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A XIV. Zsinat 2017. november 22-23-i  
ülésének határozatai

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS 
KORMÁNYZATÁRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 21/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-i ülésén a Magyarországi Református 
Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. év II. törvény módosítására vonatkozó előterjesz-
tést egy olvasatban tárgyalja és elfogadja.

2. A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. év II. törvény 47. §, 
155. § (3) bekezdéséről és a 156. § (2) bekezdéséről szóló 2017. évi IV. törvény 2018. január 1-jén lép 
hatályba.

3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és 
kormányzatáról szóló 1994. év II. törvény 47. §, 155. § (3) bekezdéséről és a 156. § (2) bekezdéséről az 
alábbi törvényt alkotja:

2017. ÉVI IV. TÖRVÉNY

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL SZÓLÓ 
1994. ÉV II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. § 

A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. év II. törvény 47. § 
az alábbiak szerint módosul: 

47. § 

A presbitérium választott tagjainak létszámát minden egyházközségre nézve a presbitérium ha-
tározata alapján az egyházmegyei közgyűlés hagyja jóvá. A presbitérium létszáma a lelkészeket 
nem számítva négynél kevesebb nem lehet. A presbitériumnak hivatalból tagjai az egyházközség 
megválasztott lelkészei.

2. § 

A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. év II. törvény 155. § 
(3) bekezdése törlésre kerül: 

155. § 

(1)           A Zsinati Tanács az egyházkerületek püspökeiből és főgondnokaiból, a zsinati tanácsosból, a zsinati 
jogtanácsosból, a Zsinat által saját kebeléből titkos szavazással választott 10 lelkészi és 10 nem lelké-
szi tagból áll.

(2)        A Zsinati Tanácsba a Zsinat képviselői közül a Dunamelléki Egyházkerület részéről 6 tagot, a Dunántúli 
és a Tiszáninneni Egyházkerület részéről 4-4 tagot, a Tiszántúli Egyházkerület részéről 6 tagot kell 
választani.

(3)1

1   A 155. § (3) bekezdést a Zs.-21/2017.11.22. sz. zsinati határozattal elfogadott 2017. évi IV. törvény hatályon kívül helyezte.

A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2017. december 13-i határozatai
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3. § 

A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. év II. törvény 156. 
§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

156. § 

(1)          A Zsinati Tanács Elnöksége a Zsinat Elnöksége. Az Elnökség gyakorlására vonatkozóan a 144. § (2) 
bekezdésében foglaltak irányadók.

(2)         Jegyzőit a Zsinati Tanács tagjai köréből ülései elején maga választja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. § 

A 2017. évi IV. törvényt a Magyarországi Református Egyház 2015. február 25-én megnyílt XIV. Zsina-
tának 10. ülése a ZS. - 21/2017.11.22. számú zsinati határozatával fogadta el.

A 2017. évi IV. törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 
SZÓLÓ 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 22/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-i ülésén elfogadta, hogy az MRE Zsi-
natának Tanácskozási Szabályzata és Ügyrendje 28. § (5) bekezdése értelmében a Magyarországi Re-
formátus Egyház szeretetszolgálatáról szóló 2000. évi II. törvény egy olvasatban kerüljön módosításra.

2. A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló 2000. év II. törvény átfogó módosítá-
sáról szóló 2017. évi V. törvény 2017. december 1-jén lép hatályba.

3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatá-
ról szóló 2000. év II. törvény módosításáról az alábbi törvényt alkotja:

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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2017. ÉVI V. TÖRVÉNY

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL SZÓLÓ  
2000. ÉV II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. § 

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló 2000. év II. törvény alábbiak szerint 
módosul: 

PREAMBULUM

A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 
12,1; 1Pt 5,2-3). Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az Ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő 
embertárs (Lk 10,25-37; 16,19-31; Mt 25,31-46).

Kálvin János és Theodore Beza Isten Igéjéből vette azt a tanítást, amely szerint az igaz egyháznak négy is-
mertetőjegye van: az Ige tiszta hirdetése, a sákramentumok helyes kiszolgálása, a szeretetszolgálat és az egyház-
fegyelem gyakorlása. Az egyháznak tehát négy állandó tisztségviselője van: lelkész, tanító, diakónus és presbiter.

A II. Helvét Hitvallás is a szeretetszolgálatot az anyaszentegyház alapvető tevékenységének ismeri el.
A szeretetszolgálat Isten Igéjének útmutatása alapján a mindenkor érvényes jogi keretek között végzi munkáját. 

A törvény szabályozza a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati tevékenységét – a szeretetszolgálat 
feladatait, területeit és irányítási rendszerét; a szeretetszolgálati munkások képzését és szolgálatba állítását; orszá-
gos szeretetszolgálati központ létrehozását; a szeretetszolgálat pénzügyi forrásait, egyházi és állami támogatását; 
a szeretetszolgálat felekezetközi és nemzetközi kapcsolatrendszerét –, ezek működési rendjét és gazdálkodását.

Ezen bibliai és reformátori tanítások figyelembevételével alkotja meg a Magyarországi Református Egyház Zsi-
nata szeretetszolgálati törvényét az alábbiak szerint.

I. RÉSZ

I. fejezet
A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatának kiemelt feladatai

1. § 
(1)         Betegek ápolása és gondozása.
(2)        Fogyatékossággal élők, idősek, szenvedély- és pszichiátriai betegek ápolása, gondozása és se-

gítése.
(3)         Magányosok, egyedül élők, gyermekek segítése.
(4)         Hátrányos szociális helyzetben levők segítése.
(5)         Társadalmi hátrányt szenvedők segítése.

II. fejezet
A szeretetszolgálat területei

2. § 
(1)             A szeretetszolgálati feladatok ellátása az egyházközségekben, egyházmegyékben, egyházkerületek-

ben, az országos egyház keretében, továbbá mindezek tulajdonában, fenntartásában, kezelésében 
levő intézményekben/szolgálatokban történik (intézmény: a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény – továbbiakban: Szt. – 4. § (1) bekezdés h) pont, szolgálat: 
Szt. szerinti 4. § (1) bekezdés g) pont).
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(2)          A szeretetszolgálati feladatok megvalósítására és támogatására alapítványok és közhasznú szervezetek 
is létrehozhatók.

III. fejezet
A szeretetszolgálati intézményekre, szolgálatokra vonatkozó közös rendelkezések

3. § 
Intézményes diakóniai szolgálatot alapíthat:
─ egyházközség;
─ egyházmegye;
─ egyházkerület;
─ Magyarországi Református Egyház.

4. § 

               Több egyházközség, egyházmegye vagy egyházkerület együtt is alapíthat intézményes diakóniai 
szolgálatot, de ebben az esetben az Alapító Okiratban rendelkezni kell arról, hogy milyen formá-
ban gyakorolják a fenntartói jogokat.

5. § 
Az alapító gyakorolja a fenntartói jogokat, de azt átadhatja más belső egyházi jogi személynek.

6. § 
          Minden döntésnél (alapítás, működtetés, megszüntetés) elsődlegesen az egyház érdekét és jó 

rendjét, a jogszabályokat, valamint ez ellátottak érdekeit kell figyelembe venni.

7. § 
Minden döntésnél (alapítás, bővítés, megszüntetés) szükségletfelmérést kell végezni, hogy indo-
kolt-e új intézményt létrehozni, bővíteni, illetve megszüntetni. Meg kell vizsgálni a gazdasági és 
szakmai hosszú távú fenntarthatósági szempontokat.

8. § 
Az alapításról, a bővítésről és a megszüntetésről a presbitérium, egyházmegyei közgyűlés, egy-
házkerületi közgyűlés, Zsinat dönt.

9. § 
Az alapító-fenntartó az egyházi és világi jogszabályok keretei között az intézmény Alapító Ok-
iratában szabadon határozhatja meg a munkáltatás, a kötelezettségvállalás, a szakmai munka 
szervezésének bármely kérdését.

10. § 
Az Alapító Okiratnak tartalmaznia kell a szolgálat/intézmény
─ nevét;
─ címét;
─ a fenntartó nevét, címét, képviselőjének nevét;
─ az alapítást tartalmazó testületi döntés számát;
─ amennyiben releváns, a szolgálat végzéséhez rendelkezésre bocsátott ingatlan címét és 

helyrajzi számát;
─ a szolgálat/intézmény gazdálkodásának formáját;
─ azt a tényt, hogy az alapító egyházi jogi személyiséggel alapítja-e meg, vagy egy jogi szemé-

lyiségen belüli szervezeti egységként.
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11. § 
(1)          Egyházközségi, egyházmegyei intézményes szolgálat alapításához, megszüntetéséhez előzetes 

egyházkerületi engedély szükséges. Egyházközségi intézményes szolgálat alapítása és meg-
szüntetése esetében az egyházkerület a döntéshozatal előtt kikéri az illetékes egyházmegye 
véleményét.

(2)           Egyházközségi, egyházmegyei intézményes szolgálat bővítéséhez akkor szükséges előzetes 
egyházkerületi engedély, amennyiben a bővítéssel az intézményes diakóniai szolgálat éves költ-
ségvetési főösszege 10%-nál nagyobb mértékben nő.

IV. fejezet
Szeretetszolgálat az egyházközségekben
    

12. § 
(1)          A Magyarországi Református Egyház hitvallása szerint az egyház a gyülekezetekben él, ezért a szeretet-

szolgálat legfontosabb területe a gyülekezet. Minden gyülekezet feladata, hogy a maga környezetében 
a Krisztus testéhez tartozók között senki se szenvedjen szükséget (ApCsel 4,34). Ennek a feladatnak 
munkásai a gyülekezet megbízott vagy alkalmazott diakónusa, vagy diakóniai munkásai, a gyülekezet 
tagjai, presbitériuma és vezetői.

(2)          A presbitérium a szeretetszolgálat ellátására gondnokot és bizottságot választhat az egyháztagok közül.
(3)      Azokban a gyülekezetekben, ahol szeretetszolgálati intézmény/szolgálat működik vagy intézmény/

szolgálat alapítására kerül sor, teljes munkaidőben foglalkoztatott, a munkakörnek megfelelő szintű, 
közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező diakónust kell szolgálatba állítani. Indokolt, hogy 
az egyházközség teljes vagy részmunkaidőben, vagy több egyházközség közös alkalmazásban diakó-
nusokat munkaviszony keretében foglalkoztasson.

(4)          A szeretetszolgálati intézmény/szolgálat megalapításához a presbitérium határozata és az egyházme-
gyei közgyűlés jóváhagyása szükséges. Az ilyen intézmény/szolgálat az egyházon belül lehet egyházi 
jogi személy is. Vezetőjét a presbitérium választja, és vele kapcsolatban a munkáltatói jogkört a pres-
bitérium elnöksége gyakorolja. Az intézmény/szolgálat szervezeti és működési szabályzata szerint 
önálló költségvetéssel működik, amelyet a presbitérium hagy jóvá.

(5)         Szeretetszolgálati intézmény/szolgálat egyházi jogi személyként is működtethető. 

V. fejezet
Szeretetszolgálat az egyházmegyékben

13. § 
(1)          Az egyházmegyei közgyűlés diakóniai bizottságot választ a területén élő gyülekezetek szeretetszolgálati 

munkájának támogatására, koordinálására és ellenőrzésére.
(2)         Az egyházmegye közgyűlési határozattal önállóan is létrehozhat egyházmegyei szeretetszolgálati 

intézményt/szolgálatot, amelynek működéséről az egyházmegye saját költségvetésében gon-
doskodik. Az alapításhoz az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása szükséges. Az ilyen egyház-
megyei intézmény/szolgálat lehet egyházi jogi személy. Vezetőjét az egyházmegyei közgyűlés 
választja, és a munkáltatói jogkört az egyházmegye elnöksége gyakorolja. Az intézmény/szol-
gálat szervezeti és működési szabályzata szerint önálló költségvetéssel működik, amelyet az 
egyházmegyei közgyűlés hagy jóvá.
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VI. fejezet
Szeretetszolgálat az egyházkerületekben

14. § 
(1)        Az egyházkerületi közgyűlés diakóniai bizottságot választ a területén működő gyülekezeti és egyház-

megyei szeretetszolgálati intézmények/szolgálatok működésének elvi irányítására és ellenőrzésére.
(2)          Az egyházkerület közgyűlési határozattal önállóan is létrehozhat szeretetszolgálati intézményt/szolgá-

latot, amelynek működéséről az egyházkerületi költségvetésben gondoskodik. Az ilyen intézmények/
szolgálatok alapításához a Zsinat jóváhagyása szükséges. Az ilyen egyházkerületi intézmény/szolgá-
lat lehet egyházi jogi személy. Vezetőjét az egyházkerületi közgyűlés választja, és a munkáltatói jogkört 
az egyházkerület elnöksége gyakorolja. Az intézmény/szolgálat szervezeti és működési szabályzat 
szerint önálló költségvetéssel működik, amelyet az egyházkerületi közgyűlés hagy jóvá.

VII. fejezet
Szeretetszolgálat az országos egyház keretében

15. § 
(1)          A Magyarországi Református Egyház Zsinata szeretetszolgálati, diakóniai feladatainak támoga-

tására diakóniai bizottságot választ.
(2)             Az MRE zsinati határozattal országos szeretetszolgálati intézményeket/szolgálatokat alapíthat, 

amelyeket saját költségvetése keretében működtet. Az ilyen zsinati intézményt/szolgálatot az alapító 
belső egyházi jogi személyiséggel ruházhatja fel. Az intézmény vezetőjét a Zsinat Elnöksége nevezi 
ki és menti fel. Az intézmény/szolgálat szervezeti és működési szabályzat szerint működik – önálló 
költségvetéssel, amelyet a Zsinati Tanács hagy jóvá.

16. § 
(1)      A zsinati szeretetszolgálati intézmények/szolgálatok szervezeti, szakmai, személyi és gazdasági 

feladatainak koordinálására, fenntartói jogok (különösen: operatív irányítás és felügyelet, ellenőr-
zés) gyakorlására és az egyházi diakónia érdekképviseletére a Zsinat létrehozta a Magyarországi 
Református Egyház Szeretetszolgálati Irodáját (továbbiakban: Iroda). Az Iroda az egyházon belül 
működő önálló (belső egyházi) jogi személy. Az egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi in-
tézmények számára az Iroda elvi segítséget nyújt. Az Iroda vezetőjét a Zsinat Elnöksége nevezi ki 
és menti fel, valamint felette a munkáltatói jogkört is gyakorolja.

(2)        A munkáltatói jogkört a Zsinat Elnöksége által kinevezett szeretetszolgálati intézmények/szol-
gálatok vezetője tekintetében – a kinevezés és a felmentés kivételével – az Iroda vezetője gya-
korolja.

(3)           Az Iroda szakmai információkat szolgáltat, továbbképzéseket és konferenciákat szervez, koncepciókat 
és fejlesztési javaslatokat dolgoz ki.2

II. RÉSZ
A SZERETETSZOLGÁLAT MUNKÁSAINAK (DIAKÓNUSOK) KÉPZÉSE ÉS SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA

17. § 
(1)          A Magyarországi Református Egyházban a szeretetszolgálati feladatokat elhívott és odaszánt egyház-

tagok látják el. Diakónus az az egyháztag, aki belső elhívás alapján és megfelelő képzettség megszer-
zésével, az egyház törvényes felhatalmazása alapján rész- vagy teljes munkaidőben végzi a szeretet-
szolgálati munkát.

2   A korábbi 7. § (3) bekezdést a ZS.-22/2017.11.22. sz. zsinat határozattal elfogadott 2017. évi V. törvény hatályon kívül helyezte.
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(2)      A Magyarországi Református Egyház középfokú és felsőfokú diakónusképzést szervez. Az oklevél 
megszerzését diakónusi fogadalomtétel, majd az egyházi intézményekben vagy a diakóniai szolgálat-
ra alkalmazó gyülekezetekben végzett hároméves gyakorlati munka követi. Ezek után kérheti a jelölt 
diakónussá történő felszentelését. Ezt a kérelmet a felügyelő gyülekezet vagy intézet vezetője, vagy a 
felszentelt diakónustársak ajánlása alapján, szolgálati úton kell az illetékes egyházkerületi közgyűlés 
elé terjeszteni. A közgyűlés dönt a felszentelésre bocsátásról. A felszentelt diakónust szolgálati helyén 
ünnepi istentisztelet keretében iktatják be.

(3)          A fogadalmat tett és felszentelt diakónus hitbeli és erkölcsi magatartását illetően az egyházi törvények, 
munkajogi szempontból a Munka Törvénykönyve hatálya alatt áll.

18. § 
(1)          Diakóniai munkát végző, fel nem szenteltekkel szemben a hitbeli és erkölcsi követelmények munka-

szerződésben érvényesítendők.
(2)         A diakónusképzés, alkalmazás és foglalkoztatás további kérdéseit szabályrendeletben kell rendezni.

III. RÉSZ
A SZERETETSZOLGÁLATI MUNKA ANYAGI FORRÁSAI

19. § 
(1)          A szeretetszolgálati munka pénzügyi forrásai:

a)      A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek és egyháztagjainak természetbeni és 
pénzbeli adományai;

b)       Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás és 
a hatályos állami jogszabályok szerinti források;

c)     az egyházi költségvetésben biztosított hozzájárulás;
d)      külföldi testvéregyházak gyülekezeteinek és gyülekezeti tagjainak természetbeni és pénzbeli 

adományai;
e)      a szociális intézményekben/szolgálatokban ellátottak térítési díja a hatályos jogszabályok által 

meghatározott módon;
f)      az állami költségvetési törvényben az adott esztendőre előirányzott támogatások;
g)     egyéb adományok, támogatások és juttatások.

IV. RÉSZ
A SZERETETSZOLGÁLAT KAPCSOLATAI

20. § 
(1)          A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati szervezetei rendszeres kapcsolatot tartanak 

fenn a többi keresztyén egyház hasonló szervezeteivel és velük együttműködésre törekednek.
(2)       A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményei/szolgálatai partnerkapcsolatot 

tarthatnak fenn hazai és külföldi testvéregyházak gyülekezeteivel és intézményeivel/szolgálataival, 
valamint hasonló tevékenységet folytató civil szervezetekkel.
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V. RÉSZ
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

21. § 
(1)         E törvény 2001. január 1-jével lép hatályba.
          Megállapította a Magyarországi Református Egyház 1997. február 27-én megnyílt XI. Zsinatának 10. 

ülésszaka, Budapesten, 2000. november 29-én.
(2)        Módosította a Magyarországi Református Egyház 2015. február 25-én megnyílt XIV. Zsinatának 

10. ülésszaka, Budapesten, 2017. november 22-én. A módosítások 2017. december 1-jén lépnek 
hatályba.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. § 
A 2017. évi V. törvényt a Magyarországi Református Egyház 2015. február 25-én megnyílt XIV. Zsinatá-
nak 10. ülése a ZS. - 22/2017.11.22. számú zsinati határozatával fogadta el.

A 2017. évi V. törvény 2017. december 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK A 2017. MÁJUS 2-TŐL 2017. OKTÓBER 31-IG 
TERJEDŐ IDŐSZAKBAN TETT INTÉZKEDÉSEINEK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 23/2017.11.22.

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

Budapest, 2017. november 22.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL
ZS. - 24/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata jóváhagyólag és örömmel tudomásul veszi a Magyaror-
szág Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között 1998-ban kötött és megújított, 2017. 
október 4-én aláírt Megállapodást. [Magyar Közlöny: 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat: Magyaror-
szág Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az 
azzal összefüggő feladatokról].

                 A Zsinat köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának, hogy elfogadta egyházunk kezdemé-
nyezését a korábbi megállapodás megújítására, melyet az indokolt, hogy „az elmúlt két évtizedben 
Magyarországon és Európában meghatározó változásokra került sor, továbbá a Református Egyház 
közfeladat-ellátó, társadalmi és közéleti tevékenysége jelentősen bővült.” (Preambulum, 1).

                        A Zsinat köszönetet mond a tárgyalásokat lefolytató kormányzati szerveknek; a minisztériumok és 
államtitkárságok munkatársainak, a minisztereknek, valamint Magyarország miniszterelnökének, hogy 
Magyarország Kormánya a korábbi megállapodás jelen megújításával is kifejezi, hogy nagyra értékeli a 
Református Egyház szolgálatát, elismeri, hogy a Református Egyház jelentős részt vállal a közfeladatok 
ellátásában, a közösségek szervezésében és a közjó előmozdításában, illetve üdvözli a Református 
Egyház társadalomszervező és közéleti törekvéseit.

                  A Zsinat köszönetet mond mindazok fáradozásáért (Elnökségi Tanács, Zsinati Hivatal, zsinati bi-
zottságok, egyházi szakértők), akik a korábbi Megállapodás felülvizsgálatában, a tárgyalásokban és a 
szükséges módosítások kimunkálásában részt vettek.

2. A Zsinat ezzel egyidejűleg felkéri a Zsinat Elnökségét és a Zsinat Elnökségi Tanácsát, hogy a Magyar-
országi Református Egyház felsőoktatási intézményeinek fenntartóival és vezetőivel tárgyalja meg a 
jelen Megállapodásnak a felsőoktatási intézmények speciális támogatására vonatkozó belső arányát 
megállapító rendelkezését (21. cikkely, 4. pont jegyzete), és az e tárgyban hozott egyezség érvénye-
sítése érdekében kezdeményezze Magyarország Kormányánál a Megállapodás közös megegyezéssel 
történő módosítását.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A 2017. ÉVI NYUGDÍJINDEXÁLÁS ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 25/2017.11.22.

