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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS 
NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI IV. TÖRVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-18/2018.11.21.) 
 
 
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek 
ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi IV. törvény harmadik olvasatára vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
 
2. A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi IV. 
törvény 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek 
ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2018. évi IV. törvényt az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 

2018. ÉVI IV. TÖRVÉNY 
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL 

 
PREAMBULUM 

 
Az egyház Ura úgy rendelte Igéjében, hogy „akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 
éljenek”(1Kor 9,14). E többszörösen ismételt parancs az egyház kötelességévé teszi az egyházi szolgák 
tisztes megélhetésének biztosítását. Ez a kötelesség magában foglalja az időskorú, a munkájukban 
megfáradt egyházi szolgákról való gondoskodást is. Ugyanennek a gondosságnak kell körülvennie 
hátramaradó hozzátartozóikat: özvegyeiket, árváikat is, hogy ebben is gyakoroltassék a tiszta és szeplő 
nélkül való istentisztelet (Jak 1,27). 
 

ALAPELVEK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
1. § A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek nyugdíjintézete felosztó-kirovó rendszerben 
működik, amely a Magyarországi Református Egyházon (továbbiakban: MRE) belül önálló jogi 
személyiséggel rendelkező intézmény. 
 
2. § A Református Lelkészi Nyugdíjintézet (továbbiakban: Nyugdíjintézet) önálló működését e törvény 
szabályozza. 
 
3. § A Nyugdíjintézet a jogosultakkal szemben fennálló nyugdíjintézeti kötelezettségeit saját tiszta 
jövedelmének erejéig teljesíti. Ha a kötelezettségek ennek mértékét meghaladnák, az MRE forrást 
biztosít az egyházi nyugdíjrendszer működéséhez, garantálja a kötelezettségek teljesítését.  
4. § A Nyugdíjintézet alapjához és fenntartásához az állásfenntartók és a Nyugdíjintézet tagjai az e 
törvényben meghatározottak szerint kötelesek hozzájárulni. 
 
5. § A kötelező társadalombiztosítási rendszer működtetése és fejlesztése – a vonatkozó állami törvények 
alapján – az állam feladata. 
 
6. § (1) Az állam által működtetett rendszer mellett az MRE Nyugdíjintézete a lelkész és lelkészi jellegű 
szolgálatban álló tagjainak és hozzátartozóiknak ezen jogszabályban meghatározott, az állami ellátásokat 
kiegészítő ellátásokat biztosít.  
(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az állami ellátás kiegészítéséről határozat akkor hozható, ha 
már rendelkezésre áll az állami szerv által hozott alaphatározat. 
 
 
 



 

 

4 

 

I. RÉSZ 
I. fejezet 

ALAPFOGALMAK 
 
7. § E törvény alkalmazásában 
1. saját jogú ellátás-kiegészítés és a hozzátartozói ellátás-kiegészítés: a Nyugdíjintézet tagjainak olyan 
keresettől, javadalomtól függő rendszeres pénzellátása, amely meghatározott egyházi szolgálati idő 
megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának az állami 
jogszabályokban meghatározott ellátás kiegészítéseként, az egyházi jogszabályok által meghatározott 
módon és mértékben a Nyugdíjintézettől kerül folyósításra; 
2. öregségi nyugdíj-kiegészítés: egyházi jogszabályban meghatározott életkor elérése és meghatározott 
szolgálati idő megszerzése esetén a Nyugdíjintézet által folyósított kiegészítő-ellátás; 
3. rokkantsági ellátás-kiegészítés: megrokkanás mellett, meghatározott szolgálati idő megszerzése 
esetén a Nyugdíjintézet által az állami jogszabály alapján megállapított ellátás kiegészítésére folyósított 
ellátás; 
4. baleseti rokkantsági nyugdíj-kiegészítés: megrokkanás esetén a Nyugdíjintézet által folyósított 
kiegészítő-ellátás; 
5. hozzátartozói nyugdíj-kiegészítés: özvegyi nyugdíj, az árvaellátás és a szülői nyugdíj; 
6. özvegyi nyugdíj-kiegészítés: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de 
nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy házastársának járó, a Nyugdíjintézet által folyósított  
kiegészítő-ellátás; 
7. árvaellátás: az az ellátás, amelyre a meghalt nyugdíjas, valamint a rokkantsági ellátás-kiegészítéshez 
szükséges szolgálati idő egyharmad részének megszerzése után meghalt tag gyermeke, mostoha-, 
örökbefogadott-, nevelt gyermeke, valamint testvére és unokája jogosult, ha a tag, illetve egyházi 
nyugdíjas saját háztartásában eltartotta és 16. életévüket még nem töltötték be;  
8. szülői nyugdíj: az elhunyt tag (nyugdíjas) szülőjének, nagyszülőjének, meghatározott feltételek 
fennállása esetén nevelőszülőjének járó, a Nyugdíjintézet által folyósított kiegészítő-ellátás; 
9. szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a nyugdíjintézeti tag, aki lelkészi szolgálatot végzett, és aki 
után a törvényben meghatározott járulékot az állásfenntartója a Nyugdíjintézetnek megfizette. A 
járulékfizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat e törvény külön határozza 
meg; 

10. nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem: a nyugdíjintézeti tag javadalmának az a része, amelyet e 

törvény rendelkezései szerint járulékfizetési kötelezettség terhel; 

11. öregségi résznyugdíj: az az ellátás, amely annak a lelkészi nyugdíjintézeti tagnak jár, aki az öregségi 
teljes nyugdíj-kiegészítéshez szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, de legalább tíz év szolgálati 
ideje van; 

12. rokkantsági részbeni ellátás-kiegészítés: az állami rokkantsági ellátást kiegészítő rendszeres juttatás, 
amely annak a lelkészi nyugdíjintézeti tagnak jár, aki a rokkantsági teljes nyugdíj-kiegészítéshez szükséges 
szolgálati időt nem szerezte meg, de legalább öt év szolgálati ideje van; 
13. ellátás-kiegészítés méltányossági eljárás keretében: a lelkészi nyugdíjintézeti tagok, illetve azok 
özvegyei, árvái, vagy más eltartottjai részére - a törvényes feltételek valamelyikének hiánya esetén - 
különös méltánylást érdemlő kivételes esetekben biztosított egyedi juttatás; 

14. kivételes ellátás: méltányossági eljárás keretében legfeljebb kétévi időtartamra folyósítható ellátás-
kiegészítés a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság (NYIB) döntése alapján; 
15. a gyermekét váró és nevelő lelkészek kiegészítő ellátása: a Nyugdíjintézet a tagjai számára gyermek 
várása, szülése, gondozása esetén az állami jogszabályokban meghatározott feltételek szerint 
megállapított ellátásokat a saját szabályai szerint kiegészíti, és rendszeres segélyként folyósítja; 
16. társadalombiztosítás: a Magyarország állampolgárait, illetve – az állami jogszabályban foglalt 
követelmények teljesítése esetén – a Magyarország területén tartózkodó más természetes személyeket 
felölelő társadalmi kockázatközösség, amelyben a törvényben megállapított szabályok szerint a részvétel  
kötelező; 
17. társadalombiztosítás alrendszerei: az állami nyugdíjbiztosítás, valamint az egészségbiztosítás; 
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18. lelkészi javadalom: mindazon juttatás, aminek összegét, mértékét a díjlevél, illetve az egyházi 
tisztségről rendelkező határozat rögzít; 
19. lelkészi átlagjövedelem: a 10. pontban meghatározott jövedelem megelőző tizenkét hónapra eső 
átlagösszege; 
20. nyugdíjintézeti járulékalap: megegyezik a lelkészi jövedelemmel. A befizetés napját megelőző naptári 
hónapban kifizetett (helyi) készpénzjavadalom, mely tartalmazza a korpótlékot, a stólát vagy a helyette 
megállapított stóla-megváltást, hitoktatói óradíjat. A járulékot a lelkész egyéb egyházi tisztsége után 
kapott javadalma után is be kell fizetni. 
21. fenntartói járulék alapja: megegyezik a nyugdíjintézeti tagsági járulék alapjával. 
  

2. fejezet 
A TÖRVÉNY HATÁLYA 

A REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET TAGJAI ÉS ELLÁTOTTJAI 
 
8. § (1) A törvény személyi hatálya kiterjed az MRE-vel gyülekezeti lelkészi vagy egyházi intézményi 
szolgálati viszonyban álló egyházi személyekre (önálló lelkész, helyettes lelkész, beosztott lelkész, 
segédlelkész, exmisszus), akik a Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek kötelezően tagjai.  
(2) A külföldre ösztöndíjat nyert, de Magyarországon már hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező 
lelkészek után – a minimálbér erejéig – a küldő egyházi testület, vagy intézmény fizeti meg a nyugdíj és 
egészségbiztosításhoz szükséges mindenkori járulék összegét a Nyugdíjintézet részére. Amennyiben a 
kiküldés nem egyházi testülettől származik, vagy az ezt nem vállalja, úgy – a biztosítási jogviszony 
fenntartásának igénye esetén – az ösztöndíjas maga köteles a járulék megfizetésére. Az ösztöndíjasnak a 
jogviszony fenntartásának igényét és a járulékfizetés módját a kiutazás előtt a Nyugdíjintézettel írásban 
kell közölnie. Amennyiben visszatérése után nem áll lelkészi szolgálatba, a helyette befizetett összeget 
vissza kell térítenie. 
(3) Az állami alkalmazásban szolgáló lelkészek (különösen tábori lelkészek, börtönlelkészek, 
kórházlelkészek), továbbá az egyház nem lelkészi képesítésű és jellegű alkalmazottai nem tagjai a 
Nyugdíjintézetnek, ők az állami társadalombiztosítási nyugdíj- és egészségbiztosítási jogszabályok hatálya 
alá tartoznak. 
(4) Nem lehet tagja a Nyugdíjintézetnek, aki az e törvényben szabályozott öregségi alsó nyugdíjkorhatár 
betöltése után lép egyházi szolgálatba. 
(5) Amennyiben a lelkész heti 36 órát elérő nem lelkészi vagy lelkészi jellegű munkaviszonnyal is 
rendelkezik, nem a Nyugdíjintézet útján kapcsolódik az állami társadalombiztosítási rendszerhez, ezért 
ilyen munkaviszonyát a lelkész a Nyugdíjintézetnek nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni. Ennek 
elmulasztása esetén a Nyugdíjintézet által befizetett reá eső járulékot köteles a Nyugdíjintézetnek 
megfizetni. 
 
9. § (1) Az MRE a 8. § (1) bekezdésben meghatározottak özvegyeinek és árváinak, továbbá 
munkaképtelen szülőinek ellátásáról is a Nyugdíjintézet útján gondoskodik (hozzátartozói ellátások). 
(2) A Nyugdíjintézet a viszonosság elvének alapján – külön erre vonatkozó hatályos állami megállapodás 
szerint – azoknak a személyeknek, valamint ellátásra jogosult hozzátartozóiknak az ellátási jogosultságát 
is elismeri, akik az ellátás megállapításának időpontjában nem tagjai a Nyugdíjintézetnek, de szolgálati 
idejüknek több, mint felét lelkészi képesítésű egyházi alkalmazottként töltötték el. 
 

II. RÉSZ 
A NYUGDÍJINTÉZET FELADATAI ÉS SZERVEZETE 

 
10. § (1) A Nyugdíjintézet feladata a jelen törvényben meghatározott járulékok beszedése és befizetése, 
az ehhez szükséges adatok nyilvántartása, kezelése, valamint az ellátások megállapítása és folyósítása. A 
Nyugdíjintézet ellátja még mindazon feladatokat, melyet a Zsinat vagy Zsinati Tanács a lelkészek időskori 
és szociális ellátása tárgyában hatáskörébe utal. 
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(2) A Nyugdíjintézet tevékenységét a Zsinati Tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 
szerint végzi. Költségvetését és zárszámadását a Zsinati Tanács hagyja jóvá. Gazdálkodását a Zsinat 
Számvizsgáló Bizottsága évenként ellenőrzi. 
(3) A Zsinat tagjai közül az egyházkerületek javaslata alapján egyházkerületenként két-két tagból álló 
Nyugdíjintézeti Intézőbizottságot (továbbiakban: NYIB) választ.  
(4) A NYIB választott tagjainak megbízatása a Zsinat hatéves tartamára terjed. A NYIB elnökét 
megalakulásakor maga választja. 
(5) A NYIB döntés-előkészítő, véleményező-tanácsadó, és a hatáskörébe utalt ügyekben döntést hozó 
testület. A református lelkészi nyugdíjrendszer hosszú távú biztosítékául szolgáló alapok és vagyon 
kezelése a Zsinat hatáskörébe tartozik. 
(6) A Zsinatnak, illetve a Zsinati Tanácsnak nyugdíjintézeti és ellátási ügyekben hozandó határozatait a 
NYIB készíti és terjeszti elő.  
(7) A NYIB munkáját a Nyugdíjintézet igazgatója koordinálja. A NYIB szükség esetén tanácskozási joggal 
mást is meghívhat üléseire. 
 

