptemberi jogalkotási vitanapon (általános vita a Közalap és mellékletek 
tekintetében);

	 (2)	 A	Közalap	fejezet	és	mellékletek	–	első	olvasatban	a	2012.	novemberi	Zsinat	előtt;
	 (3)	 A	teljes	törvény	szöveg	mellékletekkel	a	tavaszi	GB	és	JB	előtt;
 (4) A teljes törvényszöveg második olvasatban a 2013-as tavaszi zsinaton;
 (4) 2013. novemberi zsinaton a teljes szöveg 3. olvasata – a jogszabály elfogadása;
  hatálybalépés: 2013 nyarán legkorábban.

nyugdíjtörvény

A	Jogi	Bizottság	áttekintette	az	állami	nyugdíjtörvény	változásait	és	felhívja	a	figyelmet	arra,	hogy	folyamatosan	
szükséges ezeket az egyházi nyugdíjszabályokban is lekövetni és a módosításokat megtenni. Különös tekintettel 
figyelmet	érdemel	az	a	körülmény,	hogy	2013-tól	a	bruttó	jövedelem	48%-a	lesz	az	állami	nyugdíj,	így	elképzelhe-
tő,	hogy	a	minimál-nyugdíj	összege	is	csökkenni	fog.	Az	egyházi	kiegészítés	összegének	meghatározásánál	ezen	
körülményeket	figyelembe	kell	venni.

választójogi törvény

A Választójogi törvény kapcsán az elmúlt év végén lezajlott presbiterválasztás során tapasztaltakra hivatkozással 
két beadvány érkezett a Jogi Bizottság elé a jelenlegi zsinati ülés napirendjének elfogadása után: dr. Szigeti Mó-
nika jogásznőtől és Pintér Gyula zsinati tagtól. mindkét beadványozó gyakorlati tapasztalatokon alapuló vélemény 
alapján konkrét javaslatokkal, törvénymódosításokkal fordultak a Bizottsághoz. 
A	Jogi	Bizottság	az	őszi	ülésére	tűzte	ki	érdemi	tárgyalásra	a	beérkezett	törvénymódosítási	javaslatokat,	és	egy-
úttal	kéri	a	Zsinatot,	hogy	2012.	szeptember	1-jei	határidővel	adjon	határidőt	az	esetleges	további	törvénymódo-
sítási javaslatok írásbeli benyújtására e törvény tekintetében.
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bírósági törvény

Dr. Ónodi Szabó István zsinati tagtól érkezett be konkrét	előterjesztés	és	jogszabály	módosítási	javaslat	a	jelenlegi	
zsinati	ülés	napirendjének	elfogadása	után,	az	egyházi	bíráskodásról	szóló	2000.	évi	I.	törvény	87.	§	tárgyában.
A	Jogi	Bizottság	az	őszi	ülésére	tűzte	ki	érdemi	tárgyalásra	a	beérkezett	törvénymódosítási	javaslatot,	és	egyúttal	
kéri	a	Zsinatot,	hogy	2012.	szeptember	1-jei	határidővel	adjon	határidőt	az	esetleges	további	törvénymódosítási	
javaslatok írásbeli benyújtására e törvény tekintetében.

A ZsInAt hAtároZAtA A lElkésZEk sZolgálAtáról és jogállásáról sZóló 
tÖrvény preAMbuluMánAk és 47. § – 114. §-ig tArtó részeinek első olvAsAtbAn 
tÖrténő tárgyAlásáról
ZS. - 201/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	a	lelkészek	jogállásáról	szóló	törvénytervezet	Preambulumának	és	47.	§	–	114.	§	közötti	sza-
kaszának	szövegét,	a	zsinati	ülésen	elfogadott	módosítások	beépítésével	első	olvasatként	elfogadja.

 2.	 A	Zsinat	felkéri	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottságot,	valamint	a	Bizottság	munkáját	segítő	ad	hoc	
Bizottságot,	hogy	a	Zsinat	Elnökségéhez	2012.	szeptember	15-ig	esetleg	még	beérkező	vélemények	
figyelembevételével	a	következő	Zsinati	ülést	megelőző	30.	napig	állítsa	össze	második	olvasatra	a	
teljes szövegtervezetet. 

Budapest, 2012. május 25.

A zsinAt hAtározAtA Az európAi egyházAk konferenciájA (cec) 
sZErvEZEtI átAlAkításA tárgyáBAn
ZS. - 202/2012.05.25.

 1. A zsinat támogatja az európai egyházak Konferenciája (CeC) szervezeti átalakítását a CeC Revíziós 
munkacsoportjának jelentése alapján. 

 2. A zsinat a hivatalos véleménnyel összhangban fontosnak tartja, hogy a kis egyházak szerepét és 
szempontjait – különös tekintettel a közép-kelet-európai református közösségekre – mind a teológiai 
párbeszédben, mind a brüsszeli (szakma)politikai képviseletben biztosítsa a megújult szervezet. 

 3.	 A	Zsinat	támogatja	a	Zsinati	Külügyi	és	ökumenikus	Bizottság	által	előkészített	és	jóváhagyott	véle-
mény	kiküldését	a	szervezet	genfi	központjába.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke



RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám 91

EUrópAI EgyháZAk konFErEncIájA újjásZErvEZésévEl kApcsolAtos 
sZAkBIZottságI vélEmény jóváhAgyásA

Bevezető

Az	Európai	Egyházak	Konferenciája	(CEC)	1959-ben	jött	létre	az	európai	protestáns	és	ortodox	egyházak	vezető	
képviselőinek	kezdeményezésére	azzal	a	céllal,	hogy	az	egyházak	közötti	megbékélést	és	párbeszédet	mun-
kálja.	Az	első	Nagygyűlést	1959.	január	6–9.	között	tartották	Nyborgban.	Jelenleg	a	szervezet	125	tagegyházat	
számlál.	A	Konferencia	igyekszik	elősegíteni	az	európai	egyházak	spirituális	megújulását,	egyházi	közösségük	és	
egységük	elmélyítését,	valamint	Európáért	vállalt	társadalmi,	politikai	felelősségvállalásuk	összefogását.	A	CEC	
időközben	a	Római	Katolikus	Püspöki	Konferencia	Európai	Tanácsával	(CCEE)	is	szoros	kapcsolatokat	alakított	
ki.	2013.	évi	reform	nagygyűlését	Budapesten	tartja	a	szervezet.

A reformfolyamat

Az	Európai	Egyházak	Konferenciája	(CEC)	2009	júliusában	a	lyoni	közgyűlésen	úgy	döntött,	hogy	a	szervezet	
működésének	célját	és	formáját	át	kell	gondolni,	és	azt	új	alapokra	kell	helyezni.	Ennek	érdekében	alakult	egy	
Revíziós munkacsoport (Revision Working group – RWg), amelynek feladata volt a CeC megújulására vonatkozó 
javaslat elkészítése. A munkacsoportba meghívást kapott tarr zoltán, a magyarországi Református egyház zsi-
nati tanácsosa. 

„A	CEC	megújulása”	című	javaslat	2012	januárjában	öltött	végleges	formát,	és	véleményezés	végett	kiküldésre	
került	a	 tagegyházaknak.	A	véleményezés	menete	a	következő:	a	dokumentum	tervezet	mellett	egy	kérdőív	 is	
készült,	ezt	kitöltve	kell	a	megjegyzéseket	és	javaslatokat	továbbítani	a	szervezet	felé.	A	határidő	2012.	június	30.	

ezután a munkacsoport, összegezve a véleményeket, a CeC Központi Bizottságának felügyeletével átalakítja 
a dokumentumot és 2012 decemberében újra kiküldi a tagegyházaknak. A CeC szervezeti megújítására 2013 
júliusában	Budapesten,	a	soron	következő,	 rendkívüli	nagygyűlésen	kerülhet	sor.	A	 tagegyházak	képviselői	 itt	
fogadhatják el a szervezet új alkotmányát.

Megjegyzések „A CEC megújulása” című dokumentumhoz

A	CEC	átalakításra	vonatkozóan	alapvetően	két	elképzelés	létezik:	
 (1) A német eKD és az anglikán egyház radikális, ugyanakkor kifejezetten szervezeti értelemben vett 

átalakítást	akar.	Pl.	Bizottságok	(Commision)	felszámolása,	kevesebb	pénzből	való	gazdálkodás,	vál-
lalati	menedzsmenthez	hasonló	vezetési	 szemlélet	bevezetése,	hatékony	működés	kislétszámmal.	 
A	szervezeti	megközelítésben	a	CEC	alapvető	céljai,	létjogosultsága,	egyházias	küldetése	nem	ké-
pezik vita tárgyát. 

	 (2)	 Ezzel	szemben	mások	–	elsősorban	a	finnek	és	a	norvégok,	de	skótok	és	kisegyházak	is	–	nem	fel-
tétlenül	pénzügyi	alapokon	kívánják	véghezvinni	a	szervezeti	átalakítást,	hanem	az	alapvető,	eredeti	
ökumenikus-egyházias	célkitűzésnek	megfelelő	küldetést	kérik	számon.	

	 	 	 Az	elkészült	dokumentumban	végül	az	első	álláspont	érvényesült,	köszönhetően	részben	a	mun-
kacsoport	összetételének	is,	amelyet	a	Lyon-i	nagygyűlésen	történt	átgondolatlan	jelölés	eredménye	
határozott	meg	(3	anglikán,	4	Brüsszelben	élő	ortodox,	3	református	stb.).	

Ennek	megfelelően	a	CEC	új	struktúráját	tekintve	a	terv,	hogy	kabinet	rendszerű	munka	folyjon	a	szervezetben.	
A	CEC	élén	lenne	egy	ún.	„Managing	Director”,	azaz	igazgató	aki	minden	ügyet	mozgat:	vételez	és	továbbad	a	
megfelelő	 irodának,	 szakembernek	vagy	 tagegyháznak.	Felmerül	 azonban	a	kérdés,	hogy	 így	csökkenhet	az	
egyes	tagegyházak,	elsősorban	a	kisegyházak	befolyása	a	véleményalkotásra,	sőt	megszűnhet	a	párbeszéd	a	
tagegyházak	között.	A	legtöbb	szakembert	ugyanis	valószínűleg	a	nyugati	tagegyházak	adják	majd,	a	kelet-kö-
zép-európai	egyházak	pedig	egyértelműen	a	háttérbe	szorulnak,	minthogy	sem	humán-,	sem	anyagi	erőforrásaik	
nem	teszik	lehetővé	az	aktív	részvételt.	



92 RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám

De	hasonló	a	probléma	az	ún.	„Governing	Board”,	azaz	vezető	testület	esetében,	amely	az	igazgató	fölött	ren-
delkezik,	és	a	tervek	szerint	szintén	olyan	szakemberekből	áll,	akik	kompetens	módon	irányítanák	a	szervezetet.	
Több	kérdés	ezen	a	 tanácson	belül	eldőlhet,	hiszen	ők	közvetlenül	a	nagygyűlés	alatt	dolgoznának.	A	kérdés	
ismét,	hogy	vajon	a	kis	egyházak	elő	tudnak	állni	megfelelő	szakemberrel,	akik	ebbe	a	testületbe	bekerülhetnek?	

A	Bizottságok	 (ún.	 „Commision”-ok)	önállósága	megszűnne,	 szervezetileg	 integrálódnának.1	Helyettük	a	 fő	
témák kapnának az egységes szervezet központjában professzionális hátteret, koordinációt, amelyek hálózatsze-
rűen	vonnák	be	a	tagegyházak	szakértőit	a	munkába.	Ez	egyben	az	óhajtott	költségcsökkentést	és	központosított	
pénzügyi rendszert is magával hozná: egyetlen költségvetés lenne a szervezetben, nem úgy, mint jelenleg. 

A CeC-nek két alapcélja van: az egyik az európai egyházak ökumenikus közösségének, az egyházak párbe-
szédének	az	előmozdítása.	A	másik	az	egyházaknak	az	EU-ban	való	közös	képviselete.	Ettől	függetlenül	egyrészt	
a	dokumentum	nem	tárgyalja	érdemben	az	első	feladat	feltételeit,	hanem	azt	adottnak	veszi,	másrészt	a	legtöbb	
nagyobb	tagegyház	önálló	képviseleti	irodát	működtet	Brüsszelben	és	saját	ügyeiket	a	CEC-en	kívül	is	képviselik.	
Ebből	a	szempontból	a	kelet-közép-európai	egyházak	számára	fontos	szempont,	hogy	a	megújult	szervezet	biz-
tosítsa képviseletüket uniós szinten. 

Az	orosz-ortodoxok	jelezték,	hogy	a	jövőben	nem	kívánnak	CEC	tagok	lenni.	Félő,	hogy	a	szervezeti	változta-
tással	középtávon	az	összes	ortodox	egyház	ki	fog	lépni	a	szervezetből.	Az	orosz	egyház	negatív	döntése	tehát	
alapjaiban rengeti meg a CeC létét, okafogyottá téve az egész megújulási folyamatot. 

felmerül tehát a kérdés, hogy mivé akar válni a CeC a megújulás után? Csupán néhány egyház közös érdek-
képviselete az eu-ban, vagy a tagegyházak a szervezeten keresztül is kapcsolatban, dialógusban kívánnak ma-
radni egymással? ennek tisztázására került bele a véleményezési kérdéssorba az egy kérdés-felelet. 

A véleményezés kritériumai

A	 fentiek	 figyelembe	 vételével	 az	 öTT	 javaslata	 nyomán	 a	 ZSKöB	 által	 véglegesített	 válasz	 a	 következő	
alapbelátásokra épül:
–	 	a	csupán	szervezeti	megközelítés	nem	ad	kielégítő	választ	a	CEC	jelenlegi	krízisére,	nem	elégséges	a	jövőbeli	

célok	meghatározásához	és	nem	erősíti	feltétlenül	a	tagegyházak	elköteleződését;
– az a tény, hogy a CeC megalakulása idején a Békekonferencia egyfajta ellenpólusának szerepét is betöltötte, 

ugyancsak	az	alapvető	célok	átgondolására	 indít	egy	gyökeresen	megváltozott	politikai	helyzetben.	Erről	a	
jelentés nem szól;

–	 az	 ortodox	 egyházak	 tényleges	 távolmaradása,	 vagy	 távolságtartása	 komoly	 probléma,	 amely	 alapvetően	
megkérdőjelezi	a	CEC	létjogosultságát;

–	 a	 javasolt	szervezeti	 reform	alapvetően	követhető,	amennyiben	az	egyházak,	mint	alkotótagok,	a	 rendkívüli	
nagygyűlés	alkalmával	a	CEC	alapvető	szerepéről	és	a	 többi	ökumenikus	szervezethez	való	viszonyáról	ér-
demben eszmét cserélhetnek és konszenzusra jutnak;

– a kis egyházak szerepét és szempontjait mind a teológiai párbeszédben, mind a brüsszeli (szakma)politikai 
képviseletben biztosítani kell. ez különös tekintettel igaz a közép-kelet-európai református közösségekre.

 1 fontos probléma merül fel a szervezet jelenlegi átalakítási folyamata során, hogy tudniillik 1999-ben az 
ecumenical Commision on Church and society egyesült ugyan a CeC-el, megalakítva a CsC-t, De jogilag ezt 
az	egyesülést	nem	rendezték,	azaz	 legálisan	ma	 is	önállóak.	Jelenleg	szükséges	a	CSC-nek	egy	közgyűlést	
tartani,	 amikor	 dönthet	 úgy,	 hogy	megszűnik-e	 vagy	 sem.	 A	 tagegyházaknak,	 így	 a	 MRE-nak	 is	 erről	 majd	
szavazni kell. minthogy az RWg jelentésének tartalmi része jóformán csak a CsC jelenlegi feladatait nevesíti a 
jövőre,	abban	az	esetben,	ha	a	CSC	nem	erősíti	meg	közgyűlésén,	hogy	jogi	függetlenségét	feladja,	az	egész	
reformfolyamat	 kérdőjeleződik	meg.	 Hiszen	 ha	 a	 CSC	 nem	 lesz	 a	 CEC	 integráns	 része,	 a	 CEC	 –	minthogy	
szolgálna a tagegyházak európai képviseleteként és a társadalmilag releváns témák vitafórumaként – tartalmilag 
kiürül,	kizárólag	a	protestáns	–	ortodox	teológiai	párbeszéd	előmozdítója	lenne.	Erre	viszont	más,	hatékonyabb	
fórumok is léteznek európában.
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A véleményezés menetrendje

A fent említett kérdések és szempontok alapján az Ökumenikus tanácsadó testület konkrét javaslatot tett az 
RWG	által	 összeállított	 kérdőív	 kitöltésére,	 beleértve	 az	 egyes	 kérdésekhez	 fűzött	 kommentárokat,	 amelyet	 a	
zsKÖB május 4-i ülésén megtárgyalt és véglegesített. 
A meÖt szintjén is elindult az egyeztetés, további konzultáció várható júniusban, illetve európai partneregyházainkkal 
is tervezünk egyeztetést a kérdésben. 

Február	13-ig	 –	 Egyeztetés	szűk	körben,	a	menetrendről,	„executive	summary”	lefordítása
február 24. – A dokumentum, összefoglalójának kiküldése az Ött tagok számára
március 6. – Ött konzultációja – tarr zoltán részletes beszámolójával. 
  A kérdéssor áttekintése, választervezetek, további feladatok meghatározása 
március – zsKÖB tájékoztatása
március 26. – I. meÖt konzultáció 
Március	22–24.	 –	 REV	Európa:	református	egyházvezetők	egyeztetése
április vége – I. teljes választervezet
május – Vélemény megosztása partneregyházakkal. 
  Partneregyházi konzultáció kezdeményezése
Május	4.	 –	 ZSKöB	ülés:	Végleges	vélemény	és	zsinati	előterjesztés
május 16. – elnökségi tanács
május 24–25. – zsinat
Június – II. meÖt konzultáció

Vonatkozó dokumentumok

 A) CeC Revíziós munkacsoportja angol rövidjelentésének magyar változata
	 B)	 ZSKöB	által	előkészített	véleményezés	(kérdőív)	magyar	változata
 C) A CeC Revíziós munkacsoportja teljes jelentése angolul és magyarul 
	 	 (A	teljes	anyag	elektronikusan	elérhető	a	www.reformatus.hu	oldalon.)

 A) A cec revíziós MunkAcsoportjA Angol rÖvidjelentésének MAgyAr változAtA

  A jelenlegi CEC megértése

 (1) Napjaink európája nagyban különbözik attól az európától, amellyel a CeC 1959-ben szembenézett. 
Néha	nehéz	volt	 ehhez	a	megváltozott	 környezethez	 igazodni.	A	 lyon-i	nagygyűlés	azon	döntése,	
miszerint egy újabb felülvizsgálati folyamatot kell kezdeményezni, azt jelzi, hogy az korábbi átalakítá-
sok csak részleges válaszokat adtak azokra a körülményekre, amelyekkel a CeC most szembesül és 
valószínűleg	a	jövőben	is	szembesülni	fog.	
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  A CEC felkészítése a holnap Európájára 

	 (2)	 Ha	az	elmúlt	húsz	év	bomlasztó	hatású	volt,	akkor	a	következő	húsz	feltehetően	csak	fel	fogja	gyor-
sítani és súlyosbítani fogja a napjainkban tapasztalt trendek többségét. A kihívást az jelenti, hogy a 
túl kell látnunk CeC jelenlegi akut nehézségein ahhoz, hogy újra megláthassuk, mi a CeC küldetése 
2030-ban és ehhez mérten tervezzünk. ehhez az RWg úgy gondolja, hogy a CeC-nek úgy kell újra 
szerveznie magát, mint a tagegyházakat egymással összekapcsoló közösségi hálózat, amely maga 
is egy nagyobb ökumenikus és civil társadalmi hálózat tagja. 

  Új narratívát kell találnunk a CEC-re nézve

	 (3)	 Hogy	napjaink	hálózatokkal	átszőtt	világában	a	CEC	a	változás	hatékony	előmozdítója	lehessen,	tisz-
ta	és	koherens	jövőképre,	missziói	és	értéknyilatkozatra	van	szükség.	Ezen	nyilatkozatoknak	a	CEC	
életét	tekintve	konzisztensnek	kell	maradniuk	és	a	CEC	Nagygyűlések	által	elfogadott	stratégiai	cél-
kitűzések	alapjául	kell	szolgálniuk.	A	világos	és	közös	értelmezése	annak,	hogy	miért	is	létezik	a	CEC	
egyáltalán, hozzájárulhat ahhoz, hogy a CeC rendelkezésére álló forrásokkal okosan gazdálkodjunk. 
Ez	a	CEC-kel	szembeni	tulajdonosi	felelősséget	és	a	tagegyházak	CEC-be	való	további	befektetésre	
való	hajlandóságát	fogja	remélhetőleg	növelni.	

  Új CEC szervezeti modell

	 (4)	 Ahhoz,	hogy	a	CEC	 jövőképét	és	misszióját	megvalósíthassa,	a	kormányzati	és	vezetői	 struktúrá-
ban	koherenciára	és	egyszerűségre	kell	törekednie.	Szükség	van	egy	alacsony	létszámú	döntéshozó	
közgyűlésre,	amely	a	négyévente	találkozó	tagegyházakat	foglalja	magában.	Erre	a	számon	kérhető	
vezetőség	és	a	szervezet	megfelelő	irányítása	érdekében	van	szükség.	

	 (5)	 Ezen	kívül	 szükség	van	egy	maximum	12	szakértői	 képviselőkből	álló	 kormányzó	 tanácsra	 (veze-
tőtestületre),	amely	 felügyeli	a	CEC	működését	és	biztosítja	a	közgyűlés	által	elfogadott	 stratégiai	
célkitűzések	éves	munkatervekben	való	érvényesítését.

	 (6)	 A	CEC	élén	egy	igazgató	áll,	aki	a	szervezet	fő	képviselőjeként	a	CEC	forrásokkal	való	gazdálkodásá-
ért	felelős,	amelyek	az	éves	munkatervekben	foglalta	stratégiai	célok	megvalósítását	szolgálják.

	 (7)	 A	CEC	munkáját	egy	brüsszeli	székhelyű	Titkárság	mozdítja	elő,	amely	programadó	(programokat	
meghatározó) kutatást és fejlesztést végez, illetve a CeC európai intézményekkel való külkapcsolatait 
kezeli. 

  Új szervezeti kultúra kialakítása a CEC számára 

 (8) ezek a stratégiai és szervezeti változások nem érnek semmit a CeC-et meghatározó kulturális válto-
zások nélkül.

	 (9)	 A	tagegyházaknak	figyelembe	kell	venniük	a	kormányzat	és	a	vezetés	(menedzsment)	közötti	különb-
séget	és	biztosítani	kell,	hogy	a	kettő	közötti	határok	ne	mosódjanak	össze.	A	Titkárság	munkájának	
az	alapelve	az	együttműködés	kultúrája.	A	hangsúlyt	a	szervezeten	belül	a	különböző	területek	közöt-
ti	együttműködésre	kell	fektetni,	hogy	a	közgyűlés	által	elfogadott	specifikus	stratégiai	célokat	meg	
lehessen valósítani. 

	(10)	 Működési	szinten	a	Titkárság,	a	tagegyházak	és	az	egyéb	egyházi/ökumenikus	szervezetek	és	há-
lózatok	 közötti	 szoros	 együttműködésére	 van	 szükség.	 A	 Titkárság	 feladata	 a	 CEC	 tagegyházak	
és egyéb egyházi szervezetek szakértelmének kiaknázása. A tagegyházak számára biztosítani kell 
olyan	új	lehetőségeket,	amelyek	segítségével	kölcsönösen	tanulhatnak	egymástól.
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  Az előttünk álló út

	(11)	 A	CEC	megújulása	egy	több	mint	két	éves	folyamat	és	vita	eredménye,	amely	alapvető	kérdéseket	
vetett	fel	a	CEC	önértelmezésével	és	jövőbeli	fenntarthatósággal	kapcsolatban.	

 (12) Az RWg (felülvizsgálati munkacsoport) úgy gondolja, hogy a CeC képes arra, hogy európai szinten 
változást	hozzon,	ha	ambiciózus	terveket	tűz	ki	maga	elé,	és	ha	megvalósítja	a	szükséges	változá-
sokat kormányzati struktúrájában és szervezetvezetés folyamataiban. A CeC megújulása továbbá 
feltételezi, hogy a tagegyházak hajlandóak elkötelezni magukat, illetve a múltban elért eredményekre 
akarnak	építeni.	A	konzultációs	gyakorlat	fogja	próbára	tenni	ezt	az	előfeltételt.	

 (13) A CeC megújulása nem old meg minden problémát és kihívást, amivel az európai ökumenizmusnak 
ma szembe kell néznie – nem is ez volt a feladat –, viszont egy realista, életképes, megvalósítha-
tó	 keretrendszert	 biztosít	 a	CEC	 jövőjére	 nézve.	 A	 tagegyházak	 számára	 biztosítja	 az	 eszközöket	
arra, hogy a kollektív akaratukat kinyilvánítsák abban, hogy közös érdekeket és célokat határozzanak 
meg,	koordinálják	erőfeszítéseiket,	megállapodjanak	arról,	hogyan	osszák	meg	a	költségeket,	ho-
gyan	mozgósítsák	a	támogatásokat,	és	hogyan	erősítsék	közös	tanúságtételüket	napjaink	és	a	jövő	
európájában. 

b) A zskÖb áltAl cec revíziós MunkAcsoportjánAk kérdőívére Adott válAsztervezet

Az	alábbi	kérdőívet	a	2009-ben	a	lyoni	Nagygyűlés	a	Revíziós	Munkacsoport	(RWG)	mandátumát	rögzítő	határozat	
által	elindított	konzultációs	folyamat	elősegítésére	állítottuk	össze.

A	kérdőív	egy	sor,	az	új	stratégiai	keretrendszerrel	és	az	RWG	által	„ A CEC megújulása”	című	konzultációs	
tanulmányban javasolt szervezeti modellel kapcsolatos megállapítások köré épül. 

A	 kérdőíves	 módszer	 jobban	 lehetővé	 teszi	 a	 javaslatok	 továbbfejlesztésével	 foglalkozóknak,	 hogy	 a	
tagegyházak reakcióját akkurátusabban mérjék, valamint meghatározzák azokat a pontokat, ahol egyetértés, 
illetve nézetkülönbségek adódnak. 

A	kitöltött	kérdőíveket	legkésőbb	2012.	június	30-ig	kell	postázni	vagy	e-mailben	elküldeni	a	CEC	Titkárságára.