1. A 2016. évi MRE és a Református Lelkészi Nyugdíjintézeti zárszámadások adatainak ismeretében a 
Zsinati Tanács biztosítja a Református Lelkészi Nyugdíjintézet költségvetésében a nyugdíj-kiegészíté-
sek, árvaellátások 2017. évi emelésének fedezetét.

2. Az emelés mértékét a 2016. évhez viszonyítva átlagosan, mintegy 3%-ban határozza meg, ami éves 
szinten mintegy 20,3 M Ft emelést jelent.

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

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



14 REFORMÁTUS EGYHÁZ | 2018. új folyam VIII. (LXX.) 34. szám

3. A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy 2017-ban sávosan állapítja meg az öregségi és özvegyi nyugdíj-
kiegészítés és az árvaellátás emelések mértékét, az érintettek körét, az alábbiak szerint:
─ Három sáv megállapítása:

─ 1. sáv : az átlagos ellátás alatti összes ellátás. 
─ 2. sáv : az átlag és az átlag kétszerese közötti ellátások.
─ 3. sáv : az átlag kétszeresét meghaladó ellátások.

─ Az 1. sávba tartozók esetében 4%-os emelés.
─ A 2. sávba tartozók esetében 3%-os emelés.
─ A 3. sávba tartozók esetében 2%-os emelés.

─ Az árvaellátásokra egységesen 4%-os mértékű az emelés.
4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2017. évi nyugdíjindexálásra vonatkozó előterjesztést 

elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL 
ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ 2002. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZTATÁSRÓL
ZS. - 26/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata határozata alapján a Zsinat által már elfogadott fogalmi 
módosítások átvezetésre, a koncepcionális kérdések megjelölésre kerülnek a törvény szövegében, 
mely minden zsinati tag részére kiküldésre kerül.

2. Dr. Kocsis Márta, a Jogi Bizottság elnöke a 2017. december 13-i Zsinati Tanács ülésére elkészíti a 
törvényszöveget.

3. A Zsinat tagjai 2018. január 31-ig a módosító javaslathoz hozzászólási lehetőséget kapnak. A Jogi 
Bizottság és a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság együttes ülésén megtárgyalja a hozzászólásokat, majd a 
Jogi Bizottság 2018. február 15-ig megteszi a konkrét javaslatait a Zsinat Elnöksége felé.

Budapest, 2017. november 22.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK TANÁCSKOZÁSI 
SZABÁLYZATA ÉS ÜGYRENDJE MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 27/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én elfogadta a Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának Tanácskozási Szabályzata és Ügyrendje módosítására vonatkozó előter-
jesztést. 

2. A Tanácskozási Szabályzat módosítása elfogadásával egyidejűleg hatályba lép.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanácskozási Szabályzata 7. § (2) bekezdés az aláb-

biak szerint módosul:

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK TANÁCSKOZÁSI SZABÁLYZATA ÉS ÜGYRENDJE

7. §
(1)         A Zsinat ülései naponként bibliaolvasással és imádkozással kezdődnek és fejeződnek be.
(2)          Az ülésnap kezdetén az Elnökség által kijelölt jegyző számba veszi a megjelenteket, és az eredmény-

ről jelentést tesz az Elnökségnek. 
(3)         Az ülésnapra később érkező vagy az ülésnap lezárása előtt eltávozó képviselő köteles ezt a jegyzőnek 

bejelenteni.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA AZ ÉNEKESKÖNYV BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 28/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Énekeskönyv Bizottság aktuális munkáiról és a következő év üte-
mezéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

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

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. 
ÉVI IV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 29/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi 
IV. törvény módosítására vonatkozó előterjesztés második olvasatának tárgyalását a következő ülésére halasztja, 
tekintettel arra, hogy a Gazdasági Bizottság nem tárgyalta a módosítást.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODÁJA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL
ZS. - 30/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája Alapí-
tó Okiratát elfogadja. Az Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

_____________________

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT

PREAMBULUM

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája (korábbi elnevezése: Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Irodájának Szeretetszolgálati Osztálya) 1951. május 18-án kezdte meg működését, melyről a 25. 
számú Konventi határozat rendelkezik. Az 1988. május 2-án kelt adóbejelentkezési lap alapján az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal Fővárosi Igazgatósága a 19024031-1-01 adószámmal látta el az intézményt. A Magyarországi 
Református Egyház Zsinati Tanácsa ZS.T. - 124/2007. számú határozatában elfogadta a Magyarországi Református 
Egyház Szeretetszolgálati Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jog-
állásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. § és 12. § (1) bekezdése, a Magyarországi Református Egyház alkot-
mányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 4. § és 10. §, valamint a Magyarországi Református Egyház 
Szeretetszolgálatáról szóló 2000. évi II. törvény 15. § (2) bekezdése és 16. § (1) bekezdése alapján a Magyarországi 
Református Egyház Zsinata (Alapító) a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája jogi személyi-
ségét megerősíti és a Zsinat Elnöksége javaslatára az alábbi Alapító Okiratot alkotja: 

1. Az intézmény neve, székhelye:
Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Rövidített neve: MRE Szeretetszolgálati Iroda

2. Az intézmény alapítója:
A Magyarországi Református Egyház Zsinata
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

3. Az intézmény felügyeleti szerve:
A Magyarországi Református Egyház Zsinata
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

4. Az intézmény működési területei:
A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben és közösségeiben folyó diakónia (szeretetszol-
gálat) segítése, illetve a Magyarországi Református Egyház által fenntartott diakóniai-szeretetszolgálati 
intézmények működtetése, irányítása és felügyelete.

5. Az intézmény jogállása:
A Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy.

6. Az intézmény fő tevékenysége:
A Magyarországi Református Egyház (MRE) fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti, vala-
mint gyermekvédelmi intézmények tekintetében a fenntartói jogok gyakorlása, fenntartói, igazgatási, 
ügyviteli feladatok ellátása, melynek keretében végzendő feladatok körét, továbbá az egyéb tevékeny-
ségeket az MRE belső jogforrásai határozzák meg.
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TEÁOR szám szerint:
 Főtevékenység: 8730  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 Egyéb tevékenységek: 8720  Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás
 8790  Egyéb bentlakásos ellátás
 8810  Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
 8891  Gyermekek napközbeni ellátása
 8899  M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 8510  Iskolai előkészítő oktatás
 8520  Alapfokú oktatás
 5621  Rendezvényi étkeztetés
 5629  Egyéb vendéglátás
 8690  Egyéb humán egészségügyi ellátás
 8710  Bentlakásos, nem kórházi ápolás
 8559  M.n.s. egyéb oktatás
 8560  Oktatást kiegészítő tevékenység
 7830  Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás

7. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az MRE Szeretetszolgálati Iroda egyszemélyi felelős vezetőjét (irodavezetőt) a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának Elnöksége 5 évre nevezi ki.

8. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője (irodavezető).

ZÁRADÉK

Az Alapító Okiratot a Magyarországi Református Egyház Zsinata ZS. - 30/2017.11.22. számú határozatával elfo-
gadja. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ADATAINAK 
VÁLTOZÁSA MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 31/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Ala-
pító Okiratát az intézmény keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás tevékenységeinek TEÁOR szám 
szerinti megnevezésére tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

_____________________

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény

2. Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3. Az intézmény telephelyei:
1. 6500 Baja, Pokorny u. 1-3.
2. 6500 Baja, Pokorny u. 7.
3. 6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
4. 6500 Baja, Telcs E. u. 8.
5. 6500 Baja, Szabadság út 81/B.

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.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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6. Az intézmény felügyeleti szervei:
─ Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata.
─   Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszol-

gálati Irodája.
─  A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

szervek.

7. Az intézmény jogállása: 
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8. Az intézmény típusa: 
Ápolást, gondozást, bentlakásos ellátást, valamint alapszolgáltatást nyújtó szociális intézmény.

9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint: 
8730  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás
8790 Egyéb bentlakásos ellátás
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

10.  Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8130 Zöldterület-kezelés

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határo-
zott időre.

12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.

13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

14. Az alapítás időpontja: 2009. január 1.

15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS.-31/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

16. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A FILEMON REFORMÁTUS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ADATAINAK VÁLTOZÁSA 
MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 32/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Filemon Református Támogató Szolgálat Alapító Okira-
tát az intézmény neve és tevékenysége megnevezésének összhangba hozatalára tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

___________________

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Filemon Református Támogató Szolgálat

2. Az intézmény székhelye: 
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3. Az intézmény telephelye:
8360 Keszthely, Zeppelin tér 1. 

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 szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszol-

gálati Iroda.
─  Az intézmény telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott szervek.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8. Az intézmény típusa:
Támogató szolgálat.

9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Nincs.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Szeretetszolgálati Iroda vezetője nevezi ki határozott időre.

12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: 
A Szeretetszolgálati Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.

13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

14. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.

15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS.-32/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

17. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.  

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ISTVÁN REFORMÁTUS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ADATAINAK VÁLTOZÁSA 
MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 33/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az István Református Támogató Szolgálat Alapító Okira-
tát az intézmény neve és tevékenysége megnevezésének összhangba hozatalára, valamint címválto-
zásra tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

_____________________

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
István Református Támogató Szolgálat

2. Az intézmény székhelye: 
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3. Az intézmény telephelye:
 4028 Debrecen, Kassai út 129. (4562/4. hrsz.)

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 szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszol-

gálati Iroda.
─  Az intézmény telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott szervek.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8. Az intézmény típusa:
Támogató szolgálat.

9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Nincs.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Szeretetszolgálati Iroda vezetője nevezi ki határozott időre.

12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: 
A Szeretetszolgálati Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.

13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

14. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.

15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS. - 33/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

17. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.  

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA JUHÁSZ ZSÓFIA REFORMÁTUS SZERETETOTTHON FOGYATÉKOSOKAT ÁPOLÓ 
ÉS GONDOZÓ INTÉZMÉNY ADATAINAK VÁLTOZÁSA MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 34/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatéko-
sokat Ápoló és Gondozó Intézmény Alapító Okiratát az intézmény keretében végezni kívánt fejlesztő 
foglalkoztatás tevékenységeinek TEÁOR szám szerinti megnevezésére, valamint címváltozásra tekin-
tettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

_________________

ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1.       Az intézmény neve:
 Juhász Zsófia Református Szeretetotthon
 Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény

2.       Az intézmény székhelye:
      1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3.       Az intézmény telephelye:
     2162 Őrbottyán, Csomádi út 2.

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 szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszol-

gálati Iroda.
─  A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

szervek.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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7.       Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8.       Az intézmény típusa:
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó otthona.

9.       Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül

10.       Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8130 Zöldterület-kezelés

11.       Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
 Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határozott 
időre.

12.       Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.

13.       A feladat ellátására szolgáló vagyon:
─ az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és 
─ az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).

14.       A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a tulajdoná-
ban lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat. Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó 
egyetértésével vállalhat.

15.       Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

16.       Az alapítás időpontja: 1951. január 1. 

17.   Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS. - 34/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

18. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A LUKÁCS REFORMÁTUS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ADATAINAK VÁLTOZÁSA 
MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 35/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Lukács Református Támogató Szolgálat Alapító Okira-
tát az intézmény neve és tevékenysége megnevezésének összhangba hozatalára, valamint címválto-
zásra tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

_____________________

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:
Lukács Református Támogató Szolgálat

2. Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3. Az intézmény telephelye:
 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 2/1.

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 szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszol-

gálati Iroda.
─  Az intézmény telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott szervek.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8. Az intézmény típusa:
Támogató szolgálat.

9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Nincs.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Szeretetszolgálati Iroda vezetője nevezi ki határozott időre.

12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: 
A Szeretetszolgálati Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.

13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

14. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.

15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

16.    Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS.-35/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

17. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

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

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



REFORMÁTUS EGYHÁZ | 2018. új folyam VIII. (LXX.) 34. szám 29

A ZSINAT HATÁROZATA A „MANDULAVIRÁG” FOGYATÉKKAL ÉLŐK REFORMÁTUS GONDOZÓHÁZA 
ADATAINAK VÁLTOZÁSA MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 36/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a „Mandulavirág” Fogyatékkal Élők Református Gondo-
zóháza Alapító Okiratát az intézmény keretében végezni kívánt fejlesztő foglalkoztatás tevékenységei-
nek TEÁOR szám szerinti megnevezésére tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

___________________

A „MANDULAVIRÁG” FOGYATÉKKAL ÉLŐK REFORMÁTUS GONDOZÓHÁZA
ALAPÍTÓ OKIRATA

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

1.       Az intézmény neve:
„Mandulavirág” Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza

2.       Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3.       Az intézmény telephelye:
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 53/A.

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.

a. Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szere-
tetszolgálati Iroda.

b. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban megha-
tározott szervek.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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7.       Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8.       Az intézmény típusa: 
Fogyatékos személyek nappali ellátása, gondozóháza és ápolást-gondozást nyújtó otthona.

9.       Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:

       8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
  8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül

10.       Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
5629 Egyéb vendéglátás
8121 Általános épülettakarítás
8130 Zöldterület-kezelés
9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
3299 Egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység

11.       Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határo-
zott időre.

12.       Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.

13.       A feladat ellátására szolgáló vagyon:
a.  a 3. pontban meghatározott ingatlan a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tu-

lajdona;
b.  az ingóságok részben a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, részben 

a fenntartó, részben az intézmény tulajdona. 

14.       A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata külön megállapodás szerint a Magyarországi Re-
formátus Egyház használatba adja a 3. pontban meghatározott ingatlant és külön megállapodásban 
felsorolt ingóságokat.
Az intézmény kötelezettséget csak a fenntartó egyetértésével vállalhat. 

15.       Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

16.       Az alapítás időpontja: 2011. május 27. 

17.    Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS.-36/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

18. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÚJVÁROS DROGAMBULANCIA 
ADATAINAK VÁLTOZÁSA MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 37/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambu-
lancia Alapító Okiratát az intézmény keretében végezni kívánt fejlesztő foglalkoztatás tevékenységei-
nek TEÁOR szám szerinti megnevezésére tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

_________________

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

1.       Az intézmény neve:
Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia
Az intézmény rövidített elnevezése: MRE Újváros Drogambulancia

2.       Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 1.

3.       Az intézmény telephelyei: 
2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 1.
2400 Dunaújváros, Gagarin tér 19. II/2.
2400 Dunaújváros, Velinszki László u. 8. fszt. 4.
2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 5.
2400 Dunaújváros, Petőfi u. 1/B.

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 (1146 Budapest, Hungária krt. 200.).

6. Az intézmény felügyeleti szervei:
─ Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata.
─ Általános törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda.
─  Általános szakmai felügyelet: Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

Drogterápiás Otthona.
─  A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

szervek.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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7.       Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy.

8.       Az intézmény típusa:
Járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény.
Szociális alapszolgáltatást és szakellátást nyújtó intézmény.

9.       Az intézmény alaptevékenysége:
 TEÁOR szám szerint:

     8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
  8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
              8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 Egészségügyi tevékenység:
  Addiktológiai szakrendelés és gondozás (1801 szakmakód)
 
             Szociális tevékenység:

  Szenvedélybetegek közösségi ellátása
  Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
  Szenvedélybetegek nappali ellátása
  Támogatott lakhatás

Egyéb tevékenységek:
TEÁOR szám szerint
8690 Egyéb: humán-egészségügyi ellátás
8559 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység
8121 Általános épülettakarítás
8130 Zöldterület-kezelés 
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

10.       Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
  Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határo-

zott időre.

11.       Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető.

12.       A feladat ellátására szolgáló vagyon:
─  A 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti ingatlan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatának tulajdona, melyet használatba ad az intézménynek;
─  a 2400 Dunaújváros, Gagarin tér 19. II/2., a 2400 Dunaújváros, Velinszki László u. 8. fszt. 4. sz. 

és a 2400 Dunaújváros, Petőfi u. 1/B sz. alatti ingatlanokat bérli az intézmény;
─ 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 5. a fenntartó tulajdona;
─ az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi).

13.       A vagyon feletti rendelkezési jog:
  A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a tulajdoná-
ban lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat.

14.       Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.
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15.         Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

16.         Az alapítás időpontja: 2011. november 18.

17.     Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
  ZS.-37/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

18.   Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.  

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A SZILÁSZ REFORMÁTUS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ADATAINAK VÁLTOZÁSA MI-
ATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 38/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szilász Református Támogató Szolgálat Alapító Okira-
tát az intézmény tevékenységének pontosítására tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

______________________

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

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

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

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

1. Az intézmény neve:
Szilász Református Támogató Szolgálat

2. Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3. Az intézmény telephelye:
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48.

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 szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszol-

gálati Iroda.
─  Az intézmény telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott szervek.

7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8. Az intézmény típusa:
Támogató szolgálat.

9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Nincs.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Szeretetszolgálati Iroda vezetője nevezi ki határozott időre.

12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: 
A Szeretetszolgálati Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.

13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

14. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.



REFORMÁTUS EGYHÁZ | 2018. új folyam VIII. (LXX.) 34. szám 35

15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

16.   Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS.-38/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

17. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A TITUSZ REFORMÁTUS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ADATAINAK VÁLTOZÁSA 
MIATTI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
ZS. - 39/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Titusz Református Támogató Szolgálat Alapító Okiratát 
az intézmény tevékenységének pontosítására tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

__________________

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

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

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

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

1. Az intézmény neve:
Titusz Református Támogató Szolgálat

2. Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3. Az intézmény telephelye:
 8751 Zalakomár, Petőfi u. 20.

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 szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szeretetszol-

gálati Iroda.
─  Az intézmény telephelye tevékenységének törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott szervek.

7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8. Az intézmény típusa:
Támogató szolgálat.

9. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR szám szerint:
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

10. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Nincs.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Szeretetszolgálati Iroda vezetője nevezi ki határozott időre.

12. Az intézmény képviseletére jogosult személy: 
A Szeretetszolgálati Iroda vezetője, illetve az általa megbízott személy.

13. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

14. Az intézmény alapításának időpontja:
2007. június 30.
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15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és közbeszer-
zéseit saját maga lebonyolítani.

16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS.-39/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

17. Jelen Alapító Okirat 2017. november 22-én lép hatályba.  

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A MEGÜRESEDETT NYUGDÍJINTÉZETI INTÉZŐBIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁSÁRÓL
ZS. - 40/2017.11.22.

1. Nagytiszteletű Takács Tamás lelkipásztor úr nyugdíjba vonulása miatt a zsinati és ezzel a Nyugdíjinté-
zeti Intézőbizottságnál betöltött tisztsége megszűnt. 

2. A Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye – 1996. évi I. törvény 57. § (2) bekezdés 
- alapján a Tiszántúli Református Egyházkerület Szabadi Árpád esperes-lelkipásztor urat jelölte a meg-
üresedett helyre.

3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata ülésén lezajlott választás eredménye alapján a Zsinat a 
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság megüresedett helyére Szabadi Árpád esperes-lelkipásztor urat megvá-
lasztotta.

4. A Zsinat Elnöksége indítványára a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság tagjai közül megválasztotta elnökét, 
Nyilas Zoltán esperes urat, a választás eredményét a Zsinat tudomásul veszi.

Budapest, 2017. november 22.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYE  
– 1996. ÉVI I. TÖRVÉNY – MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 41/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata határozata alapján a Magyarországi Református Egyház 
választójogi törvényére – 1996. évi I. törvény – vonatkozó módosító felvetést (ideiglenes/megbízott 
gondnok választása) elfogadja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata megbízza a Jogi Osztályt, a Jogi Bizottságot és az Elnök-
ségi Tanácsot, hogy terjessze a Zsinat elé a lehetséges alternatívákat, beleértve az előterjesztett egyéni 
indítványokat, melyről a Zsinat a 2018. évi tavaszi ülésén határoz.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT ALAPÍTÓ 
OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 42/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Háló-
zat Alapító Okiratát az intézményszétválásra tekintettel módosítja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

_________________

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

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

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

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

1.       Az intézmény neve: 
 Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat

2.       Az intézmény székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

3.       Az intézmény alapítója, címe:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

4.       Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását és kötelezettségek telje-
sítését a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda (1146 Budapest, Hungária 
krt. 200.) útján látja el.

5.       Az intézmény működtetője:
Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
Székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

6.       Az intézmény felügyeleti szervei: 
─ Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata.

a.  Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szere-
tetszolgálati Iroda.

b.  A tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
szervek.

7.       Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

8.       Az intézmény típusa:
Nevelőszülői hálózat.

 Otthont nyújtó, szakellátást biztosító gyermekvédelmi intézmény.

9.       Az intézmény alaptevékenysége:
Gyermekvédelmi szakellátás:

a. otthont nyújtó ellátás, nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás
b. utógondozói ellátás
c. utógondozás

TEÁOR szám szerint:
8790 Egyéb bentlakásos ellátás

10.       Az intézmény kiegészítő tevékenysége: ─

11.       Az intézmény ellátási területe: országos.

12.       Az intézmény működési területe:
a. Budapest Főváros
b. Pest megye
c. Bács-Kiskun megye
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d. Komárom-Esztergom megye
e. Fejér megye
f. Tolna megye
g. Baranya megye
h. Győr-Moson-Sopron megye
i. Veszprém megye
j. Somogy megye
k. Vas megye
l. Zala megye

13.       Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határo-
zott időre.

14.       Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda vezetője, valamint a belső sza-
bályzókban meghatározottak szerinti esetekben: az intézmény vezetője.

15.       Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit 
és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.

16.       Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke: ─

17.       Az alapítás időpontja: 2008. november 20.
A szolgálat 2009. január 1-től kezdte meg működését.

18. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS. - 42/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

19.       Jelen Alapító Okirat 2018. január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A KELET-MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT ALAPÍTÓ 
OKIRATA ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 43/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat 
Alapító Okiratát elfogadja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy az Alapító Ok-
iratot aláírja.