III. RÉSZ 
AZ ELLÁTÁSOK FAJTÁI 

 
11. § A Nyugdíjintézet a jelen törvényben megállapított feltételek bekövetkezése esetén tagjait öregségi 
nyugdíj-kiegészítésben, rokkantsági ellátás-kiegészítésben, rokkantsági részbeni ellátás-kiegészítésben, 
kivételes résznyugdíjban; az elhunyt tagok, illetve az elhunyt nyugdíjasok hozzátartozóit özvegyi nyugdíj-
kiegészítésben, árvaellátásban vagy szülői szociális segélyben (együttesen: hozzátartozói nyugdíj-
kiegészítés), valamint a gyermeket váró és nevelő lelkészt, lelkésznőt a mindenkori, a kötelező 
egészségbiztosításról szóló állami szabályoknak megfelelően kiszámított ellátást kiegészítő segélyben 
részesíti. 

IV. RÉSZ 
A NYUGDÍJELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

 
I. fejezet 

ÖREGSÉGI NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS 
 
12. § (1) A Nyugdíjintézet tagja – figyelemmel életkorára és szolgálati éveinek számára – az állami 
jogszabályban rá nézve meghatározott nyugdíjkorhatár betöltésének időpontjától jogosult a 
Nyugdíjintézet által folyósítandó öregségi nyugdíj-kiegészítésre. 
(2) Öregségi nyugdíj-kiegészítést kell megállapítani a 70. évét betöltött nyugdíjintézet tag részére.  
 
13. § (1) Az öregségi teljes nyugdíj-kiegészítésre való jogosultsághoz legalább húszévi szolgálati idő 
megszerzése szükséges. 
(2) Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki az öregségi teljes nyugdíj-kiegészítéshez szükséges szolgálati 
időt nem szerezte meg, de legalább tíz év szolgálati ideje van. 
(3) Az állami nyugdíjrendszerben megállapított nyugdíjkorhatárnál korábban igényelheti a 
Nyugdíjintézettől az öregségi nyugdíjellátást az, aki a következő pontokban meghatározott 
korkedvezményre jogosult:  
 a) Korkedvezményes öregségi ellátás megállapítását – az illetékes egyházkerület elnökségének 
jóváhagyásával – kérheti az a nyugdíjintézeti tag, aki teológiai tanulmányaival együtt legalább negyven év 
szolgálati idővel rendelkezik, és kevesebb, mint négy év van hátra a rá vonatkozó állami nyugdíjkorhatár 
eléréséig.  
 b) Korkedvezményre jogosult a saját, illetve örökbefogadott gyermeket felnevelő lelkésznő, vagy 
egyedül felnevelő lelkész, melynek alapján gyermekenként egy-egy év korkedvezmény jár, és kevesebb, 
mint négy év van hátra a rá vonatkozó állami nyugdíjkorhatár eléréséig. 
 c) Tisztségviselői korkedvezményre jogosult a választott egyházi tisztségviselők közül a püspök, az 
egyházkerületi lelkészi főjegyző és az esperes, akinek – kérelmére – kitöltött ciklusonként két év 
korkedvezményt kell megállapítani, de ez nem lehet több mint összesen hat év, és kevesebb, mint négy 
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év van hátra a rá vonatkozó állami nyugdíjkorhatár eléréséig. Tört ciklus esetén egy év korkedvezményre  
jogosult a kedvezményezett. Egy cikluson belül párhuzamosan viselt több tisztség esetén csak egyszeres 
kedvezmény vehető igénybe.  
(4) A korkedvezmény a nyugdíjba lépés alsó korhatárát csökkenti. A korkedvezményt az adott személyre 
vonatkozó állami nyugdíjkorhatár megállapíthatóságának időpontjától kell kiszámolni. 
(5) Amennyiben a gyermeknevelési vagy tisztségviselői korkedvezményre jogosult ezen kedvezményt 
nem, vagy csak részben veszi igénybe, a korkedvezményként nem érvényesített éveket szolgálati idő 
kedvezményként kell figyelembe venni oly módon, hogy az a nyugdíj összegének megállapításánál 
figyelembe veendő szolgálati évek számát növeli. 
(6) Amennyiben a Nyugdíjintézet a lelkész részére az állami rendszerből származó nyugellátás 
folyósításánál korábbi időpontban biztosít öregségi ellátást, az állami nyugdíjkorhatár eléréséig a 
Nyugdíjintézet az állami társadalom- és nyugdíjbiztosítási rendszerrel a kapcsolatot fenntartja, az állami 
rendszerbe a lelkész után fizetendő járulékokat kiegyenlíti, ugyanakkor a jogosult ellátásából az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét levonja. 
 

II. fejezet 
ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS-KIEGÉSZÍTÉS 

 
14. § (1) Rokkantsági ellátás-kiegészítést kell megállapítani annak a tagnak, akinek rokkantságát az 
illetékes állami szerv megállapította, és megszerezte a 16. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati 
időt.  
(2) Az öregségi nyugdíj-kiegészítésben részesülő személy külön rokkantsági ellátás-kiegészítésre nem 
jogosult. 
 
15. § (1) Rokkantsági ellátás-kiegészítésre jogosult megrokkanása esetén az a tag, aki megszerezte a 
szükséges szolgálati időt és a mindenkor hatályos állami rehabilitációs ellátási jogszabályok szerinti, 
jogosultságot jelző kategóriák egyikébe tartozik, amelyről az állami határozat rendelkezik. 
(2) Az rokkantsági ellátás-kiegészítésre való jogosultság feltételeit az állami jogszabályok határozzák meg. 
 
16. § (1) A rokkantsági teljes ellátás-kiegészítéshez szükséges teljes szolgálati idő:  
a) 22 éves életkorig kettő év, 
b) 22 - 25 éves életkorig négy év, 
c) 25 - 30 éves életkorig hat év, 
d) 30 - 35 éves életkorig nyolc év, 
e) 35 - 45 éves életkorig tíz év, 
f) 45 - 55 éves életkorig tizenöt év, 
g) 55 éves életkor betöltésétől húsz év. 
(2) Az, aki felsőfokú tanulmányai befejezését követő 180 napon belül szolgálati időt szerzett és huszonkét 
éves kora előtt megrokkan, szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül jogosult rokkantsági ellátás-
kiegészítésre. 
(3) Rokkantsági részbeni ellátás-kiegészítésre jogosult az, aki a rokkantsági teljes nyugdíj-kiegészítéshez 
szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, de legalább öt év szolgálati ideje van. 
 

III. fejezet 

ÖZVEGYI NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS 
 

17. § (1) Özvegyi nyugdíj-kiegészítést az elhalt tag házastársa (özvegye) kaphat. 
(2) Özvegyi nyugdíj-kiegészítésre az özvegy akkor jogosult, ha az elhalt tag az öregségi, illetve rokkantsági 
ellátás-kiegészítéshez szükséges szolgálati időt megszerezve vagy öregségi, vagy rokkantsági 
nyugdíjasként halt meg. 
(3) a) Az ideiglenes özvegyi nyugdíj-kiegészítés a tag házastárs halálától legalább egy évig, továbbá az 
elhunyt tag jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 
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hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj-kiegészítés (azonos feltétellel) a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. 
b) Az ideiglenes özvegyi nyugdíj-kiegészítés megszűnését követően állandó özvegyi nyugdíj- kiegészítésre 
az jogosult, aki a tag házastársa halálakor 
 ba) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy 
 bb) rokkant, vagy 
 bc) házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. 
c) Özvegyi nyugdíj-kiegészítés jár akkor is, ha az erre jogosító feltételek valamelyike a házastárs halálától 
számított tíz éven belül következik be, továbbá annak 
d) akinek a házastársa az öregségi nyugdíjjogosultság elérését megelőző tíz éven belül halt meg.  
e) Az előző pontokban írt jogosultság akkor vehető igénybe, ha a jogosultak lakhelyükről a 
Nyugdíjintézetet írásban értesítik.  
(4) Az, akinek nyugdíjintézeti tag házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra 
jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíj-kiegészítésre csak abban az esetben jogosult, ha a 
házasságból gyermek származott, vagy a házastársak a házasság megkötésétől legalább öt éven át 
megszakítás nélkül együtt éltek. 
 
18. § Özvegyi nyugdíj-kiegészítésre jogosult a holtnak nyilvánított tag özvegye is. Ezt a rendelkezést az 
árvaellátásra és a szülői nyugdíj-kiegészítésre jogosultság elbírálása során is megfelelően alkalmazni kell.  
 
19. § Mind az ideiglenes, mind az állandó özvegyi nyugdíj-kiegészítésre való jogosultság megszűnik, ha 
 a) az özvegy házasságot köt; 
 b) a rokkantság címén megállapított (17. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont) özvegyi  nyugdíj-
kiegészítésre jogosultság megszűnik, ha az özvegyi nyugdíjas már nem  rokkant;  
 c) az özvegyi nyugdíj-kiegészítést legalább két árvaellátásra jogosult gyermek miatt 
 állapították meg és már egy gyermek sem jogosult árvaellátásra. 
 
20. § Az özvegy a 41. § (2) bekezdése szerint igényelheti az özvegyi ellátás-kiegészítés folyósítását. 
 
21. § (1) Az özvegy ismét jogosulttá válik az özvegyi nyugdíj-kiegészítésre, ha  
 a) az özvegyi nyugdíj- kiegészítése nem házasságkötés miatt szűnt meg, és az özvegyi  nyugdíj-
kiegészítésre jogosító feltételek valamelyike 
  - özvegységének 10. évén belül, vagy 
  - az özvegyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül bekövetkezik; 
 b) ha a jogosult a mindenkori hatályos állami öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. 
 

IV. fejezet 
ÁRVAELLÁTÁS 

 
22. § (1) Árvaellátás jár a meghalt nyugdíjas, valamint a rokkantsági ellátás-kiegészítéshez szükséges 
szolgálati idő egyharmad részének megszerzése után meghalt tag gyermekének, mostoha-, 
örökbefogadott-, nevelt gyermekének, valamint testvérének és unokájának, ha a tag, illetve egyházi 
nyugdíjas saját háztartásában eltartotta, és 16. életévüket még nem töltötték be.  
(2) Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de 
legfeljebb a 25. életév betöltéséig jár. 
(3) Ha az árva árvaellátásra való jogosultságának ideje alatt, vagy már azt megelőzően megrokkan, ennek 
az állapotnak tartamára az árvaellátás életkorra való tekintet nélkül jár. 
(4) Ha az árvának több jogcímen lenne igénye ellátásra, a legnagyobb összegű árvaellátásra jogosult. 
(5) Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha az árva özvegyen maradt szülője újból házasságot köt. 
(6) Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás a tanulmányok befejezéséig a nyári szünet tartamára is jár. 
A tanulmányok folytatását az iskola által kiállított igazolással évenként legkésőbb a tanulmányok 
megkezdésétől számított három hónapon belül kell igazolni. 
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(7) Az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a felsőoktatási intézmény hallgatójának vagy a 
középiskola tanulójának tanulói jogviszonya szünetel. 
 
23. § (1) Az örökbefogadott gyermeknek vér szerinti szülője után árvaellátás nem jár, kivéve, ha a 
gyermeket a vér szerinti szülő házastársa fogadta örökbe. 
(2) Nem jogosult árvaellátásra az egyéb feltételek megléte esetén sem 
 a) az árva, ha örökbe fogadják (az előző pont kivételével), 
 b) az árva, ha házasságot köt, 
 c) a nevelt gyermek, a testvér és az unoka, ha tartásra köteles és képes hozzátartozója  van. 