Válaszadási lehetőségek: (3–26. kérdésig)

 – Teljesen egyetértünk
 – Részben egyetértünk
 – Részben nem értünk egyet
 – Abszolút nem értünk egyet
 – Egyik sem
 – Megjegyzések

Válaszadási lehetőségek: (1., 27–28. kérdés)

 – Igen, Nem, Nem válaszol, Megjegyzések
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Kérdések
 (1) „A CEC megújulása”	című	dokumentum	több	javaslatot	is	indítványoz	a	CEC	stratégiai	kapacitásainak	

és	szervezeti	modelljének	erősítésére,	azonban	 feltételezi,	hogy	a	 tagegyházak	egymással	közös-
ségben	kívánnak	működni.	Az	ön	egyháza	érdekelt	és	elhivatott	arra,	hogy	egy	páneurópai	egyházi	
közösség része legyen? 

  IgeN
  Megjegyzés: A	CEC	 létrejöttének	alapja	kettős:	 az	egyház	egységének	munkálása	a	párbeszédre	

való	ösztönzés	által,	illetve	ellenpólus	a	Békekonferenciával	szemben,	a	„Nyugat-európai”	egyházak	
közös	reprezentációja.	Lehet,	hogy	utóbbi	 funkció	 immár	okafogyottá	vált,	előbbi	azonban	örökér-
vényű	alapfunkció,	amit	a	tagegyházak	érdektelensége	(ortodox	egyházak	esetleges	távolmaradá-
sa) veszélyeztet. A magyarországi Református egyház az egyházak közötti párbeszéd elkötelezettje. 
Örömmel dolgozunk együtt azon európai egyházakkal, akik ennek a párbeszédnek a fenntartásában 
érdekeltek.

 (2) „A CEC megújulása”	egy	olyan	elemzést	nyújt,	amely	az	Európát	érintő	trendeket	és	bizonytalanságo-
kat	taglalja,	valamint	azokat	a	tényezőket,	amelyek	valószínűleg	hatással	lehetnek	a	CEC	közvetlen	
működési	környezetére.	„A CEC megújulása” javaslatokat kínál arra, hogyan kellene a CeC-nek eb-
ben	a	szervezet	meghatározott	erősségeire	alapozott	környezetben	működnie.	

  Kérjük, írjon néhány megjegyzést arra vonatkozóan, hogy Ön szerint mi hiányzik a jelentés első fejeze-
téből.

  Megjegyzés: Kiváló és átfogó elemzést olvashatunk a dokumentumban, amivel egyet is értünk.  
A Europe’s shifting ecclesiastical and ecumenical landscape	fejezetben	(I.19–27)	azonban	talán	emlí-
tésre méltó lenne a globális ökumenikus aréna átalakulása, ezen belül is az egyházak Világtanácsá-
nak	átstrukturálása,	hiszen	ez	az	európai	ökumenét	is	nagyban	befolyásolja.	Az	I.7.	paragrafusban	
az európai unión belüli gazdasági és szociális kihívásokról olvashatunk. A migráció nem az egyetlen 
kihívás.	A	fiskális	Európai	Unió	erősítésére	tett	lépések,	a	kétsebességes	Európa	és	a	növekvő	de-
mokratikus	deficit	(lásd:	Görögország,	Olaszország,	ahol	a	bankár	vezette	kormány	nem	megválasz-
tott	vezető),	alapvető	identitáskrízist	okoznak,	és	az	Unión	belüli	különbségek,	Észak-,	Dél	és	Nyugat-	
Kelet	viszonylatában	a	töréspontok	újbóli	megerősödéséhez	vezetnek.	

 (3) „A CEC megújulása” elemzi a CeC jelenlegi stratégiai döntéshozó kapacitását. Ön egyetért ezzel az 
elemzéssel? (6.1–6.46-os paragrafus)

  teLJeseN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: A 6.14 paragrafus megállapításával teljesen egyetértünk. Kérdés azonban, hogy a ja-

vaslat	mennyire	veszi	komolyan	az	itt	felvetetteket.	A	CEC	identitását	érintő	kérdésekre	ugyanis	nem	
feltétlenül válaszol a javaslat, nem elég mélyreható, megközelítése túlzottan is intézményi szemléletet 
tükröz.

 (4)	 A	2.5.	paragrafusban	javasolt	hitvallás	kielégítően	rögzíti	a	CEC	spirituális	gyökereit.
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (5)	 A	2.13.	paragrafusban	javasolt	jövőkép	kielégítően	írja	le	a	CEC	jövőre	vonatkozó	elképzeléseit.
  RÉszBeN Nem ÉRtÜNK egyet
  Megjegyzés: A	közös	hit	megfogalmazása,	 illetve	az	ún.	„Mission	Statement”,	azaz	küldetésnyilat-

kozat,	ami	egy	korábbi	dokumentumból	változatlanul	került	át	ide,	és	a	vízió	között	nincs	követhető,	
egyértelmű	kapcsolat.	A	vízió	megfogalmazása	esetleges,	nem	elég	konkrét,	a	küldetésnyilatkozattal	
pedig	nincs	összhangban,	nem	beszélve	arról,	hogy	nem	is	kellőképpen	egyházias.	A	küldetésnyilat-
kozatnak	csupán	a	harmadik	pontjára	reflektál.	Helyesen	láttatja	az	Európával	kapcsolatos	küldetést,	
de	a	CEC-nek,	mint	szervezetnek	a	víziójára	nem	ad	kielégítő,	 világos	és	átfogó	választ.	 így	az	a	
veszély fenyeget, hogy a szervezeti reorganizáció technikai kérdéssé válik, a szervezeti identitás új 
meghatározása nélkül.



RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám 97

 (6)	 A	2.16.	paragrafusban	javasolt	küldetésnyilatkozat	kielégítően	meghatározza	az	átalakított	CEC	céljait.
  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: A szervezet küldetésnyilatkozata maradt a régi, nem tükröz új identitást. tipikusan öku-

menikus nyilatkozat, amely egy európai egyházi szervezet alapfunkcióit sorolja fel. Azzal a veszéllyel 
fenyeget, hogy az alapproblémára nem ad új, vonzó választ, ami a tagegyházak elkötelezettségét és 
lelkesedését megalapozhatná. Nehéz nem egyetérteni vele, ugyanakkor nem alapja egy valóságos 
megújulásnak. A küldetésnyilatkozat revíziója természetesen nem egy reorganizációval megbízott 
szakértői	csoport	 feladata,	hanem	a	 tagoké,	a	közgyűlésé,	amire	a	budapesti	nagygyűlésen	nyílik	
alkalom. A küldetésnyilatkozat megfogalmazása lelki és közösségi feladat, imádságban és vitában 
születő	belátás,	amire	a	nagygyűlésen	teret	és	időt	kell	szentelni.

 (7)	 A	2.20.	paragrafus	értéknyilatkozatában	foglalt	értékek	kielégítően	körülírják	a	CEC-től	elvárt	szerve-
zeti magatartást.

  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: Az	ún.	„Value	Statement”,	azaz	értékek	felsorolása	önmagában	érdekes,	nyilván	nem	

vitatható	el	a	fontosságuk,	ugyanakkor	nem	pont	ez	a	lista	következik	szükségszerűen	a	küldetésnyi-
latkozatból. Az értékek helyén valóak például egy világi szervezet esetében, de egy egyházi szervezet 
identitását	nem	feltétlenül	írják	le	kellő	teológiai	megalapozottsággal.	Ez	egyébként	alapproblémának	
tűnik	a	dokumentumban,	tudniillik	egy	civil	szervezeti	gondolkozást	rávetíteni	az	egyházi	szervezetre,	
ami	nem	biztos,	hogy	működni	fog.	A	lista	szabadon	bővíthető	(például	a	„szolidaritás”	fogalmával),	
de	akkor	sem	fog	megfelelő	közös	alapot	biztosítani	az	egyházak	együttműködéséhez.

 (8)	 A	2.23.	paragrafusban	felsorolt	stratégiai	célok	formálják	a	CEC	működését	a	következő	rendes	Nagy-
gyűlésig.

  teLJeseN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: A leírt stratégiai célok meghatározása pontos, világos, professzionális. A szervezet ope-

ratív	működésének	céljait,	az	esetleges	szervezeti	reformot	jól	megalapozzák.	Az	egyetlen	probléma,	
hogy nincsenek szoros, organikus kapcsolatban az eddigi kijelentésekkel. ugyanakkor szervezeti 
reformok	ezek	mentén	az	elvek	mentén	elképzelhetőek.

 (9)	 A	CEC	jelenlegi	kormányzati	és	vezetői	struktúrái	nem	elég	koherensek	ahhoz,	hogy	a	CEC	teljesíteni	
tudja az RWg által javasolt új stratégiai keretrendszert.

  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (10)	 A	közgyűlés	és	a	vezetőtestület	(igazgatótanács)	létszámát	csökkenteni	kell,	hogy	így	egy	egyszerű-

sített kormányzati struktúra jöjjön létre.
  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés:	A	csökkentés	érthető,	de	önmagában	nyilván	kevés	a	megújuláshoz.	Az	ún.	„Governing	

Board”,	azaz	a	vezető	testület	létszámának	csökkentése	operatív	szempontból	támogatható.	A	köz-
gyűlés	létszámának	csökkentése	ugyanakkor	nem	csupán	operatív	kérdés,	hanem	a	képviseleti,	kö-
zösségi	döntéshozatalt	érintő	elvi	kérdés.	Külön	gondot	jelenthet	a	kis	egyházak	képviselete.

 (11)	 A	nagygyűlésen	való	részvételt	korlátozni	kell	a	tagegyházakra	(3.8.	paragrafus).
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: Teljes,	döntési	joggal	az	alkotótagok	legyenek	jelen,	felelősséget	vállalva	a	meghozott	

döntésekért.	Ugyanakkor	a	nagygyűlés	nyitottságát	biztosítani	kell,	például	online	közvetítés,	vagy	
más technikai úton.

 (12)	 Minden	tagegyház	két	fő	delegálására	jogosult	(3.8.	paragrafus).
  egyIK sem
 (13)	 A	szavazás	3.9.	paragrafusban	leírt	súlyozott	rendje	igazságos	és	ésszerű.
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: A súlyozott szavazás rendszere a tagrendszer szempontból fontos. figyelni kell ugyan-

akkor a kisebb tagegyházak véleményének megjelenítésére.
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 (14)	 A	közgyűlés	által	szavazásra	bocsátott	különleges	teológiai/társadalmi-etnikai,	kérdésekben	az	ösz-
szes	szavazat	50%-ára	és	az	összes	ortodox	szavazat	kétharmadának	támogatására	van	szükség.	
(3.10. paragrafus).

  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: Alapvető	teológiai/etikai	kérdésekben,	amelyek	a	szervezet	központját	alkotják,	a	kon-

szenzusos	módszer	 lenne	az	optimális,	akármilyen	nehezen	működik	 is.	Fontos,	hogy	az	ortodox	
vélemény is hangot kapjon, ezt pedig a tervezett eljárás nem garantálja feltétlenül. Pozitív diszkriminá-
ció	helyett	a	konszenzusos	megoldást	javasoljuk.	A	tervezett	eljárás	problémaként	kezeli	az	ortodox	
egyházakat,	ami	adott	esetben	sértő	is	lehet.	Különben	is	aktuális	politikai	és	etikai	kijelentéseket	a	
szakértői	kör	és	a	vezető	testület	is	tehet,	tehát	a	kérdés	nem	feltétlenül	releváns.

 (15) A Partner- és társult szervezet kategóriáját a tagságra nézve el kell hagyni (3.12.–3.13. paragrafus).
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (16)	 A	Közgyűlés	négyévente	találkozzon	(3.14.	paragrafus).
  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés:	A	szervezet	működése	szempontjából	nem	túl	releváns	a	kérdés.	Négy	év	is	kevés	lehet	

ahhoz,	hogy	a	szervezet	aktív	legyen,	de	egy	hét	évente	ülésező	nagygyűléssel	is	lehetünk	sikeresek.
 17)	 A	CEC	vezetőtestülete	(igazgatótanács)	legfeljebb	12	főből	álljon	(3.18.–3.19.	paragrafus).
  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: A	vezető	testület	kicsi	és	hatékony	testület	kell,	hogy	legyen.	Hogy	ez	12	vagy	14	főből	

áll,	teljesen	mindegy.	Amúgy	is	3	tagja	ex	officio	tag,	a	választott	tagok	száma	pedig	lehet	akár	12	is.	
így	a	testület	létszáma	min.	12,	max.	15	lehetne.

 (18)	 A	CEC	 vezetőtestületének	 (igazgatótanács)	 tagjai	 választott	 szakértő	 képviselők	 legyenek	 (3.20.–
3.23. paragrafus).

  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés: A	 kis	 taglétszámú	 egyházak	 képviseletét	 figyelembe	 kell	 venni	 a	 döntéshozatalban.	 

A	szavazati	jog	érthető	súlyozása	mellett	a	kisebb	közösségek	ugyanis	szakértők	felajánlásával	sem	
tudnak	aktívan	részt	venni	a	szervezet	életében,	ami	alapvető	CEC	értékeket	kérdőjelez	meg.	Azzal	
egyetértünk, hogy a szakértelemnek érvényesülni kell, de emellett valamilyen módon a képviseleti 
rendszert	is	biztosítani	kell,	amire	a	jelentés	nem	ad	megnyugtató	választ.	A	jelölő	bizottságnak	gon-
dosan mérlegelni kell majd a szempontjait.

 (19)	 A	CEC	vezetőtestületébe	(igazgatótanács)	való	kinevezés	négyéves	időszakra	szól	és	senki	sem	szol-
gálhat	két	periódusnál	hosszabb	ideig	(3.27.–3.30.	paragrafus).

  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (20)	 A	 CEC	 vezetőtestülete	 (igazgatótanács)	 hivatalnokainak	 szerepe	 és	 felelőssége	 ésszerűnek	 tűnik	

(3.31.–3.33. paragrafus).
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (21)	 Csak	egy	fő	képviselőre	van	szüksége	a	CEC-nek,	aki	az	igazgatói	címet	viseli	(3.36.–3.39.	paragrafus).
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (22)	 A	létező	bizottsági	struktúrát	és	módszertant	mellőzni	kell	(3.40.	paragrafus).
  RÉszBeN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés:	 A	 tervezet	 tulajdonképpen	 támogatható,	 ha	 kifejezetten	 az	 operativitást	 és	 a	 szűkös	

anyagiakat	tartjuk	szem	előtt.	Hozzá	kell	 tenni	azonban,	hogy	az	Egyház	és	Társadalom	Bizottság	
jogilag tulajdonképpen még mindig önálló és a tervezet megvalósulása nagyban függ ennek a Bi-
zottságnak	a	jogi	helyzetétől.	Nehéz	előrelátni,	hogy	az	új	struktúra,	amely	nem	számol	már	a	bizott-
ságokkal,	hogyan	fogja	biztosítani	és	segíteni	a	tagegyházak	együttműködését.	Ettől	függetlenül	a	
bizottságok	integrálása	egy	új	struktúrába	értelmet	nyerhet	és	garantálhatja	a	képviselőknek	az	adott	
területen való együttgondolkodását. 

 (23)	 A	CEC	igazgató	javaslatára	a	vezetőtestület	(igazgatótanács)	dönti	el,	hogyan	szervezze	a	Titkársá-
got	annak	érdekében,	hogy	az	el	tudja	látni	a	3.41.	paragrafusban	foglalt	fő	funkciókat,	illetve	teljesí-
teni tudja a 2.23. paragrafusban foglalt stratégiai célokat.

  teLJeseN egyetÉRtÜNK
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 (24)	 A	jövőben	a	CEC	sokkal	inkább	egy	hálózati	szervezetként	fog	működni,	ahol	lehetőség	van	az	egyes	
projektek	egyéb	egyházi	szervezetek	részére	történő	kiszervezésére,	hiszen	azok	lehet,	hogy	jobb	
erőforrásokkal	rendelkeznek	és	így	alkalmasabbak	az	adott	feladat	vállalására.	(3.45.–3.50.	paragra-
fus).

  teLJeseN egyetÉRtÜNK
  Megjegyzés:	Jelenleg	is	van	ilyen,	de	nem	működik	jól.	Figyelni	kell	a	profi	koordinációra,	amire	az	új	

struktúrában több esély van.
 (25) A CeC székhelyei Brüsszelben összpontosulnak (3.55.–3.56. paragrafus).
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (26)	 A	 CEC	 és	 a	 CCME	 jövőbeli	 együttműködésére	 tett	 javaslatok	 ésszerűnek	 és	 igazságnak	 tűnnek	

(3.60.–3.64. paragrafus).
  teLJeseN egyetÉRtÜNK
 (27)	 A	tagegyházak	valószínűleg	jobban	bíznának	a	CEC	jövőjében,	ha	„A	CEC	megújulása”	által	javasolt	

változásokat elfogadnák és végrehajtanák.
 (28)	 A	 tagegyházak	valószínűleg	maradnának	pénzügyileg	 is	elkötelezettek	a	CEC	mellett,	ha	 „A	CEC	

megújulása” által javasolt változásokat elfogadnák és végrehajtanák.

A ZsInAt hAtároZAtA A károlI gáspár rEFormátUs EgyEtEm 
és A reforMátus pedAgógiAi intézet együttMűkÖdése tárgyábAn
ZS. - 191/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	úgy	határoz,	hogy	a	2012/2013	tanév	kezdetétől	a	pedagógiai	szakmai	szolgáltatást	nyújtó	
Református	Pedagógiai	Intézetet	(RPI)	a	szintén	fenntartásában	működő	Károli	Gáspár	Református	
Egyetem	(KRE)	közreműködésével	kívánja	működtetni.

 2.	 A	Zsinat	elfogadja	a	RPI	működtetésére	vonatkozó	KRE-vel	kötendő	együttműködési	megállapodást	
és annak aláírására felhatalmazza a zsinat elnökségét.

 3. A zsinat 2012. szeptember 1-jei hatálybalépéssel elfogadja a RPI módosított alapító okiratát.
 4.	 A	Zsinat	kéri,	hogy	a	KRE	és	a	RPI	egyeztessen	a	RPI	új	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatának	

(szmsz) tartalmáról. Az szmsz elkészítésének és a zsinat elnökségéhez való benyújtásának határ-
ideje	2012.	július	15.	A	RPI	SzMSz-ét	a	Zsinati	Tanács	soron	következő	ülése	erősítheti	meg.	

 5.	 A	Zsinat	kéri	a	KRE	és	a	RPI	vezetőit	és	munkatársait,	hogy	az	együttműködés	zökkenőmentessége	
és	a	hatékony	munkavégzés	érdekében	tegyék	meg	a	még	szükséges	lépéseket	a	működés	össze-
hangolása érdekében.

 6.	 A	Zsinat	úgy	határoz,	hogy	a	KRE	és	a	RPI	együttműködése	jó	feltételei	megteremtése	érdekében	az	
RPI budapesti telephelye a KRe infrastruktúrájában kapjon helyet. 

 7. A zsinat felhatalmazza a zsinat elnökségét, hogy az RPI módosított alapító okiratában foglaltak sze-
rint az Intézmény igazgatóját a zsinat oktatási Bizottsága és a RPI Igazgatótanácsa véleményének 
meghallgatásával, a zsinat elnökségi tanácsával való egyeztetés mellett megbízza.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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előterjesztés
A károlI gáspár rEFormátUs EgyEtEm és A rEFormátUs pEdAgógIAI IntéZEt 
tEvékEnységénEk IntEgrácIójáról

 1) Előzmények

	 Az	 RPI	működésével,	 finanszírozásával	 kapcsolatban	 évek	 óta	 folyó,	 feszültségektől	 sem	mentes	
gondolkodás folyik a zsinat munkájában. A gondolkodás célja, hogy a pedagógiai szakmai 
szolgáltatások	színvonalát,	elérhetőségét	növelje	és	ezáltal	támogassa	a	református	oktatási	rendszer	
folyamatos,	minőségi	 karbantartását,	 fejlesztését.	 Több	 próbálkozás	 után,	 végül	 a	 Zsinati Tanács 
ZS.T. - 140/2011.12.07. határozata kijelölte az integráció új irányait.

	 –	 A	Magyarországi	Református	Egyház	a	fenntartásában	működő	közoktatási	 intézmények	minő-
ségbiztosítása, szakmai munkája támogatására, és a református értékek megjelenítésének segí-
tése érdekében – a vonatkozó állami törvények biztosította kereteken belül – maga kívánja biztosí-
tani	az	ezen	feladatok	végzését	segítő	intézményes	szervezeti	hátteret.

 – Az mRe az RPI intézményes keretein belül végzett pedagógiai szakmai szolgáltatási tevékenysé-
gét	2012-től	–	az	egyház	rendelkezésére	álló	szakmai,	szellemi	és	anyagi	erőforrások	hatékonyabb	
kihasználása érdekében – a KRe bevonásával kívánja elvégezni és biztosítani.

	 –	 A	Zsinati	Tanács	felkéri	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	készítse	elő	a	pedagógiai	szakmai	szolgáltatá-
sok	nyújtása	érdekében	az	új	szervezeti	keretekre	történő	átállást.	

	 –	 A	Zsinati	Tanács	kéri	az	Elnökséget,	hogy	a	Zsinati	Tanács	következő	ülésén	a	szervezet	átalakítás	
érdekében	szükséges	lépésekről	számoljon	be.

	 –	 A	Zsinati	Tanács	javasolja	a	Zsinatnak,	hogy	a	soron	következő	májusi	ülésén	–	a	Zsinat	Elnöksé-
gének	előterjesztése	függvényében	–	hozza	meg	a	szükséges	intézkedéseket	a	református	köz-
oktatási intézmények számára nyújtandó pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásával kapcso-
latos szervezeti kérdésekben. 

 – A zsinati tanács kéri a KRe-t, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatásnyújtás átszervezéséig 
anyagilag	finanszírozza	a	jelenleg	az	RPI	keretein	belül	folyó	szakmai	munkát.	

	 –	 A	Zsinati	Tanács	felkéri	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	az	átmeneti	időre	vonatkozó	működés	és	finan-
szírozás	kérdésében	a	KRE	és	az	RPI	vezetői,	valamint	illetékes	testületei	bevonásával	a	szüksé-
ges intézkedéseket dolgozza ki és tegye meg.

	 A	határozat	nem	pusztán	a	finanszírozási	nehézség	megoldását	jelentette,	hanem	megerősítette,	hogy	
az egyház saját rendszerén belül kíván pedagógia szakmai szolgáltatásokat nyújtani intézményei 
számára,	ehhez	pedig	egy	új	szervezeti	együttműködést	is	célul	tűzött	ki.	Ettől	az	új	együttműködéstől	
az egyházon belüli szinergiák növekedését, a jó gyakorlatok terjedését és az integrált szemléletmód 
erősödését	várjuk.

	 	 A	 határozat	 meghozatalát	 követően	 több	 testület	 is	 több	 ülésben	 foglalkozott	 a	 határozatban	
foglaltak	végiggondolásával	és	megvalósításának	előkészítésével.
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 2) Az együttműködés várható előnyei

 a) A pedagógiai szakmai szolgáltatást végző református intézmény szakmai munkájának erő-
sítése az által, hogy szervezetileg kapcsolódik a református felsőoktatáshoz. ezáltal ter-
mészetes egység alakulhat ki a teljes református oktatási rendszerben, amelyben az RPI 
tevékenysége	összekötő	kapocs	lehet.

	 	 	 A	KRE	számára	szakmai,	marketing-	és	PR	szempontból	is	kedvező,	ha	az	RPI	műkö-
désében	részt	vesz,	hiszen	a	református	gimnáziumok	felé	természetes	és	erőteljesebb	
kommunikációs,	és	szakmai	csatorna	nyílik	meg.	(Ez	már	az	egyeztető	megbeszélések	
időtartama	alatt	is	tapasztalható	volt).	A	KRE	az	RPI-vel	együttműködve	a	pedagógusok	
tájékoztatása és a tehetséggondozás területén új, mélyebbre ható kapcsolatrendszere-
ket	építhet	fel	a	teljes	református	közoktatási	rendszerben,	társadalmi	felelősségvállalás	
programját pedig nagyon markánsan kommunikálhatja.

	 	 	 További	előny,	hogy	a	pedagógiai	kutatások	széleskörű	lehetősége	tárul	ki	a	KRE	ok-
tatói	előtt,	másrészt	a	KRE	a	képzéseken	részvevő	pedagógusok	révén	növelheti	ismert-
ségét,	javítva	beiskolázási	lehetőségeit.	A	református	köznevelés	és	a	református	felsőok-
tatás	kapcsolódása	döntő	mértékben	függ	az	RPI-KRE	közös	tevékenységétől,	melynek 
tartalmi tekintetben	előnye:

	 –	 a	két	intézmény	szervezeti	és	tartalmi	együttműködésének	szinergiája	többek	között	
a továbbképzések, a szakmai anyagok fejlesztése terén.

	 –	 előrelépés	a	református	közoktatás	és	felsőoktatás	kapcsolatának	szorosabbra	fű-
zésében.

	 	 A	közoktatási	rendszer	szervezetfejlesztésében	és	minőségbiztosításában	a	KRE	meglé-
vő	szakmai	tapasztalata	jól	hasznosulhat.

 b) A gazdaságossági és hatékonysági szempontok 
	 	 Az	elmúlt	esztendőkben	a	MRE	jelentős	állami	és	egyházi	 forrást	 fordított	az	RPI	 fenn-

tartása révén a pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztésére. A remélt eredmények 
elmaradása	mellett	 súlyos	 nehézségeket	 okozott	 az	 RPI	működtetésének	 biztonsága.	 
Az 1999. január 14-én a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról az oktatási minisztérium-
mal	10	esztendőre	kötött	megállapodás	lejárta	után	az	RPI	finanszírozása	egyenetlenné	
vált,	ami	a	fenntartói	tervezést	jelentős	mértékben	gátolta.	

   A KRe gazdálkodását az elmúlt 3 év alatt sikerült rendbe hozni, így az intézmény a 
fenntartó	természetbeni	támogatása	mellett	a	normatívából	és	saját	bevételeiből	képes	
finanszírozni	működését.	Az	együttműködés	előrevetíthető	szakmai	és	kommunikációs	
előnyei	hosszabb	távon	mindenképpen	–	de	reménység	szerint	már	középtávon	is	–	gaz-
daságilag is kiegyenlített képet mutathatnak. Az RPI-KRe integráció gazdaságossági, ha-
tékonysági előnyei többek között:

	 –	 az	RPI	akadozó	állami	finanszírozás	miatt	szükségessé	vált	a	költségvetési	forrása-
inak	egyensúlyba	hozása	–	bízva	a	pedagógiai	szakmai	szolgáltatások	állami	finan-
szírozásának helyreállásában is, 

	 –	 a	KRE	finanszírozási	segítségével	az	intézetben,	illetve	az	egyetemen	rendelkezésre	
álló	humán	erőforrások	összekapcsolása	és	hatékony	kihasználása,

	 –	 az	új	együttműködési	keretek	között	kínált	eltalált	szakmai	szolgáltatás	nagyobb	be-
vételt	eredményezhet,	amely	javítja	a	működtetési	feltételeket.

 c) A református köz- és felsőoktatás arcélének, minőségének erősítése, javítása, a minőségi 
oktatás megvalósítása.