Budapest, 2017. november 22.

_____________________

ALAPÍTÓ OKIRAT

1.       Az intézmény neve:
Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat

2.       Az intézmény székhelye:
4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.

3.       Az intézmény alapítója, címe:
Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

4.       Az intézmény fenntartója:
A Magyarországi Református Egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését 
a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) útján 
látja el.

5.       Az intézmény működtetője:
Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
Székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

6.       Az intézmény felügyeleti szervei:
─ Általános felügyelet: Magyarországi Református Egyház Zsinata.

a.  Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Szere-
tetszolgálati Iroda.

b.  A tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
szervek.

7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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8.  Az intézmény típusa:
Nevelőszülői hálózat.

     Otthont nyújtó, szakellátást biztosító gyermekvédelmi intézmény.

9.  Az intézmény alaptevékenysége:
Gyermekvédelmi szakellátás:

a. otthont nyújtó ellátás, nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás
b. utógondozói ellátás
c. utógondozás

TEÁOR szám szerint: 
8790 Egyéb bentlakásos ellátás

10.       Az intézmény kiegészítő tevékenysége: ─

11.       Az intézmény ellátási területe: országos.

12.       Az intézmény működési területe:
a. Hajdú-Bihar megye
b. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
c. Békés megye
d. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
e. Heves megye
f. Jász-Nagykun-Szolnok megye
g. Csongrád megye
h. Nógrád megye

13.       Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége nevezi ki, határo-
zott időre.

14.       Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda vezetője, valamint a belső szabályzókban 
meghatározottak szerinti esetekben: az intézmény vezetője.

15.       Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit 
és közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani.

16.       Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke: ─

17.       Az alapítás időpontja: 2017. november 22.
A szolgálat 2018. január 1-től kezdi meg működését.

18. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2017. november 22-én  
ZS. - 43/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

19. Jelen Alapító Okirat 2018. január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2017. november 22.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A HAJDÚSZOBOSZLÓ, BÁNOMKERTI ÚT 96. SZÁM ALATTI INGATLAN 
TULAJDONI HÁNYADÁNAK ELADÁSÁRÓL
ZS. - 44/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Hajdúszoboszló, 3248 helyrajzi számú, a természetben 
Bánomkerti út 96. szám alatti ingatlan 30/100 tulajdoni hányadának eladására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja.

2. Az MRE Szeretetszolgálati Irodája az eladásból befolyó összeget a ceglédi Molnár Mária Református 
Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon költségvetési kiadásaira fordítja.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A PÁLYÁZATI IRODA AKTUÁLIS PÁLYÁZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSA 
ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 45/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Pályázati Iroda aktuális pályázatokról szóló tájékoztatását elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A SZENTENDREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PILISSZENTLÁSZLÓI 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÉRT ALAPÍTVÁNYT ÉRINTŐ NÉVHASZNÁLATI KÉRELME ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 46/2017.11.22.

1. A Szentendrei Református Egyházközség a Pilisszentlászlói Református Gyülekezetért Alapítvány „re-
formátus” jelző névhasználata tárgyában kérelmet terjesztett elő a Magyarországi Református Egyház 
gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 58. § (1) bekezdése alapján.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Szentendrei Református Egyházközségnek a Pilisszent-
lászlói Református Gyülekezetért Alapítvány „református” jelző névhasználata tárgyában a Gazdálko-
dási Törvény előírásainak megfelelően benyújtott kérelmét elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

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

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

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A GYÖMRŐI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG SZILHÁTI SÁNDOR GYÖMRŐI  
REFORMÁTUSSÁGÉRT ALAPÍTVÁNYT ÉRINTŐ NÉVHASZNÁLATI KÉRELME ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 47/2017.11.22.

1. A Gyömrői Református Egyházközség a Szilháti Sándor Gyömrői Reformátusságért Alapítvány „re-
formátus” jelző névhasználata tárgyában kérelmet terjesztett elő a Magyarországi Református Egyház 
gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 58. § (1) bekezdése alapján.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Gyömrői Református Egyházközségnek a Szilháti Sán-
dor Gyömrői Reformátusságért Alapítvány „református” jelző névhasználata tárgyában a Gazdálkodási 
Törvény előírásainak megfelelően benyújtott kérelmét elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A BUDAPEST VIII. KERÜLET, BELTERÜLET 36578/1 HELYRAJZI SZÁMÚ 
INGATLAN INGYENES EGYHÁZI TULAJDONBA ADÁSA ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 48/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Budapest VIII. kerület, Belterület 36578/1 helyrajzi számú, a termé-
szetben 1088 Budapest, Reviczky utca 6., Múzeum utca 17. szám alatti ingatlan (Károlyi-Csekonics Palota) ingye-
nes egyházi tulajdonba adására vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A LELKÉSZEK KÜLÖNBÖZETI ÉS HONOSÍTÁSI VIZSGÁI RENDJÉRŐL SZÓLÓ 
SZABÁLYRENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 49/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Egységes Lelkészképesítő Vizsgáról (ELV) szóló be-
számolót elfogadja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az Egységes Lelkészképesítő Bizottság (ELB) javas-
lata alapján – elfogadja a „Szabályrendelet a lelkészek különbözeti és honosítási vizsgái rendjéről”  
(ZS.-98/2010.11.18.) módosítását.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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3. A Szabályrendelet 6. § címe módosul és a 6. § az alábbi (3) bekezdéssel kiegészül:

6. § 
A vizsgára jelentkezés együttes feltételei:

(1) Valamely magyarországi hittudományi egyetem vagy kar, illetve teológiai akadémia által az érvényes 
állami ekvivalencia-törvények alapján honosított egyetemi diploma (teológus-lelkész MA);

(2) Kibocsátott meglévő lelkészi oklevél;
(3) Szolgálati jogviszony a Magyarországi Református Egyház valamely gyülekezetében vagy intéz-

ményében;
(4) Jelenlegi szolgálati hely szerinti egyház által kiadott szolgálati bizonyítvány vagy lakhelye szerinti illeté-

kes egyházmegye testületi ajánlása;
(5) Szolgálati bizonyítvány a területileg illetékes esperestől, amennyiben a jelölt kirendelés alapján lelkészi/

segédlelkészi szolgálatot végzett az MRE valamely gyülekezetében vagy intézményében;
(6) Írásbeli vizsgaanyag és nyilatkozat beküldése a ZS. - 76/2010.06.04. szabályrendelet 3. § (2) bekezdés 

6-7. pontjai alapján,
a. amennyiben a jelölt 2011. január 1-től hatályos egységes lelkészképesítés rendjének elfogadá-

sát követően szerzett teológiai egyetemi diplomát és lelkészi oklevelet;
b. vagy a jelölt folyamatos lelkészi szolgálata nem bizonyított.

(7) Igazolás további egy vagy két év segédlelkészi szolgálatról az MRE valamely gyülekezetében honosí-
tási vizsgára jelentkezők esetén, ha az ELB ezt előírta.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS OKTATÁSI STRATÉGIÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 50/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Református Oktatási Stratégiáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A LEPRAMISSZIÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA 
ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 51/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Lepramisszió Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását 
elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

____________________

A LEPRAMISSZIÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
(a 2006. évi alapszöveg a 2008. és 2009. évi módosításokkal és a 2015. május 11., 2015. szeptember 14-i és  

a 2016. szeptember 16-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Fekete álló betű:  alapszöveg 2006
áthúzott szövegek:  első módosítás 2008
fekete döntött betű: második módosítások 2009

betoldásnál 
fekete aláhúzott-, 

törlésnél 
áthúzott és aláhúzott szöveg 

módosítások 2015-2016
a Lepramisszió 3 felekezetet képviselő kuratóriuma (Nemzeti Bizottság) 
megtárgyalta, a Nagygyűlés elfogadta

A misszió megnevezése
Lepramisszió

Székhelye
1151 Budapest, XV. ker. Alag u.3.

A Lepramisszió számára a Magyarországi Református Egyház Zsinata a Budapest XV. kerület Alag u.3. szám alatti 
központban két helyiség kizárólagos használatát biztosítja egy helyiség kizárólagos használatát biztosítja. 
A Lepramisszió a rezsiköltséghez hozzájárul.

Továbbá időszakosan a Kékkereszt Egyesülettel, illetve az MRE Iszákosmentő Missziójával (cím: 1151 Budapest, 
Alag u.3. közösen használhat egy másik helyiséget.
Itt tartja a LM a nagyobb rendezvényeket (csendesnapokat), továbbá a nagyobb helyigényű munkákat (fáslik, taka-
rók küldésre való előkészítése, csomagkészítés stb.) is itt végzi hetenként egy alkalommal.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A misszió alapvető célkitűzése

Missziónk Jézus nevében, a Nemzetközi Keresztyén Lepramisszió (The Leprosy Mission International) közvetítésé-
vel, illetve közvetlenül is (pl. csomagküldések, adományok) foglalkozik a világ leprás betegeinek és közösségeinek 
testi, lelki, társadalmi és szellemi szükségleteinek kielégítésével.

A misszió másodlagos feladata

Segíti a hazai és környező más országokban lévő rászorultakat, elsősorban különböző missziókon, intézményeken, 
szervezeteken keresztül, elsősorban természetbeni támogatással (pl. takarók, használt ruhák stb.).

A misszió működési formája

Missziónk a Magyarországi Református Egyház szerves része, de teljesen önálló misszióként és ökumenikus ala-
pon működik. Önálló költségvetéssel rendelkezik.

A Lepramisszió a The Leprosy Mission (Nemzetközi Lepramisszió) tagszervezete, a Nemzetközi Lepramisszióval 
(80 Windmill Road, Brentford, Middlesex, TW8 OQH) 1998. május 27-én együttműködési megállapodást kötött. 
Munkáját a Nemzetközi Lepramisszió fő irányelvei alapján végzi, partneri kapcsolatban munkálkodik a TLM-hez 
tartozó más nemzeti lepramissziókkal. 2011. június 1-én Bangkokban aláírta a Leprosy Mission Global Fellowship 
Chartert.

A Lepramisszió tevékenységi jegyzéke

− Kapcsolattartás a Nemzetközi Lepramisszióval, a külföldi társszervezetekkel, kórházakkal, belföldi és kül-
földi karitatív szervezetekkel.

− A Lepramisszió tevékenységének ismertetése vetített képes előadásokkal, kiadványokkal, kiállításokkal, 
ismertető nyomtatványokkal, szórólapokkal stb.

− A Nemzetközi Leprások Világnapjának hazai megszervezése, megrendezése.
− Csendesnapok szervezése. a külső és belső munkatársak számára, ahol a folyó munkákat ismertetjük, a 

problémákat megbeszéljük, és imádságban kérjük Urunk segítségét és áldását a további munkára.
− Pénzadományok gyűjtése és az aktuális szükségleteknek megfelelő segítség.
− Kapcsolattartás a belföldi adományozókkal. (gyülekezetek, intézmények, karitatív szervezetek).
− Külföldi társszervezetek híreinek, folyóiratainak lefordítása, feldolgozása.
− A működéshez szükséges feltételek biztosítása.  fásli-kötő fonal beszerzése, raktározása, igény szerinti 

szétküldése.
− A Lepramisszió kórházaiba induló küldemények adminisztratív és gyakorlati előkészítése, elküldése.
− Egyéb karitatív tevékenység végzése.
− Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok készítése és azok terjesztése.

AZ INTÉZMÉNY FŐTEVÉKENYSÉGE (TEÁOR besorolás szerint):
94.91 Egyházi tevékenység

AZ INTÉZMÉNY EGYÉB TEVÉKENYSÉGE (TEÁOR besorolás szerint):
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (a Lepramisszió tevékenységének ismertetése előadásokkal, kiadvá-

nyokkal, kiállításokkal, ismertető nyomtatványokkal, szórólapokkal)
58.19 Egyéb kiadói tevékenység (tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok készítése és azok terjesztése)
59.14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (a külföldi társszervezetek híreinek, folyóiratainak lefordítása, fel-

dolgozása)
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (Csendesnapok, Leprások Nemzetközi Világnapjának 

szervezése) 
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86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (a pénzadományok gyűjtése és az aktuális szükségleteknek 

megfelelő segítség, a működéshez szükséges feltételek biztosítása)
88.99 M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (kapcsolattartás a Nemzetközi Lepramisszióval, a külföldi 

társszervezetekkel, kórházakkal, belföldi és külföldi karitatív szervezetekkel és a belföldi adományozókkal)

A Lepramisszió támogatói

 A Lepramisszióban dolgozó belső munkatársak a különböző keresztény/keresztyén felekezetekhez tartozó önkén-
tesek, akik szabadidejükben végzik áldozatos munkájukat. Az országban mindazok a személyek (gyülekezetek), 
akik a Lepramisszió munkájába a gyülekezetükben, vagy egyénileg – legalább évente egyszer – segítenek kezük 
munkájával vagy pénzadománnyal.

Támogatónak minősülnek mindazok, akik évente legalább egyszer anyagilag támogatják a Lepramissziót. A Támo-
gatók nevét és címét a Lepramisszió nyilvántartja.

A LEPRAMISSZIÓ SZERVEZETE

I. NAGYGYŰLÉS
II. NEMZETI BIZOTTSÁG
III. EGYÉB BIZOTTSÁGOK
IV. TISZTSÉGVISELŐK ÉS MUNKATÁRSAK

I. NAGYGYŰLÉS

A Lepramisszió választó testülete a Nagygyűlés, amelyet évente legalább egyszer rendez meg a misszió.

Tagság: a támogatókból és azokból áll, akik egyéb módon segítik a Lepramisszió munkáját.

Elnöke: a Lepramisszió elnöke.

A tagok költségtérítést nem kapnak. 

A Nagygyűlés
─ Időpontjáról körlevélben, az egyházi lapokba tett hirdetés útján, illetve az internet segítségével ad a misszió 

tájékoztatást.
─ A Nagygyűlés akkor határozatképes, ha a Támogatók közül együttesen minimum 40 fő jelen van.
─ Amennyiben a határozatképesség nem áll fenn, a közgyűlést Nagygyűlést a meghívóban feltüntetett idő-

pontban és helyen, azonos napirenddel kell megtartani. Ekkor a közgyűlés a résztvevők számától függetlenül 
határozatképes.

─ A Nagygyűlés nyilvános, minden ott megjelent támogatónak szavazati joga van.
─ A Nagygyűlést az Elnök és az Igazgató hívja össze, az Elnök vezeti le.

Az Elnök lehetőség szerint a Nemzetközi Lepramisszióban dolgozó misszionáriusok közül vendéget hív erre az 
alkalomra, aki vetítettképes előadással teszi színesebbé a Nagygyűlést.

─ Az Igazgató és az Elnök beszámol:
─ az éves munkáról,
─ a nemzetközi kapcsolatokról, illetve a TLM iránymutatásáról,
─ a misszió vagyoni helyzetéről (bevételeiről és a kiadásokról),
─ a raktárkészletről,
─ ismerteti a további terveket.

─ A Nagygyűlés megvitatja, illetve jóváhagyja a beszámolókat, illetve a terveket.
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A Nagygyűlés a Nemzeti Bizottság ajánlása alapján elfogadja a Lepramisszió költségvetését és zárszámadását.
A Nagygyűlés háromévenként Elnököt és Nemzeti Bizottságot választ az elkövetkező hároméves időszakra.

II. NEMZETI BIZOTTSÁG

A Nemzeti Bizottság a Lepramisszió ellenőrző és tanácsadó testülete.
Vezetője a Lepramisszió Elnöke Igazgatója.

─  A Nemzeti Bizottság tagjait a református, az evangélikus és a baptista egyházak vezetőinek jelölése alap-
ján a Lepramisszió Nagygyűlése választja meg 3 éves időtartamra, maximum két, egymást követő ciklusra.

─  Fontos, hogy a Nemzeti Bizottság tagjai a Misszió célkitűzéseivel és működésével ismerős, köztisztelet-
ben álló személyek legyenek. A református, az evangélikus és a baptista egyházat, mint a Lepramisszió fő 
támogató egyházait, 2-2 (egy lelkészi és egy világi) személy képviselje.

─ A Nemzeti Bizottságnak hivatalból tagja a Lepramisszió Elnöke és Igazgatója.
─  A Nemzeti Bizottság tagjainak egymást követően háromszori, indoklás nélküli hiányzása esetén a Lepra-

misszió Elnöksége új jelölt állítását kéri az illető egyház vezetőjétől.

A Nemzeti Bizottság feladatai, jogköre:
─ Beszámolással tartozik a Lepramisszió Nagygyűlésének.
─ Új tisztségek szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz az Igazgató előterjesztése alapján.
─  A Lepramisszió ingó és ingatlan javainak kezelését felügyeli. A Lepramisszió vagyontárgyainak elidegení-

tése vagy megterhelése, új vagyontárgyak beszerzése, kölcsön felvétele ügyében határoz.
─ A Lepramisszió költségvetését és zárszámadását elfogadásra ajánlja és a Nagygyűlés elé terjeszti.
─ A Lepramisszió SZMSZ-ét elfogadásra a Nagygyűlés elé terjeszti.
─ A Nemzetközi Lepramisszióba képviselőt választ az Elnökkel összhangban.
─ Betűrendes névjegyzéket készíttet a regisztrált képviselőkről.
─ Az Igazgató költségtérítésének meghatározása, szüksége esetén az egyéb járandóságairól való döntés.
─  Az Igazgató előterjesztése alapján dönt a nemzetközi kiküldetésbe utazó képviselő költségeiről, illetve 

költségtérítéséről.
─ Szükség esetén Számvizsgáló Bizottságot alakít saját tagjaiból vagy külső tagokból.
─  A Nemzeti Bizottság dönt az MRE Szabályrendeletében meghatározott összeghatár feletti, illetve a költ-

ségvetés illető tételének 10%-át meghaladó összegek utalványozásáról.
─ Az Igazgató előterjesztése alapján dönt partnerségek létesítése ügyében.
─ A Nemzeti Bizottság tagjai – kivéve az Igazgatót – nem képviselhetik a Lepramissziót.
─ A Nemzeti Bizottság tagjai tisztségüket a Lepramisszió Nagygyűlésének adják vissza lemondás esetén.

A Nemzeti Bizottság ülései:
─  Üléseket szükség szerint, de legalább negyedévente kell tartani. Abban az esetben is össze kell hívni a 

Bizottságot, ha a Bizottság tagjainak ¼-e, de legalább 3 fő – a tárgyalandó ügyek megjelölésével – ezt 
írásban kéri, vagy ha a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöke elrendeli.

─  Az ülések nyilvánosak, de az Elnök vagy a jelenlévő tagok ¼ részének, minimum 3 főnek kívánságára zárt 
ülést kell tartani.

─  A Bizottság üléseit az Elnök és az Igazgató hívja össze. Az Igazgató akadályoztatása esetén a Bizottságot 
az Elnök hívja össze. Mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig az MRE Zsinati Elnökség rendeli el az 
összehívást.

─ A Bizottság üléseit az Igazgató Elnök vezeti, a Bizottság határozatai az Elnök aláírásával válnak érvényessé.
─  A Bizottság határozatait az Elnök 30 15 napon belül visszaküldheti újratárgyalásra. A Bizottság köteles 

azokat ebben az esetben 15 napon belül újratárgyalni és az Elnök kifogásait figyelembe venni. Amennyi-
ben a visszaküldött határozatot a Bizottság újratárgyalja, az Elnök köteles aláírni azt, de kifogása esetén a 
Nagygyűlésen az Elnök beszámol a kifogásolt határozatról.

─  A Bizottság ülésére a Bizottság valamennyi tagját az ülés helyszínének, idejének, a tárgyalandó ügyek 
megnevezésével legalább 48 órával előbb meg kell hívni rövid úton, vagy levél útján. A meghívón nem 
közölt ügyekben döntés nem hozható. Az ülés előtt legalább 24 órával beadott minden önálló indítványt a 
napirendre fel kell venni.
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─ Érvényes határozathozatalhoz a Bizottság tagjai több, mint felének (50%+1 fő) jelenléte szükséges.
─  A Bizottság a jelenlévők szavazatainak egyszerű többségével (50%+1 fő) hozza határozatait. Szavazat-

egyenlőség esetén az Igazgató szavazata dönt. Személyi kérdés esetén titkos szavazással kell dönteni.
─ A Bizottság ülését az Igazgató imádsággal és bibliaolvasással nyitja meg és imádsággal zárja.
─  A Bizottság üléseiről a jelenlévők nevének felsorolásával, valamint az ügyek tárgyalását részletesen fel-

tüntetve, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgató és két felkért tag hitelesít. A jegyzőkönyvet a 
következő bizottsági ülésen ismertetni kell, a határozatokat fel kell olvasni, ismertetni kell (közlés), hogy az 
Elnök aláírta-e a határozatokat. Ezután kerül sor a hitelesítésre.

─  A Bizottság határozatai ellen a közlését követő 15 napon belül az MRE Zsinati Elnökségéhez lehet felleb-
bezni. A határozat ellen fellebbezéssel élhet az, akit a határozat érint, illetve a Nagygyűlés tagjainak leg-
alább 1/10-ed része, valamint az Elnök és az Igazgató. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

─  Ha a Bizottság megállapítja, hogy határozata jogszabályt sért, azt saját hatáskörében visszavonhatja vagy 
módosíthatja. Ellenkező esetben a fellebbezést a bizottsági észrevételekkel együtt 8 napon belül az Igaz-
gató – az Elnökkel történt előzetes egyeztetés alapján – az MRE Zsinati Elnökségéhez továbbítja.