 
V. fejezet 

SZÜLŐI NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS 
 
24. § (1) Szülői nyugdíj-kiegészítés jár a meghalt nyugdíjas és a rokkantsági ellátás-kiegészítéshez 
szükséges szolgálati idő megszerzése után meghalt tag rokkant szülőjének, illetve rokkant 
nagyszülőjének, ha őt a tag vagy a nyugdíjas halálát megelőzően egy éven át egészen, vagy túlnyomó 
részben eltartotta, és nincs tartásra köteles és képes hozzátartozója. 
(2) Az előző bekezdésben írt feltételek megléte esetén szülői nyugdíj-kiegészítésre jogosult az a 
nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta. 
(3) Annak a szülőnek, aki gyermeke halálakor nem volt rokkant, szülői nyugdíj-kiegészítés csak abban az 
esetben jár, ha az elhalálozástól számított tíz éven belül megrokkan, és tartásra köteles és képes 
hozzátartozója nincs. 
 

V. RÉSZ 
NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSI JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ ÉS KORLÁTOZÓ OKOK 

 
25. § (1) Nem jogosult rokkantsági ellátás-kiegészítésre, aki rokkantságát szándékosan maga okozta. Nem 
jogosult ellátásra az a hozzátartozó sem, aki a tag vagy a nyugdíjas halálát szándékosan okozta. 
(2) Nem lehet rokkantsági ellátás-kiegészítést megállapítani annak a tagnak, aki betöltötte az öregségi 
nyugdíj-kiegészítésre jogosító életkort. 
(3) Akinek a társadalombiztosításról szóló hatályos állami jogszabály alapján állami nyugdíjat állapítottak 
meg, az így folyósított nyugdíja beszámít a Nyugdíjintézet által megállapított nyugdíj-kiegészítés 
összegébe, és a Nyugdíjintézet csak az állami nyugdíjat meghaladó különbözetet biztosítja. 
 

VI. RÉSZ 
A SZOLGÁLATI IDŐ 

 
26. § (1) A nyugdíjjogosultság megállapítása szempontjából szolgálati idő az az időszak, amely alatt a 
szolgálatban álló nyugdíjintézeti tag és állásfenntartója az e törvényben meghatározott járulékokat a 
Nyugdíjintézetnek megfizette. 
(2) Szolgálati időként kell figyelembe venni továbbá az öregségi, illetve rokkantsági ellátás-kiegészítésre 
jogosultság szempontjából a lelkésszé váláshoz szükséges felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – 
tanulmányok idejét. A nappali tagozaton folytatott teológiai tanulmányok idejéből legfeljebb hat év 
időtartam számolható el szolgálati időként. 
(3) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak 
(tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magába foglaló hónap első napjától a végét magába foglaló 
hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek. 
(4) Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi 
szünet idejét is. 
(5) Külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott teológiai tanulmányok idejét 
szolgálati időként akkor lehet figyelembe venni, ha a külföldön szerzett képesítést honosították, illetőleg 
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a tanulmányok idejét a hazai felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi időbe 
beszámították, továbbá ha a tanulmányi út szabályszerű egyházi kiküldetésen alapult. 
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott időn felül szolgálati időként kell figyelembe venni a 
gyermekgondozást segítő ellátás, illetve gyermeknevelési támogatás (továbbiakban együtt: 
gyermekgondozási támogatás) folyósításának időtartamát is. 
(7) Szolgálati időként kell figyelembe venni a jogosultnak a sorkatonai állományban eltöltött idejét is. 
 
27. § (1) Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni a fizetés nélküli szabadság vagy a munkavégzés 
alóli mentesítés időtartamát, ha erre az időre nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset- és 
jövedelemkifizetés nem történt. 
(2) A szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni az előzetes letartóztatás tartamát, továbbá 
a letöltött szabadságvesztés tartamát. 
(3) Szolgálati időként kell figyelembe venni: 
 a) az előzetes letartóztatás idejét, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen 
 felmentették, vagy a büntetőeljárást megszüntették, 
 b) a letöltött szabadságvesztés idejét, ha az elítéltet a bíróság utóbb jogerősen  felmentette, 
 c) a felfüggesztés idejét, kivéve, ha az egyházi bíróság jogerősen a három legsúlyosabb  fegyelmi 
büntetés valamelyikét alkalmazta (áthelyezés vezetői állásból beosztotti állásba, önálló lelkészből nem 
önálló lelkésszé minősítés, hivatalvesztés). 
 

VII. RÉSZ 
Az ELLÁTÁSOK ÖSSZEGE 

 
I. fejezet 

ÖREGSÉGI ÉS ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS-KIEGÉSZÍTÉS 
 

28. § (1) Az öregségi és a rokkantsági nyugdíj-kiegészítés, vagy rokkantsági részbeni ellátás-kiegészítés 
összegét a törvény hatályba lépésétől számított pontrendszer alapján kell megállapítani. Az éves 
mérlegbeszámoló összeállításakor a Nyugdíjintézet megállapítja a tárgyévi országos lelkészi 
átlagjövedelmet. Ezt követően minden nyugdíjintézeti tagra kiszámítja a tárgyévi átlaghoz viszonyított 
szorzószámot. A nyugdíj-kiegészítés megállapítása során az évi négy tizedesig számított pontok számtani 
középértékét kell megszorozni a lelkészi szolgálat utolsó időpontjára érvényes átlagjavadalom értékével, 
mely az utolsó időpontot megelőző öt naptári év átlaga. A szám naptári évenként egy évvel növekszik. A 
nyugdíj-kiegészítés megállapításakor a pontátlag számításánál azokat az éveket, amelyeket a nyugdíjba 
lépő, javadalom nélkül töltött, vagy amikor nem a Nyugdíjintézethez tartozóként csak jelen törvény 
hatályba lépése előtti elismerési díjat fizetett, a teljes szolgálati időből le kell vonni. 
(2) A Zsinati Tanács ciklusonként a második (2.) és ötödik (5.) évben megállapítja a mérsékelt és az emelt 
pontszerzés mértékét és rendszerét a Nyugdíjintézet kimutatásai alapján. 
(3) a) A nyugdíj-kiegészítések összegének megállapításánál a Nyugdíjintézet fokozatosan csökkenő 
(degresszív) kulcshatárok szerint jár el. A nyugdíjazáskor figyelembe vehető degresszivitási szabályokat a 
Zsinati Tanács előterjesztése alapján a Zsinat határozza meg minden zsinati ciklus második (2.) és ötödik 
(5.) évében. 
b) A Nyugdíjba lépő lelkész egyszeri nyugdíj-kiegészítő pótlékban részesül. A pótlék mértékét a NYIB 
előterjesztése alapján a Zsinati Tanács állapítja meg, minden zsinati ciklus második (2.) és ötödik (5.) 
évében. Amennyiben a lelkésznek illetménylakásból kellett kiköltöznie, az illetékes esperes ennek 
megtörténtéről kiállított igazolása szükséges a pótlék folyósításához. 
c) Nem jogosult az a lelkipásztor nyugdíj-kiegészítő pótlékra, amíg ellene fegyelmi eljárás van 
folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.  
d) Az egyházi köztartozás az egyszeri nyugdíj-kiegészítés terhére történhet kiegyenlítésre. 
(4) a) A nyugdíj összege az állami nyugdíjból és a Nyugdíjintézet által fizetett nyugdíj-kiegészítésből 
tevődik össze. 



 

 

11 

 

b) A Nyugdíjintézet által folyósítandó lelkészi nyugdíj-kiegészítés megállapításakor le kell vonni a 
kiszámított összegből a nyugdíj-kiegészítés megállapításakor az illető részére folyósítandó érvényes 
állami nyugdíjnak a megállapítás hónapjában folyósított összegét. 
c) A nyugdíjintézeti tag részére megállapítandó öregségi nyugdíj-kiegészítés teljes összege nem lehet 
kevesebb a mindenkori állami minimálnyugdíj 140%-ánál, illetve az özvegyi nyugdíj 120%-ánál. 
d) A nyugdíjas lelkész minden naptári év tizenkét hónap után - kérésére és esperesi igazolással – a 
járulékfizetés alapjául szolgáló teljes javadalom 1%-ára jogosultságot szerez, mely emeli nyugdíj-
kiegészítésének évi összegét - havi bontásban. 
 
29. § Az öregségi, rokkantsági ellátás-kiegészítés, illetve a résznyugdíj két részből áll: a nyugdíj-kiegészítés 
törzsrészéből (továbbiakban: törzsrész) és a szolgálati időtől függő nyugdíj-kiegészítésből. 
 
30. § (1) Az öregségi nyugdíj-kiegészítésre jogosult nyugdíj-kiegészítésének törzsrésze a javadalomátlag 
50%-a, amely kiegészül a törzsrész annyi százalékával, amennyi a szolgálati évek száma. 
(2) Az öregségi résznyugdíjra jogosult törzsrésze az előző bekezdésben meghatározott törzsrésznek a 
javadalom átlag annyiszor 1%-ával csökkentett összege, ahány év hiányzik az öregségi teljes nyugdíj-
kiegészítéshez szükséges szolgálati időből. 
 
31. § (1) A tag a rokkantsági teljes ellátás-kiegészítésre jogosult az állami jogszabályban meghatározott 
módon: 
a) ha az egészségkárosodás mértéke kisebb, mint 60%, akkor a rokkant törzsrésze a javadalom-átlag 50%-
a, 
b) ha az egészségkárosodás mértéke 60–80% között van, akkor a rokkant törzsrésze a javadalomátlag 
55%-a, és 
c) ha az egészségkárosodás mértéke meghaladja a 80%-ot, akkor a rokkant törzsrésze a javadalomátlag 
60%-a. 
d) A rokkantsági teljes ellátás-kiegészítés összege nem lehet alacsonyabb a megfelelő állami rokkant 
csoportra megállapított összeg 40%-ánál. 
(2) A rokkantsági részbeni ellátás-kiegészítésre jogosult törzsrésze az előző bekezdésben meghatározott 
megfelelő törzsrésznek a javadalomátlag annyiszor 1%-ával csökkentett összege, ahány év hiányzik a 
rokkantsági teljes ellátás-kiegészítéshez szükséges szolgálati időből. 
 
32. § A nyugdíj-kiegészítés összegének emeléséről, az emelés mértékéről a Zsinati Tanács az MRE és a 
Nyugdíjintézet zárszámadásának elfogadáskor évente dönt. 
 

II. fejezet 
ÖZVEGYI NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS 

 
33. § (1) Az özvegyi nyugdíj-kiegészítésre az özvegyi nyugdíj mindenkori állami szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. Kétség esetén az alkalmazás módjáról, elveiről a NYIB dönt. 
(2) Az özvegyi nyugdíj-kiegészítés emelésére az öregségi nyugdíj-kiegészítéssel azonos szabályok 
vonatkoznak. 
 

III. fejezet 
ÁRVAELLÁTÁS 

 
34. § (1) Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíj-kiegészítésnek a 30%-a, amely az elhunytat 
öregségi, rokkantsági ellátás-kiegészítésként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyugdíj 60%-a jár árvaellátásként annak a gyermeknek,  
 a) akinek mindkét szülője elhunyt, feltéve, hogy a nem lelkész nyugdíjintézeti tag után 
 árvaellátásra nem jogosult, 
 b) akinek életben levő szülője rokkant. 
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(3) Ha a gyermek mindkét szülője után jogosult az árvaellátásra, azt az árvaellátást kell folyósítani, 
amelynek összege számára előnyösebb. 
(4) Az árvaellátás legkisebb összege – amely nem lehet alacsonyabb az állami árvaellátás minimumánál – 
évenként a nyugdíjemelés mértékének megfelelően a legmagasabb %-kal emelkedik.  
(5) A Nyugdíjintézet által megállapított árvaellátás összegét csökkenteni kell az államtól kapott 
árvaellátás összegével. Amennyiben a Nyugdíjintézet által megállapított árvaellátás összege nem haladja 
meg az állami minimálellátás összegét, akkor az árvaellátás összege nem lehet kevesebb az állami 
minimálellátás összegének 120%-ánál. 
(6) Az árvaellátás szempontjából szülőtlen árvának kell tekinteni azt az árvát, akit életben levő szülője 
elhagyott és róla nem gondoskodik.  

IV. fejezet 
SZÜLŐI NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS 

 
35. § A szülői nyugdíj-kiegészítés összege az özvegyi nyugdíj-kiegészítés összegével azonos. Ha több 
személy jogosult szülői nyugdíj-kiegészítésre, az összeget közöttük egyenlő arányban kell megosztani. 