	 	 	 Az	 RPI-KRE	 együttműködés	 és	 integráció	 a	minőség	 érvényre	 juttatását	 segíti	 elő.	 
Az	új	köznevelési	rendszer	kialakítása	azonban	egyházunk	részéről	is	megköveteli	az	el-
méleti	alapok	rögzítését,	a	gyakorlat	egységesítését.	az	együttműködés	kiterjedhet	a	köz-
oktatási	rendszer	szervezetfejlesztésében,	innovációs	és	minőségbiztosítási	területre	is.
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 3) A két intézmény együttműködését befolyásoló jogszabályok

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  19. § 
 (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, 

valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevé-
kenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

 (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
 a) a pedagógiai értékelés,
 b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 c) a pedagógiai tájékoztatás,
 d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
 e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 

szervezése,
 f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.
 (3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett
 a) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében, továbbá
 b) az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény-

fenntartók által fenntartott pedagógiai intézetben nyújtható.
 (4) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az oktatásért felelős miniszter szakmai irányítása 

mellett láthatók el.
  Az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi a nemzetiségi óvodai neve-

lést, iskolai nevelés-oktatást, kollégiumi nevelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatá-
sokat, továbbá azokat, amelyek helyi szinten nem szervezhetők meg hatékonyan vagy az 
ágazati irányítás feladatait segítik.

 (5) Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 
az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézmény nyújtja. Az állami fenntartású nevelési-
oktatási intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az oktatásért felelős miniszter 
által kijelölt intézménytől veszi igénybe.

 (6) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelős 
miniszter rendeletben állapítja meg.

  Ez utóbbi rendelet kiadása még várat magára. További jogszabályos és VHU-k kiadására is 
várni kell még.

  A Református közoktatási törvény [1995. évi I. tv.]
  20. § 
  A Magyarországi Református Egyház az intézmények szakmai munkájának segítésére Református Pe-

dagógiai Intézetet – a továbbiakban: Pedagógiai Intézet – működtet, amelynek feladatai a következők:
 (1) az intézmények tartalmi munkáját segíti tantervek, tankönyvek, segédanyagok kiadásával, 

megjelentetésével, készíttetésével és véleményeztetésével, pedagógiai tájékoztatással.
 (2) országos református szakértői névjegyzéket állít össze (iskolavezetési, pedagógiai, szak-

tárgyi, jogi, pénzügyi-gazdasági) szakértőkből.
 (3) szaktanácsadó hálózatot működtet.
 (4) a nem református közoktatási intézményekben folyó hit- és erkölcstan oktatást szakmailag 

segíti az egyházkerületi és az egyházmegyei katechetikai előadók bevonásával,
 (5) nevelési-oktatási szakvéleményeket, állásfoglalásokat készíttet,
 (6) ajánló jegyzékeket készít az intézmények által választható pedagógiai módszerekről és 

tankönyvekről.
 (7) továbbképzési programokat, országos rendezvényeket szervez,
 (8) koordinálja és összeállítja az országos, éves versenynaptárt és a továbbképzési rendez-

vénynaptárt,
 (9) figyelemmel kíséri és közkinccsé teszi a kiemelkedő pedagógiai teljesítményeket, javasla-

tot tehet azok elismerésére,
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 (10) kutattatja, feldolgozza és megismerteti a magyar református iskolák pedagógiai és kulturá-
lis hagyományait,

 (11) segíti a határon túli magyar tannyelvű református intézmények tevékenységét, a velük tar-
tott szakmai kapcsolatokat,

 (12) kapcsolatot tart a hazai és külföldi, egyházi és állami pedagógiai- és kutatóintézetekkel.
 (13) Igazgatója tanácskozási jogú tagja a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságának.

A (2) és (6) bekezdésben meghatározottakat a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságával egyeztetetten végzi. Rendez-
vény-naptárát egyezteti a Zsinati Oktatásügyi Irodával.

 4) Az együttműködés konkrét formája

	 	 Az	RPI	önálló	jogi	személyisége	(1994.	szeptember	27.)	a	közoktatásról	szóló	1993.	évi	LXXIX.	tör-
vény,	majd	2012.	szeptember	1-jétől	a	nemzeti	 köznevelésről	szóló	2011.	évi	CXC.	 törvény	normái	
alapján alapító okirat elfogadásával, illetve az alapító okirat állami nyilvántartásba vételével jött létre 
illetve	marad	meg.	Az	új	köznevelési	törvény	lehetővé	teszi	az	egyházak	számára	–	az	Oktatáskutató	
és	Fejlesztő	Intézet	szakmai	irányítása	mellett	–	pedagógiai	intézet	létesítését	és	fenntartását,	amit	
a	kialakult	évtizedes	gyakorlat	mellett	az	is	alátámaszt,	hogy	2013.	szeptember	1-jétől	az	állami	ál-
talános	iskolákban	a	bevezetendő	erkölcstan	tantárgy	helyett	választhatóvá	válik	a	felekezeti	hit-	és	
erkölcstan. e tantárgy tantárgy-pedagógiai felügyelete azonban nem megoldott, s megoldása kizáró-
lag az egyházak bevonásával lehetséges. mindezek alapján prognosztizálható az újabb köznevelési 
megállapodás megkötése a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról.

  Szükségesnek látszik tehát az önálló jogi személyiséggel rendelkező RPI megőrzése, azonban a mű-
ködtetésben meg kell találni a KRE bevonásával a leghatékonyabb formát. 

	 –	 Az	RPI	önálló	jogi	személyiségének	megőrzése	elengedhetetlen	kelléke	annak,	hogy	a	NEFMI	a	
református intézményrendszer számára elismerje és kijelölje az RPI-t mint közoktatási szakmai 
szolgáltatást	nyújtó	országos	hatáskörű	intézményt.

	 –	 Csak	akkor	van	esély	finanszírozási	szerződést	kötni	állami	feladatátvállalásként	végzett	közokta-
tási	szakmai	szolgáltatás	végzésére,	ha	a	NEFMI	önálló	jogi	személyként	„látja”	az	RPI-t.

  Az önálló jogi személyiség kellékei:
 – Alapító okirat- javasolt módosítását l. a mellékletben
	 –	 Működési	engedély	–	korábban	csak	regisztráció	volt	szükséges,	a	Knt	23.	§	(1.)	bek.	szerint	a	

működési	engedély	megszerzése	szükségessé	válik.	Ehhez	a	feltételek	meglétét	és	a	fenntartó	
jogosultságát vizsgálják.

 – Önálló költségvetés
 – Önálló képviselet
  A KRe alapító okiratában, szmsz-ében nem szükséges változtatást végezni, hiszen az RPI KRe-vel 

való	együttműködésére	fenntartói	döntés	miatt	van	szükség.
  A két intézmény együttműködése érdekében a következő lépésekre, intézkedésekre van (még) szükség:
 (1)	 	A	MRE	és	a	KRE	együttműködési	szerződést	köt.	A	dokumentum	rögzít	minden	olyan	elvi	

szabályozást,	amellyel	a	fenntartó	a	pedagógia	szakmai	szolgáltatások	minőségi	biztosí-
tásáról	kíván	rendelkezni.	(Az	előterjesztés	melléklete.)

 (2)	 Az	RPI	fizikailag	 is	beköltözik	a	KRE	épületébe.	A	KRE	egy	olyan	 ingatlanbővítés	előtt	
áll,	bérlemény	formájában,	ahol	a	törvényi	elvárásoknak	megfelelő	alapterületen	az	RPI	
elhelyezhető.	

 (3)	 Az	RPI	bekerül	a	KRE	minőségbiztosítási	 rendszerébe.	AZ	RPI	 jóllehet	 formálisan	nem	
egy	egysége	az	Egyetemnek,	de	működés	tekintetében	meg	kell	felelnie	minden	olyan	
minőségbiztosítási	elvárásnak,	amit	a	KRE	a	saját	szervezeti	egységei	felé	támaszt.

 (4) Az RPI-nek önálló költségvetéssel rendelkeznie kell, de a gazdálkodás tekintetében tel-
jesen bekerül a KRe gazdasági adminisztrációs rendszerébe (könyvelés, bérszámfejtés, 
pénztár).

 (5)	 A	RPI	és	a	Károli	összehangolja	személyi	erőforrásait,	és	a	közoktatási	szakmai	szolgálta-
tásra, továbbá az mRe által megjelölt egyéb feladatokra nézve közösen készítik el az RPI 
éves munkatervét, valamint középtávú fejlesztési tervét, és stratégiai fejlesztési tervét. ez 
az	a	terület,	ahol	a	gazdasági	erőforrások	is	erősíthetik	egymást.
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 (6)	 AZ	állami	normatívának	(és	a	saját	bevételeknek)	fedezni	kell	az	RPI	alapműködésének	
költségeit. ezt nagyban segítené, ha zsinati határozat születne arról, hogy a református 
intézményben oktatók az RPI-n keresztül vegyék igénybe a 120 órás pedagógus tovább-
képzés bizonyos százalékát

 (7)	 Az	MRE	által	meghatározott	többletfeladatok,	projektek	finanszírozásába	a	KRE	bekap-
csolódik. Költségvetés készítésekor az RPI külön egységként jelenik meg. A KRe költség-
vetésében egy sor az RPI közvetlen támogatása, szöveges indoklással.

 5) Az RPI fenntartói felügyelete

  A fenntartó az RPI fenntartói felügyeletét a Református közoktatási törvény [1995. évi I. törvény] 66-
69. §-ban rögzített normák szerint kívánja megszervezni, melyet az intézmény alapító okiratában rög-
zít. A fenntartói igazgatótanácsban biztosítani kell a KRe arányos képviseletét is. Amennyiben a KRe 
jelentősebb	részt	vállal	a	finanszírozásból,	akkor	ennek	megfelelő	módon	kell	megjelenjenek	az	IT	
létszámában	is.	A	református	intézményfenntartók	és	intézmények	–	mint	megrendelők	–	elvárásait	
a	Zsinati	Oktatásügyi	Bizottság	elnöke,	 s	egyházkerületenként	1-1	 fenntartói	 képviselő	vagy	 intéz-
ményvezető	képviseli	(fele-fele	arányban).	Az	igazgatótanács	munkáját	oktatási	szakértőként	a	Zsi-
nati	Oktatásügyi	Iroda	vezetője	segíti.	Az	RPI	gazdasági-pénzügyi	ellenőrzésére	a	KRE-re	alkalmazott	
előírások	érvényesek.

 6) További tennivalók az együttműködés előkészítése érdekében

 A májusi zsinat tárgyalja az RPI módosított alapító okiratát, rendelkezik az RPI KRe épületébe 
költöztetéséről,	valamint	elfogadja	az	Együttműködési	Megállapodást.

	 	 A	 szerződés	 valamennyi	 tartalmi	 eleme	 életbe	 lép	 2012.	 szeptember	 1-jén	 (minőségbiztosítási	
rendszerbe bekerülés, gazdasági adminisztrációs rendszerbe bekerülés, közös munkatervkészítés 
stb.),	és	a	RPI	akkor	költözik	át	a	KRE-re,	amikor	ennek	a	feltételei	megteremtődnek.	(Célszerű	úgy	
tervezni, hogy 2012. december 31-re az átköltözés megtörténjen, valamint az RPI megfeleljen minden 
–	akkorra	már	vélhetően	ismertté	vált	–	jogszabályi	feltételnek,	amely	a	NEFMI-vel	(EMMI) köttetendő	
szerződés	előfeltétele.)

 7) Az RPI módosított alapító okirata (az előterjesztés melléklete)

 Az RPI alapító okirata több ponton változik az eddigiekhez képest. A változások jelentős része a vonatkozó 
törvényi változások következményei, míg mások a KRE és az RPI együttműködése végiggondolása 
során, főképp az egyszerűsítés szándékával javasolt változások. Az alapító okiratot jelentősen 
egyszerűsített formában terjesztjük a Zsinat elé. Az Intézmény működésének további szabályozását 
az RPI Szervezeti	és	Működési	Szabályzata	tartalmazza majd. Ennek részletes kidolgozása azonban 
további egyeztetéseket és időt igényel, ezért javasoljuk, hogy azt később erősítse majd meg a Zsinat. 
Az előkészítő megbeszélések alapján javasoljuk, hogy az eddigi budapesti (Abonyi u. 21.) székhely 
helyett	 az	 intézmény	 debreceni	 székhellyel	 működjön	 tovább. Ennek fő oka, hogy a budapesti 
székhellyel az intézmény nem tud részt venni jelentős pályázatokon, így elesik olyan pótlólagos 
finanszírozási, fejlesztési lehetőségektől, amelyek jelentősen csökkenthetik a fenntartói tehervállalást. 
Javasoljuk továbbá, hogy a debreceni székhely mellett kerüljön bejegyzésre egy miskolci, budapesti 
és	nagykőrösi	telephely. A székhely és a telephelyek rendszere is jelzi, hogy az RPI országos méretű 
szerepvállalásának új formájú megvalósulását reméljük. Az intézmény a székhelyen és a telephelyeken 
meglévő szakemberek bekapcsolásával, hálózatba fűzésével, a KRE-vel való együttműködésben 
meggyőződésünk szerint meg fogja tudni valósítani a Zsinati Tanács vonatkozó határozatában 
kitűzött célt, oktatási intézményeink magas szintű szakmai támogatását. A későbbiek során további 
telephelyekkel bővülhet a hálózat.

 Az RPI módosított alapító okiratának javasolt hatálybalépése: 2012. szeptember 1.
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A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ pEdAgógIAI IntéZEténEk
AlApító okIrAtA

(a 2012. május 25. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

 (1) Az intézmény neve:
 magyarországi Református egyház Pedagógiai Intézete.
 Az intézmény rövid megnevezése: Református Pedagógiai Intézet.
 Az intézmény nevének hivatalos rövidítése: RPI.
 Az intézmény angol neve: Reformed Pedagogical Institute [of the Reformed Church in hungary].

 (2) Az intézmény alapítója:
 magyarországi Református egyház zsinata [ZS. 730/1994. számú határozat]
 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (3) Az alapítás időpontja: 1994.	szeptember	27.

 (4) Az intézmény fenntartója:
 magyarországi Református egyház zsinata
 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (5) Az intézmény feladat-ellátási helye:
 Intézmény székhelye: 4026 Debrecen, füvészkert u. 4.
 Intézmény telephelyei: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
	 	 2750	Nagykőrös,	Hősök	tere	5.
  3530 miskolc, Kálvin J. u. 2.

 (6) Az intézmény pecsétje: 
 Az intézmény hivatalos pecsétjének köriratában a Református Pedagógiai Intézet felirat és az 

intézmény székhelyének címe, a pecsét középén az mRe címerére utaló bárányos embléma látható. 

 (7) Az intézmény típusa:
 országos feladatot ellátó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény.
	 Az	intézmény	a	megyei	és	a	fővárosi	köznevelés-fejlesztési	tervekkel	összhangban	működik.
 Az intézmény önálló jogi személy.

 (8) Az intézmény alaptevékenysége:

szakfeladatszám teáoR-szám megnevezés

8560 Oktatást	kiegészítő	tevékenység

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
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 (9) Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

 (10) Az intézmény feladatai:
 Az intézmény feladatai körében különösen: 
 – ellátja, illetve szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmé-

nyek számára, 
	 –	 szakmai	támogatást	ad	a	működésükhöz	tájékoztatással,	tanácsadással,	koordinációval,
 – kutattatja, feldolgozza és megismerteti a magyar református iskolák pedagógiai és kulturális ha-

gyományait, 
 – felügyeli a református iskolák szellemiségének és hitvalló értékrendjének alakulását, 
 – részt vesz a közoktatási intézmények érdekképviseleti munkájában,
 – a közoktatásban érintett korosztályok számára biztosítja és fejleszti a református hit- és erkölcs-

tanoktatás szakmai feltételrendszerét, 
 – fejleszti a református katechézis tartalmi és módszertani támogatórendszerét, segédeszközeit.
 Az intézet középtávú munkaterv és éves munkaterv alapján dolgozik.

szakfeladatszám teáoR-szám megnevezés

8559 Máshova	nem	sorolt	felnőtt-	és	egyéb	oktatás

855935 szakmai továbbképzések

7220 társadalomtudományi, humán kutatás

581100 5811 Könyvkiadás

581400 5814 Folyóirat,	időszaki	kiadvány	kiadása

581900 5819 egyéb kiadói tevékenység

5829 egyéb szoftverkiadás

582000 szoftverkiadás

591000 Film-,	video-,	televízióműsor-gyártás

592000 hangfelvétel készítése, kiadása

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

639990 6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás

940000 9499 máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4478 egyéb más új áru kiskereskedelme
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	 Az	 intézmény	 az	 állami	 és	 az	 egyházi	 jogszabályoknak	megfelelően,	 az	 SZMSZ-ben	 részletezett	
módon látja el az alábbi pedagógiai szakmai szolgáltatásokat:

 a) Pedagógiai értékelés,
 b) Szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 c) Pedagógiai tájékoztatás,
 d) Tanügyigazgatási szolgáltatás az MRE 1995. évi II. törvény 20.§ alapján,
 e) A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
 f) A tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 g) Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
 h) A közoktatás-fejlesztési pályázatok lebonyolítását segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 i) A különleges gondozás feladatait segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 j) A konfliktuskezelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 k) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő pedagó-

giai-szakmai szolgáltatások,
 l) Az országos mérési-értékelési tevékenységet segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 m) Kapcsolatrendszer kiépítése,
 n) Szervezeti kultúra fejlesztés.

 (11) Az intézmény működése:
	 Az	intézmény	fenntartója	közreműködő	szervezet	bevonásával	az	intézmény	működtetésére	vonatkozó	

megállapodást köthet.
	 Az	intézmény	működési	rendjét	az	SZMSZ	szabályozza.

 (12) A feladatellátást szolgáló vagyon:
 – Az intézmény székhelyén és telephelyén rendelkezésére állnak a feladatok ellátásához szükséges 

helyiségek és termek, tárgyi eszközök.
	 –	 A	fenntartási	és	működési	költségeket	az	évente	összeállított	és	a	fenntartó	által	jóváhagyott	költ-

ségvetés biztosítja. 
	 –	 Az	intézmény	a	felsorolt	feladati	körben	a	mindenkori	hatályos	jogszabályoknak	megfelelően	be-

vételt	eredményező	tevékenységet	is	folytathat.	Az	ebből	a	tevékenységből	származó	nyereséget	
az intézmény az alapfeladatainak ellátáshoz használja fel. A várható nyereséget az évi költségve-
tés	tervezésénél	figyelmen	kívül	kell	hagyni.

	 –	 Az	intézmény	működését	biztosító	bevételek:
 – zsinati támogatás, fenntartói hozzájárulás,
 – állami hozzájárulás, támogatás,
	 –	 kiegészítő	illetve	működési	támogatás,
 – gyülekezeti adományok, kül- és belföldi jogi és magánszemélyek hozzájárulásai és adományai,
 – költségtérítések, térítési, szolgáltatási, vállalási díjak.

 (13) A vagyon feletti rendelkezés joga:
	 Az	intézményt	a	működéséhez	szükséges	ingatlanok	esetében	használati	jog	illeti	meg.	Az	ingóságok	

és más vagyonelemek (bútorzat, irodai és oktatási eszközök, szellemi javak, könyvek, készletek 
stb.)	az	intézmény	tulajdonában,	illetve	használatában	állnak.	Az	intézmény	megszűnése	esetén	az	
az	 intézmény	 tulajdonában	 lévő	vagyon	a	 fenntartóra,	a	használati	 joggal	 rendelkezésre	bocsátott	
vagyon a rendelkezésre-bocsátóra száll vissza.

 Az intézmény a használati joggal rendelkezésre bocsátott vagyonelemeket nem jogosult elidegeníteni, 
bérbe adni, vagy megterhelni, különösen biztosítékként felhasználni. 

 (14) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
 Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretei között, a fenntartó által megjelölt 

közreműködő	szervezet	bevonásával,	részben	önállóan	gazdálkodik.	
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 (15) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
 Az intézet élén igazgató áll, aki az intézményt képviseli.
 Az igazgatót az Igazgatótanács és a zsinat oktatásügyi Bizottsága véleményének törvény szerinti 

figyelembevételével,	a	Zsinat	elnöksége	pályázat	vagy	meghívás	útján	bízza	meg	5	esztendőre	és	
menti fel.

 (16) A fenntartói irányítás rendje:
 A fenntartói jogkörhöz tartozó jogosítványokat a zsinat nevében a zsinat elnöksége az szmsz-ben 

foglaltak szerint gyakorolja

(17) Jelen okiratba foglaltakat a zsinat 2012. május 25-én kelt ZS.- 191/2012.05.25. számú határozatával 
fogadta el.

(18) Jelen alapító okirat 2012. szeptember 1-vel lép hatályba. 

	 A	 jelen	 alapító	 okiratban	 nem	 szabályozott	 kérdésekben	 az	 intézmény	 szervezeti	 és	 működési	
szabályzata	illetve	a	nemzeti	köznevelésről	szóló	2011.	évi	CXC.	törvény	és	a	törvényhez	kapcsolódó	
ágazati jogszabályok, valamint a magyarországi Református egyház törvényei az irányadóak.

 
Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA AZ EgységEs rEFormátUs pEdAgógIAI sZAksZolgálAt
és A nevelőszülői hálózAt AlApító okirAtánAk MódosításA tárgyábAn
ZS. - 190/2012.05.25.

 1. A zsinat jóváhagyja az egységes Református Pedagógiai szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt 
módosított alapító okiratát. 

 2. A	Zsinat	jóváhagyja	a	Nevelőszülői	Hálózat	egységes	szerkezetbe	foglalt	módosított	alapító	okiratát.	
 3. A zsinat felkéri és felhatalmazza a zsinat elnökségét az alapító okiratok módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalására és aláírására.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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AlApító okIrAt
az egységes református pedagógiai szakszolgálat részére

(A 2012. május 25-i módosításokkal egységes szerkezetben)

 (1) Az intézmény hivatalos elnevezése:
	 Magyarországi	 Református	 Egyház	 Egységes	 Pedagógiai	 Szakszolgálata,	 Fejlesztő	 Iskolája	 és	

óvodája, rövidített elnevezés: egységes Református Pedagógiai szakszolgálat (eRPsz)

 (2) Az intézmény feladatellátási helye:
 2.1. Az intézmény székhelye: 6400 Kiskunhalas, Dr. monszpart László utca. 1. 
 2.2. Az intézmény tagintézményei:
  A tagintézmény neve: Bethesda KIDsz – eRPsz Kora-gyermekkori Intervenció 
  és Diagnosztikai szolgáltató tagintézmény
  A tagintézmény címe: 1146 Budapest, hungária krt. 200. B. épület
  A tagintézmény neve: eRPsz Debreceni tagintézménye
  A tagintézmény címe: 4026 Debrecen, füvészkert u. 4.

 (3) Az alapító és a fenntartó neve és székhelye:
 3.1. Az intézmény alapítója:
  magyarországi Református egyház [ZS. - 117/2000. számú határozat]
  1146 Budapest, Abonyi u. 21.
 3.2. Az alapítás időpontja: 2000. május 5.
 3.3. Az intézmény fenntartója:
  magyarországi Református egyház zsinata
  1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (3) Az intézmény típusa: egységes	pedagógiai	szakszolgálat,	fejlesztő	iskola	és	óvoda	
  Az intézmény egységei:
 a) Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ
 b) Fejlesztő felkészítő központ
 c) Fejlesztő iskola és óvoda
 d) A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek-

kel nevelkedő valamint tanuló gyermekek és fiatalok különleges gondozását ellátó központ
 e) Tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
 f) Nevelési tanácsadó és logopédiai intézet
 g) Utazó szakember-hálózat
 h) Gyógytestnevelés

 (5) Az intézmény feladatainak megnevezése: 
 5.1. Az intézmény alaptevékenysége 
  8510 Iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés 
  Sajátos	nevelési	igényű	(értelmileg	akadályozott,	autista,	halmozottan	fogyatékos)	gyer-

mekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 4 vegyes életkorú óvodai csoport-
ban, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás.

  8520 Alapfokú oktatás
  Fejlesztő	felkészítés,	logopédiai	ellátás,	gyógypedagógiai,	konduktív	pedagógiai	ellátás,	

fejlesztő	iskola,	magántanulók	ellátása,	készségfejlesztő	ellátás,	nevelési	tanácsadó,	uta-
zótanári szolgálat, bejáró tanulók ellátása, napközi foglalkoztatás.

  8560 Pedagógiai szakszolgálat
  Az intézmény alaptevékenysége és célja a magyarországi Református egyház hitelveinek 

és hagyományainak szellemében:
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	 –	 A	tanulási	képességeket	vizsgáló	szakértői	és	rehabilitációs	bizottságok	szakvéle-
ménye	alapján	a	sajátos	nevelési	igényű	gyermekek,	tanulók	különleges	gondozása,	
illetve a magántanulói oktatás során a rehabilitációs óraszám biztosítása, a korai 
fejlesztés	és	gondozás,	az	óvodai	nevelés	a	fejlesztő	felkészítés,	az	iskolai	előkészí-
tő	oktatás	a	gyógypedagógiai	(konduktív	pedagógiai)	nevelés,	oktatás,	a	fejlesztő	
iskolai oktatás, és a nappali szociális ellátás, valamint tevékenységeiben a nemzeti-
ségekhez	és	etnikumokhoz	tartózó	gyermekek	esélyt	kiegyenlítő	ellátása;

 – A sajátos nevelési-oktatási igény A és B csoportjaiba tartozás diagnosztizálása A be-
illeszkedést	tanulást,	magatartást	befolyásoló	fejlődési	nehézség	diagnosztizálása;

 – A szükséges többletpedagógiai ellátás tervezéséhez, kivitelezéshez segítségnyújtás 
a	problémakörnek	megfelelő	szakmai	területet	ismerő	szakemberek	biztosításával,	
úgy a tantermi munkában, mint az egyéni és kiscsoportos rehabilitáció és fejlesztés, 
foglalkoztatás alkalmával;

	 –	 Korai	fejlesztést	biztosítsa	a	harmonikus	fejlődés	veszélyeztetettségével	született,	il-
letve	a	sérültséggel	fejlődő	gyermekeknek,	szüleiknek	pedagógiai	és	egyéb	szakmai	
segítséget nyújtsa a gyermek ellátásához;

	 –	 Pedagógiai	 és	 egyéb	 szakmai	 segítséget	 nyújtsa	 a	 hozzáforduló	 eltérő	 nevelési	
igénnyel	 fejlődő	 (súlyos	 érzékszervi,	 mozgás,	 érzelmi,	 értelmi	 valamint	 halmozott	
hátrányokkal	növekedő)	gyermekek	fejlesztő	felkészítéshez,	oktathatóságuk	esélye-
inek	kiszélesítéséhez,	befogadásukhoz	a	közoktatási	intézmény	rendszer	különböző	
szintjeibe és típusaiba;

 – tevékenységén belül kiemelten biztosítsa a mRe közoktatási intézményeiben nevel-
kedő	és	tanuló	gyermekek	eltérő	nevelési-oktatási	igényeinek	feltárását,	a	zavarok	
és	nehézségeik	 írásba	 foglalt	összegzését,	és	a	megfelelő	szakirányú	pedagógiai	
fejlesztés támogatását;

	 –	 A	befogadó	pedagógusok	munkájához	biztosítsa	a	megfelelő	szakirányú	támogatást,	
valamint	az	óvoda,	iskola	vezetőinek	a	széleskörű	információs	és	segítő	hátteret;

	 –	 A	 sajátos	 nevelési	 igényű	A	 és	B	 csoportjába,	 valamint	 a	 beilleszkedési,	 tanulási	
és	magatartási	nehézséggel	fejlődő	gyermekek	szüleinek,	biztosítani	a	szaktanács-
adást és a neveléshez szükséges információkat,

	 –	 Kollégium	a	gyógypedagógiai	és	rehabilitációs	ellátásban	részesülő	gyermekek	szá-
mára,	akkor,	amikor	a	lakóhelyükön	nincs	lehetőségük,	a	megfelelő	közoktatási	ellá-
tásra

	 –	 Pedagógiai	szakszolgálat	keretében,	a	kötelező	testnevelési	óra	helyett	gyógytest-
nevelés biztosítása, a szakorvosi véleményben foglaltak szerint a II. kategóriába so-
rolt gyermekek esetében a 11/1994 MKM r 1. számú	mellékletének	6.7.	pontjaiban	
szereplők	alapján.	