─  Ha az MRE Zsinati Elnöksége úgy észleli, hogy a Lepramisszió Nemzeti Bizottsága jogszabálysértő határo-
zatot hozott, a határozat végrehajtásának felfüggesztését rendelheti el, és határidő kitűzésével a határozat 
felülvizsgálatára vagy megváltoztatására hívhatja fel a Bizottságot. Ha a Bizottság ennek nem tesz eleget, 
az ügyet az MRE Zsinati Elnökség döntés végett a Lepramisszió Nagygyűlése elé terjeszti.

─  Amennyiben a Lepramisszió Nagygyűlése a Bizottság határozatát hatályon kívül helyezi, a Bizottság 15 
napon belül megfelelő határozatot köteles hozni.

─  Ha a Bizottság sorozatosan törvényellenes jogszabálysértő határozatokat hoz, vagy a felsőbb egyházi ha-
tóságok törvényes rendelkezéseinek végrehajtását megtagadja, a Lepramisszió Nagygyűlése kimondhatja 
a Bizottság feloszlatását és új Nemzeti Bizottság választását. A választás megtörténtéig a Lepramisszió 
ügyeinek viteléről az MRE Zsinatának Elnöksége dönt.

A Nemzeti Bizottság tagjai költségtérítésben részesülnek.

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG

A Nemzeti Bizottság saját tagjai és a Támogatók közül a Nemzeti Bizottság által választott összesen 6 fő. A Szám-
vizsgáló Bizottság tagjait a Nemzeti Bizottság 3 évre választja. Elnökét a Bizottság maga választja. A Számvizsgáló 
Bizottság elnöke a Nemzeti Bizottság ülésein beszámol a végzett munkáról.

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

Előkészíti a Lepramisszió költségvetését, melyet az Igazgató a Nemzeti Bizottság jóváhagyásával a Nagygyűlés elé 
terjeszt elfogadásra.
Tagjai: a Nemzeti Bizottság és a támogatók köréből a Nemzeti Bizottság által választott 6 fő. Tagjait a Nemzeti 
Bizottság 3 évre választja. Hivatalból tagja az Elnök és az Igazgató. Elnökét a Bizottság – az Igazgató javaslatának 
figyelembevételével – a Bizottság maga választja tagjai közül. Beszámolással a Nemzeti Bizottságnak tartozik.

Az ELNÖKJELÖLŐ BIZOTTSÁG

Tagjait a Nemzeti Bizottság jelölése alapján esetenként a Nagygyűlés választja meg: a legrégebbi támogató refor-
mátus, evangélikus és baptista, valamint a katolikus gyülekezetek lelkészei köréből egy-egy lelkészt, valamint az 
egyéni támogatók köréből 4 főt. Az Elnökjelölő Bizottságnak hivatalból tagja az Igazgató. 
A Bizottságok Tagjai jogosultak a bizottsági munkájukkal kapcsolatban felmerült, indokolt költségeik megtérítésére.

III. A LEPRAMISSZIÓ TISZTSÉGVISELŐI ÉS MUNKATÁRSAI

1. A Lepramisszió Elnöke
Az Elnök a református, az evangélikus vagy a baptista felekezetek valamelyikének tagja, egyházában aktív, hitvalló 
keresztyén.
Az Elnök a Nemzeti Bizottságnak hivatalból tagja.
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Az Elnököt a Lepramisszió Nagygyűlése választja meg a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján hároméves időtar-
tamra, maximum két, egymást követő ciklusra. A Jelölő Bizottságot a Nemzeti Bizottság választja ki a Lepramisszió 
regisztrált tagjai közül.

Az Elnök feladatai, jogköre

─ Az Elnök a Főtitkárral az Igazgatóval együtt hívja össze a Nagygyűlést, elnököl a nagygyűléseken.
─ Az Elnök lelki vezetést biztosít anélkül, hogy bármilyen módon is nyomást gyakorolna az Igazgatóra.
─ A Nemzeti Bizottság határozatai a Lepramisszió Elnökének aláírásával válnak érvényessé. A Nemzeti Bizott-

ság határozatait az Elnök 30 napon belül visszaküldheti újratárgyalásra. A Bizottság köteles ebben az esetben 
újratárgyalni és az Elnök kifogásait figyelembe venni. Amennyiben a visszaküldött határozatot a Bizottság 
újratárgyalta, az Elnök köteles aláírni azt, de további kifogása esetén az Elnök a Nagygyűlésen beszámol a 
kifogásolt határozatról.

─ Az Elnöknek az Igazgatóval együtt feladata, hogy gondoskodjék az új nemzeti bizottsági tagok jelöléséről, 
megválasztásáról. Felelős értük lelki értelemben, pásztori módon tanácsolva őket.

─ A Nemzeti Bizottság az Elnök jóváhagyásával jelöli ki a Lepramissziónak a Nemzetközi Lepramisszióba dele-
gált képviselőjét.

─ Az Elnök mindenben köteles támogatni az Igazgatót anélkül, hogy nyomást gyakorolna az Igazgatóra mindad-
dig, amíg az Igazgató törvénytelenséget nem követ el. Az Elnök az általa érzékelt törvénytelenséget haladék-
talanul köteles jelezni az Igazgatónak és a Nemzeti Bizottságnak.

─ Az Elnök utalványozási jogköre: az Igazgató az Elnökkel együtt utalványozhat a költségvetés illető tételének 
maximum 10%-ig.

Az Elnök költségtérítésben részesül.

Az Elnök beszámolási kötelezettséggel tartozik a Lepramisszió Nagygyűlése felé. Az Igazgató személyi összefér-
hetetlensége esetén az Igazgató kezdeményezésére aláírja az egyébként igazgatói jogkörbe tartozó dokumentu-
mokat.

2. A Lepramisszió Igazgatója
Az Igazgató a Lepramisszió önkéntes, vagy teljes munkaidőben alkalmazott operatív vezetője. A református egyház 
tagja, hitét aktívan gyakorló, hitvalló személy.
Az Igazgatót a Lepramisszió Nemzeti Bizottságának ajánlása alapján a Magyarországi Református Egyház Zsinatá-
nak Elnöke nevezi ki 3 éves időtartamra, melynek lejárata után az eljárás megismétlendő. Az Igazgató a megbíza-
tásának lejártát követően újraválasztható.
Az Igazgató képviseli a missziót mint intézményt.
Személye:

─ missziói látásmóddal rendelkezik,
─ tud előre tervezni és gondolkodni, döntéseket hozni az Elnökkel és a Nemzeti Bizottsággal egyetértésben,
─ nélkülözhetetlen az Isten elhívásában való bizonyossága és a Neki való elszámolás tudata,
─ határozott és bölcs vezető, aki lényeges és hatékony változtatásokra képes,
─ tudatában van, hogy a Lepramissziót nagymértékben az Igazgató személyén, személyes lelki életén és mun-

káján keresztül ítélik meg.
 
Az Igazgató feladatai, jogköre

─ Az Igazgató felelős a Lepramisszió zavartalan működéséért, gazdálkodásáért, vezetéséért lelki, erkölcsi és 
anyagi értelemben.

─ Felelős a törvények és rendelkezések, a Magyarországi Református Egyház törvényes rendje és a Nemzetközi 
Lepramisszió irányelveinek betartásáért és betartatásáért.

─ Az Igazgató utalványozhat az MRE Szabályrendeletében meghatározott összeghatárig. Az Elnökkel együtt 
utalványozhat a költségvetés illető tételének maximum 10%-ig.

─ Utalványozásra és banki aláírásra mindenkor két személy jogosult együttes aláírással a következők szerint:
─ az egyik aláíró mindenkor az Igazgató,
─ a másik aláíró pedig az Elnök, a Pénztáros vagy a Költségvetési Bizottság erre kijelölt tagja.  

(E három közül az egyik személy.)
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Az Igazgató kötelessége
─ A Lepramisszióban meleg, testvéri légkört biztosítson és tartson fenn.
─ Az Elnökkel együtt összehívja a Lepramisszió Nagygyűlését.
─ Az Elnökkel együtt összehívja és vezesse a Nemzeti Bizottság üléseit.
─ A NB tagjait rendszeresen tájékoztassa a Lepramisszióban történtekről, más missziók munkájáról.
─ Hajtsa végre a Nemzeti Bizottság határozatait.
─ Megfelelő helyekre továbbítsa a Nemzeti Bizottság határozatait.
─ Gyűjtsön adományokat a Lepramisszió támogatására.
─ Szervezze és irányítsa a Lepramisszió országos szolgálatát.
─ Tartson fenn rendszeres kapcsolatot a misszionáriusokkal.
─ Szervezzen a NB tagjai és a munkatársak számára hitmélyítő alkalmakat (csendesnapok).
─ Készítse elő a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az egyéb hatályos és előírt szabályzatokat.
─ Készítse elő a Lepramisszió költségvetési, fejlesztési tervét.
─ Készítse a zárszámadást.
─ Irányítsa és ellenőrizze az operatív munkát.
─ Kapcsolatot tartson fenn a külső munkatársakkal, illetve gyülekezetekkel (látogatás, előadások tartása, tele-

fonkapcsolat stb.).
─ A Nagygyűlés határozatait, a misszió költségvetését és a tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló éves beszá-

molóját megküldi az MRE Zsinat Missziói Osztályának.
Az Igazgató – a munkabérén felül – költségtérítésben is részesül.
Az Igazgató beszámolási kötelezettséggel tartozik a Nemzeti Bizottság, a Nagygyűlés, az MRE Zsinata és a Nem-
zetközi Lepramisszió felé.

3. Könyvelő jogköre, feladata, kötelessége
A könyvelő feladata a misszió pénzforgalmának nyilvántartása, illetve könyvelése.
 A könyvelés alapja:
- OTP átutalások, adományok nyilvántartása az OTP bankszámlakivonat alapján,
- készpénzforgalom nyilvántartása pénztárkönyv alapján.
A könyvelést az érvényben lévő jogszabályok szerint kell végezni.
A könyvelő beszámolási kötelezettséggel tartozik az Igazgatónak, illetve a Nemzeti Bizottságnak.

4. Pénztáros feladata, jogköre, kötelessége
─ A készpénzforgalom kezelése, utalványozás alapján ki- és befizetés és annak nyilvántartása, pénztárkönyv 

vezetése, szigorú számadású nyomtatványok kezelése és nyilvántartása.
─ A páncélszekrény kezelése, és a páncélszekrényben tartott értékekért való felelősség vállalása.
─ A páncélszekrény kulcsának őrzése, akadályoztatása esetén írásban – a páncélszekrényben lévő összeg 

megnevezésével - a páncélszekrény kulcsát a megnevezett helyettesnek átadja.
─ A pénztáros beszámolási kötelezettséggel tartozik a könyvelőnek és az Igazgatónak.

A pénztáros költségtérítésben részesülhet.

5. Raktáros feladata, jogköre, kötelessége
─ A beérkező (személyesen átadott vagy postán jövő) természetbeni adományok átvétele, bontása, és vissza-

igazoló dokumentum kiállítása.
─ A beérkezett anyag (fásli, babarékli, lepedő, törülköző, zokni, szemüveg, takaró, takaró készítésére való kötött 

négyzetek, használt bélyegek stb.) szortírozása, tárolása, nyilvántartása, illetve ennek irányítása. 
─ A fásli kötéséhez szükséges beérkezett fonal átvétele, tárolása, a külső munkatársak felé való elküldésének 

előkészítése, illetve ennek irányítása.
─ A munkához szükséges segédanyagok (csomagolópapír, ragasztószalag, kötöző, takarókészítéshez szüksé-

ges összehorgoló vagy összevarró fonal számbavétele, stb.), a pótlásáról való gondoskodás. 
─ A különböző leprakórházakba, illetve karitatív szervezetekbe továbbítandó küldemények előkészítése, illetve 

ennek irányítása az Igazgató utalványozása, illetve a vele való egyeztetés alapján.
─ A raktárforgalom nyilvántartása, évenkénti leltározás, illetve annak irányítása.

A raktáros beszámolási kötelezettséggel tartozik az Igazgatónak, illetve a Nemzeti Bizottságnak.
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8. A belső munkatársak feladata:
 A belső munkatársak feladata a főtitkár, illetve a munkanem felelősének irányítása alapján az előkészítő és admi-
nisztrációs munka elvégzése. Így különösen:

─ a beküldött fáslik ellenőrzése, a hiányzó kötőszalagok (danubia vagy horgolt szalag) pótlása, a fáslik szortíro-
zása méret szerint, kötegelése, elküldésre való előkészítése,

─ A belföldre küldendő csomagok (fonalküldemény) összeállítása az igények, illetve a beérkezett fáslimennyiség 
alapján, a csomagok postázása,

─ A külföldre küldendő csomagok összeállítása a Nemzeti Bizottság határozatai alapján, a csomagok előkészí-
tése: kísérő okmányok (ún. Slip, postai feladó stb.) készítése, a csomagok postázása, a nagyobb szállítmá-
nyok (repülő útján) előkészítése,

─ A küldött csomagok iktatása és naprakész nyilvántartása (kézi, illetve gépi nyilvántartás).
─ A beérkezett küldemények (adomány, fásli, babarékli stb.) nyilvántartása (kartonokon + gépi nyilvántartás), 

visszaigazolás és a Lepramisszió aktuális híreiről ismertető küldése,
─ Beérkező levelek (meghívások és egyéb közlemények) megválaszolása, iktatása,
─ Az év végi leltár előkészítése,
─ Egyéb karitatív munkák.

A Munkatársak feladata az Igazgató megbízása és ellenőrzése alapján a megadott munka elvégzése.

Megtárgyalta és a módosításokat elfogadta a Lepramisszió 2016. szeptember 16-án tartott Nagygyűlése 1/2016. 
számú határozatával. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalom-
mal maradnak hatályban.

Budapest, 2016. szeptember 16.

Dr. Bartha Andrea elnök            Riskó Jánosné Fazekas Márta igazgató

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA ÉS SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 52/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Református Missziói Központ Alapító Okirata és Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

___________________

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA

a 2017. november 22-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
(Az alapítás éve: 2005.)

1.          Az intézmény elnevezése:
Református Missziói Központ

2.          Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

3.          Az alapítás időpontja:
2005. november 9. napja, a Zsinat ZS.-73/2005. számú határozatával.
A tevékenység megkezdésének ideje: 2006. jan. 1.

4.          A Fenntartó megnevezése: 
Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

5.          Székhely: 1151 Budapest XV. ker., Alag u. 3.

6.          Telephely:  4025 Debrecen, Hatvan u. 1/C. III. lph. fszt. 3. (A Siketmisszió Tiszántúli Irodája)
1091 Budapest, Kálvin tér 8. II. udvar fszt. 6. (Gyökössy Endre Lelkigondozói és 
Szupervizori Szolgálat)
1122 Budapest, Csaba utca 10. III. 27. (Telefonos és Internetes Lelkigondozás)

7.          Az intézmény főtevékenysége (TEÁOR besorolás szerint):
94.91 Egyházi tevékenység - főtevékenység

8.          Az intézmény tevékenysége (TEÁOR besorolás szerint):
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb képzés
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
90.01 Előadó-művészet
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. (ld.: 2011. évi CCVI. törvény 22. § (1) bek.)

9.          Jogi státusza: egyházi intézmény, belső egyházi jogi személy.

10.        Az intézmény feladatköre:
─  az MRE társadalmi misszióinak és a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat 

összefogása, tevékenységük koordinálása, munkájuk segítése és összehangolása, stratégiájuk 
meghatározása, 

─  gyülekezetek, egyházi intézmények részére szakmai információ és segítségnyújtás az egyes spe-
ciális társadalmi missziói területeken,
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─ missziói tárgyú pályázatok figyelése és ezeken való részvétel,
─  a társadalmi missziókhoz kapcsolódó ügyekben kapcsolattartás gyülekezetekkel, egyházmegyék-

kel, egyházkerületekkel, egyházon belüli intézményekkel, más egyházakkal, állami, önkormányzati 
és civil szervezetekkel.

11.        Az intézmény működése: Az intézmény szervezeti felépítését és működési rendjét az SZMSZ szabá-
lyozza.

12.        Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó, költségvetési előirányzatai felett korlátozott jogkörrel rendelkező egy-
házi intézmény. Rendelkezési jogosultsága a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások előirány-
zataira terjed ki.
Feladatellátásához szükséges ingatlanvagyont – annak ingyenes használatba adásával – a Magyar-
országi Református Egyház biztosítja. Az intézmény rendelkezési jogosultsága csak az ingó vagyonra 
terjed ki.

13.        Az intézmény vezetőjének megválasztási rendje:
A Református Missziói Központ élén az igazgató áll, aki az intézményt képviseli.
A Református Missziói Központ vezetőjét meghívás vagy pályázat útján, az Elnökség javaslata alapján 
a Zsinat választja. A munkáltatói jogkört a Zsinat Elnöksége gyakorolja.

14.        Felügyelet:
Az általános felügyeletet a Magyarországi Református Egyház Zsinata gyakorolja. Az intézmény szak-
mai felügyeletét a Zsinat Missziói Bizottsága útján látja el.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinata a ZS. - 52/2017.11.22. számú határozatával fogadta el.

Budapest, 2017. november 22.

_____________________

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MRE ZS.-52/2017.11.22. számú határozatával elfogadva
Hatályos: 2017. november 22.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Református Missziói Központ (továbbiakban: 
RMK) szervezeti felépítését és a működésére vonatkozó rendelkezéseket. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
rendelkezéseinek betartása az intézmény valamennyi szervezeti egységére, valamint munkavállalóira és a feladatel-
látásban egyéb jogviszony alapján részt vevő személyekre kötelező érvényű. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
a Magyarországi Református Egyház (továbbiakban: MRE) jóváhagyásának időpontjával lép hatályba és határozat-
lan időre szól.

I.      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I/1.     Az intézmény alapadatai
     Az intézmény neve: Református Misszió Központ
     Székhelye: 1151 Budapest, Alag u. 3.

Az intézmény telephelyei: 
Ingatlanhasználati megállapodás (MRE – RMK):

─ Telefon- és Skype Lelkigondozás – Csaba utca 10. III. 27. (Ikt.sz.: 130663/2014.Eln.).
Ingatlanbérleti szerződés:

─ Siketmisszió – 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. (Ikt.sz.: 4026/13/2015); (Tiszántúli Református Egyházkerület 
– RMK);

─ HCSZ/Gyökössy – 1091 Budapest, Kálvin tér 8. 2. udvar fszt. 6. (Ikt.sz.:413/RMK/Gy.I.-19/2016.); 
(Budapest-Északi Református Egyházmegye – RMK).

Az intézmény Alapító Okiratának azonosítója: Magyarországi Református Egyház Zsinatának ZS. - 73/2005. 
számú határozata
Alapító Okiratának kelte: 2006. július 12.
Az intézmény alapításának időpontja: 2005. november 9.
Az intézmény tevékenységének kezdete: 2006. január 1.

I/2.     Az intézmény jogállása, tevékenysége
A Református Misszió Központ jogállása: a Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) 
által alapított és fenntartott, az MRE Zsinatának Missziói Bizottsága szakmai felügyelete alá tartozó egyházi intéz-
mény, önálló jogi személy. Tevékenysége kiterjed Magyarország és a Kárpát-medencei Református Egyházkerüle-
tek egész területére.
Alapításának célja: a Magyarországi Református Egyház által a Missziói Központ irányítása alá rendelt missziók 
tevékenységének és gazdálkodásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

A Református Misszió Központ tevékenységi köre:
Az intézmény főtevékenysége (TEÁOR besorolás szerint):

94.91 Egyházi tevékenység
Az intézmény egyéb tevékenysége (TEÁOR besorolás szerint):

58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése
63.99 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
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74.90 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 Máshová nem sorolt egyéb képzés
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
90.01 Előadó-művészet

A Református Missziói Központ vállalkozási tevékenységet csak a jogszabályban előírt mértékig, közhasznú tevé-
kenységét nem veszélyeztetve, annak alárendelve végezhet.

I/3.        Tulajdonosi joggyakorlás
A Református Missziói Központ felett az MRE tulajdonosi jogait és az általános felügyeletet a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinata gyakorolja. A szakmai felügyeletet az MRE Zsinatának Missziói Bizottsága látja el.
Az Református Missziói Központ feletti tulajdonosi jogait az MRE Zsinata határozatok útján gyakorolja.

II. A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT VEZETÉSE

II/1.       A Református Missziói Központ igazgatója
Az intézmény irányítását és képviseletét teljes hatáskörben az MRE által megbízott igazgató látja el.
A Református Missziói Központ igazgatóját meghívás vagy pályázat útján, a Magyarországi Református Egyház 
Zsinat Elnöksége javaslata alapján határozott időre a Zsinat választja.
Az igazgató felett a munkáltatói jogkört a Zsinat Elnöksége gyakorolja.
A munkakör betöltésének feltétele: lelkészi végzettség és minimum 5 éves lelkészi szolgálat.
A Református Missziói Központ vezetője jelen szervezeti és működési szabályzat hatályba lépésekor:
Magyarné Balogh Erzsébet lelkész-igazgató
Lakhelye: 6070 Izsák, Fürst Sándor utca 10.

Az igazgató az intézmény igazgatását, irányítását és működtetését a vonatkozó egyházi és világi jogszabályok, az 
Alapító Okirat, valamint az MRE Zsinatának határozatai alapján látja el.

Felelős az intézmény alapítói akaratnak megfelelő szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálko-
dásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet egyházi és világi jogszabály és az MRE Zsinatának döntése nem utal más hatáskörébe.