 
V. fejezet 

KIVÉTELES ELLÁTÁS 
 
36. § (1) A Zsinati Tanács különleges méltánylást érdemlő kivételes esetekben nyugdíjintézeti tagok, 
illetve azok özvegyei, árvái, vagy más eltartottai részére a törvényes feltételek valamelyikének hiánya 
esetén is állapíthat meg ellátást. Ennek fedezetét a Zsinat költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
(2) A Nyugdíjintézet zsinati határozat és felhatalmazás alapján egyéb eseti, vagy rendszeres kivételes 
ellátásokat is megállapíthat. Ezen kifizetések fedezetét a Zsinat költségvetésében elkülönítetten kezeli. 
(3) Résznyugdíj megállapításának van helye – az illetékes esperes és püspök együttes javaslatára – abban 
az esetben, ha a lelkész szolgálatra való alkalmatlanságát a lelkészképesítő bizottság megállapítja. 
 

VI. fejezet 
ELLÁTÁS-KIEGÉSZÍTÉS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS KERETÉBEN 

 
37. § Méltányossági eljárás keretében ellátás-kiegészítés a NYIB döntése alapján legfeljebb kétévi 
időtartamra folyósítható. A kérelem az illetékes egyházkerület szakbizottságának véleménye alapján 
terjeszthető elő. 
 

VII fejezet 
EGYÉB ELLÁTÁSOK 

 
38. § (1) A Nyugdíjintézet a tagjai számára gyermek szülése esetén kiegészítő ellátásként az állami 
jogszabályokban megállapított feltételek teljesülése esetén az állami jogszabályokban meghatározott 
ellátásokat segély formájában kiegészíti. 
(2) A segély összegének kiszámításához a jogosult tag (lelkész/lelkésznő) azon javadalmát kell alapul 
venni, amely után a jogosult tag a Nyugdíjintézetnek járadékot fizetett, a szülés hónapját megelőző 
huszonnégy hónap javadalmainak számtani átlaga alapján. Az így számított havi javadalmi átlag 70%-át 
kell a segély alapösszegének tekinteni, amelyből levonásra kerül a lelkésznők számára az állami 
társadalombiztosítás által folyósított gyermekgondozási támogatás összege. Az egyházi szociális segély 
nem lehet kevesebb, mint a gyermekgondozási támogatás 50%-a. Az így kiszámított szociális segély a 
szolgálati jogviszony szünetelésének idejére, de legfeljebb a gyermek három éves koráig jár. 
(3) Amennyiben a tag a szülés időpontjában lelkészi szolgálati jogviszonyban áll, de előtte nem 
rendelkezett huszonnégy hónap befizetéssel (mert javadalmát nem tudta felvenni, vagy tanulói 
jogviszonyban állt), a Nyugdíjintézet által folyósított szociális segély összege az állam által meghatározott 
mindenkori gyermekgondozási támogatás összegének 50%-a. Az így kiszámított szociális segély a 
szolgálati jogviszony szünetelésének idejére, de legfeljebb a gyermek három éves koráig jár.  
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(4) A segély igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az állami jogszabályoknak megfelelő, valamint a 
Nyugdíjintézet által előírt igazolásokat előzetesen a Nyugdíjintézetnek szolgálati úton benyújtsa. 
(5) A segélyként fizetendő összeg megállapításáról és kiszámítási módjáról a Nyugdíjintézet vezetője 
határozatot hoz, melyet megküld a kérelmezőnek, az illetékes esperesnek, valamint annak az egyházi 
szervezetnek, intézménynek ahol a lelkész jogviszonya szünetel. 
(6) Az ezen a jogcímen kifizetett összegeket az MRE költségvetéséből biztosítja. 

VIII. RÉSZ 
AZ ELLÁTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FOLYÓSÍTÁSA 

 
39. § (1) Ellátásokat az érdekelt fél szolgálati úton – a Nyugdíjintézet által előírt formában – felterjesztett 
kérelme, vagy az illetékes egyházi bíróság jogerős határozata alapján a NYIB állapítja meg, az erről szóló 
határozatot a Nyugdíjintézet adja ki. A határozatot a beérkezést követő harminc napon belül meg kell 
hozni. A határidő az ügy bonyolultságára tekintettel vagy egyéb indokolt esetben egy alkalommal további 
harminc nappal meghosszabbítható. A Nyugdíjintézet igazgatója a kérelemről – a NYIB nevében – a 
határozatokat meghozza, amelyekről a soron következő NYIB ülésen beszámol. 
(2) A kérelemben megjelölt nyugdíjba vonulás időpontjáig beérkezett járulékok szerint történik meg az 
ellátás-kiegészítés összegének megállapítása. 
(3) Az nyugdíj-kiegészítés összegét megállapító határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon 
belül fellebbezésnek van helye a Zsinati Tanácshoz. A Zsinati Tanács határozata ellen a kézbesítéstől 
számított tizenöt napon belül panasszal lehet fordulni a Zsinati Bírósághoz. Az eljárás egyfokú. 
(4) A NYIB nyugdíj-kiegészítést megállapító határozatának a nyugdíjazást kimondó rendelkezése ellen 
jogorvoslatnak nincs helye. 
 
40. § (1) Az öregségi és a rokkantsági ellátás-kiegészítést jogerős megállapításának időpontjától kezdve, 
havonként utólag kell folyósítani. 
(2) Az özvegyi nyugdíj-kiegészítés, az árvaellátás és a szülői nyugdíj-kiegészítés a tag, illetve nyugdíjas 
elhalálozásának napját magába foglaló hónap első napjától kezdve jár, és ezt havonként, utólag kell 
folyósítani. 
(3) A kivételes ellátás folyósításának kezdő és végső időpontját, és esetleges feltételeit minden esetben a 
határozatban kell rögzíteni. 
 
41. § Az öregségi-, a rokkantsági-, az özvegyi- és a szülői nyugdíj-kiegészítést, továbbá az árvaellátást 
munkaviszony, illetve kereső foglalkozás tartama alatt is korlátozás nélkül kell folyósítani. 
 
42. § A rokkantsági ellátás-kiegészítés csak a rokkantság tartama alatt jár. 
 
43. § Az ellátások folyósítását annak a hónapnak a végével kell megszüntetni, amelyik hónapban a 
megszüntetés törvényes oka bekövetkezett. 
 
44. § (1) A nyugdíjas minden olyan körülményt, amely a törvényben foglaltak szerint kihatással van 
ellátásának folyósítására és összegére, a körülmény beálltát követő nyolc napon belül írásban köteles 
bejelenteni a NYIB-nek. 
(2) A NYIB évente egy alkalommal az ellátás jogosultságát ellenőrzi. A küldött nyilatkozatot a jogosult a 
kézhezvételtől számított tizenöt napon belül köteles visszaküldeni. A nyilatkozat visszaküldésének 
elmaradása esetén a Nyugdíjintézet igazgatója az ellátás folyósítását felfüggeszti. 
 
45. § Ha az ellátást a jogosult igazolt írásbeli felszólítás után nem veszi fel, az erre vonatkozó igény az 
esedékességtől számított egy év múltán elévül. 
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IX. RÉSZ 
A NYUGDÍJJÁRULÉKOK 

 
46. § (1) A nyugdíjintézeti tagsággal járó állást fenntartó egyházközségek, más egyházi testületek és 
intézmények tagsági és fenntartói járulékot egy összegben fizetik meg.  
(2) A tagsági járulékot az állásfenntartó az illetmények kifizetésekor levonja, és költségvetésbe felvett 
fenntartási járulékkal együtt köteles havonta a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a Nyugdíjintézetnek  
befizetni. 
(3) A (2) bekezdésben megállapítottól eltérő határidőt kivételes esetben, indokolt kérelem alapján az 
Egyházmegyei Tanács engedélyezhet. A határozatnak tartalmaznia kell a fizetés ütemezését és végső 
határidejét, mely nem lehet később a tárgyévet követő január 31. napjánál. 
(4) A járulék mindenkori mértékét a Zsinati Tanács állapítja meg. A fenntartói járulék mértéke a törvény 
hatálybalépése idején a nyugdíjintézeti járulékalap 21%-a, míg a tagsági járulék a nyugdíjintézeti 
járulékalap 15%-a. 
(5) Amennyiben a nyugdíjintézeti tag éves javadalma nem éri el a tárgyévi éves minimálbér összegét, a 
lelkész szolgálati jogviszonya alapján a Nyugdíjintézethez a közegyházi költségvetés a járulékkülönbözetet 
befizeti. 
(6) Az egy hónapot meghaladó folyamatos szolgálatot ellátó nyugdíjas lelkész után fizetendő járulék a (4) 
bekezdésben meghatározott tagsági járulék 5%-kal csökkentett összege. 
 
47. § A tagsági járulék fizetését az állásfenntartókra, a fenntartói járulék fizetését a Nyugdíjintézet 
tagjaira áthárítani nem lehet. 
 
48. § (1) A járulékok befizetésének elmulasztása fegyelmi vétség. A fegyelmi eljárásban rendelkezni kell a 
Nyugdíjintézetet megillető hátralékok befizetésének módjáról. 
(2) A felettes egyházi hatóság a járulékok befizetését köteles folyamatosan ellenőrizni. A befizetések 
elmulasztásáért anyagi és fegyelmi felelősség terheli őt is. 
(3) A Nyugdíjintézet negyedéves elektronikus formájú kimutatása alapján az esperes állapítja meg az 
esetleges mulasztást. Járulékhátralék esetén egy hónapon belül rendkívüli canonica visitatio-t kell tartani 
és a presbitériumi határozattal kell intézkedni az összeg befizetéséről. Intézményi lelkészek esetében a 
Nyugdíjintézet az intézmény vezetőjét értesíti. 
(4) A nyugdíjjárulék-tartozás esetén az esperes jogosult a lelkész helyi javadalmának 33%-át meg nem 
haladó összegig a javadalom letiltásáról intézkedni. Fenntartói járulékhátralék esetén egy hónapon belül 
rendkívüli canonica visitatio-t kell tartani, és presbitériumi határozattal kell intézkedni az összeg 
befizetéséről. 
(5) Egy évi nyugdíjjárulék nem fizetése esetén az esperes felszólítja az állás fenntartóját fizetési 
kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben tartozását hatvan napon belül nem rendezi, az esperes 
köteles eljárást indítani a követelés behajtására. Azt az évet, amelyben a nyugdíjjárulékot nem fizette a 
30. § (1) bekezdése szerinti számítás során nulla javadalommal figyelembe kell venni, a 28. § (1) 
bekezdésének alkalmazása során a szolgálati időbe viszont nem lehet beszámítani. 
(6) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdés rendelkezéseit, ha az állásfenntartó az eljárás megkezdése előtt 
tartozását a keletkezésétől számított és a mindenkori jegybanki alapkamat szerint megnövelt összegben 
megfizeti és korábban hasonló okból még nem indult ellene eljárás. 
 

X. RÉSZ 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
49. § (1) A külföldre távozott személyek ellátásának megállapítása, illetve tovább folyósítása ügyében az 
állami jogszabályok szerint kell eljárni. 
(2) A Magyarországra nyugdíjasként áttelepülő egyházi személyek ellátása tekintetében az elbocsátó 
ország erre illetékes szervezete és az MRE Zsinata között megállapodás köthető. A megállapodás a 
Nyugdíjintézet terhét nem növelheti. 
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50. § (1) E törvény 2019. január 1-jén lép hatályba. A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek 
ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény 2018. december 31-én hatályát veszti. 
 
51. § (1) A NYIB működésére vonatkozó szabályokat a Zsinat, a Nyugdíjintézet ügyviteli és pénzkezelési 
rendjét pedig a NYIB állapítja meg és jóváhagyásra a Zsinati Tanács elé terjeszti. 
(2) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Nyugdíjintézet – a NYIB egyetértésével – a hatályos 
állami törvények figyelembevételével alakíthatja ki álláspontját. 
 
52. § A Nyugdíjintézet tagja bármely más nyugdíjbiztosításnak is tagja lehet, ha annak anyagi terhe az 
állásfenntartóra nincs. 
 

FÜGGELÉK 
IV. RÉSZ 

 
Nyugdíj-jogosultság: azon lelkészek esetében, akiknek az igényt elbíráló országban eltöltött szolgálati 
idejük nem elegendő az öregségi teljes nyugdíj-kiegészítés megállapításához és rendelkeznek más – az 
Európai Unió tagállamában – megszerzett szolgálati idővel, a két szolgálati idő összegét kell figyelembe 
venni a nyugdíj-jogosultság megállapításakor. (Ebben az esetben a nyugdíj összegének megállapítása csak 
a 1408/71. EGK rendelet 46. cikk (1)-(3) bekezdése szerint történhet.) 
 