 –  A szociális szolgáltatások, alapellátási formája szerinti nappali ellátás szervezése,a 
harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 
képes, de felügyeletre szoruló halmozottan sérült és fogyatékos, illetve autista sze-
mélyek nappali ellátása, a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok, valamint 
az	alapvető	higiéniai	szükségletek	kielégítésének,	továbbá	igény	szerint	a	napközbe-
ni étkeztetés biztosítása

  – A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított bentlakásos, ápolást, gon-
dozást	nyújtó	ellátás	biztosítása	az	értelmi	akadályoztatással	élő	illetve	halmozottan	
sérült	gyermekek	és	fiatalok	számára	az	1993.	III.	sz.	tv.

 5.2. Az intézmény országos feladatokat lát el a református közoktatási intézmények tekinteté-
ben, valamint a szociális ellátás tekintetében.
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 5.3. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
	 TEÁOR	 8560			 Oktatást	kiegészítő	tevékenység
 teáoR 5626 egyéb vendéglátás (munkahelyi étkezés)
 teáoR  5590 Kollégium
 teáoR  8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás
	 TEÁOR		 7220		 Társadalomtudomány,	humán	kutatás	–	fejlesztés	
 teáoR  9499  máshová nem sorolt egyéb közösségi szolgáltatások 
	 TEÁOR		 8730	 Idősek	és	fogyatékosok	bentlakásos	ellátása
	 TEÁOR		 8810		 Idősek,	fogyatékosok	szociális	ellátása	bentlakás	nélkül
 teáoR  8899  m. n. s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 teáoR  9499  m. n. s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység

 (6) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
 6.1. A feladatellátást szolgáló vagyon:
 – A feladatok ellátásához rendelkezésére állnak:
	 –	 a	Semmelweis	Halasi	Kórház	Nonprofit	Korlátolt	Felelősségű	Társasággal	kötött	

bérleti megállapodás alapján a 2264/8 hrsz.	alatt	 található	 ingatlanon	fekvő,	01	
számú épületében található, leltár szerint nyilvántartott helyiségek; 

 – a természetben 1146 Budapest, hungária krt. 200. B épület címen található 
29786/2 hrsz. épület, melynek tulajdonosa a fenntartó magyarországi Református 
egyház;

 – a természetben 4026 Debrecen, füvészkert u. 4. címen található ingatlan, mely-
nek tulajdonosa a tiszántúli Református egyházkerület;

 – zsinati támogatás
 – gyülekezeti adományok
 – állami támogatás
 – Kiegészítő	támogatás
 – Az	oktató,	nevelő,	fejlesztő,	és	rehabilitációs	munkát	az	ERPSZ	leltárban	nyilvántar-

tott tárgyi eszközök segítik, melyet az eRPsz szabadon használhat. A fenntartási és 
működési	 költségeket	 az	 évente	 összeállított	 és	 a	 fenntartó	 által	 jóváhagyott	 költ-
ségvetésben	kell	előirányozni.	Az	ERPSZ	mindenkori	hatályos	jogszabályok	alapján	
anyagi	haszonszerzésre	 irányuló	 tevékenységet	 is	 folytathat.	Az	ebből	a	 tevékeny-
ségből	származó	nyereséget	–	ha	azt	az	alapfeladatainak	ellátáshoz	használja	fel	–	az	
évi	költségvetés	megállapításánál	figyelmen	kívül	kell	hagyni.

 6.2. A vagyon feletti rendelkezés joga:
	 	 Az	intézmény	rendelkezésére	álló	vagyontárgyakat	a	nevelő	oktató,	fejlesztő,	és	rehabili-

tációs feladatinak ellátásához szabadon használhatja. Az intézmény székhelyeként ren-
delkezésére	álló	ingatlantannal	kapcsolatban	a	Semmelweis	Halasi	Kórház	Nonprofit	Kor-
látolt	Felelősségű	Társasággal	kötött	bérleti	megállapodás	alapján	a	megállapodásban	
szereplő	módon	jár	el.	A	használt	ingatlanokat	az	intézmény,	nem	jogosult	elidegeníteni,	
bérbe	adni,	illetőleg	biztosítékként	felhasználni.	Az	ingó	vagyon	az	ERPSZ	leltárát	képezi,	
változása az eRPsz költségvetésének és mérlegbeszámolójának része.

 (7) Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető 
  maximális gyermek- és tanulólétszám:
 7.1. A székhelyen:
	 –	 Gyógypedagógiai	tanácsadó,	korai	fejlesztő	és	gondozó	központ	 100	fő
	 –	 Fejlesztő	óvoda	 28	fő
	 –	 Fejlesztő	felkészítő	központ	 20	fő
	 –	 Fejlesztő	iskola	 60	fő
	 –	 A	sajátos	nevelési	igényű	gyermekek,	tanulók	különleges	gondozását	ellátó	központ
  (megállapodás alapján)
 – Nevelési tanácsadó és logopédiai intézet (megállapodás alapján)
 – utazó szakember-hálózat (megállapodás alapján)
 – gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatban (megállapodás alapján)
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 7.2. A tagintézményben:
	 –	 Gyógypedagógiai	tanácsadó,	korai	fejlesztő	és	gondozó	központ	 70	fő
  Az intézmény által ellátott közoktatási feladatok normatíva jogcímeit a függelék tartal-

mazza.

 (8) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
	 	 Az	ERPSZ	vezetőjét,	azaz	az	ERPSZ	igazgatóját	a	fenntartó	Magyarországi	Református	Egyház	Zsi-

natának határozata alapján, a zsinat elnöksége bízza meg illetve nevezi ki nyilvános pályázat alapján, 
a	nevelőtestületet,	az	 Igazgatótanácsot	és	a	Zsinat	Oktatásügyi	Szakbizottságát	meghallgatva,	és	
gyakorolja	felette	a	munkáltatói	jogokat.	A	munkaszerződést	a	Zsinat	elnöksége	írja	alá.	

  A kinevezés hat évre szól. A kinevezés feltételei: 
	 –	 felsőfokú	pedagógiai	végzettség,	szakképzettség,
 – nyolcéves szakmai gyakorlat,
 – vezetésre való alkalmasság,
 – református egyháztagság,
 – erkölcsös életvitel, rendezett magánélet.
	 	 Az	igazgató	az	ERPSZ	képviselője.	A	munkáltatói	jogokat,	a	kötelezettség	vállalási	és	utalványozási	

jogokat gyakorolja a mindenkori hatályos állami és egyházi rendelkezések szerint.

 (9) A fenntartói irányítás rendje
  A fenntartó az egyházi és állami jogszabályokban meghatározott fenntartói jogok és kötelességek 

gyakorlására	Igazgatótanácsot	hoz	létre,	illetve	működtet.	
  A zsinat fenntartói hatáskörben tartja:
 – az alapító okirat módosítását;
 – a gazdálkodási jogkör meghatározását;
 – a költségvetés illetve a költségvetési beszámoló jóváhagyását, vagy a jóváhagyás 

megtagadását;
	 –	 az	intézmény	vezetőjének	megbízását	illetve	kinevezését,	és	felette	a	kiemelt	munkál-

tatói jogok gyakorlását;
	 –	 az	intézmény	gazdálkodásának	ellenőrzését.
  Az Igazgatótanács feladatai:
	 –	 felügyeli	és	ellenőrzi	a	ERPSZ	teljes	működését,
 – védi és képviseli a eRPsz érdekeit, állami, önkormányzati és egyéb szerveknél
	 –	 megivtatja	az	intézmény	igazgatójának	beszámoló	jelentéseit,	mielőtt	azok	a	fenntar-

tó testület elé kerülnének,
 – javaslatot tesz a fenntartónak az intézmény igazgatójának kinevezésére,
	 –	 az	 intézmény	 alkalmazottainak	munkaszerződései	 az	 Igazgatótanács	 jóváhagyása	

után	válnak	jogerőssé
 – az Igazgatótanács az alkalmazottak másodfokú fegyelmi hatósága
	 –	 megtárgyalja	és	a	fenntartó	elé	terjeszti	az	intézmény	egységes	szervezeti	és	műkö-

dési szabályzatát
	 –	 megtárgyalja	és	döntési	javaslattal	előterjeszti	a	fenntartó	testületnek	az	intézmény	

költségvetését, gazdasági ügyeit,
 – meghatározza az ellátási díjakat, az esetleges tandíjat,
	 –	 dönt	a	fizetési	kedvezmények	alapelveiről	és	mértékéről.

 (10) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
	 	 Az	 intézmény,	mint	a	Magyarországi	Református	Egyház	keretében	működő	önállóan	gazdálkodó	

intézmény, a jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan gazdálkodik. Az egyház háztartásáról 
szóló	hatályos	törvény	szerint	képviselője	az	igazgató	és	helyettesei.	Kiadmányozási	és	banki	aláírói	
jogosultsággal	is	ők	rendelkeznek.	A	költségvetést	az	intézmény	készíti	el,	amelyet	az	Igazgatótanács	
fogad el és a zsinati tanács hagy jóvá. Az eRPsz gazdálkodását a fenntartó számvizsgáló bizottsága 
ellenőrzi	és	tesz	jelentést	a	Zsinati	Tanácsnak	és	a	Zsinat	elnökségének.	A	gazdálkodási	ellenőrzés	
megállapításai alapján intézkedésre a zsinat elnöksége az Igazgatótanács útján jogosult.

Budapest, 2012. május 25.
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AlApító okIrAt
a Magyar református gyermekvédelmi szolgálat – nevelőszülői hálózat részére

(A 2012. május 25-i módosításokkal egységes szerkezetben)

 (1) Az intézmény teljes neve: 
	 	 Magyar	Református	Gyermekvédelmi	Szolgálat	–	Nevelőszülői	Hálózat

 (2) Az intézmény rövidített neve: 
  magyar Református gyermekvédelmi szolgálat

 (3) Az intézmény székhelye: 
  1146 Budapest, hungária krt. 200.

 (4) Az intézmény telephelye:
  4026 Debrecen, füvészkert u. 4.

 (5) Az intézmény alapítója, címe: 
  magyarországi Református egyház
  1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (6) Az intézmény fenntartója: 
  magyarországi Református egyház
  1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (7) Az intézmény működtetője: 
  magyarországi Református egyház szeretetszolgálati Iroda
  Címe: 1146 Budapest, hungária krt. 200.

 (8)  A szolgáltató tevékenység végzésére használt ingatlanok: 
 székhely: magyarországi Református egyház 
 Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. 
	 	 Hrsz:	32761
  A használat jogcíme: fenntartó saját tulajdona
 Irodahelyiségek: magyarországi Református egyház szeretetszolgálati Iroda
  Cím: 1146 Budapest, hungária krt. 200.
	 	 Hrsz:	29768/2
  A használat jogcíme: ingyenes használat

  országos Koordinációs Központ
  4026 Debrecen, füvészkert u. 4.
  A használat jogcíme: bérlet

 (9) Az intézmény felügyeleti szervei: 
  általános felügyelet: magyarországi Református egyház zsinata
 – általános szakmai és törvényességi felügyelet: magyarországi Református egyház 

szeretetszolgálati Iroda
	 –	 A	tevékenység	törvényességi	felügyelete:	Budapest	Főváros	Kormányhivatala

 (10) Az intézmény jogállása: 
  Az intézmény nem önálló jogi személy

 (11) Az intézmény típusa:
	 	 Nevelőszülői	hálózat
  otthont nyújtó, szakellátást biztosító gyermekvédelmi intézmény
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 (12) Az intézmény alaptevékenysége:
  gyermekvédelmi szakellátás 
	 	 TEÁOR	szám	szerint:	8790	Egyéb	bentlakásos	ellátás

	 	 Az	intézmény	az	alábbi,	sajátos	nevelési	igényű	gyermekeket	is	elláthatja:
	 	 	 A	sajátos	nevelési	 igényű	gyermek,	tanuló	az	a	különleges	bánásmódot	 igénylő	gyermek,	tanu-

ló,	 aki	 a	 szakértői	 bizottság	 szakértői	 véleménye	 alapján	mozgásszervi,	 érzékszervi,	 értelmi	 vagy	
beszédfogyatékos,	 több	 fogyatékosság	együttes	előfordulása	esetén	halmozottan	 fogyatékos,	au-
tizmus	spektrum	zavarral	vagy	egyéb	pszichés	fejlődési	zavarral	(súlyos	tanulási,	figyelem-	vagy	ma-
gatartásszabályozási zavarral) küzd.

   továbbá elláthatja azon a gyermeket, akik a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján: beillesz-
kedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdenek.

 (13) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: –

 (14) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
	 	 Az	intézmény	vezetőjét	a	Magyarországi	Református	Egyház	Zsinatának	Elnöksége	nevezi	ki,	határo-

zott	időre.

 (15) Az intézmény képviseletére jogosult személy:
	 	 Magyar	Református	Gyermekvédelmi	Szolgálat	intézményvezetője	

 (16) Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
  Az intézmény részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit 

és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.

 (17) Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke: –

 (18) Az alapítás időpontja: 
	 	 2008.	november	20.	A	szolgálat	2009.	január	1-től	kezdte	meg	működését.

 (19) Jelen Alapító okirat módosítást a zsinat 2012. május 25-én kelt 190/2012.05.25 számú határozatával 
fogadta el.

  Jelen alapító okirat 2012. szeptember 1-én lép hatályba.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A 2012. évI doBos károly-díj odAítélésE tárgyáBAn
ZS. - 203/2012.05.25.

 1.	 A	Bíráló	Bizottság	 felhívására	 az	 előírt	 határidőig,	 2012.	március	 10-ig	 2	 db	 felterjesztés	 érkezett. 
A Bíráló Bizottság 2012. május 4-én a felterjesztések áttekintése után úgy határozott, hogy 2012-ben 
a	díjra	nem	tud	senkit	a	Zsinat	döntésére	előterjeszteni.

 2.	 A	Zsinat	kéri,	hogy	a	jelöltekre	vonatkozó	felterjesztések	a	jövőben	csak	szolgálati	úton	történjenek.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

A ZsInAt hAtároZAtA A 2012. évI rEFormátUs pEdAgógUs díjAk odAítélésE tárgyáBAn
ZS. - 204/2012.05.25.

 1. A magyarországi Református egyház zsinata – az oktatásügyi szakbizottság javaslatára – 2012-ben 
a makkai sándor-díjat Baranya Pálné ny. igazgató asszonynak, magai margit kórházpedagógusnak 
és schwarcz István tanár úrnak adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli ma-
gatartásuk érdemeként.

 2.	 Az	Imre	Sándor-díjra	vonatkozó	előterjesztését	az	Oktatási	Bizottság	visszavonja,	és	új	előterjeszté-
sét	a	Zsinat	őszi	ülésén	ismerteti.

 3.	 A	Zsinat	kéri,	hogy	a	jelöltekre	vonatkozó	felterjesztések	a	jövőben	csak	szolgálati	úton	történjenek.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A rEFormátUs dIAkónIáBAn sZolgálók 
2012. évI kItüntEtésénEk odAítélésE tárgyáBAn
ZS. - 205/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	a	Kiss	Ferenc-díjat	2012.	évben	a	következő	személyeknek	adományozza:	Kontha	Benőné	
– majosházi Református egyházközség, Pincés Julianna – miskolc-tetemvári Református egyházköz-
ség.

 2.	 A	Zsinat	a	Juhász	Zsófia-díjat	2012.	évben	a	következő	személyeknek	adományozza:	Kövér	Imre	–	
sajósenyei fÉszeK fogyatékosok Református ápoló – gondozó otthona, Dr. szentesi Andrásné – 
ceglédi molnár mária Református fogyatékos ápoló- gondozó otthon.

 3.	 A	Zsinat	kéri,	hogy	a	jelöltekre	vonatkozó	felterjesztések	a	jövőben	csak	szolgálati	úton	történjenek.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A tényFEltáró történésZ BIZottság BEsZámolójA tárgyáBAn
ZS. - 206/2012.05.25.

A zsinat a tényfeltáró történész Bizottság beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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beszáMoló Az Mre tényfeltáró tÖrténész bizottságA tevékenységéről

A magyarországi Református egyház tényfeltáró történész Bizottság (továbbiakban ttB) legutóbbi, az mRe 
zsinata elé múlt év novemberében terjesztett beszámolója óta munkánk java részét a tényleges levéltári 
anyaggyűjtés	tette	ki.	Ez	kiegészült	a	régóta	tervezett	interjúk	készítésével.

Az	anyaggyűjtés	java	részét	az	ÁEH	és	az	ÁBTL	iratainak	feltárása	tette	ki	az	elmúlt	időszakban.	Továbbra	is	
azt	a	módszert	követtük,	hogy	konkrét	ügyeket,	adatokat	gyűjtünk	ki	a	 levéltári	 iratokból,	ezek	aztán	egésszé	
összeállva	 alakítják	 ki	 a	 rendszer	 működésének	 képét.	 Az	 ÁBTL-ben	 folyó	 kutatás	 során	 is	 áttértünk	 erre	 a	
módszerre. 

A	TTB-hez	érkező	másolatok	adminisztrációja	során	a	kutatók	levéltári	látogatásairól	pontos	kimutatás	készült	
az	adott	levéltár	kutatótermi	igazolásával,	a	fénymásolatok	egyeztetett	időpontban	a	Zsinati	Levéltárnak	leadásra	
kerülnek, az áttekintett iratokról készült jegyzeteket egy kutató CD-n is átnyújtotta a zsinati Levéltárnak.

A ttB tagjait többször megszólították a sajtó munkatársai, nyilatkozatainkat a minimális információközlésre 
igyekszünk szorítani. hangsúlyozzuk, hogy a zsinat azzal a céllal hozta létre a tényfeltáró Bizottságot, hogy 
a	múltfeltárás	 hosszú	 ideje	 vajúdó	 kérdésben	megoldás	 szülessen,	 az	 elsődleges	 cél	 az	 alapos	 forrásfeltáró	
munka, csak ez után következhet a teljes történelmi összefüggésben a nyilvános közreadás.

A forrásfeltárás érdekében a ttB újabb munkatársak bevonását tartja indokoltnak, érdemi munkát a felkért 
történészek közül csak két kolléga végez. A ttB-n belül ennek kapcsán is felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi 
zsinati ciklusban mennyi munkát tudunk elvégezni. Javasoljuk, hogy a zsinati tanács felkérésére a már megalakult 
Értékelő	Bizottság	 kezdje	meg	 az	 összegyűlt	 forrásanyag	 áttekintését,	 a	 későbbi	 közlésre	 való	 előkészítését.	
Felmerült	 történész	szakemberek	bevonása	a	közzétételt	előkészítő	feladatokba,	e	kérdésben	a	TTB	tagjainak	
véleménye megoszlik, a döntés természetesen a zsinati tanács kezében van.

Ami	működésünk	anyagi	hátterét	illeti,	a	Zsinat	által	jóváhagyott	idei	költségvetésünk,	a	költségvetési	tételek	
átszervezése	révén,	az	anyaggyűjtéshez	az	előző	évekhez	képest	jobb	lehetőséget	biztosít.

Budapest–Debrecen–sárospatak, 2012. május 2.

Dr. Horváth Erzsébet,
Dr. Szabadi István, 
Dr. Dienes Dénes

A ZsInAt hAtároZAtA A ZsInAtI IFjúságI FórUm BEsZámolójA tárgyáBAn
ZS. - 207/2012.05.25.

A zsinat a zsinati Ifjúsági fórumról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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BEsZámoló A ZsInAtI IFjúságI FórUmról

A	fórumon	több	csoportban	fogalmaztak	meg	javaslatokat	a	fiatalok.	Első	és	legfontosabb,	hogy	igényük	van	a	
személyes	kapcsolatra,	a	beszélgetésre.	Meglátásuk	szerint	nemcsak	a	hívők	és	nem-hívők,	hanem	a	lelkész	és	a	
hívek	között	is	fal,	kommunikációs	gát	húzódik.	Fontosnak	tartják,	hogy	szeretettel,	de	őszintén	fogalmazhassanak	
meg	kérdéseket	lelkészeiknek,	és	hogy	kapjanak	ők	is	ilyeneket.	Fontosnak	tartják	az	elfogadást,	és	javasolták	
fiatal	presbiterek	bevonását	is	a	gyülekezet	életébe.	Továbbá	a	teológusképzésben	hiányolják,	hogy	a	lelkészek	
nem	töltenek	el	több	időt	a	fiatalok	között,	mielőtt	kikerülnének	a	szolgálatba.

Számos	 kérdésről	 egyszerűen	 nem	 lehet	 beszélni	 az	 egyházban	 –	 vélték	 a	 fiatalok.	 Szerintük	 tabutéma	 a	
betegség,	függőség	kérdése,	az	érzelmek	(szerelemtől,	szexuál-etikától	a	félelmekig,	kétségekig),	a	társadalmi	
helyzet.	 Felhívták	 a	 figyelmet	 a	 keresztyén	 képmutatásra:	 sokan	 egy	 külső	 elvárásnak	 próbálnak	 görcsösen	
megfelelni,	 és	 ezért	 nem	 mernek	 beszélni	 a	 problémáikról,	 kérdéseikről,	 terheikről.	 Számos	 tabutémáról	
azért nem mernek beszélni, mert nincs róla semmilyen egyházi iránymutatás. határozott, ugyanakkor kifejtett 
álláspontra	 vágynak	 pl.	 a	 házasság	 előtti	 szexről	 vagy	 az	 önkielégítésről,	 és	 nyílt	 párbeszédet,	 a	 kérdezés	
lehetőségét.	Fórumok,	konferenciák,	internetes	kommunikáció	és	személyes	beszélgetések	szükségesek,	ahol	
szóba	kerülhetnek	a	tabunak	vélt	témák	(jó	példa	erre	a	tavalyi	erdélyi	Függőleges,	ahol	a	szexualitás	kérdéseivel	
foglalkoztak:	http://www.parokia.hu/hir/mutat/2297/).	A	fiataloknak	nagyon	hiányzik,	hogy	személyes	kapcsolatuk	
legyen a lelkészekkel! továbbá szeretnének élni azzal, hogy keresztyén szakembereket hallhassanak a 
tabutémáikról, és lelkészekkel együtt tárgyalják meg az adott kérdést.

Az	is	kiderült,	hogy	a	zene,	a	liturgia	is	fontos	a	fiataloknak.	Javaslat	hangzott	el	arra	nézve,	hogy	kerüljenek	be	
a kántorképzésbe más hangszerek is, pl. gitár, illetve, hogy az énekek kíséretében is legyen változatosabb a zenei 
eszköztár. szívesen látnának ifjúsági énekeket is a református liturgiában, illetve szeretnének bekapcsolódni 
a	 liturgia	 végzésébe	 igeolvasással,	 igés	 lapok	 osztásával,	 vagy	 akár	 az	 ifjúsági	 élet	 szervezésével.	 Nézőből	
résztvevők	 szeretnének	 lenni.	Pozitívan	nyilatkoztak	a	nem	hagyományos	hitéleti	 alkalmakról,	 az	ökumenikus	
imahétről,	illetve	a	24	órás	bibliafelolvasásról,	imaéjjelről	is.	Mint	mondták,	szükség	lenne	a	teológusok	kötelező	
bevonására	az	ifjúsági	munkába,	támogatni	az	ifjúsági	vezetőképzést,	új	ismeretekhez	juttatni	őket	pl.:	multimédiás	
készségek,	illetve	megerősíteni	a	kerületi	ifjúsági	referenseket,	hogy	minél	több	olyan	lelkipásztor	kerüljön	ki	a	
pályára,	akik	ismerősek	az	ifjúsági	munkában.	

Nagyon	 vágynak	 megtapasztalni	 a	 fiatalok	 a	 személyes	 kapcsolatot	 a	 lelkészükkel.	 Közös	 programokra,	
beszélgetésekre, kirándulásokra vágynak – közösségre a gyülekezeten belül is, de egyházmegyén belül is –, 
jónak	tartják	a	meglévő	találkozókat,	és	többet	szeretnének	belőlük.	

Összefoglalva: szeretnék, ha meghallgatnák a kérdéseiket, véleményüket közösségeikben, illetve a 
lelkészképzéssel,	liturgiával,	új	énekeskönyvvel	kapcsolatban.	A	fiatalok	vágynak	mindarra,	amit	az	egyház	adhat:	
közösségre	egymással	és	Istennel,	szolgálati	lehetőségekre,	közös	gondolkodásra	a	nehéz	kérdésekben	is.	
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A ZsInAt hAtároZAtA A rEFormátUs cIgánymIssZIós tAnács BEsZámolójA tárgyáBAn
ZS. - 208/2012.05.25.