Gondoskodik az RMK működési rendjének, belső szabályozásának kialakításáról, az intézmény tulajdonában 
lévő eszközök, vagyontárgyak tevékenységi célnak megfelelő felhasználásáról.

Az egyes szervezeti egységek javaslatai alapján kialakítja az intézmény éves költségvetését, és azt jóváhagyás-
ra a Zsinat elé terjeszti. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a költségvetés teljesülését, a pénzeszközök 
hatékony felhasználását.

II/2.       Képviselet, cégjegyzés, aláírási jogkörök
A Református Missziói Központ Alapító Okirata tartalmazza az intézmény hivatalos képviseletére, cégjegyzésre és 
aláírásra jogosult személy beosztását és nevét.
A Református Missziói Központot
 Magyarné Balogh Erzsébet

6070 Izsák, Fürst Sándor utca 10.
egy személyben jogosult képviselni, valamint jogosult a cégjegyzésre és aláírásra.

II/3.       Helyettesítés rendje
Az RMK lelkész-igazgatójának tartós távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesítésére – az alapvető 
munkáltató jogok gyakorlásának kivételével – a gazdasági vezető jogosult. A helyettesítés során a döntéssel érin-
tett misszióvezetőt a döntéseknél szükség szerint be kell vonni. A gazdasági vezető az akadályoztatás megszűnése 
után a helyettesítés során hozott döntésekről a lelkész-igazgatót haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles.
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A szervezeti egységek (missziók) önállóan jelölik ki távollétük vagy akadályoztatásuk idejére helyettesüket az 
általuk vezetett szervezeti egységen belül az igazgató írásban történő tájékoztatásával, és egyben gondoskodnak 
arról, hogy a hozzájuk tartozó feladatok maradéktalan ellátása a munkatársak egymás közötti helyettesítésével is 
megoldott legyen.

Azon szervezeti egységeknél (misszióknál), ahol a vezetőn kívül más munkatárs nem dolgozik, tartós távollét, 
akadályoztatás esetén a helyettest a misszióvezetővel történt előzetes egyeztetést követően a lelkész-igazgató 
írásban jelöli ki.

A helyettesítés során hozott döntések tekintetében a helyettest a vezetővel azonos jogok illetik meg és azonos 
felelősség terheli.

II/4.    A Református Missziói Központ vezetői
Az igazgató vezeti az RMK szervezetét, ennek keretében gyakorolja az irányítás és ellenőrzés gyakorlásával össze-
függő hatásköröket. Feladatait a közvetlenül alárendelt vezető munkatársai közreműködésével látja el. 
Az igazgató közvetlen munkatársai:

─ a misszióvezetők,
─ a gazdasági vezető.

a) Misszióvezetők által vezetett missziós szolgálatok:
a. Börtönlelkészi Szolgálat
b. Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat
c. Kórházi Lelkigondozói Szolgálat
d. Református Iszákosmentő Misszió
e. Repülőtéri Lelkészség
f. Siketmisszió
g. Telefonos – és Internetes Lelkigondozás
h. Vakmisszió
i. Rehabilitációs foglalkoztatás

b) Gazdasági vezető:
A Református Missziói Központ gazdasági vezetőjét az MRE Zsinat Elnöksége nevezi ki a Református 
Missziói Központ lelkész-igazgatójának javaslata alapján határozott időre. A kinevezés visszavonására – a 
lelkész-igazgató javaslatára – az MRE Zsinat Elnöksége jogosult.

A gazdasági vezető felett munkáltatói jogkört a kinevezés és visszavonás tekintetében az MRE Zsinat 
Elnöksége, a díjazás, munkaköri feladatok meghatározása, munkavégzés irányítási és ellenőrzési joga, a 
vétkes kötelezettségszegés miatt alkalmazható jogkövetkezmények kiszabásának joga, a rendes és fizetés 
nélküli szabadság kiadása munkáltatói jogkört az RMK lelkész-igazgatója átruházott jogkörben gyakorolja.

A gazdasági vezető gondoskodik az RMK általános működéséhez kapcsolódó számviteli, pénzügyi, 
adózási, egyéb gazdasági és gazdálkodási feladatainak irányításáról és ellátásáról, a minisztérium és ön-
kormányzat által meghirdetett, feladatköréhez kapcsolódó projektek, pályázatok számviteli, pénzügyi, 
adózási feladatainak irányításáról, ellátásáról.
Így különösen:

─ részt vesz az éves költségvetés előkészítésében, összeállításában,
─ figyelemmel kíséri a költségvetés teljesülését, összeállítja a negyedéves és éves beszámolókat,
─ irányítja és ellenőrzi a pénzügyi tevékenységet, időszakonként pénztárellenőrzést végez,
─ irányítja és ellenőrzi a bankforgalom (utalások) rendjét,
─ kialakítja a számviteli rendet,
─ ellenőrzi a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat, elszámolásokat,
─ a könyvelővel együttműködve összeállítja az intézmény éves mérlegbeszámolóját,
─ ellenőrzi az előleg elszámolásokat, a benyújtott számlákat és azok jogosságát,
─ összeállítja a pályázatok pénzügyi vonatkozású adatait,
─ ellenőrzi a pályázatok szabályos elszámolását,
─ ellátja mindazon gazdasági jellegű feladatokat, amelyekkel az RMK lelkész-igazgatója megbízza.

A Református Missziói Központ Szervezeti és Működési Szabályzata hatálybalépésének időpontjában a misszióve-
zetői és gazdasági vezetői munkakört betöltő személyek nevét az SZMSZ elválaszthatatlan részét képező 1. számú 
melléklet tartalmazza.
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A továbbiakban az esetleges személyi változások következtében szükséges módosítások 1. számú mellékleten 
történő átvezetése az RMK igazgatójának feladata az I/3. pontban megjelölt joggyakorló egyidejű írásbeli tájékoz-
tatásával.

III. A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT TULAJDONOSI ELLENŐRZÉSE

III/1.      Az MRE Számvizsgáló Bizottsága a Református Egyház Gazdálkodási Törvénye, valamint Zsinati határo-
zatok alapján végez ellenőrzést az intézménynél.

III/2.      Zsinat által megbízott könyvvizsgáló (cég) ellenőrzi az RMK számadásainak, számvitelének, éves mérlegé-
nek, a közegyházi támogatás elszámolásának valódiságát és jogszerűségét.

IV. A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Lelkész-igazgató
↓
↓

↓                              ↓
adminisztrátor

           Missziók              Gazdasági vezető
─ Börtönlelkészi Szolgálat    Könyvelő/számviteli szolgáltató 
─ Kórházi Lelkigondozói Szolgálat   Pénzügyi előadó
─ Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Intézmény fenntartási előadó

Szolgálat     Technikai alkalmazottak
─ Református Iszákosmentő Misszió  Kisegítő alkalmazottak
─ Repülőtéri Lelkészség
─ Siketmisszió
─ Telefonos- és Internetes Lelkigondozói Szolgálat
─ Vakmisszió
─ Rehabilitációs foglalkoztatás

Feladatellátáshoz kapcsolódó önálló jogi személy szervezetek:
Magyar Kékkereszt Egyesület
Tiszta Forrás Alapítvány
Lepramisszió

V. A REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT MŰKÖDÉSE

V/1.       Munkáltatói jogkörök
Az MRE Zsinat által kinevezett lelkész-misszióvezetők, valamint lelkész munkatársak felett munkáltatói jogkört az 
MRE Zsinat Elnöksége és a Református Missziói Központ lelkész-igazgatója megosztva gyakorolja.

a) Az alapvető munkáltatói jogkört az MRE Elnöksége – a kinevezés és felmentés, vétkes kötelezettségsze-
gés megállapítása, jogkövetkezményeinek alkalmazása, valamint díjazás tekintetében – gyakorolja.

b) Az MRE Elnöksége az alábbiak szerinti másodlagos munkáltató jogait az RMK lelkész-igazgatójára ruház-
za át:

─ munkaköri feladatok meghatározása,
─ munkavégzés összehangolása a mindenkori egyházi jogszabályokkal és alapelvekkel, valamint a fel-

adatellátás ellenőrzésének joga,
─ utasítási jog a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvényben, valamint az MRE 

missziójáról szóló 1995. évi II. törvényben és az MRE gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvényben 
meghatározottaknak való megfelelés érdekében,

─ soron kívüli szóbeli tájékoztatás kérése szükségszerűen, valamint írásbeli beszámoló bekérése ha-
vonta az elvégzett feladatokról, továbbá féléves és éves szakmai beszámoló bekérése a misszió 
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feladatellátásáról, gazdálkodásáról a meghatározott szempontok alapján,
─ a misszió gazdálkodásával, pénzkezelésével kapcsolatos beszámoltatás, ellenőrzés,
─ az RMK által a munkavégzéshez rendelkezésre bocsátott eszközökkel való elszámoltatás,
─ a napi folyamatos munkavégzés, munkába járás igazolása a megadott formában (pl. munkanapló 

vezetése),
─ a misszió által elvégzett szolgálatok, megvalósult feladatok szóbeli értékelésének joga havonta a 

misszióvezetői értekezleten, valamint az MRE Zsinat Elnöksége és a Református Missziói Központ 
számára igény szerint (évente vagy rendkívüli esetben), továbbá szükség esetén az önálló intézkedé-
sek megalapozottságának vizsgálata,

─ káresemény esetén, esetleges kártérítési ügyekben történő intézkedés,
─ rendes, rendkívüli és fizetés nélküli szabadság kiadása.

Az intézmény munkaviszonyban álló munkatársai felett valamennyi munkáltatói jogot a lelkész-igazgató gyakorolja.
Így különösen:

─ munkaviszony, megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés, megbízási szerződés 
módosítása,

─ munkaköri feladatok meghatározása,
─ a vonatkozó jogszabály szerinti minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével a személyi alap-

bér és az ösztönző rendszer megállapítása,
─ béren kívüli juttatások meghatározása,
─ kártérítési felelősség megállapítása,
─ fizetés nélküli és rendes szabadság kiadása,
─ munkarend meghatározása,
─ rendkívüli munkavégzés elrendelése,
─ munkavégzés alóli mentesítés engedélyezése,
─ tanulmányi szerződés megkötése.

A munkatársak személyi alapbérének megállapítására, módosítására, kártérítési felelősségre vonására, munkaköri 
feladataik meghatározására, szabadság kiadására a szervezeti egység vezetője a lelkész-igazgató felé javaslatot 
tehet.

V/2.    Az egyes szervezeti egységek feladatköre
V/2/1. Börtönlelkészi Szolgálat
A Börtönlelkészi Szolgálat kereteit meghatározó 8/2017. (VI.13.) IM rendelet a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv.tv.) rendelke-
zéseivel összhangban 2017. június 28-án lépett hatályba.
Börtönlelkészi szolgálat végzésének feltételei:

─ lelkipásztori diploma,
─ a börtönlelkészi szolgálatra való alkalmasságról a Börtönlelkészi Szolgálat vezetője által kiadott írásbeli 

nyilatkozat,
─ lelkésztovábbképzés keretében elvégzett börtönpasztorációs kurzust lezáró sikeres vizsga,
─ az RMK lelkész-igazgatója által – szolgálati feletteseivel (egyházmegye esperese és egyházkerület püspö-

ke) – egyetértésben az MRE Zsinatának Elnökségéhez történő kirendelésre felterjesztés eredményeként az 
Elnökség által az adott büntetés-végrehajtási intézetbe (bv.) történő kirendelés.

A börtönlelkészre az MRE hatályos törvényei – különös tekintettel a Lelkészek alkalmazásáról szóló törvényre – 
vonatkoznak.
A börtönlelkész büntetés-végrehajtási intézeten belüli feladata:

─ hitélet és vallásgyakorlás biztosítása,
─ az elítéltek és fogvatartottak egyéni és közösségi lelkigondozása,
─ az elítéltek és fogvatartottak kérésére egyházi szertartások végzése, arra történő felkészítés,
─ valláserkölcsi oktatás,
─ utógondozás,
─ egyházi programok szervezése (imanap, családi kapcsolattartó tábor stb).

A börtönlelkészek gyülekezetekben végzendő feladata:
─ tanúbizonyságtétel az elítéltek és fogvatartottak közötti lelki szolgálatokról,
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─ szabadult fogvatartottak bizonyságtétele gyülekezeti alkalmakon,
─ egyházközségi, egyházmegyei és közegyházi rendezvényeken bv. bibliakörök és szabadult fogvatartottak 

bizonyságtételének biztosítása,
─ szabadult fogvatartottak gyülekezeti közösségbe segítése.

V/2/2. Kórházi Lelkigondozói Szolgálat
Kórházlelkészi szolgálatvégzésnek feltételei:

─ lelkipásztori diploma,
─ a kórházlelkészi szolgálatra való alkalmasságról a Kórházi Lelkigondozói Szolgálat vezetője által kiadott 

írásbeli nyilatkozat,
─ lelkésztovábbképzés keretében lelkigondozói végzettséget szerzett,
─ az RMK lelkész-igazgatója által – szolgálati feletteseivel (egyházmegye esperese és egyházkerület püspö-

ke) – egyetértésben az MRE Zsinatának Elnökségéhez történő kirendelésre felterjesztés eredményeként az 
Elnökség által az adott egészségügyi intézménybe (kórházba) történő kirendelés.

A kórházlelkészre az MRE hatályos törvényei – különös tekintettel a Lelkészek alkalmazásáról szóló törvényre – 
vonatkoznak.
A kórházlelkész egészségügyi intézményen belüli feladata:

─ betegek (elsősorban református betegek) látogatása, igény esetén lelkigondozása,
─ kórházi istentiszteletek tartása,
─ úrvacsorára felkészítés, igény esetén a sákramentum kiszolgáltatása,
─ haldokló gyermekek keresztelése,
─ egészségügyi dolgozók közötti lelkigondozás végzése,
─ ünnepkörökhöz kapcsolódóan ünnepi Istentiszteletek tartása,
─ bibliaiskolák, bibliaórák, előadás-sorozatok szervezése,
─ ökumenikus alkalmak szervezése és azokban való részvétel.

A kórházlelkész gyülekezetekben végzendő feladata:
─ egyházközségekben, egyházmegyékben tanúbizonyságtétel a kórházi szolgálatokról,
─ igény esetén segítségnyújtás beteglátogatásra készülők felkészítésében, képzésében,
─ kapcsolattartás és -ápolás a gyülekezeti lelkipásztorokkal az egészségügyi intézménybe kerülő gyülekeze-

ti tagok látogatása, lelkigondozása érdekében,
─ református betegek hozzájárulása esetén kapcsolatfelvétel az illetékes lelkipásztorokkal a gyülekezeti in-

tegráció érdekében.

V/2/3. Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat
2013. január 1-jétől egy személy látta el a Házasság- és Családsegítő Szolgálat misszióvezetői és a Gyökössy 
Endre Lelkigondozói és Szupervizori Intézet intézetvezetői feladatkörét, illetve töltötte be a misszióvezetői munka-
kört. Tekintettel arra, hogy mindkét szolgálati terület fókuszában az MRE lelkigondozói szolgálatának, valamint a 
lelkigondozói képzések és továbbképzések összefogásának megerősítése, kiterjesztése áll, indokolttá vált, hogy 
új elnevezéssel – Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat – folytatódjék tovább a tevékenység. Az 
új elnevezésben ugyanakkor kifejeződésre jut az is, hogy ugyanarról a két, eddig elkülönített szolgálatról van szó.
Az összevonás következtében a feladatait új elnevezéssel végző, a továbbiakban az RMK egy szervezeti egysége-
ként működő szolgálat vezetőjének személyében már nem két külön vezetői státusz – misszióvezető és intézetve-
zető két díjlevéllel és két munkaköri leírással – jelenik meg, tekintettel arra, hogy a lelkigondozói terület összefogása 
és az arra való felkészítés, képzés egy és ugyanazon szolgálati terület két ága.
Az összevont szolgálat feladatköre:

─ A Szolgálathoz forduló egyének, párok, családok lelkigondozása, gyülekezeti meghívások esetén előadá-
sok tartása.

─ A pasztorális és lelkigondozói alap- és továbbképzések szervezése, megtartása, a hivatás gyakorlásának 
kísérése, amely tevékenységeket az MRE Lelkésztovábbképző Bizottsága által elfogadott és jóváhagyott 
képzési rendjéhez igazodva, az Egyházkerületek képző intézményeivel egyeztetve végez.

─ A társadalmi missziók missziói és lelkigondozói képzése lehetőségének biztosítása.
─ A missziói és lelkigondozói gyakorlat és képzés országos egyházi intézményi keretben való megvalósulá-

sának biztosítása.
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─ Az országon belüli és a Kárpát-medencei missziói, lelkigondozói képzések, valamint az ahhoz szükséges 
gyakorlati helyek biztosítása.

─ Más egyházi intézmények és azok munkatársainak hivatás- és tevékenység-kísérésének ellátása.
─ Kárpát-medencei szintű szakmai fórumok, konferenciák meghirdetése és megszervezése.

Mivel a Szolgálat nem jogi személy, okleveleinek kiadására a Református Missziói Központ jogosult, a KRE-HTK 
hitelesítésével együtt.

V/2/4. Református Iszákosmentő Misszió
A Református Iszákosmentő Misszió (RIM) a Magyar Kékkereszt Egyesülettel együttműködve végzi az alkoholbete-
gek közötti prevenciós és utógondozó munkát. 
Az MRE lelkipásztort (lelkipásztorokat) nevez ki a RIM-hez a lelkigondozói szolgálatok végzésére. A szolgálat egy-
részt Dömösön, az MKKE kórházában, gyógyító konferenciák keretében, valamint református egyházközségekben, 
utógondozó csoportokban történik.
A RIM feladata:

1. az utógondozó csoportok vezetői és tagjai részére rendszeres találkozók szervezése,
2. csendesnapok tartása egyházkerületenként,
3. lelkipásztori továbbképzés keretében felkészítés a csoportok vezetésére,
4. gyülekezeti meghívások esetén bemutatkozó, prevenciós előadások tartása.

V/2/5. Repülőtéri Lelkészség
Az MRE a Liszt Ferenc Repülőtér B termináljában lévő ökumenikus kápolnába református lelkipásztort rendel ki a 
lelkészi feladatok ellátására.
A református lelkipásztor együtt végez szolgálatot a római katolikus és az evangélikus egyház által delegált lelki-
pásztorral.
A kirendelt református lelkipásztor tagja a nemzetközi Repülőtéri Lelkészek Szövetségének.
A kirendelt református lelkipásztor feladata:

1. a repülőtéri kápolnában Istentiszteletek tartása,
2. betérő utasok igény szerinti lelkigondozása, különböző nyelvű evangéliumi kiadványok biztosítása,
3. a Magyarországra érkező, érdeklődő keresztyének informálása egyházi programokról,
4. egyházi delegációk fogadása, utazás előtti megáldása,
5. a repülőtéri dolgozók közötti lelkipásztori szolgálatok ellátása (keresztelés, esketés),
6. rendkívüli események idején (légi katasztrófa) imaalkalom, istentisztelet tartása,
7. gyülekezeti csoportok fogadása,
8. igény esetén gyülekezeti alkalmakon a szolgálat bemutatása.

V/2/6. Siketmisszió
Az MRE Elnöksége a siketek és hallássérültek közötti szolgálatok végzésére református lelkipásztort rendel ki. A 
lelkipásztornak rendelkeznie kell szakirányú, gyógypedagógiai végzettséggel, és kiemelt fontossággal bír a jelnyelv 
ismerete.
A siketmissziót végző lelkipásztor feladata:

1. A kötelezően bevezetett hit- és erkölcstan oktatását azok az egyházközségek végzik, amelyeknek terü-
letén van ellátó intézmény hallássérült és siket fiatalok, valamint felnőttek részére. A hitoktatást végzők 
összefogása, számukra szakmai és hitmélyítő alkalmak tartása a misszió kiemelt feladata.

2. Külön alkalmak szervezése a misszióval kapcsolatban lévő hallássérültek és siketek részére, valamint is-
tentiszteletek, csendesnapok, hitmélyítő alkalmak szervezése egyházkerületenként.

3. Kapcsolattartás a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) regionális szervezeteivel, igény 
esetén jelnyelvi istentiszteletek tartása, dolgozók lelkigondozása.

4. Jelnyelvi oktatás megszervezése egyházi intézmények dolgozói részére, az akadálymentes szolgálatvég-
zés biztosítása céljából.

5. Jelnyelvi oktatás szervezése az egyházi oktatási intézményekben.
6. Közegyházi alkalmakon jelnyelvi tolmácsok biztosítása.
7. Akadálymentes táborok szervezése gyülekezeti csoportok bevonásával.
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V/2/7. Telefonos- és Internetes Lelkigondozás (TLG)
Az internetes lelkigondozással kiegészült Telefonos Lelkigondozás az MRE egyik legrégebben működő anonim 
társadalmi missziója. A lelkigondozás vezetője kirendelt lelkipásztor, akinek lelkigondozói, pasztorálpszichológiai 
végzettséggel is rendelkeznie kell, mivel az önkéntes szolgálatot végzők folyamatos képzését, szupervízióját biz-
tosítani szükséges.
A TLG tagja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének.
A szolgálat feladata:

1. Segélyhívások fogadása, lelki segély nyújtása a telefonon vagy interneten segítséget kérőknek.
2. A gyülekezeteken keresztül a társadalom figyelmének folyamatosan felhívása a lelki elsősegélynyújtás 

lehetőségére, ugyanakkor igényt támasztva ezzel a lelki szükségben lévőkben, hogy szükséghelyzetükből 
kiutat keressenek.