A törvény 13. § (1) vonatkozásában: „amennyiben az igénylő az igénybenyújtás helyén nem rendelkezik a 
szükséges szolgálati idővel, de az EU más tagországában vagy tagországaiban megszerzett szolgálati ideje 
összességében eléri a húsz esztendőt, akkor az érvényben lévő EGK rendelet alapján jogosult az  
ellátásra.” 
 

VI. RÉSZ 
 
Szolgálati idő: A 26. § (2) vonatkozásában: „az EU más tagországában vagy tagországaiban szolgálati 
idővel rendelkezők esetében az érvényben lévő EGK rendelet vonatkozó részei alapján kell a szolgálati 
időt megállapítani.” 
 

VII. RÉSZ 
 
Ellátások összege: A 36. § vonatkozásában: 
„Amennyiben a lelkész szolgálati ideje nem csak magyarországi, hanem az EU más tagállamában eltöltött 
szolgálati időből tevődik össze, akkor az ellátás összegének a megállapítása az 1408/71. EGK rendelet 46. 
cikk (1)-(3) bekezdése vagy az érvényben lévő EGK rendelet vonatkozó bekezdése(i) szerint történhet.” 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MISSZIÓJÁRÓL SZÓLÓ 1995. 
ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-19/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház missziójáról szóló 
1995. évi II. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban elfogadja, és elrendeli a 
2019. évi tavaszi Zsinaton a második olvasatban történő tárgyalását. 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYE 
(1996. ÉVI I. TÖRVÉNY) MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-20/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház választójogi 
törvénye (1996. évi I. törvény) módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban elfogadja, és 
elrendeli a 2019. évi tavaszi Zsinaton a második olvasatban történő tárgyalását. 
 

 
 

Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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A ZSINAT HATÁROZATA A MEGÜRESEDETT ZSINATI TANÁCSI, ZSINATI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI ÉS 
ZSINATI NYUGDÍJINTÉZETI INTÉZŐBIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁSÁRÓL (ZS.-21/2018.11.21.) 
 
 

1. Nagytiszteletű Hegedűs Béla lelkészi főjegyző úr elhunyt és emiatt a zsinati tanácsi és a 
Zsinati Gazdasági Bizottságnál betöltött tisztsége megüresedett. Kósa Lajos a Zsinati 
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság tagja lemondott, így tisztsége megüresedett. 
 

2. A Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye – 1996. évi I. törvény 57. § (2) 
bekezdés - alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület a Zsinati Tanácsba Szabó Ferenc 
egyházkerületi lelkészi főjegyző urat, a Zsinati Gazdasági Bizottságba Bán Béla György bács-
kiskunsági esperes urat, továbbá a Tiszáninneni Református Egyházkerület a Zsinati 
Nyugdíjintézeti Intézőbizottságba Mészáros István zempléni esperes urat jelölte a 
megüresedett helyekre.  
 

3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata ülésén lezajlott választás eredménye alapján a 
Zsinat a Zsinati Tanács megüresedett helyére Szabó Ferenc egyházkerületi lelkészi főjegyző 
urat, a Zsinati Gazdasági Bizottság megüresedett helyére Bán Béla György bács-kiskunsági 
esperes urat és a Zsinati Nyugdíjintézeti Intézőbizottság megüresedett helyére Mészáros 
István zempléni esperes urat megválasztotta. 

 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS 
KORMÁNYZATÁRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-22/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és 
kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban 
elfogadja, és elrendeli a 2019. évi tavaszi Zsinaton a második olvasatban történő tárgyalását. 
 

 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE 
(1995. ÉVI I. TÖRVÉNY) ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELSŐOKTATÁSÁRÓL SZÓLÓ 
2014. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-23/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház köznevelési 
törvénye (1995. évi I. törvény) és a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi 
V. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban elfogadja, és elrendeli 2019. évi 
tavaszi Zsinaton a második olvasatban történő tárgyalását. 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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A ZSINAT HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI (BA) 
SZAK REFORMÁTUS FELEKEZETI KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK MÓDOSÍTÁSRÓL (ZS.-
24/2018.11.21.) 
 
 

1. A 2018. szeptember 19-i ülésen az Elnökségi Tanács megtárgyalta a Károli Gáspár Református 
Egyetem Szenátusa előterjesztését, és az Elnökségi Tanács egyetértésével a Zsinat Elnöksége 
úgy határozott, hogy az előterjesztést támogatólag a Zsinat elé utalja. 
 

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Károli Gáspár Református Egyetem diakónia 
alapképzési (BA) szak református felekezeti képzési és kimeneti követelményeinek 
módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 

 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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                                                  DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK 

református felekezeti  

képzési és kimeneti követelményei 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: 

diakónia – Diaconal Studies 

2. Az alapképzési szak sajátos felekezeti megnevezése: 

keresztyén szociális munka – Christian Social Work 

3. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)  

- szakképzettség: diakónus 

- a szakképzettség angol megnevezése: Deacon 

4. Képzési terület: hitéleti 

    további képzési terület: társadalomtudomány 

5. A szak jellege: hitéleti (nem egyházi alkalmazott) szak 

6. A szak orientációja: gyakorlatorientált (a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60–70%) 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 
besorolása: 762 

8. A képzési idő félévekben: 7 (6+1) félév 

9. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 (180 + 30) kredit 

10. A belépés felekezeti kritériumai: 

Keresztyén egyháztagság és elkötelezettség, általános tájékozottság a keresztyénség múltja, jelene és 
a bibliaismeret terén. 

11. A belépés előtanulmányi kritériumai: Érettségi vizsga. 

12. A szak képzési célja: 

Az alapképzési szak célja olyan keresztyén szociális munkások (diakónusok) képzése, akik a 
keresztyén értékekre támaszkodva, evangéliumi szellemben, a szociális munkára vonatkozó globális 
alapelvek és alapvető módszerek birtokában képesek a szükséget szenvedő embertársaiknak, 
holisztikus szemléletben segítséget nyújtani. Felkészültek a társadalmi feszültségek okozta 
egyenlőtlenségek kezelésében közreműködni és képesek együttműködni interprofesszionális módon 
az állam, az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek szociális és egészségügyi 
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intézményrendszerének különféle szakterületein munkálkodó szakemberekkel. A keresztyén szociális 
munkás olyan készségekkel és képességekkel bír, amely segíti őt az egyének, családok, gyülekezetek 
problémamegoldó képességének fejlesztésében, az egyének és közösségeik társadalmi 
integrációjának támogatásában, a kívánatos együttműködés elősegítésében. Az alapfokozatot 
szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve 
arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. A képzés megfelel a szociális képzésekre 
vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség szociális és 
diakóniai szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. 

13. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A keresztyén szociális munkás (diakónus) 

a) tudása 

- Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó teológiai, diakóniai, pszichológiai, jogi, pedagógiai, 
egészségügyi, szociológiai tudományok és a szociális munkához tartozó fogalomkészletet. 

- Ismerik, és felkészülten használják a szociális közigazgatás előírásait, dokumentációit, a szakmai 
információforrásokat, a korszerű technikai eszközrendszert és a szakmai protokollokat.  

- Kompetens módon működnek közre az állami és az egyházi mikro- és makro-környezet közös 
érdekeltségen alapuló problémamegoldó tevékenységében. 

- Ismeri és érti a társadalmi rendszer felépítését és az arra vonatkozó főbb elméleteket.  
- Ismeri és érti a szociálpolitikai ellátórendszer felépítését és működési módjait. 
- Ismeri a Szentírás tanítását és keresztyén értékrend alapjait. 
- Ismeri a keresztyén egyházak történetét, szociális ellátórendszerben betöltött hajdani és mai 

helyzetét, az egyházi fenntartású szociális ellátás főbb jellemzőit, egyházi szabályozóit. 
- Ismeri saját és más segítő szakmák kompetenciaköreit. 
- Ismeri az egyéni esetkezelés és a csoportokkal végzett szociális munka módszereit. 
- Ismeri a közösség megismerésének közösségi alapú feltáró módszereit. 
- Ismereteit illetően alkalmas a szakvégzettségének megfelelő munkakör ellátására. 

 

b) képességei 

- Képes a konkrét társadalmi problémák lehetséges megoldási módszereinek feltárására, 
értékelésére.  

- Képes új szolgáltatások kialakításában közreműködni a prevenció és a problémakezelés 
érdekében. 

- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális 
problémákat. 

- Képes a Szentírás és a keresztyén értékek alapján a társadalmi és szociális problémákra 
evangéliumi válaszokat találni és kínálni másoknak. 

- Képes a keresztyén értékeken alapuló segítségnyújtásra. 
- Képes áttekinteni a kapcsolódó szakmai feladatokat. 
- Képes a Szentírásra és a keresztyén értékekre alapozott segítő beszélgetés vezetésére, a 

konfliktuskezelésre és problémamegoldásra. 
- Képes a Szentírás és a keresztyén értékek megfogalmazására, segítő beszélgetéseiben azok 

adekvát közvetítésére. 
- Képes az értékelésre, és a legadekvátabb módszert kiválasztani a probléma kezelésére. 

-  

c) attitűdje 

- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra. 
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- Érzékeny a szolgáltatást igénybe vevő problémájára, és képes támogatni a szocializációs, 
életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő klienseket a tanácsadások és szolgáltatások 
igénybevételében. 

- Elkötelezett a keresztyén értékek mellett, igényli a gyülekezeti közösséget, az egyéni kegyesség 
alkalmait és a Szentírás útmutatását. 

- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz 
és közösségekhez.  

- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra. 
- Felkészültsége alapján alkalmas tanulmányai mesterszak keretében történő folytatására. 
- Szakmai attitűd és magatartás terén rendelkezik olyan személyes tulajdonságokkal és alapvető 

szakmai segítői készségekkel, amelyek a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is 
megkövetelő munkakörhöz szükségesek. 

 

d) autonómiája és felelőssége 

- Munkáját minden körülmények között felelősen, a keresztyén etikai normákat, egyháza hitelveit 
és a szociális munka alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti 
és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli.  

- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, 

titoktartási kötelezettségét megtartja. 
- Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója. 
- Hitéletének tudatos és felelős gondozója. 
- Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló saját tevékenységre vonatkozó reflexiók 

jellemzik. 

14. Az alapképzés jellemzői 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 

Alapozó ismeretek: 30–40 kredit 

teológia (bibliaismeret, egyház- és felekezetismeret, hitvallásismeret, egyháztörténet, etika), 
gyülekezeti ének, társadalomismeret, pszichológia, pedagógia, informatika 

 

Szakmai törzsanyag: 90–110 kredit 

diakonika, gyakorlati teológia, szakmai készség- és személyiségfejlesztő modul, társadalom- és 
szociálpolitika, jogi és igazgatási ismeretek, szociális ismeretek, szociológiai ismeretek, a 
szociális segítés elmélete és gyakorlata, egészségügyi ismeretek, speciális pszichológiai 
ismeretek 

 

Szakmai gyakorlat: 55–70 kredit, ebből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.  

 

Szabadon választható kredit: 12 kredit 

 

Szakdolgozat: 10 kredit 

15. A szak szakmai gyakorlatai: 

a) Kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 120 tanórában). 
b) Kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok. 
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c) Rövid időtartamú terepgyakorlatok és a kapcsolódó gyakorlatkísérő szemináriumok. 
d) Keresztyén szociális munka (diakóniai) összefüggő szakmai gyakorlat: A felsőoktatási 

intézmény által szervezett vagy jóváhagyott összefüggő (egy féléves) szakmai gyakorlat és az 
ahhoz kapcsolódó kiscsoportos gyakorlatkísérő szeminárium. A gyakorlat egy intézményi 
diakóniai és egy gyülekezeti diakóniai részből áll. Az intézményi diakóniai gyakorlat 
időtartama legalább 6 hét, s a Magyarországi Református Egyház által fenntartott, személyes 
szociális szolgáltatást nyújtó intézményben, tereptanár irányításával valósul meg. A 
gyülekezeti diakóniai gyakorlat időtartama legalább 6 hét, a hallgató egyházának az 
intézmény által jóváhagyott gyülekezetében valósul meg. 

16. Az alapképzés ismeretinek ellenőrzési rendszere: 

Szigorlatok:   

a) pszichológia szigorlat, 

b) jogszigorlat,  

c) teológia szigorlat. 

 
Szakdolgozat:  

keresztyén értékekre felépített diakóniai és/vagy társadalometikai és/vagy 
társadalompolitikai témában írt dolgozat elkészítése és megvédése 

 
Záróvizsga:  

a) diakóniai ismeretkörökből összeállított tételsor alapján szóbeli vizsga, 

b) társadalomtudományi ismeretkörökből összeállított tételsor alapján szóbeli vizsga. 