A zsinat a Református Cigánymissziós tanács beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2012. május 25.

beszáMoló A cigányMissziós tAnács tevékenységéről

A	Magyarországi	Református	Egyház	cigánymissziójának	jelenlegi	legfőbb	szerve,	egyben	koordinációs	testülete	
az mRe zsinata ZS. - 47/2009.11.20. számú határozatával létrehozott Református Cigánymissziós tanács. A tanács 
tagjai	(2012.	április	18-állapot	szerint):	a	Dunamelléki	Református	Egyházkerület	részéről	Dani	Eszter	(lelkipásztor	–	
Bp.–Rákoskeresztúr;	egyházkerületi	cigánymissziós	referens);	a	Tiszáninneni	Református	Egyházkerület	részéről	
Csomós József (püspök), sohajda Levente (lelkipásztor – göncruszka, Vilmány, hejce); a tiszántúli Református 
Egyházkerület	részéről	Gregussné	Buzás	Irén	(lelkipásztor	–	Debrecen;	egyházkerületi	cigánymissziós	referens),	
Dr.	Gaál	Sándor	(esperes,	a	debreceni	teológia	tanszékvezető	egyetemi	docense),	dr.	Hadházy	Antal	(lelkipásztor,	
szociológus,	főiskolai	tanár;	a	Cigánymisszió	korábbi	vezetője),	a	Dunántúli	Református	Egyházkerület	részéről	
Kutasiné	Molnár	Boglárka	(lelkipásztor	–	Kaposmérő;	egyházkerületi	cigánymissziós	referens),	Vass	Edit	Szeréna	
(lelkipásztor – tatabánya), valamint heidfogel Pál (lelkipásztor – homokszentgyörgy, Istvándi, Darány, Kálmáncsa). 
A testület titkára 2010. november 9-e óta sohajda Levente.

A Cmt több tagja – köztük a korábbi elnök – az elmúlt évben egyéb elfoglaltságok miatt kénytelen volt távozni 
a	testületből;	a	tanács	jelenleg	12	fő	helyett	9	taggal	működik.	A	betöltetlen	helyekre	jelenleg	várunk	javaslatokat	
az	érintett	egyházkerületek	vezetésétől.

A	négy	egyházkerület	mindegyikében	van	önálló	felelőse	a	cigánymissziónak:	Barnóczki	Anita	a	Tiszáninneni	
Református egyházkerületben, Dani eszter a Dunamelléki Református egyházkerületben, gregussné Buzás 
Irén a tiszántúli Református egyházkerületben, valamint Kutasiné molnár Boglárka a Dunántúli Református 
egyházkerület területén. (A négy egyházkerületi referens közül hárman a Cmt-nek is tagjai.)

Az egyház országos cigánymissziós referense 2010. augusztus 1-je óta Landauer Attila.
A	CMT	 szervezésében	 2012.	 április	 23-án	 a	Magyarországi	 Református	 Egyház	 Zsinati	 Hivatalában	 belső,	

református cigánymissziós konferencia került megrendezésre, melyen mind a négy egyházkerület cigánymissziós 
referense	 mellett	 számos	 gyülekezeti	 lelkész	 és	 egyéb	 munkatárs	 jelent	 meg	 az	 ország	 teljes	 területéről.	 
A	konferencia	legfőbb	kitűzött	célja	az	volt,	hogy	egy,	az	eddigieknél	átfogóbb	képet	nyerhessünk	az	egyházunk	
keretében	folytatott	cigánymissziós	munkáról,	s	hogy	közös	gondolkodás	kezdődhessen	a	továbblépésről,	azaz	
a	református	cigánymisszió	hatékonyabbá	tételéről.	(Részben	ennek	beindításához	a	rendezvényen	kiosztásra	
került	 Landauer	 Attila	 egy	 készülő,	 ciganisztikai	 bevezető	 írásának	 kézirata,	 mely	 egyébként	 a	 Wáli	 István	
Református Cigány szakkollégium már tananyagként használatos. Az írás nem titkoltan azzal a céllal is készült, 
hogy a hazai egyházak – s különösen is a magyarországi Református egyház – cigánymissziójának múltja az 
eddigi torz, igaztalan kép helyett a maga méltón és tudatosan vállalható valóságában váljon egyházon belül és 
kívül ismertté.)

A	 rendezvény	 résztvevőinek	 eddigi	 visszajelzései	 szerint	 a	 kitűzött	 céloknak	 sikerült	megfelelni,	 s	 valóban	
olyan	közös	gondolkodás	látszik	beindulni	egyházunk	cigánymissziót	(is)	végző	szolgálattevői	között,	amilyenre	
korábban még nem volt példa.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A konferenciára készülve, ennek részben háttéranyagaként készült el a jelenlegi református cigánymissziós 
kezdeményezések eddigi legteljesebb számbavétele. (hasonló konferencia legközelebb a tiszáninneni 
Református egyházkerület munkatársainak szervezésében, 2012 augusztusában várható.)

Tekintve,	hogy	a	cigánymissziós	munka	nem,	illetve	nem	szükségszerűen	válik	el	a	református	lelkipásztorok	
mindennapi gyülekezeti munkájától, csak nagyjából tudjuk, hogy a körülbelül 1200 mai, magyarországi református 
gyülekezet	 közül	 70–80	 között	 lehet	 azoknak	 a	 száma,	 ahol	 rendszeresen	 folyik	 valamilyen	 cigánymissziós	
tevékenység.	 Ezeknek	 egy	 igen	 jelentős	 része	 –	 szoros	 kapcsolatban	 a	 cigányság	 nagyobb	 tömbjeinek	
országon belüli elhelyezkedésével – Északkelet-magyarországon, azaz dominánsan a tiszáninneni Református 
egyházkerület területén van. (A magyarországi Református egyház négy egyházkerületének területén folyó 
cigánymissziós-,	 illetve	 főként	 cigány	 emberekre,	 közösségekre	 irányuló	 tevékenységek	 pontos	 felmérése	
jelenleg is zajlik.)

A református cigánymisszió szempontjából kiemelt fontosságú helyszínek az egyház két tanodája: a korábbi 
„Esélyt	adunk”	Tanoda	Vilmányban1	 (Borsod-Abaúj-Zemplén	megye)	és	az	„Almáskert”	Gyerekház	és	Tanoda	
Dencsházán2	(Baranya	megye).	(Tervben	van,	illetve	–	reményeink	szerint	–	közvetlenül	megvalósulás	előtt	áll	egy	
harmadik hasonló intézmény létrehozása, ugyancsak egy Baranya megyei helyszínen.)

fontos cigánymissziós esemény a Bethesda gyermekkórház és a Református missziói Központ (RmK) évente 
megrendezésre	 kerülő	 szűrőútja,	 az	 „út	 az	 életért”.	 A	 főként	 cigány	 közösségeket	 megcélzó	 egészségügyi	
szűrés	során	látás-,	hallás-,	vérnyomás-,	vércukorszint-	és	tüdőkapacitás	mérést,	valamint	egészségszociológiai	
felmérést végeznek az egyház orvosai és egyéb munkatársai.3

A református cigánymisszió szempontjából kiemelten fontos oktatási intézmény a 2011/2012-es tanévvel 
indult,	debreceni	székhelyű,	Wáli	 István	Református	Cigány	Szakkollégium.	Az	 intézmény	a	Keresztény	Roma	
Szakkollégiumi	Hálózat4	(KRSzH)	részeként	jött	létre,	és	jelenleg	16	felsőoktatásban	tanuló	cigány	fiatalnak	ad	
otthont, biztosít ösztöndíjat, valamint nyújt – közismereti, spirituális és társadalomtudományi területeken – képzést. 
A Wáli István szakkollégium két tekintetben egyedülálló a KRszh intézményei között. egyrészt ez az egyetlen 
szakkollégium, amelyik csak cigány, illetve részben cigány származású hallgatókat vett fel, másrészt pedig mert 
teljes	belső	vezetése	(Uhrin	Anikó	igazgató,	Gál	Csabáné	Rafael	Erzsébet	kollégiumi	titkár,	Tóth	József	intézményi	
lelkész) ugyancsak kizárólag cigány származású munkatársakból áll. (Az intézmény igazgatótanácsának jelenlegi 
tagjai:	Barnóczki	Anita,	dr.	Kósa	Karolina,	dr.	Fekete	Károly,	Győri	János	és	dr.	Kodácsy	Tamás.)5

A Wáli István Református Cigány szakkollégium oktatói között egyházunk munkatársai mellett (pl. horsai 
Ede,	 Kodácsy	 Tamás),	 több	 olyan	 kutató,	 szakértő	 is	 helyett	 kapott,	 aki	 kiemelkedő	 szakmai	 érdemein	 túl,	
szemléletében, értékrendjében is közel áll egyházunk hosszú távú (cigány)missziós elképzeléseihez (pl. forgács 
István, Nagy Pál).

 1	 Ez	 hivatalosan	már	 nem	 tanodaként,	 hanem	 közösségi	 házként	működik.	 (A	 korábbiakhoz	 nagy	mértékben	
hasonló funkcióval.)

 2	 Tislér	Géza	és	munkatársai	a	tavalyi	évben	egy	félórás	dokumentumfilmet	készítettek	a	dencsházai	tanodáról,	
mely	többször	is	sugárzásra	került	a	Magyar	Televízió	vallási	műsorai	között.

 3	 A	szűrőút	tavalyi	állomásai	Encsencs,	Jánd,	Békés,	Zamárdi,	Segesd,	Barcs,	Lenti,	Vilmány,	Olaszliszka,	Ózd,	
encs, Dencsháza, Kovácshida és sárpilis voltak. tekintve, hogy az etnikai hovatartozásról nyilvántartást nem 
vezethetünk,	csak	munkatársaink	meglehetősen	szubjektív	becsléseiből	 tudjuk,	hogy	a	szűrőút	által	elért,	bő	
ezer embernek körülbelül 90%-a lehetett cigány származású. 

 4 A KRszh további tagintézményei a Jezsuita Roma szakkollégium, a Bacsinszky András görögkatolikus Roma 
szakkollégium és az evangélikus Roma szakkollégium.

 5 2011. október 8-án a Wáli István Református Cigány szakkollégium részvételével alakult meg Budapesten a 
Roma	 Tehetségsegítő	 Tanács	 (RTT),	 melyben	 a	 WISZ	 a	 Jezsuita	 Roma	 Szakkollégiummal,	 a	 Romaversitas	
Alapítvánnyal,	valamint	a	Hungarian	Business	Leaders	Forum	(HBLF)	Romaster	nevű	alapítványával	közösen	a	
felsőoktatási	munkacsoport	tagja.
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Reményeink	 szerint	 az	 idei	 évvel	 Pécsett	 fogja	megkezdeni	működését	 a	Magyarországi	Református	Egyház	
második cigány szakkollégiuma.

Az	elmúlt	időszakban	komoly	erőfeszítések	történtek	a	cigánymisszió,	illetve	a	cigány	emberek	között	végzett	
egyházi szolgálat múltjának leírása, feltárása, számbavételére.6	Ennek	legfőbb	eredménye	az	a	felismerés,	hogy	
a	nagyenyedi	református	kollégiumban	1687.	október	3-án	subscribáló	Belényesi	Grausser	Dávid	iskolamester,	
későbbi	brádi,	ribicei,	majd	malomvízi	lelkész	személyében	a	világtörténelem	legkorábbi	cigány	értelmiségijével	
a	Magyarországi	Református	Egyház	„dicsekedhet”.7 Bizonyítottá vált, hogy már tizenhetedik századi gályarab 
prédikátoraink	között	is	volt	olyan,	aki	fiatal	éveiben	aktívan	végzett	cigánymissziót,	továbbá,	hogy	a	ma	ismert	–	
azaz	hitelt	érdemlő	írásos	forrásokkal	dokumentált	–	legkorábbi	cigány	esküvő	és	keresztelő	ugyancsak	a	kárpát-
medencei	reformátussághoz	köthetők.8

Folytatva	egy	évekkel	ezelőtt,	 a	Református	Missziói	Központ	által	 koordinált,	de	aztán	 idővel	megtorpanó	
közös gondolkodást, 2011 novemberében a magyarországi Református egyház zsinati hivatalában került sor a 
jelentősebb	cigánymissziót	végző	protestáns	egyházak	szakreferenseinek	 találkozójára,	melynek	alkalmával	a	
magyarországi Baptista egyház, a magyarországi evangélikus egyház, a magyar Pünkösdi egyház, a magyaror-
szági metodista egyház és magyarországi Református egyház cigánymissziós munkatársai egy, a korábbiaknál 
szorosabb	protestáns	cigánymissziós	együttműködésről	döntöttek.	Ezen	együttműködés	első	dokumentuma	a	
2012 januárjára elkészült A protestáns cigánymissziós referensek állásfoglalása az integrációs források hatékony 
fölhasználásáról	című	stratégiai	anyag,	melyet	2012.	január	13-án	Durkó	Albert,	Hecker	Róbert	és	Landauer	Attila	
mutattak	be,	illetve	adtak	át	Balog	Zoltán	társadalmi	felzárkózásért	felelős	államtitkárnak.

A	protestáns	cigánymissziós	 referensek	képviselői	–	a	Balog	Zoltán	államtitkár	úr	által	megfogalmazott	ké-
résnek	megfelelően	–	később	az	Országos	Roma	önkormányzattal	is	felvették	a	kapcsolatot,	és	egyeztetéseket	
kezdtek	a	jövőbeli	együttműködés	lehetőségeiről.	(Az	ORö-vel	való	egyeztetések	–	változó	intenzitással	–	jelen-
leg is zajlanak.)

A zsinAt hAtározAtA Az országos reforMátus gyűjteMényi tAnács 
BEsZámolójA tárgyáBAn
ZS. - 209/2012.05.25.

A	Zsinat	az	Országos	Református	Gyűjteményi	Tanács	beszámolóját	elfogadja.

Budapest, 2012. május 25.

 6 e témakörben Landauer Attila országos cigánymissziós referens több írást publikált is.

 7	 összehasonlításként	nem	haszontalan	megjegyezni,	hogy	ezzel	körülbelül	kétszáz	évvel	előzzük	meg	az	első	
katolikusokat,	akiknek	a	kalocsai	tanítóképzőjében	csupán	az	1870-es	években	tűnik	majd	fel	Kolompár	István	
személyében cigány ember.

 8 A protestáns cigánymisszió múltjára vonatkozó új felismerések azonnal bekerültek a Wáli István Református 
Cigány szakkollégium oktatási programjába.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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beszáMoló Az országos reforMátus gyűjteMényi tAnács 2011. évi Munkájáról

Az	Országos	Református	Gyűjteményi	Tanács	országos	hatáskörű,	adminisztratív	 jellegű	 feladatok	ellátásával	
foglalkozik.

Általános helyzet

	 	 Egyházunk	gyűjteményei	2011-ben	az	előző	évihez	képest	magasabb	állami	támogatásban	részesül-
tek	(2009	–	211	220	000	Ft,	2010	–	192	340	000	Ft,	2011	–	221	250	000	Ft).	A	támogatási	szerződés	
aláírásig az mRe biztosította az ellátmányt (több éves gyakorlat).

	 	 	 A	gyűjtemények	–	az	egyre	nehezedő	anyagi	helyzetük	mellett	–	helytállnak,	feladatukat	maradék-
talanul	ellátják	(látogatók	„kiszolgálása”,	gyűjteményi	munka,	állományrevízió,	gyarapodás,	műtárgy-
védelem),	emellett	sok	programmal	(konferenciák,	előadások,	rendezvények,	bemutatók	stb.)	várják	
a látogatókat, a munkatársak a tudományos élet területén is jelen vannak (publikációk, tudományos 
fokozat	megszerzése).	A	gyűjtemények	mindegyikében	folyik	digitalizálás	(speciális	kutatói	adatbázi-
sok stb.). 

   2011-ben indult el a magyarországi egyházi könyvtárak új közös katalógusa és információs portál-
ja, az unitas (www.unitas.hu). A portálon több egyházi könyvtár állományának együttes lekérdezése, 
egy-egy felekezet könyvtárainak vagy egy kiválasztott könyvtár katalógusának kutatása lehetséges. 

	 	 	 Múzeumaink	2011-ben	is	részt	vettek	a	Múzeumok	Éjszakája	programon	–	kiemelendő	a	kecske-
méti	Ráday	Múzeum,	amely	a	három	legnépszerűbb	helyszín	közé	került,	erről	a	NEFMI	is	megemlé-
kezett közleményében.

	 	 	 Gyűjteményeink	szakmai	kapcsolatot	ápolnak	mind	egyházi,	mind	világi	vonalon,	mely	építi	nem-
csak	az	adott	szakterületet,	de	a	közművelődést	is	(lásd	a	részletes	beszámolókban.).

	 	 	 Az	ORGyT	a	Zsinat	által	jóváhagyott	költségvetésből	(2	M	Ft)	fedezte	az	1981-es	felméréshez	ké-
szülő	adatbázis	második	fázisát,	valamint	hozzájárult	a	Magyar	Református	Egyház	Javainak	Tára-so-
rozat	soron	következő,	19.	kötetének	megjelentetéséhez.	Az	ORGyT	két	munkatársa	személyi	jellegű	
támogatásban nem részesült. 

Az ORGyT szakmai munkája 

 (1)	 Az	ORGyT	február	24-én	konferenciát	rendezett.	Meghívott	előadók:	Dr.	Vígh	Annamária	főosztály-
vezető	 (NEFMI	Közgyűjteményi	 Főosztály),	Gorjanác	Radojka	 főosztályvezető	 (NEFMI),	 Szászfalvi	
László,	a	KIM	Egyházi,	Nemzetiségi	és	Civil	Társadalmi	Kapcsolatokért	Felelős	államtitkára.	Jelenlé-
vők:	gyűjteményi	igazgatók,	munkatársak.	A	tanácskozáson	részt	vett	Tarr	Zoltán	zsinati	tanácsos	is.	

   szászfalvi László a kormány egyházpolitikájáról beszélt (három alapelv: paradigmaváltás, bizalom 
helyreállítása, akadálymentesítés; kormány feladata: jogszabályi akadály, bürokratikus akadályok fel-
számolása – új egyházi törvényre van szükség).

	 	 	 Vígh	Annamária	előadásának	lényege:	az	együttműködést	ki	kell	teljesíteni;	folyamatos	ráfordítás	
szükséges	a	gyűjteményekben,	pl.	digitalizálás,	állomány-nyilvántartás,	védelem.	Miután	az	anyagi	
források	hiánya	miatt	a	gyarapodás	nem	jelentős,	a	meglévő	megóvása	a	cél.

	 	 	 Gorjanác	Radojka	kiemelte	a	programok	finanszírozását.	Az	előző	években	nem	volt	támogatás	–	
most	ismét	van	erre	lehetőség.

	 	 	 Az	előadók	a	tájékoztatás	után	a	felmerülő	kérdésekre	válaszoltak.

	 	 A	program	második	 felében	a	Reformáció	500.	évfordulójának	megünneplésének	előkészületeiről,	
lehetőségeiről	tárgyaltak	a	református	gyűjtemények	megjelent	képviselői	a	Magyar	Evangélikus	Egy-
ház	képviselőivel	(Harmati	Béla	László,	Hubert	Gabriella,	Mányoki	János	Zászkaliczky	Zsuzsa).

  1517–2017 a reformáció éve
 – közös kiállítás megszervezése
 – közös tudományos konferencia
 – közös zsinat
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  munkacím: RefoRmáCIó 500
  helyszín: Nemzeti múzeum
	 	 időpont:	tavasztól	november	végéig
	 	 anyag:	egyházi	és	nem-egyházi	gyűjteményekből
  Kurátorok:
 – református: fogarasi zsuzsanna, g. szabó Botond
 – evangélikus: zászkaliczky zsuzsa, harmati Béla László
 – Nemzeti múzeum: Kiss erika
 – + egy-két egyháztörténész

 (2)	 Az	ORGyT	pályázatfigyelést	végzett,	a	kiírt	lehetőségekről	tájékoztatta	a	gyűjtemények	és	a	múzeu-
mok	igazgatóit	–	KöH-pályázat,	EU	pályázatfelhívás,	digitalizálás.	A	gyűjtemények	mindegyike	próbál	
különböző	pályázatokon	egy-egy	adott	programra	pályázati	támogatást	szerezni.

 (3) Az oRgyt mindenkor rendelkezésére állt az mRe zsinati hivatalának, ld. Reformáció 500. éves meg-
ünneplése, NKA, KÖh. 

 (4)	 2011-ben	folytatódott	az	előző	évben	megkezdett	adatbázis	elkészítése	Kohán	Péter	munkája	révén.	
Az 1981-es református egyházi, gyülekezeti javaink digitalizált felméréséhez adatbázis szükségeltetik, 
amelynek második fázisa elkészült, 2012-ben az adatbázis feltöltésével folytatódik a munka. Az adat-
bázissal	azt	a	célt	tűztük	ki,	hogy	a	feldolgozott	iratok	adatai	könnyen	elérhetőek	legyenek	az	adott	
gyűjtemények	vezetői	számára	–	a	kerületi	gyűjtemény	a	hozzátartozó	egyházközségek	adatait	köny-
nyen elérheti. Az újbóli felmérést minden egyes gyülekezetben el kell végezni, amelyhez az általunk 
kitűzött	munka	elvégzése	adja	meg	az	alapot,	megkönnyíti	a	következő	munkát.

Megkeresések

	 	 Több	esetben	érkezett	egyházi	és	világi	részről	megkeresés	adatszolgáltatás,	illetve	ügyintézés	végett.	
	 	 	 Buzinkay	Péter	a	KöH	Műtárgyfelügyeleti	Iroda	részéről	a	pándi	református	gyülekezetből	eltulaj-

donított	négy	kehely	ügyében	keresett	meg	bennünket.	Az	ORGyT	nyilvántartásában	meglévő	adato-
kat,	valamint	Dr.	Kozmácsné	Dr.	Fogarasi	Zsuzsa	muzeológus,	a	kecskeméti	Ráday	Múzeum	vezetője	
segítségével	az	egyik	kehely	leírását	megküldtük	Buzinkay	Péternek.	A	négy	kehelyből	három	meg-
került.

   grotte András kutató betekintést kért és kapott több gyülekezet anyagába, majd személyesen is 
felkeresett egy-két egyházközséget (tótvázsony, szentgál).

   A Jász-Nagykun-szolnok megyei Levéltár munkatársa, Bojtos gábor I. világháborús kiállításához 
kérte segítségünket, harangokkal kapcsolatosan. A levéltáros betekintést nyert az általa kért anyagba.

Szakmai kapcsolat

	 	 Az	ORGyT	vezetője	2011-ben	is	szoros	kapcsolatot	tartott	fenn	a	KIM	Egyházi,	Nemzetiségi	és	Civil	
Társadalmi	Kapcsolatokért	 felelős	államtitkárságával.	Szászfalvi	László	államtitkár	úrral	az	egyházi	
gyűjtemények	szakmai,	pénzügyi	helyzetéről	és	a	lehetőségekről	folytattak	megbeszélést.

	 	 	 Gyűjteményeink	munkatársai	részt	vesznek	mind	az	egyházi	könyvtárosok	(EKE),	mind	az	egyházi	
levéltárosok (meLte) munkájában.

	 	 	 A	gyűjtemények	egyes	 területeinek	 igazgatói	 oktatnak	 vagy	 az	 adott	 egyházkerület	 teológiáján	
vagy állami egyetemen (pl. DRhe, De, eLte, sRtA, Veszprémi egyetem).

	 	 	 A	gyűjtemények	a	KöH-hel	karöltve	különös	gonddal	figyelnek	a	jövendő	lelkésznemzedék	felké-
szítésére, hogy hogyan gondoskodjanak egyházunk gyülekezeti klenódiumairól. 

	 	 	 Dr.	P.	Szalay	Emőke	 (Doktorok	Kollégiuma	Egyházi	Néprajzi	Szekció	 elnöke)	 vezetésével	 folyik	 
„A	határontúli	református	gyülekezetek	tárgyi	emlékeinek	felmérése”	című	program.	A	MRE	Zsinata	
1995-ben indította el a határontúli református gyülekezetek klenódiumainak összeírását célzó kuta-
tásokat, melynek 2010-ben a 19. kötetének megjelentetéséhez adott támogatást az oRgyt. A kötet 
címe: magyar Református egyházak javainak tára – Abaúj és tornai egyházmegye II. 

Dr. Horváth Erzsébet
az ORGyT elnöke
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A ZsInAt hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ 
lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi ii. tÖrvény 
14-15. § módosításáról sZóló 2012. évI I. törvény ElFogAdásáról
ZS. - 210/2012.05.25.

A	Zsinat	tekintettel	az	állami	nyugdíjrendszer	változásaira,	valamint	a	korkedvezmény	és	szolgálati	 idő	kedvez-
mény pontosabb értelmezésének szükségességére, a magyarországi Református egyház lelkészeinek ellátásá-
ról	és	nyugdíjintézetéről	szóló	2002.	évi	II.	törvényt	az	alábbiak	szerint	módosítja:

2012. ÉVI I. tÖRVÉNy
A mAgyARoRszágI RefoRmátus egyház A mAgyARoRszágI RefoRmátus egyház LeLKÉszeINeK 

ELLÁTÁSÁRÓL	ÉS	NYUGDíJINTÉZETÉRŐL	SZÓLÓ	2002.	ÉVI	II.	TöRVÉNY	MÓDOSíTÁSÁRÓL

 1. §  A zsinat a 14. § (1) bekezdést és a 15. § szakaszt hatályon kívül helyezi és helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

 „14. § 
	 (1)	 A	Nyugdíjintézet	tagja	–	figyelemmel	életkorára	és	szolgálati	éveinek	számára	–	az	

állami	 jogszabályban	rá	nézve	meghatározott	nyugdíjkorhatár	betöltésének	idő-
pontjától jogosult a Református Lelkészi Nyugdíjintézet által folyósítandó öregségi 
nyugdíj-kiegészítésre.

 15. § 
	 (1)	 Az	öregségi	teljes	nyugdíj-kiegészítésre	való	jogosultsághoz	20	évi	szolgálati	idő	

megszerzése szükséges.
 (2) Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki az öregségi teljes nyugdíj-kiegészítéshez 

szükséges	szolgálati	 időt	nem	szerezte	meg,	de	 legalább	10	év	szolgálati	 ideje	
van	és	a	szolgálati	ideje	alatt	nyugdíjintézeti	tagsági	járulékot	fizetett.

 (3) Az állami nyugdíjrendszerben megállapított nyugdíj korhatárnál korábban igényel-
heti	a	Lelkészi	Nyugdíjintézettől	az	öregségi	nyugdíjellátást	az,	aki	az	a),	b)	és	c)	
pontokban meghatározott korkedvezményre jogosult.

 a) korkedvezményes öregségi ellátás megállapítását kérheti az a nyugdíj-
intézeti tag, aki teológiai tanulmányaival együtt legalább 40 év szolgálati 
idővel	rendelkezik,	és	kevesebb,	mint	négy	év	van	hátra	a	rá	vonatkozó	
állami	nyugdíjkorhatár	eléréséig.	A	teológiai	tanulmányi	időből	legfeljebb	
6 év számítható be.

 b) anyasági korkedvezményre jogosult a saját, illetve örökbefogadott gyer-
meket	felnevelő	lelkésznő,	melynek	alapján	gyermekenként	egy-egy	év	
korkedvezmény jár.

	 c)	 tisztségviselői	korkedvezményre	jogosult	a	választott	egyházi	tisztségvi-
selők	közül	a	püspök,	az	egyházkerületi	lelkészi	főjegyző	és	az	esperes,	
akinek – kérelmére – kitöltött ciklusonként két év korkedvezményt kell 
megállapítani. tört ciklus esetén egy év korkedvezményre jogosult a ked-
vezményezett.