3. Az önkéntes szolgálattévők folyamatos képzése és szupervízióval történő segítése.
4. A szolgálat ellátására alkalmas, hitben érett és elkötelezett munkatársak gyülekezetek tagjai közül történő 

folyamatos felkutatása, keresése.
5. Az országos szakszolgálat előírásainak megfelelően a szolgálatban résztvevők szakmai kompetenciáinak 

folyamatos fejlesztése.
6. A gyülekezetek meghívására a szolgálat vezetője bemutatkozást, tájékoztatást tart a szolgálat végzéséről.

V/2/8. Vakmisszió
Az MRE Elnöksége a vakok és látássérültek közötti szolgálatok végzésére református lelkipásztort rendel ki. A 
lelkipásztornak rendelkeznie kell szakirányú, gyógypedagógiai végzettséggel, valamint kiemelt fontossággal bír a 
pontírás (Braille) ismerete.
A vakmissziót végző lelkipásztor feladata:

1. A kötelezően bevezetett hit- és erkölcstan oktatását azok az egyházközségek végzik, amelyeknek terüle-
tén van ellátó intézmény vak és látássérült fiatalok és felnőttek részére. A hitoktatást végzők összefogása, 
számukra szakmai és hitmélyítő alkalmak tartása a vakmisszió kiemelt feladata.

2. Külön alkalmak szervezése a misszióval kapcsolatban lévő látássérültek és vakok részére, valamint isten-
tiszteletek, csendesnapok, hitmélyítő alkalmak szervezése egyházkerületenként.

3. Kapcsolattartás a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége országos és regionális szerveze-
teivel, igény esetén istentiszteletek tartása, dolgozók lelkigondozása.

4. Érzékenyítő napok, programok megszervezése egyházi intézmények dolgozói részére, az akadálymentes 
szolgálatvégzés biztosítása céljából.

5. Akadálymentes táborok szervezése gyülekezeti csoportok bevonásával.

V/2/9. Rehabilitációs foglalkoztatás
Az RMK elkötelezett abban, hogy külső pályázati forrás, kormányzati támogatás igénybevételével elnyert forrásból 
különböző fogyatékkal élő munkatársakat foglalkoztasson a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott 
feltételekkel, segítve őket a munka világában történő megmaradásban, biztosítva számukra a lelki közösség mun-
kahelyen történő megélésének lehetőségét.
A megváltozott munkaképességű személyek nagyobb számban történő foglalkoztatását az RMK kizárólag egyházi 
forrásból finanszírozottan felelősséggel nem vállalhatja.

V/3.       Kötelezettségvállalás, utalványozás rendje
A kötelezettségvállalás, utalványozás rendjét jelen szabályzat mellékletét képező Gazdálkodási szabályzat tartal-
mazza.

V/4.       Belső szabályozás rendje
A Református Missziói Központ működését az Alapító Okiraton túl az egyházi és világi jogszabályok által előírt bel-
ső szabályzatok, valamint az MRE Zsinatának, Elnökségének határozatai határozzák meg.
Az RMK lelkész-igazgatója azokban a kérdésekben, melyekben a fentiekben hivatkozott szabályozások nem adnak 
egyértelmű iránymutatást, jogosult írásbeli utasítást kiadni.
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V/5.    Utasítási jog
Az RMK lelkész-igazgatója az intézmény egészére vonatkozóan rendelkezik utasítás adásának jogával, az egyes 
szervezeti egységek vezetői csak az irányításukkal működő szervezeti egységekben dolgozó munkavállalók utasí-
tására jogosultak.
Az RMK egészére kiterjedő, valamennyi szervezeti egységet érintő utasítás, amely jogkövetkezményeket eredmé-
nyez, csak írásbeli utasítás lehet.

V/6.    Beszámolási kötelezettség
Lelkész-igazgató beszámolási kötelezettsége

─ Éves költségvetés felterjesztése a Zsinat Elnöksége részére.
Határidő: minden év február vége, az Elnökség utasítása szerint.

─ Az éves költségvetés negyedéves teljesülése.
Határidő: negyedévet követő hó utolsó napja.

─ Éves zárás és mérlegbeszámoló elkészítése.
Határidő: az Elnökség utasítása szerint.

─ Szakmai beszámoló a Zsinat/Zsinat Elnöksége felé.
Határidő: általuk megadott időpont.

─ Egyéb, működéssel, gazdálkodással, pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos beszámolók.
Határidő: szerződésben, tájékoztatóban rögzített időpont.

A gazdasági jellegű beszámolókat az intézmény gazdasági vezetője készíti elő és nyújtja be a lelkész-igazgató ré-
szére. A missziókat érintő szakmai jellegű beszámolók előkészítése az illetékes misszióvezető feladata.

Misszióvezetők beszámolási kötelezettsége
─ Beszámoló havonta az elvégzett feladatokról, írásban (elektronikusan) benyújtva.

Határidő: tárgyhót követő hó 5. napja.
─ Szóbeli beszámoló az előző misszióvezetői értekezlet óta végzett munkáról (misszióvezetői értekezleten). Az 

elhangzott beszámolót a misszióvezető – akadályoztatása esetén – írásban (elektronikusan) is benyújthatja.
Határidő: a vezetői értekezlet időpontja.

─ Lelkész-igazgató kijelölése alapján az évente megrendezendő fórumon missziói beszámoló megtartása az 
előző költségvetési évben végzett munkáról, eredményekről, nehézségekről, tapasztalatokról. A misszió jö-
vőbeli rövid és hosszú távú terveinek összefoglaló ismertetése. A misszióvezetőnek lehetősége van írásos 
anyag, ismertető átadására is a fórumon résztvevő munkatársak részére.

Határidő: a fórum időpontja.

V/7.    Vezetői értekezletek rendje
a) Igazgatói értekezlet – heti rendszerességgel

Résztvevők: lelkész-igazgató, gazdasági vezető, illetve az aktuális témához meghívott munkatárs(ak).
Az értekezlet célja: napi és időszaki igazgatási, gazdasági teendők megbeszélése, a végzendő feladatok 
meghatározása, határidők kijelölése, információcsere, a Zsinathoz és egyéb külső szervhez (minisztérium, ön-
kormányzat, munkaügyi központ, NAV stb.) terjesztendő iratok előkészítése, véleményezése, igazgatói dönté-
sek előkészítése, feladatok végrehajtásának megbeszélése.

b) Vezetői / misszióvezetői értekezlet – kéthavonta
Résztvevők: lelkész-igazgató, gazdasági vezető, misszióvezetők, rehabilitációs mentor, illetve az aktuális té-
mához kapcsolódóan meghívott munkatársak. 
Állandó meghívott (tanácskozási joggal): MRE Missziói Iroda vezetője.
Az értekezletet a lelkész-igazgató hívja össze legalább kéthavonként az általa összeállított napirenddel. 
Bármely szervezeti egység vezetője által előzetesen írásban (elektronikus levélben) megküldött napirendi pon-
tot a lelkész-igazgató köteles napirendre tűzni. 
Amennyiben a szervezeti egységek vezetői részéről előre nem látható, rendkívüli döntést igénylő ügy merül fel, 
a szervezeti egység vezetőjének lehetősége van az értekezleten javaslatot tenni a napirendi pontok kiegészí-
tésére.
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Az értekezlet célja: az intézmény éves költségvetésének, zárszámadásának előkészítése, személyi döntések 
előkészítése, a szakmai és pénzügyi időközi és záró beszámolók megvitatása, pályázatokkal kapcsolatos dön-
tések előkészítése, beszámolók a missziók szakmai programjainak teljesüléséről, az együttműködési lehetősé-
gek és területek megbeszélése, valamint egyéb, a munkaterven és a költségvetésen felüli ügyek megvitatása.
A napirendre kerülő és határozatot igénylő ügyekben a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel döntenek. Szava-
zategyenlőség esetén a lelkész-igazgató szavazata dönt.

c) Fórum – évente egy alkalommal (február 28-ig)
Résztvevők: az intézmény valamennyi munkatársa.
Állandó meghívottak: az intézmény felügyeletét ellátó püspök (Dunamellék), Budapest-Északi Református 
Egyházmegye esperese, MRE Missziói Iroda vezetője.
Az értekezlet célja: tájékoztatást adni az éves költségvetésről, munkatervről, a megvalósítandó programokról 
és azok időpontjáról, valamint tájékoztatást adni az előző költségvetési évről, a tervezett programok megvaló-
sulásáról és tájékoztatni a munkatársakat a várható változásokról, stratégiai kérdésekről.
A fórum lehetőséget ad a munkatársak véleményének, javaslatainak elhangzására, megvitatására is.

d) Egyéb rendkívüli értekezlet
A lelkész-igazgató a működés során felvetődő váratlan, gyors intézkedést kívánó ügyekben jogosult rendkívüli 
értekezletet összehívni.
Az értekezlet résztvevőit az intézendő ügyek természete határozza meg.

V/8.       Munkavégzés általános szabályai
A Református Missziói Központ munkatársainak (lelkészek, munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban állók) 
munkaköri feladatait a munkaszerződés, megbízási szerződés mellékletét képező munkaköri leírásuk tartalmazza. 
Lelkészek esetében a munkaköri leírást – átadott munkáltatói jogkörben – az RMK lelkész-igazgatója készíti el és 
adja ki.
Az intézmény munkatársainak kötelezettsége:

─ a munkakörük ellátásához szükséges egyházi és világi jogszabályok, belső szabályzatok és előírások meg-
ismerése, a munkavégzés során azok maradéktalan alkalmazása és betartása,

─ az intézmény elfogadott munkatervében, költségvetésében és a munkaköri leírásban részükre meghatáro-
zott feladatok maradéktalan elvégzése, hatékony, gyors és szakszerű ügyintézés, a feladatoknak az előírt 
határidőre, elvárt minőségben való végrehajtása, a határidők maradéktalan betartása,

─ az intézmény tulajdonában álló eszközök, vagyonelemek védelme,
─ az intézmény pénzeszközeinek hatékony, az éves költségvetésben meghatározott céloknak megfelelő fel-

használása,
─ a bizonylati fegyelem betartása,
─ a munka- és tűzvédelmi előírások, egyéb biztonsági előírások betartása, az időszaki oktatásokon és vizs-

gákon való részvétel,
─ a munkavégzés során észlelt hibák, hiányosságok, balesetveszélyes helyzetek feltárása, jelentése.

V/9.       Munkakör átadás-átvétel rendje
Személyi vagy szervezeti változás esetén a vezetői és az érdemi (ügyintézői) feladatokat ellátó munkatársaknak 
munkakörüket részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell átadni az új vezetőnek vagy munkatársnak. A jegyző-
könyvnek tartalmaznia kell az átadott feladatköröket és az ezzel kapcsolatos iratokat, a folyamatban lévő, lezáratlan 
ügyeket, azokkal kapcsolatos információkat, a kapcsolattartó személyek megnevezését, elérhetőségét.
Az átadás-átvételt – vezető esetében – a lelkész-igazgató vagy az általa kijelölt személy ellenőrzi, a jegyzőkönyvet 
aláírásával ellátja.

V/10.     Bélyegző használat
A Református Missziói Központ hivatalos bélyegzője:
Református Missziói Központ
1151 Budapest, Alag u. 3.
Adószám: 18188404-1-42
Számlaszám: 11100104 – 18188404 – 36000001
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A bélyegzőt az intézmény hivatalos levelezésénél, elszámolásainál, beszámolóinál, munkaügyi és egyéb hi-
vatalos iratainál kell használni. A bélyegző az RMK Központi Irodájában, a pénzügyi előadó őrizete mellett van 
elhelyezve, melyet a lelkész-igazgató, valamint engedélyével az iroda közvetlen munkatársai és a misszióvezetők 
jogosultak használni.

VI.      ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
ZS.-52/2017.11.22. számú határozatával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Református Missziói Központ 2016. 
szeptember 20-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezik:
1. a szervezeti egységek (missziók) részletes feladatleírásai,
2. munkaköri leírások,
3. az intézmény működésére, gazdálkodási és pénzügyi rendjére vonatkozó belső szabályzatok:

a. Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat
b. Számviteli politika és Számlarend
c. Iratkezelési szabályzat
d. Gazdálkodási szabályzat
e. Pénzkezelési Szabályzat
f. Leltározási szabályzat
g. Selejtezési szabályzat
h. Gépjárműhasználati szabályzat
i. Munkaügyi szabályzat

Budapest, 2017. november 22.

Magyarországi Református Egyház Zsinata (alapító) képviseletében:

REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
Szervezeti és működési szabályzatának 1. számú melléklete

Az SZMSZ II/4. pontjában – A Református Missziói Központ vezetői – meghatározott vezetői munkaköröket 
betöltő személyek az SZMSZ hatálybalépésének időpontjában:

1. Misszióvezetők:
1.1 Börtönlelkészi Szolgálat: L. Molnár István misszióvezető lelkész
1.2 Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat: Tóth János misszióvezető lelkész
1.3 Kórházi Lelkigondozói Szolgálat: Gál Judit misszióvezető lelkész
1.4 Református Iszákosmentő Misszió: Némethné Balogh Katalin misszióvezető
1.5 Repülőtéri Lelkészség: Dr. Krasznai Andrea misszióvezető lelkész
1.6 Siketmisszió: Járay Loránd misszióvezető lelkész
1.7 Telefonos és Internetes Lelkigondozás: Dr. Révész Jánosné misszióvezető lelkész
1.8 Vakmisszió: Börzsönyi Jánosné misszióvezető lelkész
1.9 Rehabilitációs foglalkoztatás: Dr. Sápiné Dr. Fülöp Éva rehabilitációs mentor

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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2. Gazdasági vezető:
A gazdasági vezető munkakörébe tartozó gazdasági és pénzügyi jellegű feladatokat megbízási szer-
ződés alapján ellátó Frigula Bt. képviseletében Fogarasiné Frits Ildikó mint megbízott gazdasági 
vezető.

Budapest, 2017. november 22.

Magyarországi Református Egyház Zsinata (alapító) képviseletében:

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ 
OKIRATA MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 53/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Alapító Okiratának 
módosítását elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

______________________

MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA

(a 2017. év november hó 22. napon kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Szeretetszolgálat a korábbiakban, mint a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának ado-
mánykoordinációs szolgálati ága működött, a Zsinat ZS. - 86/2006. sz. döntése alapján.
Tevékenysége eredményeként került sor katasztrófahelyzetbe jutott emberek segélyezésére, szociálisan rászorulók 
támogatására, határon innen és túl gyülekezetek, közösségek, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények 
segítésére.

Ezen tevékenységek anyagi támogatása és kibővítése, professzionalizációs szintjének emelése, a karitatív célok 
anyagi és szervezeti bázisának megteremtése, a szolgálat nemzetközi kapcsolatainak hathatósabb ápolása érde-
kében az alapító indokoltnak látja, hogy a Szeretetszolgálat a jövőben az alapítótól elkülönült szervezeti formában, 
mint önálló jogi személyiségű alapítvány működjön.

A Magyarországi Református Egyház mint alapító a társadalom széles körében jelentkező igények kielégítése 
érdekében – erre a célra elkülönített vagyonnal – Alapítványt hoz létre.

Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre, tevékenységét a nyilvántartásba vételről 
szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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Az Alapító az Alapító Okiratot a Zsinat ZS. - 53/2017.11.22. számú határozata értelmében módosítja, és 
egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:
(A módosított részeket kivastagított, dőlt betűtípussal jelöljük.)

2. AZ ALAPÍTÓ
A Magyarországi Református Egyház (székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

3. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (Rövidített megnevezés: MRSZ Alapítvány).

Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre, és közhasznú szervezetként tevékenykedik.
Az Alapítvány logója: egységes zöld színű, rajzolatán a földgömb osztott felső része, rajta zászlósbárány, alatta 

felirat: ,,Magyar Református Szeretetszolgálat”

4. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE ÉS FIÓK TELEPHELYEI
Az Alapítvány székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Fióktelephelyek: 4029 Debrecen, Leány utca 2.

   4800 Vásárosnamény, Kossuth út 41.
   3600 Ózd, József Attila utca 25/A.
   4211 Ebes Hrsz. 625/31.
   4935 Gelénes, Kossuth Lajos út 20.
   7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 12.
   8226 Alsóörs, Hrsz. 7.
   6600 Szentes, Jókai utca 71.
   5720 Sarkad, Vasút utca 17.
   3555 Harsány, Kossuth út 47.
   3400 Mezőkövesd, Varga Pál út 5.

5. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
Az Alapítvány általános célja, hogy a rászoruló emberek megsegítésére irányuló szolgálatokat segítse, fejlessze és 
ösztönözze az adománykoordinációt, továbbá hogy a társadalom felé még hangsúlyosabban üzenje: a református 
egyház a cselekvő hit egyháza.

Az MRSZ célul tűzi ki az elesettek, a nélkülözők, a szenvedők, a magányosok, az árvák, az özvegyek, az éhezők, 
az erőtlenek, az üldözöttek, a betegek, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kataszt-
rófák áldozatainak és hozzátartozóiknak segítését és támogatását.
Ezen célok megvalósulása érdekében:

─ az MRSZ Alapítvány pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjt a rászorulók megsegítésére. Ennek 
érdekében akciókat, kampányokat szervez a segítségre szoruló emberek, csoportok támogatására, és 
gondoskodik arról, hogy az összegyűlt adományok a rászorulókhoz megérkezzenek.

─ Az MRSZ Alapítvány az adománygyűjtést és a rászorulók segítését és támogatását Magyarországon és 
külföldön egyaránt céljának tekinti. Az MRSZ kiemelt figyelemmel kíséri a határon túli magyarság számára 
végzett szolgálati lehetőségeket.

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

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

─ Az MRSZ Alapítvány céljai elérése érdekében együttműködik a magyarországi, külföldi és nemzetközi se-
gélyszervezetekkel, civil szervezetekkel, valamint központi és helyi kormányzati szervekkel.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
I. Az Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység mint 

közhasznú tevékenység keretein belül az Alapítvány a magyarországi, kárpátaljai és erdélyi kritikus állapot-
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ban lévő betegek magyarországi gyógyíttatására gyűjt anyagi támogatást. Az Alapítvány orvoscsoportot 
működtet. Az ő segítségükkel az Alapítvány olyan beteg emberek számára nyújt egészségügyi ellátást, 
akik nem tudják finanszírozni orvosi kezeléseiket. Segítséget nyújtanak a hajléktalanok orvosi ellátásában, 
az ellátórendszerhez történő eljuttatásában, a betegségmegelőző szűrésekben. Az orvoscsoport továbbá 
részt vesz a katasztrófák áldozatainak segítésében, ellátásában.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

─ Az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi ellátórendszer meg-
felelő mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú működése általános (szer-
vezési, intézményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtése, működtetésének biztosítása. (Az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pont alapján állami közfeladat.)

─ Az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása. (Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pont alapján önkormányzati közfeladat.)

II. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása mint közhasznú tevékenység keretein belül 
az Alapítvány adománygyűjtést szervez a rászoruló családok megsegítésére, az ország több nagyváro-
sában adománygyűjtő pontokat létesített, ahol fogadja a segítő szándékú emberek felajánlásait, és meg-
szervezi a beérkezett adományok szétosztását.

A nyugdíjas, szerény körülmények között élő személyek számára támogatást nyújt, ennek keretében 
élelmiszercsomagokat oszt szét, továbbá megad minden olyan természetbeni segítségnyújtást, amit az 
Alapítvány önkéntesei el tudnak végezni.

 Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
─ A szociális ellátás feltételeinek biztosítása. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 2. § alapján állami és önkormányzati közfeladat.)
─ Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. (Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont alapján önkormányzati közfeladat.)

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

─ A katasztrófavédelem, a védekezés egységes irányítása. (A katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés alapján 
állami közfeladat.)

IV. A Gyermek- és ifjúságvédelem közhasznú tevékenységen belül az Alapítvány kiemelt célként kezeli a hát-
rányos helyzetű, szerény anyagi körülmények között élő gyermekek megsegítését. Ennek érdekében a 
rászoruló gyermekek részére adományokat gyűjt, támogatja a tehetséges fiatalok tanulmányait.

Az Alapítvány tevékenysége elősegíti a gyermekek családban történő nevelkedését, támogatást nyújt 
olyan gyermekházak részére, ahol megtanítják a fiatal édesanyákat a gyermeknevelés és -gondozás leg-
alapvetőbb elemeire.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
─ A gyermekvédelmi rendszer működtetése. (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdése alapján állami és önkormányzati közfeladat.)

V. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységen belül az Alapítvány 
támogatja a tehetséges, de szerény anyagi körülmények között élő diákok tanulmányait, anyagi támoga-
tást gyűjt a hazai, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki oktatási Intézményekben tanuló tehetséges, de szegény 
tanulók ösztöndíjára.
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Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
─ Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzá-

férhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján állami közfeladat.)

VI. Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult. A gazdálkodási tevékenység pozitív eredményét közhasznú célokra, illetve köz-
hasznú tevékenysége infrastruktúrájának fejlesztésére fordítja.

6. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA
Az Alapítvány induló vagyona 10.000.000 Ft (azaz tízmillió forint).

Az alapító a fenti összeget jelen okirat aláírását követő 15 napon belül vállalja az Alapítvány nevére megnyitandó 
számlára befizetni.

Az alapító úgy rendelkezik, hogy az Alapítvány vagyonából mind a tőkeösszeg, mind a kamatok felhasználha-
tóak.

Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli. A Kuratórium a vagyon felhasználásáról egyszerű szótöbbséggel 
meghozott határozattal jogosult dönteni – ez alól kivételt képeznek az Alapító Okiratban meghatározott olyan dön-
tések, amelyek érvényességéhez minősített többséget írnak elő.

Az Alapítvány vagyonából vagyoni szolgáltatás annak a személynek, csoportnak, támogatott rétegnek nyújtha-
tó, akit a Kuratórium határozatában megjelöl. A támogatások odaítélése történhet a Kuratórium kezdeményezése 
alapján, egyéni vagy közösségi kérelmekre, illetve a Kuratórium által kiírt pályázatok útján.

A Kuratórium az alapítványi célok hatékony megvalósítására, a Kuratórium döntéseinek végrehajtására munka-
szervezetet hozhat létre, melynek működését szervezeti és működési szabályzatban rendezi.

7. CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes, vagy jogi személy szabadon csatlakozhat, 
ha az Alapítvány céljával egyetért és ezen Alapító Okirat tartalmát elfogadja.

A csatlakozás történhet úgy is, hogy a csatlakozó pénzt fizet be az Alapítvány számlájára, de történhet a tá-
mogatás dologi adomány formájában is. Amennyiben a dologi adomány vagy ajándék közvetlenül az alapítványi 
célokhoz nem használható fel, úgy azt a Kuratórium határozata szerint értékesíteni kell, és ennek értéke gyarapítja 
az Alapítvány vagyonát.

A csatlakozás alapítói jogokkal nem jár.
Amennyiben az adományozó feltételt szab, úgy annak elfogadásáról a Kuratórium dönt.

8. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELÉSE
Az alapító az Alapítvány kezelésével 5 tagú Kuratóriumot (kezelőszervet) bíz meg. Az első Kuratórium tagjainak 
megbízási ideje a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedésének napjától számított 2 év, ezt követően pedig 6 év.

A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A vezető 
tisztségviselőkkel szembeni követelményekre és kizáró okokra a Ptk. 3:22. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

Az alapító fenntartja magának a Kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A Kuratórium tagjai:

Dr. Kálmán Csaba (8226 Alsóörs, Templom utca 14.)
Kiss Péter (3778 Varbó, Dózsa György út 1.)
Oláh István (4029 Debrecen, Pacsirta utca 51.)
Veres Sándor (1031 Budapest, Lőpormalom utca 9. 1/4.)
Szalai László (4900 Fehérgyarmat, Krúdy utca 29.)

A Kuratórium elnöke: Oláh István (4029 Debrecen, Pacsirta utca 51.) 
A Kuratórium titkára: Veres Sándor (1031 Budapest, Lőpormalom utca 9. 1/4.)

A Kuratórium tagjai megbízatásukat 2016. év november hó 29. naptól 2022. év december hó 31. napig látják el. A 
kuratóriumi tagság megszűnik a határozott idő lejártával, a tagok halálával vagy lemondásával is.
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A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése 
esetén az alapító visszahívhatja. A visszahívást az alapító köteles megindokolni és a kuratóriumi taggal személyes 
átvétel útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként közölni. A kuratóriumi tagság a visszahívás kézbesí-
tésétől számított 15. napon szűnik meg.

A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapító jogosult az új kuratóriumi tagokat kijelölni.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztség-

viselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtar-
tozását nem egyenlítette ki;

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart fel;
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki;
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesz-

tette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzete-
sen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium tagjai ezen tisztség ellátását külön nyilatkozatban vállalták és nyilatkoztak arról, hogy velük szem-
ben törvényi összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A Kuratórium tagjai az alapítóval szervezeti kapcsolatban nem 
állnak, a Zsinatnak, zsinati bizottságnak, vagy Zsinatnak alárendelt szervezetnek, intézménynek nem tagjai, nem 
alkalmazottai.

A Kuratórium képviseletére az elnök, illetve akadályoztatása esetén a titkár önálló aláírással jogosult. Az ügyveze-
tő munkavállaló munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kuratórium 
elnöke gyakorolja. Az egyéb munkáltatói részjogosítványokat az elnök a munkaszervezetben meghatározott veze-
tőknek az SzMSz-ben meghatározott módon átadhatja.
A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság:

─ az elnök a titkárral együtt, vagy
─ az elnök akadályoztatása esetén a titkár bármely másik kuratóriumi taggal együttes aláírással,
─ a titkár akadályoztatása esetén az elnök bármely másik kuratóriumi taggal együttes aláírással jogosult.

A bankszámla feletti rendelkezésre a Kuratórium az elnök mellett a munkaszervezet vezetőjét is kijelölheti.

A Kuratórium tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek, melynek mérté-
két a Kuratórium egyhangú döntéssel határozza meg.
A Kuratórium feladata és felelősségi köre:

─ Az éves szakmai programterv jóváhagyása.
─ Az éves költségvetés jóváhagyása.
─ Az éves beszámoló jóváhagyása.
─ A közhasznúsági melléklet jóváhagyása.
─ Az adománygyűjtési, segélyezési, illetve a szolgálatstruktúrára vonatkozó stratégia jóváhagyása.
─ Döntés a költségvetésben elfogadott rendes gazdálkodás körén kívüli, 5.000.000 Ft-ot meghaladó 

kötelezettségvállalásokról.
─ Az Alapítvány bankszámlái felett rendelkező személyek kijelölése.
─ Munkaszervezet kialakítás, ügyvezetői tisztség létrehozása (az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat 

a Kuratórium elnöke gyakorolja).

A Kuratórium ezen határozatait a Kuratórium tagjai csak személyes jelenléttel megtartott kuratóriumi ülésen hoz-
hatják meg.

A Kuratórium hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben a Kuratórium tagjai e-mailen vagy faxon is megküld-
hetik véleményüket.
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Az SzMSz-ben írt ügyvezető feladata és felelősségi köre:
─ Az ügyvezető önállóan képviseli az Alapítványt más személyekkel szemben.
─ Gyakorolja az Alapítvány egyéb munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat.
─ Utalványoz.
─ Elkészíti és folyamatosan karbantartja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.
─ Gondoskodik a szervezet működéséhez szükséges egyéb belső szabályzatok elkészíttetéséről és be-

tartatásáról.
─ Működteti az Alapítványt és meghozza az ehhez szükséges operatív döntéseket. Az ügyvezető 

5.000.000 Ft összegű alapítványi kötelezettségvállalásig önállóan dönt, ezen összeg feletti kötelezett-
ségvállalásokkal kapcsolatosan köteles a Kuratórium előzetes jóváhagyását kérni.

─ Gondoskodik az éves szakmai programterv és az éves költségvetés elkészítéséről és azok Kuratórium 
általi engedélyeztetéséről.

─ Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági kiegészítő mellékletét a Kuratórium elé terjeszti.
─ Rendszeresen beszámol az Alapítvány működéséről a Kuratóriumnak a Kuratórium által igényelt gya-

korisággal.

9. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE
A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az ülések összehívásáról a Kuratórium elnöke 
köteles gondoskodni. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. 
Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az 
ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a 
kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A Kuratórium összehívására vonatkozó meghívót az ülés határnapja előtt legalább 8 nappal ki kell küldeni. A 
meghívóban közölni kell az Alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az 
ülés napirendjét is.

A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogo-
sult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben az ülés nem határo-
zatképes, úgy azt megtartani nem lehet. A szavazás során minden tagnak egy szavazata van.

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának vezetője és a Zsinat Diakóniai és Egészség-
ügyi Bizottságának tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesznek részt, a határozatok hozatalában, az 
Alapítvány kezelésében azonban nem vehetnek részt.

A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbségi határozattal hozza. Az egyszerű szótöbbségi határo-

zat alól kivételt képez, ha a minősített többségű szavazást jogszabály vagy az Alapító Okirat írja elő.
A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivételt képeznek ez alól személyi kérdésekben való 

döntések, valamint azon esetek, amelyekben a titkos szavazást – személyiségi jogokra tekintettel – a Kuratórium 
ülésein jelenlévő tagok legalább 1/3-a kéri.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe ve-
hető nem pénzbeli szolgáltatás.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni és a hozott határozatokat külön könyvben kell nyilvántartani. A 
Határozatok Könyvéből ki kell derülnie a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számarányának. Nyílt szavazás esetén fel kell tüntetni a szavazásban résztvevők személyét is. A Kura-
tórium ezen határozatokról vezetett nyilvántartása nyilvános, az bárki által megtekinthető. A Határozatok Könyvét, 
valamint az Alapítvány gazdálkodásával, működésével kapcsolatos ügyiratokat az Alapítvány székhelyén kell őrizni. 
Ezen nyilvántartásról a Kuratórium elnöke köteles gondoskodni.

A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, az a hatá-
rozatot 15 napon belül írásban is megkapja.

A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról is, hogy a szervezet éves beszámolója a naptári évet követő 
év április 15-ig elkészüljön és azt a Kuratórium május 1-ig megtárgyalja. A beszámoló megtárgyalására vonatkozó 
kuratóriumi ülés meghívójához az írásos beszámolót is mellékelni kell. A beszámolót a Kuratórium jelenlévő tagjai 
2/3-os minősített többségű szavazattal fogadják el.
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Az elfogadott éves beszámolót a Kuratórium titkára köteles tájékoztatásul megküldeni az alapítónak. Köteles 
továbbá minden olyan körülményről a Zsinat Elnökségét értesíteni, mely alapítói intézkedést tesz szükségessé (pl. 
kuratóriumi tag lemondása, felügyelő bizottság alapításának szükségessége).

10. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA ÉS A FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
Az Alapítvány önálló jogi személy és a rá vonatkozó hatályos törvények és rendeletek szerint gazdálkodik. Az Ala-
pítvány gazdálkodása során köteles betartani a közhasznú szervezetre vonatkozó törvényi előírásokat.

Civil szervezettel, állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, 
ha a civil szervezet közhasznú jogállású.

Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyúj-
tásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak 
mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támo-
gatási keret kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmeket 
beérkezési sorrendben teljesíti.

11. KÖZHASZNÚSÁGI SZABÁLYOK
Az Alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény alapján végzi közhasznú tevékenységét, így bárki számára nyitott, nem 
zárja ki, hogy bárki részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, rendezvényein részt vegyen.

Az Alapítvány kötelezi magát, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függet-
len, azoknak támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy esetleges vállalkozási tevékenységét csak közhasznú vagy a 
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, és gaz-
dálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevé-
kenységekre fordítja. A vállalkozási tevékenység megkezdéséről és módjáról a Kuratórium egyhangú szavazattal 
jogosult dönteni.

Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatla-
kozhat alapítványhoz.

Az Alapítvány kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt nyil-
vántartási és beszámolási szabályokról szóló rendelkezéseknek.

Ennek megfelelően az Alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mel-
lékletet készíteni, a közhasznúsági mellékletet a Kuratórium fogadja el legalább 2/3-ad arányú többségi szavazat-
tal. Az Alapítvány éves közhasznúsági melléklete nyilvános, abba bárki betekinthet, illetőleg saját költségére arról 
másolatot készíthet.

A szervezet beszámolója és a közhasznúsági melléklet tartalmára az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (2)-(6) és (7) be-
kezdésében előírtakat kell alkalmazni.

A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni a vezető szerv döntéseinek, továbbá az Alapítvány működésének, 
szolgáltatásai igénybevétele módjának, az Alapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének nyil-
vánosságra hozásáról, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az bárki számára hozzáférhetővé váljon. Erre 
tekintettel a vezető szerv döntéseit, továbbá az Alapítvány működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos vala-
mennyi felhívást és közlést, az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet az Alapítvány saját honlapján (www.
jobbadni.hu) közzé kell tenni.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratait a székhelyén őrzi, az iratokba az elnökkel vagy titkárral történő 
előzetes időpont egyeztetést követően bárki betekinthet.

12. AZ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ SZERVE
Az Alapítvány a kezelő szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre.

A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő szerv üléseit évente legalább egy alkalommal tartja. 
Az üléseket a felügyelő szerv elnöke hívja össze. A meghívót legkésőbb 8 nappal az ülés időpontját megelőzően 
kézbesíteni kell a tagoknak. A meghívóban közölni kell a tagokkal az ülés helyét, idejét és napirendjét. Az ülés akkor 
határozatképes, ha azon a felügyelő bizottság tagjainak legalább a fele jelen van. A felügyelő szerv határozatait 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
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Az MRSZ Alapítvány felügyelő szervének tagjai:
Ábrám Tibor (3528 Miskolc, Fövényszer utca 67.)
Dr. Adorján Gusztáv (4400 Nyíregyháza, Sarkantyú út 23/B)
Csomós József (3895 Gönc, Kossuth utca 75.)
Dr. Fekete Károly (4225 Debrecen, Telek utca 64.)
Dr. Huszár Pál (8100 Várpalota, Rákóczi utca 1.)
Steinbach József (8220 Balatonalmádi, Baross G. utca 24.)
Szabó István (1126 Budapest, Böszörményi út 28.)
Dr. Tőkéczki László (1095 Budapest, Mester utca 33. III/40.)

A felügyelő szerv elnöke: Dr. Fekete Károly (4225 Debrecen, Telek utca 64.) 
A felügyelő szerv tagjainak megbízatási ideje 2016. év november hó 29. naptól 2021. év december hó 31. napig 
terjedő időtartamra szól.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó 
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe ve-
hető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő 
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségvi-
selője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtar-
tozását nem egyenlítette ki;

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletbezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki;
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesz-

tette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzete-
sen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A felügyelő szerv a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorló-
jának számol be.

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
A felügyelő szerv köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, 

és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelő szerv a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tiszt-

ségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő szerv tagjait a Kuratórium üléseire meg kell hívni, azon tanácskozási joggal vehetnek részt.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetőt és Kuratóriumot tájékoztatni és a Kuratórium ösz-

szehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során jogszabálysértés, vagy 
a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, vagy a vezető tisztségviselők felelős-
ségét megalapozó tény merül fel. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv ösz-
szehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedés 
nem történik meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
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13. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
Az Alapítvány megszűnik, ha

a) az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való 

egyesülésre nincs mód; vagy
c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az Alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium köteles értesíteni az alapítói jogokat gyakorló sze-

mélyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a 
felügyelő szervvel is.

Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi in-
tézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot.

Amennyiben úgy szűnik meg az Alapítvány, hogy felhasználható vagyona marad, úgy az alapító által rendelke-
zésre bocsátott vagyon visszaszáll az alapítóra, de a csatlakozás során megnövekedett vagyont más hasonló célú 
alapítvány támogatására kell felhasználni.

14. MEGHATALMAZÁS
Az alapító az Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elkészítésére, ellenjegy-
zésére és a módosítások nyilvántartásba vételével kapcsolatos bírósági eljárásban a képviselet ellátására meg-
hatalmazást adott a Veres Lajos Ügyvédi Irodának – Dr. Veres Lajos  ügyvéd ügyintézése mellett (1055 Budapest, 
Markó utca 7. VI/9.).

Az alapító erre felhatalmazott képviselője ezen okiratot, mint alapítói szándékának mindenben megfelelőt 
helybenhagyólag aláírta.

Budapest, 2017. év november hó 22. napon

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az Alapító Okirat módosítása az Alapító Okirat 4., 5., és 8. pontját érinti, mely részek vastag dőlt betűtípussal ke-
rültek jelölésre, vagy törölve vannak.

Alulírott ellenjegyző ügyvéd igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
Alapító Okirat módosítása alapján hatályos tartalomnak.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
mint alapító képviseletében:

Ellenjegyzem:

Budapesten,…………………………….

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI SZAKBIZOTTSÁGOK BESZÁMOLÓINAK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 54/2017.11.22.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Diakóniai és Egészségügyi Bizottság beszámo-
lóját elfogadja.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság és a Zsinati 
Ösztöndíjas Bizottság beszámolóját elfogadja.

3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Teológiai és Tanulmányi Bizottság beszámolóját 
elfogadja.

4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Oktatásügyi Bizottság beszámolóját elfogadja.
5. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Missziói Bizottság beszámolóját elfogadja.
6. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága beszámolóját 

elfogadja.
7. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság beszámo-

lóját elfogadja.
8. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kommunikációs Bizottság beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ 
OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 55/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Alapító Ok-
iratának módosítását elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

_________________________

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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REFORMÁTUS KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyarországi Református Egyház (székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21., a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium [jelenleg Emberi Erőforrások Minisztériuma] által 2012. január 31-én 00002/2012 nyilvántartási számon 
nyilvántartásba vett bevett egyház, képviselője neve, lakóhelye: Dr. Szabó István, a Zsinat lelkészi elnöke, 1128 
Budapest, Böszörményi út 28.; Dr. Huszár Pál főgondnok, 8100 Várpalota, Rákóczi u. 1.) (a továbbiakban: Alapító) 
a Zsinat ZS. - 56/2005. sz. határozata alapján alapítványt hoz létre ezen okiratban meghatározott tartós, közérdekű 
cél megvalósítása érdekében, az itt meghatározott feltételekkel.

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet végzi tevékenységét.
Az Alapító az Alapító Okiratot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-

déséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban Ptk.) rendelkezései értelmében módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

(A módosított részek dőlt betűtípussal vannak jelölve.)

1. Az Alapítvány neve:
Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány
Rövidített név: RKK
Angolul: Public and cultural centre of the Reformed Church in Hungary
Németül: Stiftung des öffentlichen Lebens und Kultur der calvinistische Kirche in Ungarn

2. Az Alapítvány székhelye: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Telephelye: 2065 Mány, Béke tér 7.
Levelezési cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

3. Az Alapítvány célja és tevékenysége:
Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.
─ Az Alapítvány alapvető célkitűzése a református kötődésű, kulturális, oktatási, művelődési, közéleti közhasz-

nú tevékenységet végző csoportok, szellemi műhelyek, alapítványok, egyesületek, civil csoportok felkutatá-
sa, egymással való megismertetése, tevékenységük segítése. 

─ Alapvető céljának megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a bejegyzett szervezeteket és 
ezekkel kapcsolatot tart. 

─ Pályázatok révén pénzalapot teremt református kulturális és közéleti programok, rendezvények, alkotások, 
kiállítások támogatására. Az Alapítvány saját pályázataiból elnyert anyagi bázisból – szintén pályázat útján – 
közéleti, kulturális és felnőttoktatási célokra működési támogatást biztosít.  

─ Az Alapítvány feladatának tekinti a református közéletiség színtereinek segítését. E tevékenység lényege az 
egész társadalmat érintő kérdések legkülönbözőbb szinteken történő megbeszélése, megvitatása, közös 
vagy közelítő álláspontok elérése. Ennek eszközeként konferenciákat szervez hasonló területen dolgozók 
számára a politika, az etika, a pedagógia, a jog, a média és további, széles érdeklődésre számot tartó té-
makörökben. 

─ Az Alapítvány támogatja a református kultúra megjelenését országos és helyi szinteken.
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Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL 
FOLYTATOTT KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉG

KÖZFELADAT MEGNEVEZÉSE KÖZFELADATOT ELŐÍRÓ 
JOGSZABÁLYHELY

1. Tudományos 
tevékenység, kutatás

Együttműködés a középtávú 
tudomány-, technológia- és inno-
váció-politikai stratégia kialakítá-
sában

állami közfeladat

2014. évi LXXVI. törvény 
a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról 10. § 
(6) bekezdés

2. Nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés

Felnőttoktatás

állami közfeladat

2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről 4. § 1. pont 1.17.

3.  Kulturális tevékenység Közösségi kulturális 
hagyományok, értékek 
ápolásának, művelődésre 
szerveződő közösségek 
tevékenységének, a lakosság 
életmódja javítását szolgáló 
kulturális célok megvalósításának 
támogatása;
művészeti intézmények, 
lakossági művészeti 
kezdeményezések, 
önszerveződések támogatása, 
a művészi alkotó munka 
feltételeinek javítása, a művészeti 
értékek létrehozásának, 
megőrzésének segítése;

települési és megyei 
önkormányzati közfeladat

1991. évi XX. tv. a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről
121. § a)-b) pontok

4. Közhasznú szervezetek 
számára biztosított – csak 
közhasznú szervezetek 
által igénybe vehető – 
szolgáltatások

Támogatja a lakosság 
önszerveződő közösségeit, 
erősíti a település önfenntartó 
képességét

önkormányzati közfeladat

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi
önkormányzatairól 6. § a)-b) 
pontok

4. Az Alapítvány vagyona:
Az Alapítvány induló vagyona 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, melyet az Alapító az Alapító Okirat aláírását követő 
8 napon belül elkülönít és az Alapítvány részére megnyitott számlaszámra befizet. 

Az Alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítványi vagyonnak mind a tőke része, mind kamatai felhasználásra 
kerülhetnek.

Az Alapítvány vagyonának az alapítványi célokra történő felhasználásáról a Kuratórium dönt.
Az Alapítvány vagyonából a támogatások odaítélése történhet a Kuratórium kezdeményezése alapján, egyéni 

vagy közösségi kérelmekre, illetve a Kuratórium által kiírt pályázatok útján.

5. Csatlakozás az Alapítványhoz:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi, természetes vagy jogi személy szabadon csatlakozhat, 
ha az Alapítvány céljával egyetért és ezen Alapító Okirat tartalmát elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell 
bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.
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A csatlakozás módja az, ha a csatlakozó adományát befizeti az Alapítvány számlájára.
Az Alapítvány külön devizaszámlát nyit, így a befizetések mind forintban, mind devizában teljesíthetők.
A csatlakozás alapítói jogokkal nem jár.
Amennyiben az adományozó feltételt szab, úgy annak elfogadásáról a Kuratórium dönt.