 
Az oklevél minősítése: 

    Az alábbi részterületek átlaga: 

a) szigorlatok átlageredménye, 
b) a szakdolgozat és védésének átlageredménye, 
c) a záróvizsga két részterületének átlageredménye. 

17. Idegen nyelvi követelmény:  

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex 
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.  

18. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre 
vonatkozó külön rendelkezései, valamint a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 
2014. évi V. törvény alapján a képzés tartalmát a Magyarországi Református Egyház Zsinata határozza 
meg. 
 
Budapest, 2018. november 21. 

Magyarországi Református Egyház  

(fenntartó)  képviseletében: 

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 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-25/2018.11.21.) 
 
 
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Károli Gáspár Református Egyetem alapító 

okiratának módosítását elfogadja.  
 

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

 
 
Budapest, 2018. november 21. 
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A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(2018. november 21-i módosításokkal egységes szerkezetben) 
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PREAMBULUM 
 
 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén a bibliai Ige szellemében: 
"Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való" (Hós. 4,6), egész nemzetünk javát és üdvét 
tekintve döntött a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításáról; arról, hogy az 1855-ben 
alapított, és 1990-ben az Országgyűlés által egyetemi rangú intézményként megerősített Budapesti 
Református Teológiai Akadémia az újonnan alakult Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Karaként, az 1839-ben alapított, 1990-ben újraindított Nagykőrösi és Dunamelléki Református 
Hitoktató és Tanítóképző Főiskola pedig az Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karaként működik tovább. 
Ezt az elhatározást a Magyar Köztársaság Kormánya támogatta, és 1993. szeptember 21-én az 
Országgyűlés 1993. október 1-jei hatállyal jóváhagyta (1993:LXXXV. tv.). 
Az így államilag is elismert Károli Gáspár Református Egyetem a nagy múltú református kollégiumok: 
Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed, Kolozsvár és a többiek hagyományait folytatva, a 
lelkészképzés mellett az iskolai oktatás érdekében megindította az egyetemi szintű tanár- és 
tudósképzést az Egyetem alapításával egyidejűleg létesített Bölcsészettudományi Karon, 
mindenekelőtt az egyház kebelébe visszatért református középiskolák lelki, szellemi szükségleteinek 
legteljesebb figyelembevételével. 
1995-ben Kecskeméten megkezdte működését a Közös Jogászképzés, együttműködésben a szegedi 
József Attila Tudományegyetemmel (ma: Szegedi Tudományegyetemmel). Az 1831-ben alakult 
Kecskeméti Református1 Jogakadémia jogutóda: a budapesti Állam- és Jogtudományi Kar alapítására 
1998-ban került sor. 
Az Egyetem célja az egyetemes keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket a bibliai Ige szellemében 
öntudatosan vállaló ifjúság nevelése, korszerűen művelt, jó szakemberek képzése a határon inneni és 
túli magyarság, ezen belül is első renden a református intézményrendszer és a református 
közösségek számára. Az Egyetem küldetése továbbá európai szinten, magyarországi központtal 
elősegíteni a protestáns közösségek tudományos és közösségi együttműködését, valamint a magyar 
reformátusok részvételét hangsúlyosabbá tenni a szellemi és tudományos közéletben. Az Egyetem 
mindezeken keresztül részt vesz a Magyar Református Egyház keresztyén társadalmi missziójának 
megvalósításában is.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
2 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-35/2015.11.19. számú határozatával.  
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I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem 1999. május 5-én kiadott, majd a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának Zs-28/2004. számú határozatával, Zs-87/2006. számú határozatával, Zs-
146/2011.05.27. számú határozatával módosított, továbbá az Oktatási Hivatal FF/1626-4/2013. 
számú határozatának figyelembevételével 2013. május 29-én módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát a Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: MRE) Zsinata, mint az 
Országgyűlés által nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § (4) bekezdésében, valamint 
73. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja és adja 
ki: 
 
A felsőoktatási intézmény jogelődjei: 

a Kecskeméti Református Jogakadémia3 
a Budapesti Református Teológiai Akadémia és 
a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola. 

 
I.1. A felsőoktatási intézmény hivatalos neve: Károli Gáspár Református Egyetem 
 A felsőoktatási intézmény neve latinul:  
 Universitas Ecclesiae Reformatae in Hungaria de Casparo Károli Nominata 
 A felsőoktatási intézmény neve angolul:  
 Károli Gáspár University of the Reformed Church in  Hungary 

A felsőoktatási intézmény neve németül:  
Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn 
A felsőoktatási intézmény neve franciául:  
Université Károli Gáspár de l’Église Réformée de Hongrie 
A felsőoktatási intézmény nevének hivatalos rövidítése: KRE (a továbbiakban: KRE)  

 
I.2. A felsőoktatási intézmény alapítója: MRE (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) 
 
I.3. A felsőoktatási intézmény alapításának időpontja: 1993. február 24. 
 
I.4. A felsőoktatási intézmény fenntartója: MRE (1146 Budapest, Abonyi u. 21., a továbbiakban: 
Fenntartó) 
 
I.5. A felsőoktatási intézmény székhelye (Nftv. 7. § (2) bekezdés): 1091 Budapest, Kálvin tér 9. 
 

A felsőoktatási intézmény telephelyei: (Nftv. 108. § 45. pont) 
2750 Nagykőrös, Arany János u. 28. 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 
2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 13. 

 
4A felsőoktatási intézmény székhelyen kívüli képzései (Nftv. 108. § 38. pont): 
Pedagógusképzés és hitéleti képzési terület, Forradalom u. 6. 540043 Marosvásárhely, Románia5 
Bölcsészettudomány képzési terület, Templom u. 403. 527105 Illyefalva, Románia 
Bölcsészettudomány képzési terület, Szent Mihály u. 38. 934 01 Léva, Szlovákia 
Bölcsészettudomány képzési terület, Kossuth tér 6. 90202  Beregszász, Ukrajna 

                                                         
3 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
4 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-35/2015.11.19. számú határozatával 
5 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
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Bölcsészettudomány képzési terület, Makszim Gorkij u. 6/A. 24000 Szabadka, Szerbia6 
Bölcsészettudomány képzési terület, Szék u. 147. 530203 Csíkszereda, Románia7 
 

I.6. A felsőoktatási intézmény pecsétje: 3,9 cm átmérőjű körben a kör kerületén: „KÁROLI GÁSPÁR 
REFORMÁTUS EGYETEM * ANNO 1855 *” szöveg, középen a KRE címere  
 
I.7. A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI 44189 
 
I.8. A felsőoktatási intézmény szakágazati besorolása: 85.42. Felsőfokú oktatás (alaptevékenység) 
 
I.9. A felsőoktatási intézmény adószáma: 18060676-2-43 
 
I.10. A felsőoktatási intézmény statisztikai számjele: 18060676-8542-552-01 
 
I.11. A felsőoktatási intézmény társadalombiztosítási törzsszáma: 127125-2 
 
I.12. A felsőoktatási intézmény VPID száma: HU0000834098 
 
I.13. A felsőoktatási intézmény központi bankszámlaszáma: 11705008-20436034 
 
I.14. A felsőoktatási intézmény törvényességi felügyeletét a Fenntartó látja el. 

 
II. 

A KRE ALAPÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE, 
FELADATAI, SZERVEZETE ÉS VAGYONA 

 
II.1. Az intézmény típusa: felsőoktatási intézmény 
 
II.2. A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége:  
A KRE egyházi fenntartású, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 1993. február 24-i 
határozatával létrehozott, és az Országgyűlés által törvényben elismert, szakmailag önálló, és 
önkormányzattal rendelkező jogi személy. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A KRE a 
társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokban és a Fenntartó által jelen Alapító 
Okiratban meghatározott református egyházi felsőoktatási feladatokat és az Nftv. alapján állami 
felsőoktatási feladatokat alaptevékenységként lát el. Tevékenységét nem haszonszerzés céljából 
folytatja, hanem a jelen Alapító Okiratban és annak mellékleteiben, valamint a jogszabályokban 
rögzített illetékességi és működési körben és módon, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel és 
nyilvánossággal végzi. Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban KRE 
SzMSz) rendelkezései nem állhatnak ellentétben a jelen Alapító Okiratban és a hatályos 
jogszabályokban foglaltakkal. 
 
A KRE által folytatott vagy folytatható képzési tevékenységeket, képzési területeket, képzési szinteket 
és tudományterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza. E képzésekben, tudományterületeken 
oklevelet ad ki, illetve doktori fokozatot ítél oda. 
 
II.3. A KRE jogosult az alaptevékenysége ellátásához rendelkezésre álló személyi, anyagi és tárgyi 
kapacitásának jobb kihasználása érdekében – alaptevékenysége keretében – költségtérítéses 
szolgáltatásokat végezni, termékeit értékesíteni.  
Így: 

                                                         
6 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
7 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
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 a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem 
kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a 
tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek 
teljesítéséhez; 

 felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; 

 továbbképzés; 

 felnőttképzési tevékenység; 

 az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli 
szakképzés folytatása; 

– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, művészeti ágban, 
kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység; 

 az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, 
nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi 
étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek 
bérbeadása). 

Az egyházi feladataként ellátott alaptevékenység keretében a képzéshez kapcsolódó 
tudományszakokon egyházi megbízatásra – fenntartói költségvetési, vagy fenntartói elkülönített 
pénzalap forrásból – kutatást, fejlesztést, kulturális, művészeti és tudományos tevékenységet, 
tudományszervezői, szaktanácsadói, kiadói és egyéb tevékenységet végezhet. 

A felsőoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet csak a jogszabályokban és az itt meghatározott 
feltételekkel folytathat.  
Az intézmény vállalkozói tevékenységét nem nyereségszerzés céljából végzi. E körben olyan 
kiegészítő tevékenység végzésére jogosult, amely során az alaptevékenysége feltételeként 
rendelkezésére álló és e célra csak részben lekötött anyagi és személyi kapacitásokat használ fel. Az e 
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek 
fedeznie kell a tevékenységet terhelő kiadásokat, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások 
tevékenységre jutó arányos hányadát, és fedeznie kell a bevétel fel nem használható részét is 
 
II.4. A KRE tevékenységi köre a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolásai (TEÁOR’08, SZJ) 
alapján: 

85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42 Felsőfokú oktatás (alaptevékenység) 
85.52 Kulturális képzés 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
58.11 Könyvkiadás 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
47.61 Könyv-kiskereskedelem 
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
56.29 Egyéb vendéglátás 
59.13 Film-, video- és televízió program terjesztése 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlankezelés 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
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72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
74.30 Fordítás, tolmácsolás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
90.01 Előadó-művészet 
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
90.03 Alkotóművészet 
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység 
94.91 Egyházi tevékenység 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 
II.5. A felsőoktatási intézmény feladatai: 
 
A KRE feladata, hogy református szellemben több képzési területen folytasson felsőoktatási 
szakképzést, alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, általános és szakirányú továbbképzést, 
iskolarendszeren kívüli képzést. Képes és alkalmas legyen több tudományterületen és 
tudományágban tudományos kutatásra, doktori képzésre és fokozat odaítélésére, valamint 
habilitációs eljárás lefolytatására.8 
A KRE egyházi feladataként ellátott alaptevékenységében a hitéleti képzési területen folytat, illetve 
folytathat felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, valamint 
általános és szakirányú továbbképzést, továbbá a hittudományok tudományterületen doktori 
képzést. 
A KRE állami feladataként ellátott alaptevékenységében agrár, bölcsészettudomány, 
gazdaságtudományok, hitéleti, informatika, jogi, műszaki, művészet, művészetközvetítés, orvos- és 
egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány 
képzési területen folytat, illetve folytathat, felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, 
osztatlan képzést, általános és szakirányú továbbképzést, továbbá a bölcsészettudományok, a 
hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvos- és egészségtudományok,  a 
társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek  tudományterületen doktori 
képzést, további felnőttképzési, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó 
képzési tevékenységet.9 
 
A KRE: 
- a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti 

kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervezést folytat; felkészíti a hallgatókat a tudományos 
ismeretek alkalmazására, segíti őket a keresztyén életvitel megismerésében, 

- a nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, 
az anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével hozzájárul a hallgatók 
értelmiségi életpályájára történő felkészítéséhez, 

- az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol 
(utazás-támogatás, vendégfogadás, nemzetközi konferenciák szervezése stb.), 

- az alaptevékenységéhez megállapított létszámú hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást, 
könyvtári szolgáltatást, laboratóriumi, kollégiumi, gyakorlóiskolai, kulturális és sportolási stb. 
lehetőséget nyújt az egyetem saját szervezetén keresztül, 

- támogatja a hallgatói képviselet működését; a hallgatói ügyek vitelét segíti igazgatási és hivatali 
szervezetei működtetésével, 

                                                         
8 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
9 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
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- az alkalmazásában állók ellátásával, és az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával saját 
szervezetben lát el feladatokat; így különösen: sportolási lehetőségek nyújtása, szociális 
tevékenység végzése, az épületek felújításának, karbantartásának, munka- és vagyonvédelmének 
ellátása, igazgatási és hivatali szervezet működtetése stb. 