 (4) A (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott korkedvezményre jogosító felté-
telek	elszámolásánál	összesen	és	legfeljebb	hat	év	vehető	figyelembe.

 (5) A korkedvezmény a nyugdíjba lépés alsó korhatárát csökkenti. A korkedvezményt 
az	adott	személyre	vonatkozó	állami	nyugdíjkorhatár	megállapíthatóságának	idő-
pontjától kell kiszámolni.

	 (6)		 Amennyiben	az	anyasági	vagy	tisztségviselői	korkedvezményre	jogosult	ezen	ked-
vezményt nem, vagy csak részben veszi igénybe, a korkedvezményként nem érvé-
nyesített	éveket	szolgálati	idő	kedvezményként	kell	figyelembe	venni	oly	módon,	
hogy	 az	 a	 nyugdíj	 összegének	megállapításánál	 figyelembe	 veendő	 szolgálati	
évek számát növeli.
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	 (7)	 Amennyiben	 a	 Lelkészi	 Nyugdíjintézet	 a	 lelkész	 részére	 az	 állami	 rendszerből	
származó	nyugellátás	folyósításánál	korábbi	időpontban	biztosít	öregségi	ellátást,	
az állami nyugdíjkorhatár eléréséig a Lelkészi Nyugdíjintézet az állami társada-
lom- és nyugdíjbiztosítási rendszerrel a kapcsolatot fenntartja, az állami rendszer-
be	a	lelkész	után	fizetendő	járulékokat	kiegyenlíti,	ugyanakkor	a	jogosult	ellátásá-
ból a mindenkori minimál nyugdíj összegét levonja.”

 2. §  Jelen törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A lElkIpásZtorI nyUgdíj-járUlék 
késEdElmEs BEFIZEtésénEk sZAnkcIonálásA tárgyáBAn
ZS. - 211/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	úgy	határoz,	hogy	a	Lelkészi	Nyugdíjintézet	a	 lelkipásztori	 járulék	késedelmes	befizetése	
esetén	írásban	soron	kívül	rendkívüli	vizsgálatot	kérhet	az	illetékes	esperestől,	a	késedelem	1	hóna-
pon belüli rendezése céljából. 

 2.	 Amennyiben	ezen	felszólítást	követően	sem	történik	meg	a	korrekció	vagy	tisztázó	intézkedés,	a	Lel-
készi	Nyugdíjintézet	a	határidő	leteltét	követő	30	napon	belül	megszünteti	a	lelkipásztor	után	az	állami	
rendszerbe	történő	befizetéseket.	Az	intézkedésről	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottság	határozatot	hoz,	
erről	az	esperest	és	az	érintett	lelkészt	értesíti.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A BAlAtonsZársZóI solI dEo glorIA konFErEncIA-köZpont 
önálló jogI sZEmélyIségénEk mEgsZüntEtésE tárgyáBAn
ZS. - 192/2012.05.25.

A	 Zsinat	 megállapítja,	 hogy	 a	 2008.	 augusztus	 15-én	 kelt	 alapító	 okirattal	 létrehozott	 Balatonszárszói	 „Soli	
Deo	 Gloria”	 Református	 Konferencia-központ	 önálló	 egyházi	 jogi	 személyiséggel	 történő	 működtetésére	 a	
továbbiakban nincs szükség, ezért az intézményt megszünteti, alapító okiratát visszavonja. 

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A zsinAt hAtározAtA A reforMátus egyházbAn MűkÖdő szociális szolgálAtok 
monItorIng-rEndsZErénEk kIAlAkításA tárgyáBAn
ZS. - 212/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	a	szociális	szolgálatok	monitoring-rendszerének	kialakításáról	szóló	előterjesztést	elfogadja.
 2.	 A	Zsinat	úgy	határoz,	hogy	a	református	szociális	intézmények	minőségbiztosítása	és	az	intézmény-

fenntartók segítése, valamint az egyház jó rendje fenntartása érdekében létrehozza a szociális szol-
gálatok monitoring-rendszerét.

 3.	 A	kiépítendő	monitoring-rendszer	minden	szociális	szolgáltatást	nyújtó	szervezetet	és	azok	fenntar-
tóit	érinti,	ezért	azok	kötelesek	magukat	alávetni	az	előírt,	ellenőrző	vizsgálatnak.	

 4.	 A	Zsinat	 felhatalmazza	az	Elnökséget,	 hogy	az	 előterjesztésben	 jelzett	módszertan	és	 szempont-
rendszer szerint a szociális intézmények monitoring-rendszer kiépítéséhez szükséges szabályzást a 
gazdasági, a Jogi, valamint a Diakóniai Bizottság bevonásával alkossa meg.

 5. A monitoring-rendszer beindítására a vonatkozó szabályzatok elkészítése és kihirdetése után, de 
legkésőbb	2012.	november	1-jétől	kerül	sor.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A FElEBArát, A láZár, A lídIA, A rEménység, 
vAlAmInt A támAsZ rEFormátUs támogAtó sZolgálAtok mEgsZüntEtésE tárgyáBAn
ZS. - 213/2012.05.25.

 1. A zsinat elrendeli a felebarát Református támogató szolgálat, a Lázár Református támogató szolgá-
lat, a Lídia Református támogató szolgálat, a Reménység Református támogató szolgálat, valamint 
a	Támasz	Református	Támogató	Szolgálat	megszüntetését	az	állami	finanszírozás	megszűnése	miatt.

 2. A zsinat felhatalmazza az elnökséget az intézmények megszüntetése érdekében szükséges intézke-
dések megtételére, az alapító okiratok visszavonására, a dokumentációk aláírására.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A zsinAt hAtározAtA A borsodgeszti intézMény ellátási szerződés 
módosításA tárgyáBAn
ZS. - 214/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	a	borsodgeszti	Szivárvány	Református	Idősek	Otthona	intézmény	ellátási	szerződés	módosí-
tása	tárgyában	benyújtott	előterjesztésben	foglaltakat	támogatja,	így	hozzájárulását	adja	a	szerződés	
2032.	december	31-ig	történő	meghosszabbítására.

 2.	 A	 Zsinat	 felhatalmazza	 az	 Elnökséget,	 hogy	 a	módosított	 ellátási	 szerződést	 aláírja,	 de	 kizárólag	
abban	az	esetben,	ha	az	előterjesztésben	körülírt	pályázat	 támogatást	nyer.	Ellenkező	esetben	az	
ellátási	szerződés	változatlan	marad.

Budapest, 2012. május 25.

A zsinAt hAtározAtA A filAdelfiA ház – fogyAtékosokAt segítő reforMátus kÖzpont 
és A színesvilág reforMátus fejlesztő nApkÖzi otthon ÖsszevonásA tárgyábAn
ZS. - 193/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	a	Filadelfia	Ház	–	Fogyatékosokat	Segítő	Református	Központ	és	a	Színesvilág	Református	
Fejlesztő	Napközi	Otthon	összevonását	a	hatékonyabb	szakmai	működtetés	és	a	költséghatékony-
ság érdekében támogatja.

 2.	 A	Zsinat	felhatalmazza	az	Elnökséget,	hogy	a	Színesvilág	Református	Fejlesztő	Napközi	Otthon	ala-
pító	 okiratának	 visszavonása	 érdekében	 intézkedjen	 és	 a	 Filadelfia	Ház	 –	 Fogyatékosokat	 Segítő	
Református	Központ	alapító	okiratát	az	előterjesztésben	foglalt	módosított	formában	aláírja.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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AlApító okIrAt
filadelfia ház - fogyatékosokat segítő református központ

(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.

 (3) Az intézmény telephelye:
  1089 Budapest, Baross u. 120. fsz. 1.

 (4) A feladatellátás helye:
  1146 Budapest, hungária krt. 200.
  1089 Budapest, Baross u. 120. fsz. 1.

 (5) Az intézmény alapítója:
  magyarországi Református egyház, 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (6) Az intézmény fenntartója:
  A magyarországi Református egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását 
  és kötelezettségek teljesítését a szeretetszolgálati Iroda útján látja el. 

 (7) Az intézmény felügyeleti szervei:
  Általános felügyelet: a magyarországi Református egyház zsinata.
  Általános szakmai és törvényességi felügyelet: a magyarországi Református egyház 
  szeretetszolgálati Iroda.
  Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: a jogszabályokban meghatározott szervek.

 (8) Az intézmény jogállása:
  Az intézmény nem önálló jogi személy.

 (9) Az intézmény típusa:
  szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek nappali ellátása.

 (10) Az intézmény alaptevékenysége:
  teáoR szám szerint: 8810 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

 (11) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
	 	 Az	intézmény	vezetőjét	a	Magyarországi	Református	Egyház	Zsinatának	Elnöksége	
	 	 nevezi	ki,	határozott	időre.

 (12) Az intézmény képviseletére jogosult személy: 
	 	 Az	intézményvezető.
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 (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 zsinat 2012. május 25-én ZS. - 193/2012.05.25. számú 
  határozatával fogadta el.

 (17) Jelen alapító okirat 2012. május 25-én lép hatályba. 

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A gyErmEkEkEt Is Ellátó FogyAtékos IntéZményEk 
AlApító okIrAtánAk módosításA tárgyáBAn
ZS. - 194/2012.05.25.

 1. A zsinat az mRe által fenntartott, gyermekeket is ellátó fogyatékos intézmények alapító okiratait a sajá-
tos	nevelési	igényű	gyermekekre	vonatkozó	jogszabály	változása	miatt	az	alábbiak	szerint	módosítja:

   Az alapító okiratok 9. pontjában az intézmény alaptevékenysége az alábbi új meghatározással 
módosul: 

	 	 „Az	intézmény	az	alábbi,	sajátos	nevelési	igényű	gyermekeket	is	elláthatja:
	 	 A	sajátos	nevelési	igényű	gyermek,	tanuló	az	a	különleges	bánásmódot	igénylő	gyermek,	tanuló,	aki	

a	szakértői	bizottság	szakértői	véleménye	alapján	mozgásszervi,	érzékszervi,	értelmi	vagy	beszéd-
fogyatékos,	 több	 fogyatékosság	 együttes	 előfordulása	 esetén	 halmozottan	 fogyatékos,	 autizmus	
spektrum	zavarral	vagy	egyéb	pszichés	fejlődési	zavarral	(súlyos	tanulási,	figyelem-	vagy	magatar-
tásszabályozási zavarral) küzd.”

 2.	 A	Zsinat	felhatalmazza	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	az	előterjesztésben	szereplő	változtatásokkal	a	mó-
dosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat aláírja az alábbi intézmények tekintetében:

 – szivárvány-ház fogyatékosok Református otthona
	 –	 Juhász	Zsófia	Református	Szeretetotthon	Fogyatékosokat	Ápoló	és	Gondozó	Intézmény
 – magdaléneum fogyatékosok Református ápoló, gondozó otthona  
 – Benjámin Református gyermekház – fogyatékos gyermekek gondozóháza és ápoló-gondozó 

otthona
 – Dunaalmási Református szeretetház fogyatékosokat ápoló-gondozó otthona  
 – molnár mária Református fogyatékos ápoló-gondozó otthon
	 –	 Magyar	Református	Gyermekvédelmi	Szolgálat	–	Nevelőszülő	Hálózat

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A zsinAt hAtározAtA A reforMátusok lApjA szerkesztőség és kiAdóhivAtAl 
önálló jogI sZEmélyIséggEl vAló FElrUháZásA tárgyáBAn
ZS. - 192/2012.05.25.

A	Zsinat	2012.	május	25-én	elfogadott	alapító	okirattal,	önálló	belső	egyházi	jogi	személyiségként	létrehozza	a	
Reformátusok	Lapja	Szerkesztőség	és	Kiadóhivatalt.

Budapest, 2012. május 25.

AlApító okIrAt

preambulum

		 	 A	Reformátusok	Lapja	–	a	Magyarországi	Református	Egyház	hetilapja	–	1957	óta	szolgálja	a	magyar	
reformátusságot.	 A	 lap	 legfőbb	 célja,	 amint	 a	 2005.	 évi	 tájékoztatásról	 szóló	 egyházi	 törvényben	
is	mottóként	 szerepel:	 hirdetni	 „az	 evangéliumot	minden	 teremtésnek!”	 (Mk	 16,5).	 Az	 említett	 tör-
vény	első	paragrafusa	a	Reformátusok	Lapja	 tevékenységére	 is	vonatkozik:	„Az	egyház	 tájékozta-
tási szolgálatának feladata Isten igei üzenetének közvetítése, hiteles tájékoztatás hitünk tartalmáról, 
egyházunk	életéről	és	szolgálatáról.	Feladata	a	 református	egyházon	belüli	kapcsolattartás,	az	 in-
formációhoz jutás és az információadás biztosítása, továbbá hogy egyházunkon kívülre is eljuttassa 
a	református	egyház	véleményét	a	világban	történő	eseményekről,	eszmékről,	társadalmi	folyama-
tokról.”	A	lap	feladata	továbbá,	hogy	hétről-hétre	olyan	tartalommal	jelentkezzen,	amellyel	a	magyar	
református	családok	és	közösségek	hetilapja	lehet:	tájékoztat	a	közegyházi	és	gyülekezeti	életről;	a	
hit-	és	kegyességi	életet	segítő	írásokat	közöl;	kitekint	társadalmi	kérdésekre;	bemutat	határon	túli,	
külföldi református vonatkozású eseményeket. 

   A Reformátusok Lapja kiadására a magyarországi Református egyházon belül a Reformátusok 
Lapja	Szerkesztősége	és	Kiadóhivatala,	mint	önálló	belső	egyházi	jogi	személy	hivatott.

 (1) Az intézmény neve: Reformátusok	Lapja	Szerkesztősége	és	Kiadóhivatala	
  Rövid megnevezés: Reformátusok Lapja 

 (2) Az intézmény székhelye: 1113 Budapest, tas vezér utca 13.

 (3) A feladatellátás helye: 1113 Budapest, tas vezér utca 13.

 (4) Az intézmény alapítója: magyarországi Református egyház, 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (5) Az intézmény fenntartója:
  A magyarországi Református egyház. 

 (6) Az intézmény felügyeleti szervei:
  Általános felügyelet: magyarországi Református egyház zsinata;
  Általános szakmai és törvényességi felügyelet: magyarországi Református egyház 
  zsinatának elnöksége;
  Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: A jogszabályokban 
  meghatározott szervek

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke



130 RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám

 (7) Az intézmény jogállása: Az	intézmény	önálló	(belső	egyházi)	jogi	személy.

 (8) Az intézmény típusa: A Reformátusok Lapja hetilap Kiadóhivatala 

 (9) Az intézmény alaptevékenysége:
	 	 TEÁOR	szám	szerint:	5814	–	Folyóirat,	időszaki	kiadvány	kiadása
  egyéb tevékenységi köre teáoR szám szerint: 5819 – egyéb kiadói tevékenység

 (10) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
	 	 Az	intézmény	vezetőjét,	a	Reformátusok	Lapja	főszerkesztőjét,	az	MRE	Elnöksége	
	 	 az	MRE	Zsinata	választása	alapján	nevezi	ki	határozott	időre.

 (11) Az intézmény képviseletére jogosult személy: A	Reformátusok	Lapja	Kiadóhivatala	főszerkesztője.

 (12) Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
	 	 Az	intézmény	a	lapkiadással	összefüggő	vállalkozási	tevékenységet	végez.

 (13) Az intézmény alapításának időpontja: Önálló jogi személyiséggel 2012. május 24.

 (14) Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
  Önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit 
  és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.

 (15) Jelen okiratba foglaltakat a zsinat 2012. május 25-én ZS. - 192/2012.05.25. számú 
  határozatával fogadta el.

 (16) Jelen alapító okirat 2012. május 25-én lép hatályba.

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A rEFormátUsok lApjA átAlAkításA tárgyáBAn
ZS. - 215/2012.05.25.

 1. A zsinat a Reformátusok Lapja tartalmi és terjedelmi megváltoztatásáról, valamint formai megúju-
lásáról	szóló	előterjesztést	elfogadja	és	hozzájárul	a	lap	árának	165	Ft-ra	emeléséhez	2013.	január	
1-jétől.

 2. A zsinat kéri a Kommunikációs Bizottságot, hogy a Lap átalakulását kövesse nyomon és véleményé-
vel segítse a folyamatot.

 3. A zsinat emlékezteti az egyházközségeket és intézményeket egyházunk hivatalos folyóiratainak és 
lapjainak	kötelező	előfizetésére.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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előterjesztés A reforMátusok lApjA folyóirAt átAlAkításáról

A	 szakmai	 előkészítő	 munka,	 a	 Kommunikációs	 Bizottság	 véleményezése,	 az	 esperes-gondnoki	 értekezlet	
megállapításai	alapján,	az	Elnökségi	Tanács	jóváhagyásával	a	Reformátusok	Lapja	a	következő	tartalmi,	formai	
és terjedelmi változásait tervezzük. 

Tartalmi megújulás
– egyházunk 2011. szeptember 28-29-én tartott tematikus zsinatán fogalmazódott meg az az igény, hogy az 

egyházi kommunikáció törekedjen a gyülekezeti és intézményi munka kihívásait és eredményeit bemutatható 
jó	gyakorlatok	(best	practice)	bemutatására	és	népszerűsítésére.	Ennek	szellemében	a	megújuló	Reformátu-
sok	Lapjában	az	eddigi,	alapvetően	beszámoló	jellegű	írások	helyett	gyakorlati,	a	gyülekezeti	élet	szervezését	
segítő	 tartalmak	kerülnek	a	középpontba.	A	„mi	 történt?”	helyett	a	„miért	 történt?”	kérdésfelvetésre	kerül	a	
hangsúly. 

–	 A	lapban	megújul	és	megerősödik	a	református	egyház	és	a	közélet	(társadalom,	gazdaság,	szociális	terület,	
ökumené) kapcsolatának bemutatása. 

–	 A	nem	egyházi	 közönség	érdeklődésére	 is	 számot	 tartó	 teológiai,	 bibliamagyarázati,	 spirituális	 tartalmakat	
közlő	rovat	indul.

–	 Megmaradnak,	illetve	még	hangsúlyosabb	szerepet	kapnak	a	hagyományos	publicisztikai	műfajok;	interjúk,	
riportok stb.

–	 Az	ifjúsági	rovat	az	átalakulás	során	tovább	erősíthető.	

Formai megújulás
A	tartalmi	átalakítást	formai	változásokat	is	kísérik.	A	jelenlegi	31×47	cm-es	formátum	helyett	egy	30×42	cm-es,	
kisebb,	olcsóbb	és	korszerűbb	kialakítást	kap	a	lap.	

Terjedelmi változás
A	Reformátusok	Lapja	kiegészül	a	katolikus	új	Ember	hetilapból	ismert,	Mértékadó	elnevezésű	rádió-,	televízió	
újság	melléklettel.	A	Mértékadó	nem	tartalmaz	hitéleti	anyagokat,	az	értékalapú	televíziózást	kívánja	elősegíteni	
a közölt programokkal, illetve ajánlókkal. A mellékletet a Reformátusok Lapja és az Új ember szerkeszti közösen, 
a felekezeti érzékenységet tiszteletben tartva. A prémium melléklet behúzva, önálló arculattal és lapszerkezettel, 
20	színes	oldalban	jelenik	meg,	tartalmaz	interjút,	kiemelt,	részletes	és	rövidebb	műsorismertetéseket,	ajánlókat.	

A változások bevezetése, anyagi ügyek
A	 tartalmi	 átalakítás	 folyamatosan	 történik,	 a	 terjedelmi	 bővülés	 pedig	 előreláthatólag	 2013.	 január	 1-jétől.	 
A	melléklet	többletköltségei	révén	a	Reformátusok	Lapja	ára	2013.	január	1-jétől	165	Ft	lesz	(20	Ft-os	emelkedés),	
ezért	cserébe	viszont	a	megújult	belső	és	külső	mellett	egy	hasznos	és	a	templomba	járó	reformátusok	között	
népszerűnek	gondolt	heti	rádió-	és	televízió	újság	is	benne	foglaltatik	majd	ebben	az	árban.
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A ZsInAt hAtároZAtA A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ válAsZút
mIssZIó AlApító okIrAtánAk módosításA tárgyáBAn
ZS. - 195/2012.05.25.

 1.	 A	Zsinat	támogatja	a	Diakóniai	Bizottság	azon	előterjesztését,	mely	szerint	a	Válaszút	Misszió	a	jövő-
ben	addiktológiai	járóbeteg	ellátással	bővülve,	drogambulanciaként	működjön.	A	Zsinat	ennek	meg-
valósulása érdekében jóváhagyja a Válaszút misszió egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító 
okiratát.

 2. A zsinat felkéri és felhatalmazza a zsinat elnökségét az alapító okirat módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalására és aláírására, valamint a módosítás visszavonására abban az esetben, ha az 
intézmény nem kapja meg az új feladatok fenntarthatóságát biztosító oeP befogadást.

Budapest, 2012. május 25.

AlApító okIrAt
A mAgyArorsZágI válAsZút mIssZIó résZérE

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

 (1) Az intézmény neve:
  magyarországi Református egyház Válaszút misszió
  Az intézmény rövidített elnevezése: Válaszút misszió

 (2) Az intézmény székhelye:
  1122 Budapest Krisztina krt. 5.

 (3) Az intézmény telephelye: 
  1122 Budapest Krisztina krt. 5.

 (4) Az intézmény alapítója:
  magyarországi Református egyház
  1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 (5) Az intézmény fenntartója:
  A magyarországi Református egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását 
  és kötelezettségek teljesítését a szeretetszolgálati Iroda útján látja el.

 (6) Az intézmény felügyeleti szervei:
 – Általános felügyelet: magyarországi Református egyház zsinata.
 – Általános törvényességi felügyelet: magyarországi Református egyház szeretetszolgálati Irodája.
 – Általános szakmai felügyelet: Magyarországi	Református	Egyház	Kallódó	Ifjúságot	Mentő	Misszió	

Drogterápiás otthona.
 – A tevékenység törvényességi felügyelete: A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.

 (7) Az intézmény jogállása:
  Az intézmény önálló jogi személy

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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 (8) Az intézmény típusa:
  Járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény
  szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény

 (9) Az intézmény alaptevékenysége:
  teáoR szám szerint:
 – 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
 – 8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
  Egészségügyi tevékenység: Drogbeteg-ellátás (1821 szakmakód)
  Szociális tevékenység:
  szenvedélybetegek közösségi ellátása
	 	 Szenvedélybetegek	alacsonyküszöbű	ellátása
  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

 (10) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
	 	 Az	intézmény	vezetőjét	a	Magyarországi	Református	Egyház	Zsinatának	Elnöksége	nevezi	ki,	
	 	 határozott	időre.

 (11) Az intézmény képviseletére jogosult személy:	az	intézményvezető.

 (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 zsinat 2012. május 25-én a ZS. - 195-/2012.05.25. számú határozatával 
fogadta el.

 (15) Jelen alapító okirat 2012. május 25-én lép hatályba. 

Budapest, 2012. május 25.

A ZsInAt hAtároZAtA A BokodI rEFormátUs EgyháZköZségért AlApítvány 
névhAsZnálAtA tárgyáBAn
ZS. - 216/2012.05.25.

A	Zsinat	hozzájárulását	adja,	hogy	a	„Bokodi	Református	Gyülekezetért”	alapítvány	nevében	a	„református”	jelzőt	
használja.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A zsinAt hAtározAtA Az egyházfőhAtósági igAzolások Új rendszeréről
ZS. - 217/2012.05.25.

A	Zsinat	elfogadja	az	egyházfőhatósági	igazolások	tartalmának	új	rendjéről	szóló	beszámolót.

Budapest, 2012. május 25.

tájékoZtAtás AZ mrE új nyIlvántArtásI sZámáról, 
A MegÚjult egyházfőhAtósági igAzolásról

Magyarország	új	Alaptörvénye,	és	az	ez	év	elején	hatályba	lépett	„A	lelkiismereti	és	vallásszabadság	jogáról,	va-
lamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló” 2011. évi CCVI. sarkalatos törvény 
(a továbbiakban: ehtv.) jelöli ki ma magyarországon a vallásgyakorlás jogi kereteit, továbbá szabályozza az állam 
által	egyházként	elismert	társadalmi	szervezetek	helyzetét,	működését.

Annak	ellenére,	hogy	a	Magyarországi	Református	Egyház	a	legkedvezőbb	elbírálású	kategóriába	került,	mint	
ún. történelmi egyház – s a fenti ehtv. mellékletében kiemelten felsorolt tizennégy egyház egyikeként, a törvény 
erejénél fogva, deklaráltan az állam által elismert egyház –, a hivatalos nyilvántartásba-vételi eljárást meg kellett 
ismételnünk.

Egyházunk	állami	nyilvántartásba	vétele	érdekében,	a	törvényes	határidőn	belül	eljártunk,	amelynek	eredmé-
nyeképpen a Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium 2012. január 31. napján kelt határozatával 00002/2012. 
szám alatt nyilvántartásba vette a magyarországi Református egyházat.

 I. A	Magyarországi	Református	Egyház	az	Ehtv.	7.	§	(2)	alapján	jogi	személy.
	 	 Ezen	tény	igazolására	a	korábbi	gyakorlattól	eltérően	(amikor	is	a	Fővárosi	Bíróság	vezette	a	bejegy-

zett	társadalmi	szervezetekről	a	nyilvántartást,	és	bocsátott	ki	erről	igazolást)	jelenleg	a	Közigazgatá-
si és Igazságügyi minisztérium egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok államtitkársága jogosult. 
Az	általuk	kiadott	igazolás	elnevezése:	„HATÓSÁGI	BIZONYíTVÁNY”	

   Amennyiben valakinek az mRe jogi személyiségének igazolása érdekében erre a típusú igazo-
lásra van szüksége, azt az mRe zsinati hivatal Jogi osztályán igényelheti, az alább jelzett „kérelem 
egyházfőhatósági igazolás kiadásához” formanyomtatvány egyéb megjegyzés rovatában feltüntetve.