6. Az Alapítvány kezelése:
Az Alapító az Alapítvány kezelésére 5 fős Kuratóriumot kér fel.
A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium 
tagjának megbízatása a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagja feladatát személyesen köteles ellátni.

A Kuratórium tagjai: 
1. Csányi János 2133 Sződliget, Attila utca 56-58. szám alatti lakos;
2. Dr. Csiszár Imre 4080 Hajdúnánás, Vidiföldi Csiszár 1 tanya alatti lakos;
3. Földváryné Kiss Réka 2089 Telki, Őzike utca 2. szám alatti lakos;
4. Jónásné Nagy Katalin 1163 Budapest, Kishalom utca 8. szám alatti lakos;
5. Veres Sándor 1031 Budapest, Lőpormalom utca 9. 1/4. szám alatti lakos.

A Kuratórium elnöke: Csányi János
A Kuratórium alelnöke: Földváryné Kiss Réka 

A Kuratórium tagjai ezen tisztség ellátását külön nyilatkozatban vállalják és nyilatkoznak arról, hogy velük szemben 
törvényi összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Az Alapító vezető tisztségviselője vagy hozzátartozói részt vehetnek 
ugyan a Kuratórium tevékenységében, de elnöki, alelnöki tisztséget nem tölthetnek be.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés bünte-
tésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jog-
erős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a 
vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségvi-
selője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –,

a)     amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vám-
tartozását nem egyenlítette ki,

b)    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki,
d)     amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesz-

tette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzete-
sen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratóriumi tagok felkérése 1 évre szól, mely az Alapító külön intézkedése nélkül automatikusan újabb 1 évre 
meghosszabbodik.
A kuratóriumi tagság megszűnik:

─ a tagok halálával,
─ lemondásával,
─ a határozott idő lejártával,
─ visszahívással,
─ ha a bíróság jogerősen megállapítja a kuratóriumi tag cselekvőképességének teljes korlátozását, vagy cse-

lekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben jogerősen korlátozta,
─ összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkezésével.
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A Kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító visszahívhatja. 
A visszahívást az Alapító köteles megindokolni és a kuratóriumi taggal személyes átvétel útján vagy ajánlott tértive-
vényes postai küldeményként közölni.

A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az Alapító jogosult az új kuratóriumi tagot kijelölni. Az Alapító fenntart-
ja magának a Kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

A Kuratórium képviseletére az elnök – valamint az elnök akadályoztatása vagy jóváhagyása esetén az alelnök – 
önálló aláírással jogosult. A munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja. 

A bankszámla felett rendelkezni az elnök és a Kuratórium által kijelölt személy együttes aláírással jogosult.
A Kuratórium tagjai kuratóriumi tevékenységükért csak költségtérítésre jogosultak. 

7. Az Alapítvány működése:
A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülések összehívásáról a Kuratórium elnö-
ke jogosult és köteles gondoskodni. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratóri-
um ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A Kuratórium összehívására vonatkozó meghívót az ülés határnapja előtt legalább 12 nappal ki kell küldeni. A 
meghívóban közölni kell az Alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az 
ülés napirendjét is.

A kuratóriumi ülés határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben az ülés nem határozatké-
pes, úgy azt megtartani nem lehet. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A szavazás 
során minden tagnak egy szavazata van. 

A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbségi határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az egyszerű szótöbbségi határozat alól kivételt képez, ha a minősített 
többségű szavazást jogszabály vagy az Alapító Okirat írja elő.

A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivételt képeznek ez alól a személyi kérdésekben való dön-
tések, valamint azon esetek, amelyekben a titkos szavazást a Kuratórium ülésein jelenlévő tagok legalább 1/3-a 
kéri.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, léte-
sítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni és a hozott határozatokat külön könyvben kell nyilvántartani. A 
Határozatok Könyvéből ki kell derülnie a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számarányának, valamint nyílt szavazás esetén a szavazásban résztvevők személyének is. A Kuratóri-
um ezen határozatokról vezetett nyilvántartása nyilvános, az bárki által megtekinthető. A Határozatok Könyvét, va-
lamint az Alapítvány gazdálkodásával, működésével kapcsolatos ügyiratokat, az Alapítvány éves beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét az Alapítvány székhelyén kell őrizni. Ezen nyilvántartásból a Kuratórium elnöke köteles 
gondoskodni. Az iratokba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A betekintést az 
elnök köteles biztosítani. A betekintésre az Alapítvány székhelyén kerülhet sor, az erre vonatkozó kérelem előter-
jesztésétől számított 8 munkanapon belül, előzetesen egyeztetett időpontban.

A Kuratórium elnöke – az alapítványi titkárság közreműködésével – köteles gondoskodni a kuratóriumi döntéseknek 
az érintettekkel való írásbeli, igazolható módon történő közléséről, valamint a kuratóriumi döntéseknek, illetve a 
működés módjának, a szolgáltatások igénybevétele módjának, az Alapítvány éves beszámolójának és közhasznú-
sági mellékletének nyilvánosságra hozásáról, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az bárki számára hozzáfér-
hetővé váljon.
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Erre tekintettel a Kuratórium döntéseit, továbbá az Alapítvány működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos 
valamennyi felhívást és közlést az Alapítvány a Reformátusok Lapjában vagy a Református Egyház internetes hon-
lapján, a www.reformatus.hu holnapon köteles megjelentetni.

A Kuratórium elnöke – az Alapítvány könyvelése közreműködésével – köteles gondoskodni arról is, hogy a szervezet 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a naptári évet követő év április 15-ig elkészüljön és azt a Kuratórium 
május 15-ig megtárgyalja. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet megtárgyalására vonatkozó kuratóriumi ülés 
meghívójához az írásos beszámolót is mellékelni kell. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Kuratórium 
2/3-os minősített többségű szavazattal fogadja el. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet nyilvánosságra 
kell hozni a Reformátusok Lapjában vagy a Református Egyház internetes honlapján (www.reformatus.hu).

A szervezet beszámolója és a közhasznúsági melléklet tartalmára az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (2)-(6) és (7) be-
kezdésében előírtakat kell alkalmazni.

Az Alapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező 
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó függet-
len könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig le-
tétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek 
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az Alapítvány e kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

Az Alapítvány a korábbiakban a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szer-
vezetként látta el tevékenységét, s ennek kapcsán ezen Alapító Okiratban nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
32. § (1), (4)-(5) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelel.

Az Alapítvány és a Kuratórium működésének részletes szabályait a Kuratórium által elfogadott ügyrend szabá-
lyozza.

8. Az Alapítvány gazdálkodása és a közhasznúsági szabályok:
Az Alapítvány önálló jogi személy és a rá vonatkozó hatályos törvények és rendeletek szerint gazdálkodik. Az Ala-
pítvány gazdálkodása során köteles betartani a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvényi előírásokat.

Az Alapítvány kizárja, hogy az adományozó maga vagy közeli hozzátartozója, vagy bármilyen gazdasági érde-
keltségben lévő személy az Alapítványból közvetlenül előnyöket nyerjen.

A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők és – céljaiból adódó kötött-
ségek figyelembevételével – igénybe vehetők. A támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, az Alapít-
vány saját pályázatait, ennek eredményeit nyilvánosságra kell hozni a Reformátusok Lapjában vagy a Református 
Egyház internetes honlapján (www.reformatus.hu).

Az Alapítvány kötelezi magát, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függet-
len, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kap, nem fogad el, országgyűlési, megyei, fővá-
rosi, helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltet nem állít, nem támogat, és ennek lehetőségét a jövőre 
nézve is mindenkorra kizárja.

Az Alapítvány csak az alapítványi célok körébe eső, annak elérése érdekében létrehozandó vállalkozást alapít-
hat, vagy ilyen jellegű vállalkozásban vehet részt. Az Alapítvány más jogalanynak korlátlan felelősséggel rendelkező 
tagja nem lehet, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

A gazdasági-vállalkozási tevékenység megkezdéséről és módjáról a Kuratórium egyhangú szavazattal jogosult 
dönteni. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel és az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja.

A vállalkozás nem képezheti az alapítványi tevékenység túlnyomó részét, illetve a gazdálkodási-vállalkozási 
tevékenység csak az alapítványi célok megvalósítása, illetve megvalósulásának elősegítése érdekében végezhető. 

Az Alapítvány pénzügyi forrásai (bevételei):
a)    az alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adomány;
b)    a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
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c)     az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötele-
zettség nélkül kapott támogatás, ideértve az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében megva-
lósuló fejlesztés céljára kapott támogatás is, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra;

d)     az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapott adomány, 
figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra;

e)     az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített termékértékesítés 
bevétele, ideértve különösen
ea)     a kizárólag az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve 

átengedésének ellenértéke, valamint
eb)     a részben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve 

átengedésének ellenértékéből a dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti (közhasznú) használatá-
val arányos rész;

f)      az a)-e) pont hatálya alá nem tartozó, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenysége 
révén megszerzett bevétel, így különösen
fa)    a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése révén megszerzett 

(elért) kamat, osztalék, árfolyamnyereség és más bevétel,
fb)   az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevétel.

Az Alapítvány költségei (kiadásai):
a)     az államháztartási forrásból kapott támogatás, illetve adomány, a (3) bekezdésben foglaltak szerinti bon-

tásban;
b)      az Európai Unió költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, nemzetközi szervezettől, vagy nem-

zetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás, illetve adomány;
c)    más civil szervezettől kapott támogatás, illetve adomány.
(3)    A civil szervezet az államháztartási forrásból kapott támogatást, illetve adományt (az Európai Unió struk-

turális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatást, illetve adományt minden esetben külön 
kiemelve) a következő részletezésben mutatja ki:

a)    a központi költségvetésből kapott támogatás, illetve adomány;
b)    az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás, illetve adomány;
c)    a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól, önkormányzati társulástól kapott támogatás, 

illetve adomány.

Az Alapítvány induló vagyonát, valamint az adományokból, támogatásokból befolyt vagyonrészeket a gazdasági-
vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől mindig elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani a civil szervezetekre 
irányadó könyvvezetési szabályok alkalmazásával. Közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt ve-
zethet.

A Kuratórium köteles gondoskodni arról, hogy a közhasznú tevékenység, valamint a gazdálkodás legfontosabb 
adatai nyilvánosságra kerüljenek.

9. Az Alapítvány feletti törvényességi ellenőrzés:
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) tá-
mogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami 
vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának el-
lenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést 
pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

Az Alapítvány működése felett az ügyészség – a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Ptk.-ban meghatározott 
eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

Az ügyész és a bíróság további intézkedései tekintetében a 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (4) és (6) bekezdései 
irányadóak.
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10. Az Alapítvány felügyelő szerve: 
Az Alapító az Alapítvány felügyeletére 3-5 tagú felügyelőbizottságot hoz létre.
A Felügyelőbizottság tagjai a mindenkori:

Zsinati tanácsos, jelenleg Gér András László (1144 Budapest, Füredi utca 5/B 3. em. 12. a.);
Zsinat Jogi Osztályának vezetője, jelenleg Dr. Keszthelyi Zsolt (1075 Budapest, Kazinczy utca 5.);
Fónagy György (1205 Budapest, Klauzál utca 14/2.);
Dr. Törő Csaba Attila (1139 Budapest, Röppentyű köz 3. VII/42.);
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs (2120 Dunakeszi, Szabadka utca 24/a).
A Felügyelőbizottság elnöke: a mindenkori Zsinati Tanácsos, jelenleg Gér András László. 

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

11. Az Alapítvány megszűnése:
Az Alapítványt az Alapító határozatlan időre hozta létre.

Az Alapítvány a Ptk. 3:48. § (1) bekezdésében és a 3:402-3:404. §-ban meghatározott esetekben szűnik meg.
Az Alapítvány megszűnése esetén a megmaradó vagyont más, református kulturális célú közhasznú alapítvány 

vagy egyesület részére kell átadni, melyre a Református Egyház Zsinata tehet javaslatot.

12. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az idevágó egyéb 
jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Az Alapítvány kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt szer-
vezeti, összeférhetetlenségi, gazdálkodási, nyilvántartási és beszámolási szabályokról szóló rendelkezéseknek.

13. Meghatalmazás:
Az Alapító ezen okirat elkészítésére és a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárásban a képviselet ellátására 
adott meghatalmazást a Dr. Kocsis Ügyvédi Irodától (4025 Debrecen, Hatvan u. 1/A VIII. lh. I/1.) visszavonja.

Az Alapító ezen okirat elkészítésére és az Alapítvány jogügyleteivel kapcsolatos eljárások ellátása során az Ala-
pítvány jogi képviseletére a Dr. Veres Lajos Ügyvédi Irodát (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 7. VI/9.) megbízza.

Az Alapító ezen okiratot, mint szándékának mindenben megfelelőt helybenhagyólag aláírta.

Budapest, 2017. november 22.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
alapító
képviseletében:

Záró rendelkezés:
Az Alapító Okirat módosítása az 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10. és 13. pontot érinti.
Alulírott ellenjegyző ügyvéd igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
Alapító Okirat módosítása alapján hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem:

Budapesten,…………………..

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A NÉPMOZGALMI TÁBLÁZAT ADATMÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 56/2017.11.22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a népmozgalmi táblázat adatmódosítására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja.

Budapest, 2017. november 22.

_____________________

Egyházmegyei adatszolgáltatás a Zsinat részére a …………. évről
Beküldendő összesítve a tárgyévet követő március 31-ig a Zsinati Hivatal Tanácsosi Titkárságára,
egy másolati példány pedig az illetékes püspöki hivatalhoz.

Egyházkerület: ……………………………………  Egyházmegye: ..………………………………

I. Egyházstatisztikai adatok
Keresztelés:  ………férfi (ebből felnőtt:……) ………nő (ebből felnőtt: …….)  …………… összesen
Konfirmáció:  ………férfi   ………nő          ……………. összesen
Házasságkötés:               ………tiszta   ………vegyes           ………….... összesen
Temetés:  ………férfi   ………nő            …………… összesen

II.   Pénzügyi adatok 
Bevételek      Kiadások
I. …………………………   XI. …………………………
II. …………………………   XI/A. …………………………
III. …………………………   XI/B. …………………………
IV. …………………………   XII. …………………………
V. …………………………   XIII. …………………………

XIV.   …………………………
XV.   …………………………
XVI.   …………………………
XVII.   …………………………
XVIII.   …………………………

-------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------

Összes bevétel: …………………………   Összes kiadás: ..…………………………

III.  A választói névjegyzékbe felvett egyháztagok száma: ……………………………

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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IV. Munkaügyi adatok:
Lelkészi főállásban foglalkoztatottak
létszáma – december 31.:    ………………………

Világi főállásban foglalkoztatottak
létszáma – december 31.:    ………………………

Lelkészi mellékállásban foglalkoztatottak
létszáma – december 31.:    ………………………

Világi részmunkaidőben foglalkoztatottak
létszáma – december 31.:     ………………………

Kelt: ………………….……….……, ………………. év …………… hó ….… napján

Ph.

………………………………
   aláírás

A ZSINAT HATÁROZATA A 2017. ÉVI CSILLAGPONTRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 57/2017.11.23.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2017. évi Csillagpontról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2017. november 23.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ÖNKÉNTES DIAKÓNIAI ÉV 20 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÜNNEPI 
BESZÁMOLÓJA ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 58/2017.11.23.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Önkéntes Diakóniai Év 20 éves fennállásának ünnepi beszámolóját 
elfogadja.

Budapest, 2017. november 23.

A ZSINAT HATÁROZATA A 2018. ÉVI KÖTELEZŐ PERSELYADOMÁNY KEDVEZMÉNYEZETTJÉRŐL
ZS. - 59/2017.11.23.

A Zsinat Elnökségi Tanácsa 2017. május 11-i ülésen való megállapodása értelmében javasolja a Zsinatnak, hogy a 
2018. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése a Kesznyéteni Református Egyházközség (Tiszáninneni 
Református Egyházkerület) új temploma építésére legyen meghirdetve.

Budapest, 2017. november 23.

A ZSINAT HATÁROZATA A 2019. ÉVI KÖTELEZŐ PERSELYADOMÁNY KEDVEZMÉNYEZETTJÉRŐL
ZS. - 60/2017.11.23.

A Zsinat Elnöksége javasolja, hogy a 2019. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése a Kalocsai Re-
formátus Egyházközség (Dunamelléki Református Egyházkerület) új temploma építésére legyen meghirdetve.

Budapest, 2017. november 23.

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

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

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ÉS A ZSINATI TANÁCS 2018. ÉVI ÜLÉSEINEK ÜTEMEZÉSÉRŐL
ZS. - 61/2017.11.23.

2018. február 21. szerda    Zsinati Tanács ülése
2018. április 18-19. (szerda-csütörtök)  Zsinati ülés
2018. május 16. szerda    Zsinati Tanács ülése
2018. november 21-22. (szerda-csütörtök)               Zsinati ülés
2018. december 12. szerda                Zsinati Tanács ülése

A Zsinat elfogadja a Zsinat és a Zsinati Tanács 2018. évi üléseinek ütemezését azzal, hogy szükség szerint további 
Zsinati Tanácsi ülések hívhatók össze az év folyamán.

Budapest, 2017. november 23.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának  
2017. december 13-i határozatai
A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS 
EGYHÁZ KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL
ZS.T. – 21/2017.12.13.

A Magyarországi Református Egyház és Magyarország Kormánya között 1998-ban kötött és 2017-ben megújított 
megállapodás 21. § (4) bekezdése értelmében a református egyházi felsőoktatási intézmények támogatását tekintve 
a képzési (alap-) és a speciális támogatás mértéke nem lehet kevesebb évi 8,5 milliárd forintnál.
A speciális támogatás az alábbiak szerint oszlik meg:

Debreceni Református Hittudományi Egyetem:    11,042 %
Károli Gáspár Református Egyetem:                     81,337 %
Pápai Református Teológiai Akadémia:                  2,333 %
Sárospataki Református Teológiai Akadémia:        5,288 %.

Miután a Megállapodás más százalékos eloszlásról rendelkezik, ezért a Zsinat Elnöksége kezdeményezi Magyaror-
szág Kormányánál az ide vonatkozó rész módosítását.

A felsőoktatási támogatási összeget a Magyarországi Református Egyház igényli és a meghatározott százalé-
kos arányban küldi tovább az intézmények fenntartóinak.

Az itt meghatározott százalékokról a Zsinat Elnökségi Tanácsa és a Zsinati Tanács évenként felülvizsgálatot tart, 
és ha szükséges, ezt a belső elosztást módosíthatja.

Budapest, 2017. december 13.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
ELFOGADÁSÁRÓL
ZS.T. - 22/2017.12.13.

A Zsinati Tanács az MRE 2018. évi költségvetését 33.165.488.245 Ft bevétellel és 33.165.488.245 Ft kiadással 
elfogadja.

Budapest, 2017. december 13.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI 
INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI BESZÁMOLÓINAK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS.T. - 23/2017.12.13.

1.  A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház 2017. évi beszámolóját elfogadja.
ZS.T. - 23/1/2017.12.13.

2. A Zsinati Tanács a Református EGYMI 2017. évi beszámolóját elfogadja.
ZS.T. - 23/2/2017.12.13.

3. A Zsinati Tanács a Kálvin János Kiadó 2017. évi beszámolóját elfogadja.
ZS.T. - 23/3/2017.12.13.

4. A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2017. évi beszámolóját elfogadja.
 ZS.T. - 23/4/2017.12.13.
5. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2017. évi beszámolóját elfogadja.

ZS.T. - 23/5/2017.12.13.
6. A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2017. évi beszámolóját elfogadja.

ZS.T. - 23/6/2017.12.13.
7. A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2017. évi beszámolóját elfogadja.

ZS.T. -23/7/2017.12.13.
8. A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2017. évi beszámolóját elfogadja.

ZS.T. - 23/8/2017.12.13.
9. A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda 2017. évi beszámolóját elfogadja.

ZS.T. - 23/9/2017.12.13.
10. A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2017. évi beszámolóját elfogadja.

ZS.T. - 23/10/2017.12.13.
11. A Zsinati Tanács a Budapesti Református Cigány Szakkollégium 2017. évi beszámolóját elfogadja.

ZS.T. - 23/11/2017.12.13.

Budapest, 2017. december 13.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA 
OSZTÁLYAINAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓI ELFOGADÁSÁRÓL
ZS.T. - 24/2017.12.13.

A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala osztályainak 2017. évi beszámolóit elfogadja.

Budapest, 2017. december 13.

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

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

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ ÖKOGYÜLEKEZETI TANÁCS BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS.T. - 25/2017.12.13.

A Zsinati Tanács az Ökogyülekezeti Tanács beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2017. december 13.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYI TANÁCS 
BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS.T. - 26/2017.12.13.

A Zsinati Tanács az Országos Református Gyűjteményi Tanács beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2017. december 13.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ ÁTLAGBÉRALAPÚ TÁMOGATÁS ÉS A KÖZNEVELÉSI MŰKÖDÉSI 
TÁMOGATÁS 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT EGYENLEGRENDEZÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 27/2017.12.13.

A Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) végrehajtási szabályrendelete 8. 
§-ának felhatalmazása alapján a Zsinati Tanács az előterjesztés értelmében elrendeli a köznevelési átlagbéralapú 
támogatás és a működési támogatás 2016. évi összesített egyenlegrendezésének elszámolása utáni kiegészítés-
nek a 2016. évi súlyozott átlaglétszámok szerinti felosztását az intézményfenntartók számára.

Budapest, 2017. december 13.

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

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

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

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

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

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