 
Az Egyetem – illetve annak Karai a Szenátus jóváhagyásával – az Egyetem belső szabályzatai szerint 
együttműködési megállapodást köthetnek hazai és külföldi – elsősorban protestáns – köznevelési és 
felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatóintézetekkel, önkormányzatokkal, gazdasági 
társaságokkal, nonprofit szervezetekkel és pénzintézetekkel. 
Az alaptevékenység elsődleges forrása az egyházi és központi költségvetési támogatás, amelyet 
azonban saját bevételek (térítési díjak stb.) is kiegészítenek. 
A KRE egyetemi tanárai doktori fokozattal és habilitációval, egyetemi docensei és főiskolai tanárai 
doktori fokozattal rendelkeznek. 
A KRE szervezeti és működési kereteit, így különösen: Karait, szervezeti felépítését, feladatainak 
részletes ismertetését, az intézmény saját tulajdonú és kezelésében, használatában álló ingatlanainak 
jegyzékét, az alaptevékenységének részletes felsorolását, a KRE hozzájárulásával vagy 
közreműködésével létrehozott társaságok és alapítványok jegyzékét és azok okiratát, a Fenntartó 
jóváhagyása, ellenőrzése, továbbá jogszabályban rögzített feladat- és hatáskörben a kompetens 
állami szerv törvényességi felügyelete mellett az Egyetem hatáskörében meghatározott KRE SzMSz 
rögzíti. 
 
II.6. A felsőoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: felsorolását a jelen Alapító Okirat 2. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 
II.7. A felsőoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga: a 
felsőoktatási feladatok ellátásához a KRE tulajdonában lévő, illetve vagyonkezelésébe, használatába 
adott vagyon feletti rendelkezés joga a rektort illeti meg. A rendeltetésszerű igénybevételért a rektor 
a felelős. 
 
II.8. A felsőoktatási intézmény vezetője megbízásának és felmentésének rendje: 
Az egyetem vezetője és képviselője a rektor. 
A rektori tisztség pályázat (nyilvános vagy zárt) útján vagy meghívással történő betöltésére a 
Fenntartó vagy a Szenátus tehet javaslatot. A fenntartó elnöksége – döntése alapján vagy 
egyetértése esetén – kezdeményezi a rektor megbízását. A fenntartó elnökségének 
kezdeményezésére a köztársasági elnök felmenti az egyetem rektorát. A munkáltató jogkört a rektor 
felett a fenntartó gyakorolja. 
 
II.9. Az intézmény tagolásának elvei (a mellékelt organogramnak megfelelően): 
 
Az intézmény oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátó, valamint oktatást és tudományos 
kutatást irányító, szolgáltatásaikkal közvetlenül, és bevételeikkel közvetetten támogató, továbbá 
rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezeti egységekre tagozódik. 
 
II.9.1. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, az 1.sz. 
melléklet szerinti tudományterületeken, képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés 
feladatainak ellátását szervezik.  
A felsőoktatási intézmény karai: 
- Állam- és Jogtudományi Kar 
- Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar10  
- Hittudományi Kar 

                                                         
10 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
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- Szociális és Egészségtudományi Kar11 
- Tanítóképző Főiskolai Kar 
 
II.9.212 
 
II.9.3. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári és közoktatási 
feladatot ellátó szervezeti egységek működnek.  
 
II.9.4. Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, műszaki, valamint belső 
ellenőrzési és igazgatási, szervezési feladatokat ellátó funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.  
 
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és 
funkcionális szervezeti egységeket és működésük rendjét részletesen a szervezeti és működési 
szabályzat határozza meg. 
 

III. 
A FENNTARTÓI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÉS IRÁNYÍTÁS 

 
III.1. A fenntartói irányítás rendje: 
A KRE a Budapesti Református Teológiai Akadémia és a Nagykőrösi és Dunamelléki Református 
Hitoktató és Tanítóképző Főiskola jogutódjaként, a Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. 
február 24-i határozata, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján, a Zsinati 
Iroda által vezetett református intézményi nyilvántartásba történt bejegyzéssel, az MRE 1995. évi III. 
törvénye I. számú mellékletében történt felvételével, a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 
hozott törvényi hozzájárulás kihirdetésével jött létre, és a Fenntartó határozatát követően a 
nyilvántartásból való törléssel, vonatkozó belső normája módosításával, illetőleg az országgyűlési 
hozzájárulás visszavonásával szűnik meg. A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak. 
 
A Fenntartó a KRE-t feladatváltozás, illetve a feladat hatékonyabb ellátása céljából – az Alapító Okirat 
módosításával egyidejűleg – átszervezheti, vagy módosíthatja tevékenységi körét. A KRE saját 
döntésével a Fenntartó által meghatározott feladatának ellátását, illetékességi és működési körét 
nem változtathatja meg. 
 
A Fenntartó a KRE-t jogutód nélkül megszünteti, ha: 

− a KRE a Fenntartó által meghatározott feladatát ellátni nem tudja, illetve tevékenységét nem az 
Alapító Okirat szerint végzi; 

− a KRE szolgáltatásai iránti igény megszűnt; 
− a KRE által ellátott, vagy ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthető. 
A KRE Fenntartó általi átszervezése vagy megszüntetése esetén az alapításra megállapított szabályok 
szerint kell eljárni. 

 
III.2. A felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított és az 
államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, az államháztartáson kívüli és 
egyéb forrásból származó bevételek biztosítják.  
 
III.3. A Fenntartó hagyja jóvá a KRE költségvetését és zárszámadását. 
 

                                                         
11 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
12 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
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III.4. A Fenntartó hagyja jóvá a KRE átszervezését, megszüntetését, más felsőoktatási intézményekkel 
való egyesülését, különválását, felsőoktatási intézmények szövetségébe történő belépését, vagy 
abból kilépését.  
 
III.5. A Fenntartó törvényességi felügyeleti jogkörében ellátja az Nftv. 73-74. §-aiban foglalt 
feladatokat, ellenőrzi az intézményi dokumentumokban foglaltak megtartását, jogszerűségét, az 
intézmény működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen a 
Fenntartó – megfelelő határidő tűzésével – felhívja a rektort a jogszabálysértő döntés orvoslására, a 
szükséges intézkedés meghozatalára, és a továbbiakban az Nftv. 73-74. §-aiban foglaltak szerint jár 
el. 
A Fenntartó egyházi törvényességi felügyeleti jogkörében megsemmisíthet minden olyan egyetemi 
szabályzatot vagy döntést, amely egyházi törvénybe ütközik. 
 
III.6. A Fenntartó képviseli a KRE-t azokon a felsőszintű tárgyalásokon, amelyeket a Magyarországi 
Református Egyház folytat a Kormánnyal, vagy megbízottjával. 
 
III.7. A Dunamelléki Református Egyházkerületet a KRE Hittudományi Kara és Tanítóképző Főiskolai 
Kara tekintetében a fenntartói jogokkal kapcsolatos kérdésekben egyeztetési és egyetértési jog illeti 
meg. 
 

IV. 
A GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYOK 

 
IV.1. A KRE éves költségvetés alapján, az Alapító Okiratban meghatározottak szerint, valamint 
törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett önállóan gazdálkodik, és készíti 
el feladatai ellátásával összefüggésben éves költségvetését. Előző évi költségvetési beszámolóját a 
Fenntartó elé terjeszti. 
A KRE a jóváhagyott éves összes kiadási és bevételi előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 
A KRE az infrastruktúra szabad kapacitását hasznosíthatja. 
 
IV.2. A KRE feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a KRE költségvetési kiadási előirányzatait 
terhelő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) 
vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása, illetve az arról való 
lemondás – törvényben meghatározott kivétellel – a KRE rektorának, vagy az általa megbízott 
személynek (személyeknek) a hatáskörébe tartozik. 
 
IV.3. A KRE rektora az általános szabályok érvényesítése mellett határozza meg a kiadások és a 
bevételek bonyolításához, előzetes ellenőrzéséhez (szakmai igazolás, érvényesítés) kapcsolódó 
intézményi munkarendet, az előirányzatok terhére, illetve javára történő utalványozásra és 
ellenőrzésre felhatalmazott személyeket. 
 
IV.4. A KRE pénzeszközeit az általa belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli. 
 
IV.5. A KRE 

- hitelt a Fenntartó kezességvállalása esetén vehet fel; 
- kezességet nem vállalhat; 
- váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el. 

 
IV.6. 13 

                                                         
13 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a ZS.T.-99/2016.12.14. számú 

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

 
V. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
V.1. A Károli Gáspár Református Egyetem egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 
Magyarországi Református Egyház – mint Fenntartó – a XIV. Zsinat 2018. november 21. napján 
megtartott ülésén hagyta jóvá a ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával.  
 
V.2. A jelen Alapító Okirat az elfogadása napját követő napon lép hatályba. 
 
V.3. A felvehető maximális hallgatói létszámot, valamint azon képzési területeket, 
tudományterületeket és képzési szinteket, amelyeken a KRE képzést folytat, illetve folytathat, a jelen 
Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 

Magyarországi Református Egyház  

(fenntartó) 

                                                                               képviseletében: 

 

 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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1. számú melléklet14 
 

1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken a KRE képzést folytat, illetve folytathat: 
 
 

Képzési terület 
Képzési szint, amin a KRE képzést folytat, 
illetve folytathat székhelyen, telephelyen, 

székhelyen kívüli képzési helyen 
Képzési helyszín 

agrár 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés 

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

bölcsészettudomány 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés 

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

gazdaságtudományok 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

hitéleti 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

informatika 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

jogi  
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

műszaki 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés 

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

művészet 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

művészetközvetítés 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

orvos- és 
egészségtudomány 

felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés 

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

sporttudomány 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés 

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

pedagógusképzés 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

társadalomtudomány 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés,  

székhelyen 
telephelyen 
székhelyen kívül 

természettudomány 
felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 

székhelyen 
telephelyen 

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

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

- agrártudományok 

- bölcsészettudományok 

- hittudomány 

- műszaki tudományok 

- művészetek 

- orvos- és egészségtudományok 

- társadalomtudományok 

- természettudományok 
 
3. A maximálisan felvehető hallgatói létszám: 10.000 fő  
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2. számú melléklet15 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem ingatlanjegyzéke 
s.sz. Cím HRSZ. telek/ 

épület m2 
(nettó 
alapterület) 

Rendelkezé
s módja 

Rendel-
kezés 
mértéke 

Tulajdonos Funkció 

001. 1091 Budapest, 
Kálvin tér 9. 

37013 509 tartós bérlet 100% 1/2 Dunamelléki 
R.E.K. - 1/2  BP. 
Északi R.E.M. 

oktatással 
kapcsolatos egyéb 
(Rektori Hivatal, 
Kremlinológiai 
Intézet) 

002. 1091 Budapest, 
Kálvin tér 7/A. 

37016 1217/683 használt, 
kezelt 
fenntartói 
tulajdon 

100% Kálvin téri R.E.K. oktatással 
kapcsolatos egyéb 
(Gazdasági 
igazgatóság) 

003. 1088 Budapest, 
Reviczky u. 4. 

36575 1460/4283 használt, 
kezelt 
fenntartói 
tulajdon 

100% Magyarországi 
Református 
Egyház - 
haszonélvezet 
KRE 

oktatás (Bölcsészet- 
és 
Társadalomtudomá
nyi Kar) 

004. 1037 Budapest, 
Bécsi út 324. 

20023/4 18 752/3660 tartós bérlet 100% LSI Alapítvány oktatás (Bölcsészet- 
és 
Társadalomtudomá
nyi Kar, 
Pszichológiai 
Intézet) 

  

005. 1092 Budapest, 
Ráday u. 28. 