 II. Az	egyházi	belső	jogi	személyek	jogi	személyiségének	igazolása	változatlan	formában,	az	egyházfő-
hatósági igazolással (továbbiakban: efI) történik. Az efI kiállítására és kiadására továbbra is az mRe 
elnöksége jogosult. Az efI igénylés és kiadás egyházon belüli rendje nem változik. továbbra is az 
utóbbi években országos szinten megismert és használt, minden egyházmegye esperesi hivatalá-
ban	elérhető,	a	reformatus.hu	hivatalos	honlapunkról	(reformatus.hu/egyházunk	rovatából)	letölthető,	
„kérelem egyházfőhatósági igazolás kiadásához”	elnevezésű,	formanyomtatvány	kitöltésével,	az	MRE	
Zsinati	Hivatal	Jogi	Osztálya	útján,	szolgálati	úton	történő	felterjesztéssel	kérhető.

  Az efI kiadásának határidejére továbbra is a vonatkozó ZS. - 133/2007. számú határozatban megálla-
pított	15	napos	ügyintézési	határidő	az	irányadó.	Ezen	15	napos	ügyintézési	határidő	figyelembevé-
telével	szíveskedjenek	továbbra	is	a	jövőben	számolni	a	kérelmek	beterjesztésekor.	Természetesen	
mindent	megteszünk,	hogy	az	igazolást	a	lehető	legrövidebb	időn	belül	kiállítsuk.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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 III. Az	egyházfőhatósági	igazolás	egyik	tartalmi	újdonsága,	hogy	a	jövőben	érvényesíteni	szükséges	az	
Egyházalkotmányban	rögzített	kettős	képviseleti	elv	feltüntetését.	Ebből	következően	az	egyházköz-
ségek,	egyházmegyék	és	egyházkerületek	esetében	a	jövőben	csak	és	kizárólag	mindkét	képviselő	
(lelkészi	és	világi)	kérelemben	való	pontos	megjelölése	esetén	van	módunk	kiadni	egyházfőhatósági	
igazolást,	 kizárólag	 az	 együttes	 képviseleti	 jogosultság	 feltüntetésével.	 A	 kettős	 képviselet	 feltün-
tetésétől	eltérni	kifejezett	 kérelem	esetén	sincs	mód	 (amennyiben	a	mindennapi	ügyintézés	során	
nehézséget	jelentene	az	együttes	eljárás,	két	tanú	aláírásával	ellátott,	az	egyik	képviselő	által	a	másik	
képviselő	részére	meghatározott	ügyre,	vagy	ügycsoportra	adott	meghatalmazással	orvosolható	a	
probléma).	Intézmények	esetében	az	adott	intézmény	törvényes	képviselője	nevére	készül	az	Igazo-
lás.

  további tartalmi újdonsága az efI-nek az új állami jogszabályi alapokra való hivatkozás, valamint az 
egyes	egyházi	szervezetek	jelenleg	még	nem	létező,	kialakítás	alatt	álló	„törzsszámának”	igazolása	is.	

   A fentiekben ismertetett tartalmi változások a formai módosulást is magukkal hozták.
	 	 	 A	tartalmilag	és	formailag	megújult	egyházfőhatósági	igazolás	megismerése	érdekében	tájékoz-

tatásul minden egyházkerületnek, egyházmegyének és egyházközségnek egy jelenleg használatos 
Egyházfőhatósági	igazolás	mintát	küldtünk	postai	úton.

	 	 	 A	belső	nyilvántartási	rendszer	elvi	alapjainak	meghatározását	követően	lehet	elkészíteni	és	beve-
zetni az egyes egyházi szervezetek nyilvántartási számát. mindezek kidolgozása jelenleg már folya-
matban van. 

	 	 	 A	jelenlegi	elképzelés	szerint	a	belső	egyházi	jogi	személyek	törzsszám	jelölést	kapnának.	

Az MRE Zsinatának
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottsága

A ZsInAt hAtároZAtA A törZssZámképZés kIAlAkításáról
ZS. - 218/2012.05.25.

A zsinat elfogadja a törzsszámképzés kialakításáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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tájékoztAtás A belső egyházi jogi szeMélyek nyilvántArtási száM 
(tÖrzsszáM) képzéséről

Az	új	egyházi	törvény	újraszabályozta	az	egyházak,	továbbá	az	ún.	belső	egyházi	jogi	személyek	nyilvántartási	
rendszerét. 
Miután	 egyházunk	 nem	 kívánta	 az	 egyes	 belső	 egyházi	 jogi	 személyeket	 külön-külön	 állami	 nyilvántartásba	
vetetni,	a	belső	egyházi	jogi	személyek	nyilvántartása	az	egyház	feladata.
A	lehető	legprecízebb	és	áttekinthetőbb	nyilvántartási	rendszer	kialakításához	kézzelfoghatónak	tűnik	a	minden	
belső	jogi	személyt	egyedileg	megkülönböztető	jel,	azaz	egy	törzsszám	kialakítása.
Az elnökségi tanács által is támogatott lehetséges technikai megoldási javaslat a törzsszám képzésére az alábbi 
szisztéma:

A belső egyházi személy törzsszáma az alábbi szám és betűkombinációból állhatna:
– egyházmegyei kódszámból (ami az illetékes egyházmegyét és egyúttal az illetékes egyházkerületet is jelzi, és 

a hittanoktatási elszámolásnál már bevált és alkalmazott), 
–	 sorszámból,	(az	adott	megyén	belüli	sorszám,	pl.	alfabetikus	sorrendből	adódóan),	
–	 típus	 (státusz)	betűjelből	 (ami	az	adott	 jogi	személy	státuszát	 jelezné,)	egyházi	 igazgatási	szinten	az	alkot-

mányban felsorolt típusokat, pl. anyaegyházközség, 
–	 intézmények	esetében	egy	tört	jel	is	szerepelhetne	azon	a	szinten,	ahol	az	adott	belső	jogi	személy	fenntartója	

áll.	A	tört	jel	jelezné,	hogy	milyen	szintű	a	fenntartó	(zsinati,	kerületi,	megyei,	egyházközségi	stb.).

 Iv. A törzsszám egyes részei

 I. Az egyházmegyék kódszámai, amelyek a kezdő számuk alapján az egyházkerületet is jelzik:

 III. A belső jogi személy típusa:
  A=anyaegyházközség
  m=misszió
  t=társ
  e=egyéb (ez a kategória még átgondolást igényel, esetleg tovább bontható)

 IV. A per (/) jel: 
	 	 A	per	jel	jelölné	a	fenntartó	szintjét.	E	jel	segítségével	ránézésre	látható	lenne,	hogy	ki	az	adott	belső	

egyházi jogi személy fenntartója.

00. zsinat 11. Mezőföld 21. Abaúj 31. Békés-Bihar

01. Baranya 12. Őrség 22. Borsod-gömör 32. Bihar

02. Bács-Kiskunság 13. Pápa 23. egervölgy 33. Csongrád

03. Budapest-Dél 14. somogy 24. zemplén 34. Debrecen

04. Budapest-Észak 15. tata 35. hajdúvidék

05. Délpest 16. Veszprém 36. Nagykunság

06. Északpest 37. Nyírség

07. tolna 38. szabolcs-Bereg

08. Vértesalja 39. szatmár
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  Intézményi egyházi belső jogi személyek esetében: értelemszerűen az intézmény típusa és fenntartója 
derülne ki a törzsszámból egyértelműen:

  sz–szociális
  m–missziói
  eü–egészségügyi
	 	 FO–Felsőoktatási
  o–oktatási
  e–egyéb pl. sDg. (ez a kategória tovább-bontandó.) 

  Mindezen fenti kategóriák összességéből az alábbi módon állna össze egy törzsszám:
 – egyházközségi törzsszámra példa:
  22-18-m (pl. tiszáninneni egyházkerület, Borsod-gömör egyházmegyei.... 
  missziói egyházközsége)
  14-01-A (pl. Dunántúli–somogyi egyház megyei-Kaposvári anyaegyházközség)
 – egyházmegyére példa:
  08 (A Dunamelléki Vértesaljai egyházmegye)
 – Intézményi példák:
  00/sz-1  A szeretetszolgálati Iroda (zsinati fenntartású, a szeretetszolgálati intézmény)
	 	 00/FO-1		 	 KRE	(zsinati	fenntartású	felsőoktatási	intézmény)
  02/eü-2  A Dunamelléki, Bács-Kiskunsági egyházmegyei fenntartású 2 sorszámú egészség-

ügyi intézménye
  15-22/o-1/1 tatai Iskola Dadi tagintézménye (Dt egyházkerület, tatai egyházmegye, tatai egy-

házközség	fenntartásában	lévő	oktatási	intézmény	tagintézménye)

A ZsInAt hAtároZAtA dr. kádár FErEnc ZsInAtI BíróságI tAg mEgválAsZtásáról
ZS. - 219/2012.05.25.

A magyarországi Református egyház zsinata Virágh sándor lemondása miatt a zsinati Bíróság tagjának – a 
tiszáninneni Református egyházkerület javaslata alapján – Dr. Kádár ferenc lelkipásztort választotta meg. Az új 
zsinati	bírósági	tag	eskütételére	a	Zsinat	őszi	ülésén	kerül	sor.

Budapest, 2012. május 25.

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A mAgyArorsZágI rEFormátUs EgyháZ sZErEtEtsZolgálAtI IntéZményEI 
Monitoring-rendszerének bevezetéséről
130680/2012. számú Elnökségi Határozat

Az mRe zsinata a 2012. május 24-25-én tartott ülésén ZS. - 212/2012.05.25. számon határozatot hozott az egy-
házban	működő	szociális	szolgálatok	monitoring-rendszerének	kialakításáról.
A	 Zsinat	 felhatalmazása	 alapján	 a	 Zsinat	 Elnöksége	 az	 előírt	 egyeztetéseket	 lefolytatta,	 és	 ennek	 nyomán	
létrehozta a monitoring-rendszer bevezetéséhez szükséges szabályozást, illetve eljárási rendet.

 1. A magyarországi Református egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. tv. 14. §-ához kapcsolódó 
Vhu. új (9) ponttal egészül ki:

	 „a)	 Az	MRE	Szeretetszolgálati	Iroda	köteles	folyamatosan	monitorozni	az	egyházközségek,	
egyházmegyék és egyházkerületek által fenntartott szociális szolgálatok szakmai és gaz-
dálkodási	helyzetét,	és	erről	a	felügyeleti	joggal	rendelkező	fokozatos	egyházi	testületet	
tájékoztatni.

 b) A fokozatos egyházi testületek felügyeleti joguk gyakorlásakor jogosultak igénybe venni 
az mRe szeretetszolgálati Iroda beszámolóját a felügyelt egyházközség és egyházme-
gye által fenntartott szociális szolgálatok vonatkozásában.”

 2.	 A	Szeretetszolgálati	Iroda	Szervezeti	és	Működési	Szabályzata	módosul:
  1.4. pont jelenleg:  
  „Az	Iroda	feladata	az	önkéntes	Diakóniai	Év	Programiroda	szakmai	és	gazdasági	felügyelete.”
  Javasolt új szöveg:
 1.4. „Az Iroda feladata a református egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek által 

fenntartott szociális szolgálatok működésének, szakmai munkájának és gazdálkodásának 
folyamatos és rendszeres monitorozása.”

A szociális szolgálatok monitoring-rendszere a mellékelt szempontok alapján összeállított eljárási rend szerint 
működik	(ld.	1.	számú	melléklet;	a	részletes	eljárási	rend	a	www.reformatus.hu	oldalról	érhető	el.)	

A szociális szolgálatok monitoring-rendszere – a hivatkozott zsinati határozat 5. pontja alapján – a Közlönyben 
való	megjelenés	napján	kezdi	meg	működését	a	fentiek	szerint.

Budapest, 2012. július 4.

Elnökségi közlemény

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A MAgyArországi reforMátus egyházbAn MűkÖdő szociális szolgálAtok 
monItorIng-rEndsZErénEk EljárásrEndjE

A zsinat 2012. májusi ülésén jóváhagyta a monitoring-rendszer indulását. Az eljárásrend fontosabb kérdéseit az 
alábbiakban foglaljuk össze.

 (1) ellenőrzött intézményi kör

  Református egyházközség, egyházmegye és egyházkerület által fenntartott szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi intézmény.

	 	 Az	ellenőrzési	ütemtervet	a	Szeretetszolgálati	Iroda	előzetesen	megküldi	az	illetékes	egyházkerület	
számára, amely módosíthatja az ütemtervet.

 (2) ellenőrzés gyakorisága

 – folyamatosan és automatikusan
 – ahol kritikus pontot talál a monitoring, ott 12 hónapon belül ismételt vizsgálat
 – az illetékes egyházkerület, egyházmegye vagy egyházközség elnökségének kérésére külön cél-

vizsgálat

 (3) ellenőrzés módszere

 – bekért dokumentáció alapján kockázatelemzés
	 –	 a	kockázatelemzés	során	kritikus	pontokkal	rendelkező	intézmény	mélyvizsgálata
 A kockázatelemzés során alkalmazott szempontok:
	 1.	 Működésének	kezdete	egy	évnél	nem	korábbi.
	 2.	 Szociális	 intézmény	esetében	a	kapacitás	a	100	 férőhelyet,	szociális	szolgáltatás	esetében	a	

100	fő	ellátotti	létszámot	meghaladj.;
	 3.	 Hatósági,	kincstári,	módszertani	ellenőrzés	során	működésével	kapcsolatban	probléma	merült	

fel.
 4. gazdálkodásáról a számviteli törvényben meghatározott beszámolót nem készített, könyvveze-

tési kötelezettségének nem tett eleget.
 5. hitelállománnyal rendelkezik, illetve éves kötelezettségvállalásának összege eléri vagy megha-

ladja az éves költségvetését.
	 6.	 Tárgyévet	megelőző	évben	igénybe	vett	normatív	támogatás	miatt	visszafizetési	kötelezettsége	

keletkezett.
	 7.	 Tudatos	károkozás	történt,	illetve	bírság	kiszabására	került	sor.
	 8.	 A	működés	során	büntető-,	szabálysértési,	kártérítési,	fegyelmi	eljárás	megindítására	okot	adó	

cselekmény, mulasztás, hiányosság történt.
 9. Követelései között szerepel 60 napot, vagy ezt meghaladó, illetve behajthatatlan követelés.
	 10.	 A	pénzügyi-számviteli	feladatok	ellátásáért	felelős	személy	nem	rendelkezik	megfelelő	szaktu-

dással,	szakirányú	végzettséggel,	szakmai	és	vezetői	gyakorlattal.
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 (4) információszolgáltatás

	 	 A	monitoringot	végző	Szeretetszolgálati	Iroda	az	eredményről	csak	az	illetékes	egyházkerület,	egy-
házmegye vagy egyházközség elnökségét tájékoztathatja.

 (5) szankció

	 	 A	Szeretetszolgálati	 Iroda	nem	alkalmazhat	 szankciót.	Amennyiben	BTK-ba	ütköző	gyakorlatot	 ta-
pasztal, soron kívül jelzi az illetékes egyházkerület elnökségének.

 (6) szervezeti keretek

	 	 A	Szeretetszolgálati	Iroda	létrehozza	a	Monitoring	Munkacsoportot,	amelyben	egy	vezető,	2	pénzügyi	
ellenőr,	2	szakmai	ellenőr	és	1	adminisztratív	munkatárs	dolgozik.

 (7) határidők

	 	 A	helyszíni	ellenőrzéstől	számított	90	napon	belül	küldi	meg	a	Szeretetszolgálati	 Iroda	a	fokozatos	
testületek elnökségei számára a jelentést.

 (8) Az ellenőr jogosult

	 1.	 az	ellenőrzött	intézmény	helyiségeibe	belépni,	figyelemmel	az	ellenőrzött	intézmény	biztonsági	
előírásaira,	munkarendjére;

	 2.	 az	 ellenőrzött	 intézménynél	 az	 ellenőrzés	 tárgyához	 kapcsolódó,	minősített	 adatot,	 üzleti	 és	
gazdasági	titkot	tartalmazó	iratokba,	az	igénybe	vevői	és	más	ellátotti	dokumentumokba,	vala-
mint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban megha-
tározott	adatvédelmi	és	minősített	adatok	védelmére	vonatkozó	előírások	betartásával,	azokról	
másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumo-
kat	másolat	hátrahagyása	mellett	jegyzőkönyvben	rögzítetten	átvenni,	illetve	visszaadni;

	 3.	 az	ellenőrzött	intézmény	vezetőjétől	és	bármely	alkalmazottjától	írásban	vagy	szóban	informáci-
ót kérni;

	 4.	 az	ellenőrzött	intézmény	működésével	és	gazdálkodásával	összefüggő	kérdésekben	informáci-
ót	kérni	más	szervektől;

	 5.	 a	vizsgálatba	külső	szakértő	bevonását	kezdeményezni.



RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám 141

 (9) ellenőrzési, értékelési szempontrendszer

 (9.1.)	 Szakmai	ellenőrzési	szempontok

 1. AzoNosÍtó ADAtoK 

  Előzetes felkészülés: Bekérés,	adatgyűjtés	során	ismertté	válnak	a	fenntartóra	és	szolgáltatóra	
vonatkozó	adatok,	elérhetőségek,	ellátási	terület,	kapacitásmutatók.

  Helyszíni ellenőrzés:	előzetes	felkészülés	során	szerzett	adatok,	információk	visszaellenőrzése.

 2. táRgyI feLtÉteLeK VIzsgáLAtA

  Előzetes felkészülés: ingatlanra, helyiségekre, tárgyi eszközökre vonatkozó kimutatás bekérése
  Helyszíni ellenőrzés: 
  Normatív vizsgálat:

 – ingatlan tulajdonviszonyai
	 –	 jogszabályban	előírtaknak	megfelel-e	az	épület	kialakítása
	 –	 történt-e	jelentősebb	változás	a	tárgyi	feltételekben	a	korábbi	ellenőrzés	óta
 – akadálymentesítés megvalósul-e

	 	 Leíró	vizsgálat:	az	akadálymentesítés,	a	komfortosság,	a	biztonságosság,	a	higiénia,	a	célszerű-
ség és a gazdaságosság kritériumainak megfelelnek-e a tárgyi feltételek. megfelel-e az igénybe 
vevők	életkorának,	egészségi	állapotának?	A	szolgáltatást	nyújtók	munkájához	szükséges	felté-
telek rendelkezésre állnak-e? Az épület fenntartás, üzemeltetés gazdaságos-e?

 3. szemÉLyI feLtÉteLeK VIzsgáLAtA

  Előzetes felkészülés:	Előzetesen	bekérésre	kerül	az	állománytábla,	a	szakdolgozói	létszám	és	a	
képesítések, képesítési arány

  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül: 

	 –	 szakdolgozói	állomány	változása,	fluktuáció,	ennek	okai;
	 –	 munkaszerződések	 rendelkezésre	 állnak-e,	 jogszabályi	 előírásoknak	 és	 a	 tényleges	 fel-

adatellátásnak	megfelelőek-e;
 – munkaköri leírások, azokban leírt jogok és kötelességek, etikai kérdések, kompetenciák;
 – az szmsz és a munkaköri leírások mennyire vannak összhangban;
	 –	 helyettesítés	rendje,	műszakbeosztások,	munkaszervezési	kérdések;
	 –	 továbbképzési	terv,	tartalma,	megfelelősége,	funkcionalitása;
 – továbbképzési programok tartalma, továbbképzési igények, szükségletek megismerése;
	 –	 működési	nyilvántartásba	való	adatszolgáltatás,	bejelentési	kötelezettség	teljesítése;
	 –	 juttatási	rendszer,	munka-	és	védőruha	juttatás,	egyéb	szociális	juttatások,	cafeteria;
 – támogatott foglalkoztatás, közfoglalkoztatás van-e az intézményben;
	 –	 esélyegyenlőségi	szempontokat	mennyire	érvényesítik.
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 4. INtÉzmÉNyI DoKumeNtáCIóK VIzsgáLAtA

  Előzetes felkészülés: Előzetesen	bekérésre	kerül	a	működési	engedély,	Alapító	Okirat,	Szakmai	
Program	(és	mellékletei),	Szervezeti	és	Működési	Szabályzat,	Házirend,	működést	befolyásoló	
fenntartói	döntések,	nyilatkozatok,	ellátási	szerződés.

 Vizsgálatra kerül:
	 –	 A	dokumentumok	tartalmi	elemei	megfelelnek-e	a	jogszabályi	előírásoknak;
 – A dokumentumok készítése, jóváhagyása szabályos-e;
	 –	 A	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatban	rögzítettek	világosak	és	átláthatók-e,	a	szervezet	

működése	nyomon	követhető-e,	a	kompetenciák,	felelősségi	körök	megismerhetők-e;
	 –	 A	Szakmai	Program	nyelvezete	közérthető-e,	a	leírtak	sablon	alapján	készülnek,	vagy	egye-

diek-e.
  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül: 

	 –	 Az	 intézményi	dokumentációk	 tényleges	megléte,	hozzáférhetősége,	alkalmazásukra	vo-
natkozó információk;

	 –	 Az	1/2000.	(I.7.)	SzCsM	rendelet	5.	§	(2)	bekezdés	c)	pontja	szerinti	szabályzatok	megléte,	
egyéb szabályzatok létének rögzítése;

 – A dokumentációk és szabályzatok hitelesek-e;
	 –	 A	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatban	foglaltaknak	valóban	megfelel-e	a	tényleges	mű-

ködés;
 – A szakmai Programban rögzített szolgáltatásokat, munkaformákat nyújtják-e;
	 –	 Saját	belső	szabályozók,	munkautasítások,	vezetői	utasítások,	protokollok.

 5. eLLátottI DoKumeNtáCIóK VIzsgáLAtA 

  Előzetes felkészülés: 
	 	 Előzetesen	vizsgálatra	kerül:	az	igénybevételi	eljárás	dokumentációja,	valamint	a	szakmai	tevé-

kenységet	rögzítő,	ellátotthoz	kötődő	dokumentáció	(amennyiben	elektronikusan	rendelkezésre	
áll, akkor komplett biankó dokumentációs minta)

  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül:
  Igénybevételi eljárás:

 – Kérelem dokumentációja;
 – Nyilvántartás;
 – Várólista vezetése;
	 –	 Előgondozás,	egyszerűsített	előgondozás	során	alkalmazott	módszerek,	dokumentációja;
 – egyéb bemeneti, jogosultsági feltételek vizsgálata: alapvizsgálat, alkalmassági vizsgálat, 

szakorvosi vélemények, szociális rászorultság vizsgálat, gondozási szükséglet vizsgálat, 
jövedelem és vagyonvizsgálat;

 – tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó eljárásrend, gyakorlatban hogyan törté-
nik az intézményi jogviszony létesítése;

 – megállapodások (jogszabályi minimum feltételeknek megfelel-e, illetve nem tartalmaz-e 
ellátotti	 jogot	 sértő	 rendelkezést,	 kiemelten	 vizsgált	 terület	 az	 ellátás	megszüntetésének	
módjai	és	a	térítési	díj	fizetésre	vonatkozó	szabályozás).
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  Ellátotthoz kötődő szakmai dokumentáció:
 – gondozási terv (illetve egyéb intézménytípusban: ápolási terv, fejlesztési terv, rehabilitáci-

ós program) tartalma (jogszabályi minimum feltételek szerepelnek-e benne), formai jellem-
ző,	tartalmi	jellemzői,	egyénre	szabottsága,	célok	meghatározása,	gondozási	módszerek,	
eredmények, értékelés (ki/hogyan értékel), teljesítés ideje;

 – esetnapló, forgalmi napló, Látogatási és eseménynapló, gondozási lap, egyéni nyilvántar-
tólap	stb.	formai,	tartalmi	jellemzői;

 – szakmai munkára vonatkozó protokollok;
	 –	 KENYSZI	rendszerbe	történő	adatszolgáltatási	kötelezettség	megtörténik-e, szabályos-e.

  Amennyiben szoftver használata támogatja a dokumentálást, akkor vizsgálandó, hogy milyen 
célokra használható a szoftver, milyen hatékonysággal, kiváltja-e a papíralapú dokumentációt, 
milyen modulokból épül fel.

	 	 Vizsgálandó	a	dokumentáció	helye,	tárolása,	rendszerezése	–	iratkezelési	szabályzatban	előír-
taknak megfelel-e.

  Vizsgálatra kerül, hogy a jogszabályi kötelezettségen túl milyen egyéb (pl. magyar államkincstár 
által elvárt) dokumentációt vezetnek.

 6. teVÉKeNysÉg ADmINIsztRáCIó, NoRmAtÍVA eLszámoLás DoKumeNtumAI

  Előzetes felkészülés: normatíva	 igénylő	 és	 elszámoló	 lapok,	 Szociális	 Regiszter	 jelentések,	
KeNyszI jelentések megismerése 

  Helyszíni ellenőrzés: 
  Helyszínen vizsgálatra kerül: a tevékenység adminisztráció dokumentációja (élelmezési, gondo-

zási napok nyilvántartása, igénybevételi napló stb.), valamint a szakmai tevékenységet elszá-
molását	leíró	dokumentáció,	illetve	elektronikus	nyilvántartás,	szoftveres	megoldás.	Célszerű-e,	
segíti-e a munkát az alkalmazott módszer.

  Vizsgálatra kerül, hogy a jogszabályi kötelezettségen túl milyen egyéb (pl. magyar államkincstár 
által elvárt) dokumentációt vezetnek. 

	 7.	 FIZIKAI	ELLÁTÁS

  Előzetes felkészülés: –
  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül:

	 –	 étkeztetés	(mennyisége,	minősége,	változatossága,	diétás	étkezés	lehetősége,	kiegészítő	
étkezés	biztosításának	módja,	igénybe	vevők	elégedettsége,	főzőhely	minősége,	kapacitá-
sa, gazdaságossága, kiszámíthatósága);

	 –	 ruházati-	és	textília	ellátás,	tisztítás,	javítás	(rendelkezésre	áll-e	a	textília	minimum	készlet,	
milyen	módon	biztosítja	az	intézmény	a	textíliákat,	kizárólagos	használat	biztosított-e,	mo-
satás	milyen	módon	megoldott,	milyen	a	szolgáltatás	kiszámíthatósága,	minősége);

 – tisztálkodási eszközök biztosítása (a személyi higiénia biztosításához milyen módon járul 
hozzá az intézmény, milyen tisztálkodó szereket, milyen rendszerességgel biztosít);

	 –	 beszállítói	szerződések	megléte,	tartalma,	garanciák,	kifizetések.
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 8. egÉszsÉgÜgyI eLLátás

  Előzetes felkészülés: -
  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül:

	 –	 az	intézményben	igénybe	vehető	egészségügyi	szolgáltatások;
 – az intézmény által közvetített egészségügyi szolgáltatások (mihez biztosít hozzáférést);
 – háziorvos, szakorvosok jelenléte az ellátás során;
	 –	 az	intézményben	folyó	ápolási	tevékenység	jellemzőinek	rögzítése,	ápolási	tervek	vizsgálata;
 – gyógyszerelés (alapgyógyszerkészlet biztosítása, gyógyszerellátás a gyógyszerfelírástól 

az bevételig, gyógyászati segédeszközök biztosítása, egyéb komfortérzetet javító eszkö-
zök, szolgáltatások biztosítása);

	 –	 kórházba	és	szakrendelésre	történő	szállítás,	kísérés	megoldása;
	 –	 szűrővizsgálatok	és	prevenciós	egészségfejlesztő	és	életmódprogramok;
	 –	 gyógyszerköltségek	vizsgálata,	gyógyszerköltségek	viselése,	díjfizetés;
	 –	 egészségügyi	 ellátással	 kapcsolatos	 szerződések	megléte,	 tartalma,	 garanciák,	 kifizeté-

sek.

 9. meNtáLhIgIÉNÉs eLLátás

  Előzetes felkészülés: -
  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül:

	 –	 a	mentálhigiénés	ellátás	tervszerűsége	(éves,	havi,	heti	munkatervek)	és	egyénre	szabott-
sága (egyéni terv feljegyzések);

 – gondozási módszerek (adaptált, helyi speciális megoldások);
 – egyéni esetkezelés;
 – érvényesül-e a személyre szabott bánásmód;
	 –	 működnek-e	különböző	tematikus	csoportok	(milyen	téma,	rendszeresség,	programjuk);
	 –	 szabadidő	eltöltésének	körülményei;
 – hitélet gyakorlásának feltételei;
 – hozzátartozókkal való kapcsolat fenntartása;
 – közösségi programok szervezésének módja;
	 –	 aktivitást	segítő	tevékenységek	köre,	rendszeressége;
 – szellemi és szórakoztató tevékenységek köre, rendszeressége;
 – kulturális tevékenységek köre, rendszeressége.
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 10. hItÉLet ÉRVÉNyesÜLÉsÉNeK szemPoNtJAI

  Előzetes felkészülés: -
  Helyszíni ellenőrzés: 

	 –	 hitélet	jellemzői,	református	jelleg	érvényesülése
	 –	 külső	megjelenés
 – igei alkalmak helyszínei
	 –	 belső	alkalmak
 – egyéb megjelenés
 – ünnepek
 – intézményi lelkész
	 –	 más	felekezetűek	alkalmai
	 –	 intézményvezető	kapcsolatai
 – lelki gondozások
 – programok
 – személyek kapcsolatok ápolása
 – fenntartó – szolgáltató viszonya (összeférhetetlenségi szabályok betartása)
 – egyházi jog alkalmazása: 
	 –	 engedélyek	fokozatos	testületektől
 – mRe gazdálkodási törvénye
 – parókiális jogok kérdése

 11. egyÉB muNKAfoRmáK (tANáCsADás stB.) sAJát És VásáRoLt szoLgáLtAtásoK

  Előzetes felkészülés: -
  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül: szolgáltató által nyújtott és vásárolt (más tanácsadó, vagy szerve-

zet által nyújtott) szolgáltatások.
  mely szolgáltatásokat biztosítja térítésmentesen és melyeket biztosítja térítés ellenében az 

intézmény
	 –	 tanácsadások:	életviteli,	szociális,	háztartás,	gazdálkodási,	életmód,	munkaerőpiaci,	pszi-

chológiai, jogi, adósságkezelése stb.
	 –	 szolgáltatások	közvetítése.	kölcsönző,	újságolvasás,	internet,	nyomtatás,	telefonhasználat,	

postacím létesítés, szociális alapon nyújtott lakossági szolgáltatás (fodrász, szállítás, mo-
satás stb.)

 – dologi javak közvetítése, természetbeni és anyagi juttatások.

 12. fogLALKoztAtás

  Előzetes felkészülés: –
  Helyszíni ellenőrzés: 
 helyszínen vizsgálatra kerül:

 – ellátottak aktivizálhatóságára vonatkozó információk;
	 –	 szocioterápiás	foglalkozások	jellemzői,	gyakorisága;
	 –	 engedélyezett	szociális	foglalkoztatási	tevékenység	jellemzőinek	rögzítése:

 – szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló feltételek (tárgyi, személyi feltételek, 
szakmai program, szakvélemények) meglétének vizsgálata

 – milyen tevékenységeket végeznek
	 –	 hány	fő	vesz	részt
 – alkalmassági vizsgálatuk megtörtént-e
	 –	 produktivitás,	hogyan	illeszkedik	a	szolgáltatási	profilba	és	egyéb	szakmai	tevékenység-

be a foglalkoztatás
 – munkaterápiás jutalom van-e, miként kerül megállapításra.
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 13. eLLátottI JogoK ÉRVÉNyesÜLÉsÉNeK VIzsgáLAtA

  Előzetes felkészülés: –
  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül:

	 –	 intézményvezető	tájékoztatási	kötelezettségének	eleget	tesz-e;
	 –	 ellátott-jogi	képviselő	tevékenysége;
 – panaszjog gyakorlása, panaszügyek;
	 –	 érdekképviseleti	fórum	tevékenységének,	működési	feltételeinek	vizsgálata;
	 –	 lakógyűlés	intézménye,	működésének	feltételei;
	 –	 lakóönkormányzat	intézménye,	működési	feltételei;
	 –	 korlátozottan	cselekvőképes	ellátottakkal	való	bánásmód;
 – gondnokok és az ellátottak, gondnokok és az intézmény viszonya;
	 –	 elhunytakkal	kapcsolatos	teendők	ellátása	megfelelő-e.

 14. PÉNzÜgyI feLtÉteLeK – szAKmAI teVÉKeNysÉghez KAPCsoLóDó 
  PÉNzÜgyI feLADAtoK

  Előzetes felkészülés: önköltségszámítással és térítési díj megállapítással kapcsolatos intézményi 
dokumentumok, költségvetéssel kapcsolatos sarokszámok bekérése, megismerése

  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül:

	 –	 térítési	díj	(intézményi	és	személyi	térítési	díj	megállapítása,	számítása,	befizetésének	ellen-
őrzése,	differenciálás,	egyszeri	hozzájárulás,	térítési	díj	pótlék,	egyéb	térítésköteles	szolgál-
tatások	körének	vizsgálata,	kintlévőség	kezelés);

	 –	 érték	és	vagyonmegőrzés	(dokumentáció	és	a	gyakorlat	összevetése);
	 –	 ellátotti	pénzkezelés	(költőpénz	biztosítása,	vásárlás	–	dokumentáció	és	a	gyakorlat	össze-

vetése);
	 –	 egyéb	pénzügyi	források:	finanszírozás,	pályázati	tevékenység,	forrásteremtő	tevékenység,	

adománygyűjtési	technikák,	szponzori	tevékenység	jellegének	és	mennyiségi	jellemzőinek	
rögzítése;

	 –	 központi	 finanszírozású	 (NRSZH	 által	 finanszírozott)	 szolgáltatások	 esetében	 a	 pályázat	
részletes vizsgálata (terv, módosítások, elszámolás).

 15. egyÉB szAKmAI mutAtóK

  Előzetes felkészülés: 
	 	 Előzetesen	bekérésre	kerül:

	 –	 ellátotti	 statisztikák	 (Regiszter	 jelentés,	 KENYSZI	 riport	 adattartalma,	 illetve	 egyéb	 előre	
meghatározott adatsorok);

	 –	 ellátottak	nem,	életkor	szerinti	megoszlása	és	ellátástípustól	 függően	egyéb	ellátotti	sta-
tisztikák (önellátás mértéke, fogyatékosság, szenvedélybetegség típusa, BNo-kód szerinti 
megoszlás, betegségtípus szerinti megoszlás stb.);

  Helyszíni ellenőrzés:  
  helyszínen vizsgálatra kerül:

 – intézményi kapcsolatrendszer;
 – fenntartó és az intézmény viszonya;
 – szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatási tevékenység (PR, reklám, hirdetmény);
	 –	 elérhetőségi	jellemzők.
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 16. ÖNÉRtÉKeLÉs

  Helyszíni ellenőrzés: 
  helyszínen vizsgálatra kerül:

	 –	 korábbi	hatósági	és	szakmai	ellenőrzések	során	tett	megállapítások;
 – szolgáltatásfejlesztési tervek, koncepciók;
	 –	 kihívások,	versenytársak	jellemzői;
 – szolgáltató által megfogalmazott problémák (mi az, ami feladatellátást nehezíti).

( 9.2.)	 Pénzügyi	ellenőrzési	szempontok

 1. Az INtÉzmÉNy PÉNzÜgyI-számVIteLI-gAzDáLKoDásI szAKteRÜLetÉNeK 
	 	 MűKöDÉSÉT	MEGHATÁROZÓ	ALAPDOKUMENTUMOK	ÁTTEKINTÉSE

  Előzetes felkészülés:	Alapító	Okirat,	Szervezeti	és	Működési	Szabályzat	vizsgálata,	a	dokumen-
tumok	előzetesen	bekérésre	kerülnek,	és	a	helyszíni	ellenőrzésre	azokat	át	kell	tekinteni.	A	do-
kumentumok tartalmai vizsgálatának ki kell terjednie:

 – az alaptevékenységre, egyéb tevékenységre;
 – a bankszámla felett rendelkezésre jogosultakra;
 – a szervezeti felépítésre;
	 –	 működési	rendre;
 – a gazdálkodásra vonatkozó szabályokra;
 – a jogkörökre, hatáskörökre;
 – a tevékenységek ellátásához rendelkezésre bocsátott vagyonra;
	 –	 a	működéshez	szükséges	forrásokra	stb.).

  Helyszíni ellenőrzés: 
	 	 A	helyszíni	ellenőrzés	során	a	dokumentumokban	foglaltak	érvényesülését	vizsgálni	kell.

	 2.	 A	SZEMÉLYI	FELTÉTELEK,	HUMÁN	ERŐFORRÁSSAL	VALÓ	GAZDÁLKODÁS

  Előzetes felkészülés: Az	 ellenőrzés	megkezdése	 előtt	 adatlap	 bekérésével	 tájékozódni	 kell	 a	
személyi	feltételekről,	a	munkaszerződésekről,	a	nyújtott	juttatásokról,	térített	költségekről.

  Helyszíni ellenőrzés: A	helyszíni	ellenőrzésen	vizsgálni	kell	az	eredeti	dokumentumokat,	nyilván-
tartásokat, elszámolásokat, így különösen az alábbi tárgykörökben:

 – a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése;
	 –	 a	munkaszerződésekben	a	bérezés	meghatározása,	az	illetmény	besorolások	és	az	előre-

sorolások;
	 –	 a	munkaidő	nyilvántartása,	szabadságok	megállapítása	és	kiadása;
 – a juttatások biztosítása (jubileumi jutalom), többletmunka díjazása;
 – a megbízásokkal kapcsolatos feladatok;
	 –	 gazdasági	szervezet	humánerőforrása;
 – a személyi juttatási kiadások (munkába járás költségtérítése, belföldi-, külföldi kiküldetés, 

cafetéria, szociális-, temetési segély);
 – lakásvásárlási támogatás;
 – egyéb természetbeni juttatások, reprezentáció.
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	 3.	 AZ	INTÉZMÉNY	SZERZŐDÉSEINEK	VIZSGÁLATA

  Előzetes felkészülés:	Az	ellenőrzés	megkezdése	előtt	adatlap	bekérésével	 tájékozódni	kell	az	
üzemeltetéshez	szükséges	szerződésekről	(megbízási;	vállalkozói;	szolgáltatói,	bérleti,	kölcsön,	
közüzemi	stb.),	kötelezettségvállalásokról.	Az	intézmény	működtetésén	túl,	az	ellátottakkal	kap-
csolatos	szerződéseket	is	vizsgálni	kell.	A	gondozási	szerződések	áttekintését	a	szakmai	ellen-
őrzés	végzi.

  Helyszíni ellenőrzés: 
	 	 A	 helyszíni	 ellenőrzés	 során	 a	 szerződéseket,	 kötelezettségvállalásokat	 és	 azok	 teljesítését	

pénzügyi,	számviteli	nyilvántartásokban	ellenőrizni	kell.	A	kötelezettségek	pénzügyi	teljesítését	
vizsgálni kell, és be kell mutatni a vállalt kötelezettségek és a követelések arányát, várható hatá-
sát	az	intézmény	működésére.

 4. Az INtÉzmÉNy szABáLyozottságA

  Előzetes felkészülés: A	 belső	 szabályzatok	meglétéről,	 tartalmáról,	 illetve	 jogszabályszerűsé-
géről	 adatlapok	 segítségével	 tájékozódni	 kell,	 továbbá	 azokat	 előzetesen	 be	 kell	 kérni,	 és	 a	
helyszíni	ellenőrzésre	át	kell	 tekinteni.	A	könyvvezetés	szabályozottságához	ellenőrzött	belső	
szabályzatok:

 – számviteli politika;
 – Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata;
 – Az eszközök és források értékelési szabályzata;
 – Pénzkezelési szabályzat;
 – Önköltség-számítási szabályzat;
 – számlarend.

	 	 Az	Intézmény	működési	szabályait	meghatározó	további	belső	szabályzatokat	is	ellenőrizni	kell.
  Helyszíni ellenőrzés: 
	 	 A	helyszíni	ellenőrzés	során	az	eredeti	belső	szabályzatokat	ellenőrizni	kell,	és	az	előzetesen	

tapasztalt esetleges eltéréseket egyeztetni kell. A szabályzatokban foglaltak érvényesülését a 
gyakorlatban	is	ellenőrizni	kell.	

	 5.	 A	PÉNZFORGALOM	ELLENŐRZÉSE

  Előzetes felkészülés: Az	ellenőrzés	megkezdése	előtt	adatlap	és	a	beszámoló	(mérlegjelentés,	
eredménykimutatás).	valamint	annak	adatait	alátámasztó	záró	főkönyvi	kivonat	bekérésével	tá-
jékozódni	kell	a	pénzforgalom	nagyságáról,	összetételéről.	Elemezni	kell	különösen	a	következő	
jogcímeken elszámolt, illetve kimutatott összegeket:

 – nettó árbevétel;
 – támogatások (egyházi, központi költségvetési, helyi önkormányzati, pályázati, egyéb);
	 –	 pénzügyi	műveletek	bevételei;
 – rendkívüli bevételek;
 – egyéb bevételek;
	 –	 anyagjellegű	ráfordítások;
	 –	 személyi	jellegű	ráfordítások;
 – értékcsökkenési leírás;
 – egyéb ráfordítások;
	 –	 pénzügyi	műveletek	ráfordításai;
 – rendkívüli ráfordítások.
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  Helyszíni ellenőrzés: 
	 	 A	pénzforgalom	teljesítéséről,	gyakorlatáról	a	helyszínen	bizonylatok,	nyilvántartások,	áttekinté-

sével	meg	kell	győződni.	Ellenőrizni	kell	a	bevételek,	kiadások	teljesítését	a	bankszámlákon	és	
a pénztárban egyaránt. 

	 	 Az	ellátottakkal	kapcsolatos	pénzforgalmat	(befizetések,	számlázás,	gyógyszerszámlázás,	letéti	
pénz,	költőpénz)	és	a	vezetett	nyilvántartásokat	is	ellenőrizni	kell,	továbbá	értékelni	kell	a	köve-
telések,	kintlévőségek	beszedésére	megtett	intézkedéseket.

 6. A KÖLtsÉgVetÉs És A BeszámoLó VIzsgáLAtA

  Előzetes felkészülés: Az	intézményektől	az	ellenőrzött	időszakra	vonatkozó	költségvetést	és	be-
számolót be kell kérni, és azok adatait elemezni, vizsgálni kell. 

	 	 Az	éves	költségvetés	ellenőrzését	a	vonatkozó	jogszabály	–	a	Magyarországi	Református	Egy-
ház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény – alapján kell végrehajtani. 

  A beszámoló (beszámoló, mérleg, eredmény-kimutatás) vizsgálatát a mindenkor hatályos 
számviteli	szabályok	alapján	kell	elvégezni,	az	adatokat	alátámasztó	dokumentumok	(főkönyvi	
kivonat, analitikus nyilvántartás, leltár stb.) egyeztetésével, továbbá az adatok elemzésével, kü-
lönösen az alábbi bontásban:

 – befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök)
 – forgóeszközök: 

 – készletek, 
 – követelések,
 – értékpapírok,
 – pénzeszközök,

	 –	 saját	tőke	(indulótőke,	tőkeváltozás,	eredmény),
 – tartalékok,
 – kötelezettségek (hosszú-, rövidlejáratú kötelezettségek).

  Helyszíni ellenőrzés:	A	helyszíni	ellenőrzés	során	meg	kell	győződni	az	adatok	valódiságáról	és	
az	ellenőrzés	során	tapasztalt	esetleges	eltérésekről	(a	beszámoló	és	mérleg	egyes	sorainak	
főkönyvi	kivonattal	való	egyezősége	és	leltárral	való	alátámasztottsága)	nyilatkozatot	kell	kérni	
a	pénzügyi	vezetőtől,	intézményvezetőtől.

	 7.	 A	GAZDÁLKODÁS	RENDJÉNEK	ELLENŐRZÉSE

  Előzetes felkészülés: Az	 Intézmény	megismeréséhez	előzetesen	bekért	 adatlapok,	dokumen-
tációk,	 belső	 szabályzatok	 áttekintésekor	 vizsgálni	 kell	 a	Magyarországi	 Református	Egyház	
gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény rendelkezéseinek érvényesülését is. A tapasztaltakat 
értékelni	kell,	a	következő	alapelvekre	tekintettel:

 – az önálló gazdálkodás elve;
 – a költségvetés elve;
 – a teljesség és a valódiság elve;
	 –	 a	felelős	gazdálkodás	elve;
 – a gazdaságosság és a takarékosság elve;
 – a képzési kötelezettség elve;
 – fenntarthatóság elve.

  Helyszíni ellenőrzés: A	 helyszínen	 ellenőrizni	 kell	 a	 gazdálkodási	 rend	 gyakorlatban	 történő	
megvalósulását. 
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 8. A KÖNyVVezetÉs gyAKoRLAtA, BIzoNyLAtI ReND

  Előzetes felkészülés: Tájékozódni	kell	–	adatlapon,	valamint	a	 lezárt	 időszakról	készült	beszá-
moló	másolatának	és	 főkönyvi	 kivonatának	bekérésével	 –	 a	 könyvvezetés,	 beszámolás	 és	 a	
bizonylati	rend	helyzetéről.

  Helyszíni ellenőrzés:	Az	előzetesen	áttekintett	számviteli	bizonylatok	valódiságáról,	bizonylatok-
kal való alátámasztottságáról a helyszínen meg kell bizonyosodni.

( 9.3.)	 Összesítő	értékelési	szempontok

	 Az	ellenőrzést	végző	személy	összesített	értékelést	és	véleményt	ad	az	ellenőrzött	területről.	
	 A	véleményt	a	következő	öt	kategória	valamelyikébe	lehet	sorolni.

 Megfelelő
	 Az	 ellenőrzés	 „megfelelőnek”	 ítélt	 területei	 szinte	minden	 tekintetben	 a	 jogszabályok	 betartását,	

és	 minőségi	 teljesítményt	 mutatnak.	 A	 megállapítások	 alapvetően	 nem	 jeleznek	 komolyabb	
hiányosságot a pénzügyi-számviteli és gazdálkodási folyamatok, valamint a szakmai feladatellátás 
rendszerében.	 Az	 ellenőrzési	 jelentésben	 közölt	 megállapítások	 nem	 utalnak	 alapvető	 gyenge	
pontokra, az intézménynél érvényesültek a számviteli törvényben, a magyarországi Református 
egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvényben, továbbá a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
alapelvek.	Az	ilyen	területeken	gyakorlott,	hozzáértő	munkaerő	dolgozik,	amely	már	bebizonyította,	
hogy	képes	a	célkitűzések	megvalósítására,	a	kockázatok	megfelelő	kezelésére.

 Korlátozottan megfelelő
	 Az	 ellenőrzés	 „korlátozottan	 megfelelőnek”	 ítélt	 területei	 a	 legtöbb	 tekintetben	 a	 jogszabályok	

betartását, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítá-
sok azonban arra utalnak, hogy a pénzügyi-számviteli és gazdálkodási folyamatok, valamint a szak-
mai	feladatellátás	rendszerét	nem	minden	esetben	működtetik	megfelelően,	illetve	kontrollálják.	Ha	az	
adott	intézmény	vagy	terület	vezetője,	felelőse	nem	tesz	megfelelő	korrekciós	intézkedéseket,	akkor	
a	belső	működési	rendszerben	lényeges	hiányosságok	alakulhatnak	ki.	Az	intézménynél	alkalmazott	
alapelvek,	irányelvek	és	eljárások	általában	hatékonyak,	és	az	ellenőrzési	megállapítások	általában	
olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés 
beavatkozása nélkül.

 Gyenge
	 Az	 ellenőrzés	 „gyengének”	 értékelt	 területein	 a	 pénzügyi-számviteli	 és	 gazdálkodási,	 valamint	 a	

szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó folyamatok rendszere több hiányosságot is mutat, vagy az 
intézménynél esetleg egyes tevékenység teljesen hiányzik. Az intézmény lehetséges pénzügyi 
veszteségeinek kockázata nagy ezeken a területeken. A teljesítményt az intézmény vagy terület 
vezetői	nem	kontrollálják,	nem	követik	nyomon,	és	nem	 felügyelik	megfelelően,	de	az	alkalmazott	
alapelvek, irányelvek és eljárások sem minden esetben elég hatékonyak ahhoz, hogy a folyamat 
működjön.	 Azonnali	 korrekciós	 intézkedésre	 van	 szükség,	 amit	 rendszeres	 beszámoltatásnak	 kell	
követnie. 

 Kritikus
	 Az	 ellenőrzés	 „kritikusnak”	 ítélt	 területein	 a	 teljesítmény,	 illetve	 a	működési	 feltételek	 több	 fontos	

szempontból	 is	 hiányosságokat	 mutatnak.	 Ezeken	 a	 területeken	 az	 alapvető	 pénzügyi-számviteli	
és	 gazdálkodási,	 valamint	 a	 szakmai	 feladatellátáshoz	 kapcsolódó	 folyamatok	 működéséről	 sem	
beszélhetünk, és ezek a rendszerek annyira gyengék, hogy a pénzügyi veszteség kockázata magas 
(vagy az már be is következett). Az intézmények szintjén alkalmazott alapelvek, irányelvek és eljárások 
ilyen	esetben	megakadályozzák	a	célok	jelentős	részének	megvalósulását.	A	korrekciós	intézkedést	
a	vezetés	részéről	szigorú	(pl.:	heti)	beszámoltatásnak	kell	követnie.
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 Elégtelen
	 Az	ellenőrzés	„elégtelennek”	ítélt	területein	a	teljesítmény,	illetve	a	működési	feltételek	elégtelenek,	

súlyosan	veszélyeztetik	a	működést.	Az	ellenőrzési	 jelentésben	 foglalt	megállapítások	hozzá	nem	
értő,	 illetve	hanyag	ügykezelésre,	a	vonatkozó	törvények	és	 jogszabályok	kirívó	és/vagy	ismétlődő	
figyelmen	 kívül	 hagyására,	 vagy	 a	 meghatározott	 alapelvektől,	 irányelvektől	 és	 eljárásoktól	 való	
szándékos eltérésre mutatnak rá. mindez azt jelzi, hogy az intézmény kritikus helyzetbe került, ami – 
ha	nem	tesznek	sürgősen	intézkedéseket	–	végső	soron	a	szervezet	iránti	bizalom	teljes	elvesztésével	
és a szervezet integritásának és életképességének a veszélyeztetésével járhat.

 Jó gyakorlatok jelölése
	 Az	 értékelésen	 túl	 az	 értékelőlapon	 jelölni	 kell,	 ha	 valamely	 területen	 az	 ellenőrzött	 szervezet	 jó	

gyakorlatot	mutat	fel.	A	jó	gyakorlat	(angolul	„best	practice”)	egy	módszer	vagy	tevékenység,	amely	
olyan	 újszerű,	 építőjellegű	 megközelítéseket,	 technikákat	 tartalmaz,	 amely	 bizonyíthatóan	 vagy	
már	 bizonyítottan	 hozzájárul	 az	 adott	 szervezet	 (szolgáltató/intézmény)	 minőségi	 színvonalának	
emeléséhez	 és	 más	 szervezetek	 (szolgáltatók/intézmények)	 számára	 is	 átvehető	 példaként	
szolgálhat.	A	jó	gyakorlat	tehát	adott	szakmai	kritériumoknak	megfelelő	innováció,	szociális	szakmai,	
gazdálkodási, szervezetfejlesztési gyakorlat, amely az intézmény szakmai és menedzsmentet 
érintő	 fejlesztőmunkáját	 az	 egyéni	 fejlesztési	 szintig	 pozitívan	 befolyásolja.	 Az	 átvett	 innováció	
a	 továbbiakban	 a	 felhasználók	 által	 is	 elismert	 szolgáltatásként	 képes	 működni,	 keresésének	 és	
implementációjának	lényege	tehát	a	sikeres	adaptáció,	a	saját	intézményi	működésbe	való	beépítés.

( 9.4.)	 Éves	elemzés,	értékelés

 A monitoring során keletkezett adatokat a munkacsoport folyamatosan elemzi és évente beszámolóban 
jelentést	készít	a	 református	szolgálatokat	 jellemző	 fontosabb	szakmai	és	pénzügyi	 tendenciákról.	 
A jelentés nem tartalmazhat olyan adatot, amely alapján bármely szolgálat beazonosítható lenne.

Budapest, 2012. június 11.
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A Református Lelkészi Nyugdíjintézet – a 2002. évi II. et. 30. § (1) bekezdése alapján – közzéteszi az 1998–2011. 
évek	–	a	Nyugdíjintézetbe	történt	befizetések	alapján	számított	–	lelkészi	átlagjavadalmait.
A	nyugdíjszámítás	alapja	ugyanis	a	továbbiakban	nem	egyszerűen	a	lelkészi	javadalom	alapján	számított	átlag,	
hanem	az	évenként	egy-egy	évvel	növekedő	(végül	a	teljes)	szolgálati	időszaknak	az	országos	lelkészi	átlaghoz	
viszonyított pontszámai alapján meghatározott összeg.

Budapest, 2012. április 19.

Bellai Zoltán
a	Zsinati	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottság	

elnöke

A Református Lelkészi Nyugdíjintézet közleménye 
Az 1998-2011. évek lelkészi átlagjavadalmairól
Iktatószám: 184/2012.

 Év Éves lelkészi átlagjavadalom

	 1998	 463	477

 1999 495 226

	 2000	 418	079

	 2001	 564	472

	 2002	 777	674

 2003 943 404

 2004 1 053 204

 2005 1 091 040

 2006 1 314 564

	 2007	 1	430	712

 2008 1 459 920

	 2009		 1	547	250

 2010 1 559 412

 2011 1 644 024
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