36846/1 354 tartós bérlet 100% 1/1 Dunamelléki 
R.E.K. 

oktatás 
(Hittudományi Kar) 

005. 1092 Budapest, 
Ráday u. 28. 

36840/1 3765/1623 tartós bérlet 100% 1/1 Dunamelléki 
R.E.K. 

oktatás 
(Hittudományi Kar) 

006. 1092 Budapest, 
Mátyás u. 15. I.em. 
8. 

36980/0/
A/7 

63 tulajdon 100% KRE szolgálati lakás, 
szállás 
(Hittudományi Kar) 

007. 1042 Budapest, 
Viola 2-4. 

71218 2370/3540 tartós bérlet 100% Újpest 
Önkormányzat - 
KRE használati jog 
2046.11.08-ig 

oktatás (Állam- és 
Jogtudományi Kar) 

008. 1042 Budapest, 
Nyár u. 90./Tavasz 
u. 81. 

71182/5 8436/641 tartós bérlet 100% Újpest 
Önkormányzat - 
KRE használati jog 
2046.11.08-ig 

oktatással 
kapcsolatos egyéb 
(Állam- és 
Jogtudományi Kar) 

009. 1042 Budapest, 
Viola u. 3-5. 

71329/21 1276/1207 tartós bérlet 100% Újpest 
Önkormányzat - 
KRE használati jog 
2046.11.08-ig 

oktatás (Állam- és 
Jogtudományi Kar, 
Szociális és 
Egészségtudományi 
Kar és Tanítóképző 
Főiskolai Kar) 

010. 1042 Budapest 
Hajnal u. 13.  

71329/24 1166/1102 tartós bérlet 100% Újpest 
Önkormányzat - 
KRE használati jog 
2046.11.08-ig 

kollégium 

011. 1116 Budapest, 
Temesvár u. 18. 

3822/31 6754/3636 használt, 
kezelt 
fenntartói 
tulajdon 

100% 1/1 Dunamelléki 
R.E.K. 

kollégium 

012. 2750 Nagykőrös, 
Hősök tere 5.  

5250/1 1987 tartós bérlet 100% Nagykőrös Város 
Önkormányzat 

oktatás 
(Tanítóképző 
Főiskolai Kar, 
Szociális és 

                                                         
15 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
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s.sz. Cím HRSZ. telek/ 
épület m2 
(nettó 
alapterület) 

Rendelkezé
s módja 

Rendel-
kezés 
mértéke 

Tulajdonos Funkció 

Egészségtudományi 
Kar) 

013. 2750 Nagykőrös, 
Tátra u. 2. 

5249 323/890 tulajdon 100% KRE egyéb 

014. 2750 Nagykőrös, 
Arany János u. 28. 

1941 1773/1956 használt, 
kezelt 
fenntartói 
tulajdon 

100% 1/2 Dunamelléki 
R.E.K., 1/2 
Nagykőrösi R.E.K. 

kollégium 

015. 2750 Nagykőrös, 
Rákóczi út 13. 

1657 577/ 298 tulajdon 100% KRE kollégium 

016. 2750 Nagykőrös, 
Kecskeméti u. 75. 
I./5. 

3005/8/A
/5 

54,9 tulajdon 100% KRE szolgálati lakás, 
szállás (Tanítóképző 
Főiskolai Kar) 

017. 2750 Nagykőrös, 
Kecskeméti u. 75. 
I./6. 

3005/8/A
/6 

62,2 tulajdon 100% KRE szolgálati lakás, 
szállás (Tanítóképző 
Főiskolai Kar) 

018. 2750 Nagykőrös, 
Berzsenyi u. 8. 

1955 890/200 tulajdon 100% KRE szolgálati lakás, 
szállás (Tanítóképző 
Főiskolai Kar) 

019. 2750 Nagykőrös, 
Gyopár u. 5/a. I./5. 

5417/3/A
/5 

54 tulajdon 100% KRE szolgálati lakás, 
szállás (Tanítóképző 
Főiskolai Kar) 

020.        

021. 2028 Pilismarót, 
Rákóczi F. u. 51. 

150/1 1244/120 tartós bérlet 100% 1/1 Dunamelléki 
R.E.K. 

üdülés, pihenés 

022.        

023.         

023/1 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. I.1. 

7/2 566/59,7 tulajdon 100% KRE lakás 

023/2 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. I.2. 

7/2 566/94,1 tulajdon 100% KRE lakás 

023/3 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. I.3. 

7/2 566/128,9 tulajdon 100% KRE lakás 

023/4 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. II.4. 

7/2 566 / 59,7 tulajdon 100% KRE lakás 

023/5 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. II.5. 

7/2 566 / 94,1 tulajdon 100% KRE lakás 

023/6 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. III.6. 

7/2 566 / 120,8 tulajdon 100% KRE lakás 

023/7 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. III.7. 

7/2 566 / 59,7 tulajdon 100% KRE lakás 

023/8 6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. III.8. 

7/2 566 / 94,1 tulajdon 100% KRE lakás 

023/9-
16 

6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A.  

7/2 566 / 8x21,3 tulajdon 100% KRE garázsok 

023/1
7 

6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A.  

7/2 566 / 25,2 tulajdon 100% KRE üzlet 

023/1
8 

6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A.  

7/2 566 / 25,2 tulajdon 100% KRE üzlet 

023/1
9 

6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. 

7/2 566 / 25,3 tulajdon 100% KRE üzlet 

023/2
0 

6000 Kecskemét, 
Festő u. 2/A. 

7/2 566 / 26,7 tulajdon 100% KRE üzlet 

024.        
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s.sz. Cím HRSZ. telek/ 
épület m2 
(nettó 
alapterület) 

Rendelkezé
s módja 

Rendel-
kezés 
mértéke 

Tulajdonos Funkció 

025. 1146 Budapest, 
Dózsa György út 
25-27. 

32726 7420/5465 tartós bérlet 100% Magyar Állam, 
Fővárosi 
Önkormányzat 

oktatás (Állam- és 
Jogtudományi Kar 
és Bölcsészet- és 
Társadalomtudomá-
nyi Kar) 

026. 1037 Budapest, 
Kunigunda útja 25-
27. (Óbudai 
Diákhotel)  

18639/91 11613 tartós bérlet 100 % ”Lakhatás a 
Jövőért” 
Alapítvány 

bérelt kollégium 

027. 1085 Budapest, 
Horánszky u. 26.  

36641 785/2525 használt, 
kezelt 
fenntartói 
tulajdon 

100% Magyarországi 
Református 
Egyház 

kollégium (Benda 
Kálmán 
Szakkollégium) 

028. Károlyi-Csekonics 
Palota 
1088 Budapest, 
Reviczky u. 6 – 
Múzeum u. 17.    

36578/1 2972/7721 használt, 
kezelt 
fenntartói 
tulajdon 

100% Magyarországi 
Református 
Egyház 

oktatás (Bölcsészet- 
és 
Társadalomtudomá
nyi Kar) 

029. 1042 Budapest, 
Árpád út 161-163. 

71329/23 9900/1646 Bérlemény 
2027-ig 

100% Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata 

oktatás 
(Tanítóképző 
Főiskolai Kar) 

030. 1082 Budapest, 
Baross u. 88. 1. 
emelet 6/b.  

35527/4/
A 

97 tulajdon 100% KRE lakás 

031. 1116 Budapest, 
Karcag utca 41. 1. 
emelet 4. ajtó 

43705/0/
A/4 

53 tulajdon 100% KRE szolgálati lakás 
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 3. számú melléklet16 

A KRE szervezeti tagolása 

I. A KRE vezetői 
 
 

                                                         
16 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a ZS.-7/2017.05.23. számú határozatával 
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II. A KRE testületei17 

 
 

 

 

 

                                                         
17 Módosította a Magyarországi Református Egyház Zsinata a  ZS.-25/2018.11.21. számú határozatával. 
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A ZSINAT HATÁROZATA A DUNAÚJVÁROS 1454 HELYRAJZI SZÁMÚ, A TERMÉSZETBEN 2400 
DUNAÚJVÁROS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1/A SZÁM ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL (ZS.-
26/2018.11.21.) 

 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Dunaújváros 1454 helyrajzi számú, a természetben 2400 
Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 1/A szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 ____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA 
INTÉZMÉNYEI ALAPÍTÓ OKIRATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-27/2018.11.21.) 
 
 

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény 
alapító okiratának módosítását elfogadja. 
 

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Kallódó 
Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona (MRE KIMM) alapító okiratának módosítását 
elfogadja. 
 

3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Timótheus Református Támogató Szolgálat alapító 
okiratának módosítását elfogadja. 
 

4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Filadelfia Ház - Fogyatékosokat Segítő Református 
Központ (Filadelfia Ház) alapító okiratának módosítását elfogadja. 
 

5. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Barnabás Református Támogató Szolgálat alapító 
okiratának módosítását elfogadja. 
 

6. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Titusz Református Támogató Szolgálat alapító 
okiratának 2018. december 31-ével történő hatályon kívül helyezését a szolgálat bezárásáról 
szóló Elnökségi döntésnek megfelelően jóváhagyja. 
 

7. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat aláírja. 

 
 
Budapest, 2018. november 21. 
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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. 
6. 6500 Baja, Rókus u. 47. 

 
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 

Szeretetszolgálati 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 
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                         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. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és 
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani. 

 
      14. Az alapítás időpontja: 2009. január 1. 

    
15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2018. november 21-én ZS.-

27/2018.11.21. számú határozatával fogadta el. 
 
      16. Jelen alapító okirat 2018. november 21-én lép hatályba. 

 
       
 

Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 

 

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
1. Az intézmény neve: 

 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 
       

Az intézmény rövidített elnevezése: MRE KIMM 
                             
2. Az intézmény székhelye: 
          2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45. 

  
3. Az intézmény telephelyei:               

1. 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45. 
2. 2465 Ráckeresztúr, Madách u. 6. 
3. 2465 Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 4. 
4. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18. 

 
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 
Szeretetszolgálati Iroda. 

                      - A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott szervek. 

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

 
8. Az intézmény típusa: 

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szenvedélybetegek részére 
Rehabilitációs, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás. 
Szociális foglalkoztatás: 
- munka-rehabilitációs foglalkoztatás 
- fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 
 

9. Az intézmény alaptevékenysége: 
           TEÁOR szám szerint 
   8720    Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 

8610                           Fekvőbeteg-ellátás, szakmakód  
   - 2303 gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció, 
   - 1806 addiktológiai rehabilitáció 
8622     Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
   - 2302 gyermek-, és ifjúságaddiktológia (gondozó J7) 

- 1801 addiktológia (gondozó J7) 
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Szociális foglalkoztatás tevékenységei: 
           TEÁOR szám szerint 

5629    Egyéb vendéglátás 
  8219   Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8130   Zöldterület kezelés  
 0113    Zöldség, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

0128    Fűszer, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése  
0125    Egyéb gyümölcs héjastermésű termesztése  

 1089    Máshova nem sorolható egyéb élelmiszer gyártása 
9820    Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra  
8129    Egyéb takarítás  
8121    Általános épülettakarítás   
4332    Épületasztalos szerkezet-szerelése  
4321    Villanyszerelés  
4322    Víz-, gáz, fűtés-, légkondicionáló szerelése  
3312    Ipari gép, berendezés javítása  
3109   Egyéb bútor gyártása  
9524          Bútor, lakberendezési tárgyak javítása 

 
Egyéb tevékenységek: 

           TEÁOR szám szerint 
8690                           Egyéb humán egészségügyi-ellátás 
8559                           Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 
9319                    Egyéb sporttevékenység 
9329   Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység 
5629    Egyéb vendéglátás 
6820   Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 

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

 
11. Az intézmény képviseletére jogosult személy: az intézményvezető. 

 
12. A feladat ellátására szolgáló vagyon: 

- az ingatlan a Magyarországi Református Egyház tulajdona, és  
- az ingóságok az intézmény saját tulajdona (berendezés, felszerelés, gépkocsi). 

 
13. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

A Magyarországi Református Egyház térítésmentesen használatba adja az intézménynek a 
tulajdonában lévő és a működéshez szükséges vagyontárgyakat. 

 
14.  Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Részben önálló gazdálkodási tevékenységet folytat. Az intézmény jogosult beszerzéseit és 
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani. 

 
15. Az alapítás időpontja: 1997. január 21. 
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16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2018. november 21-én ZS.-
27/2018.11.21. számú határozatával fogadta el. 

 
17. Jelen alapító okirat 2018. november 21-én lép hatályba.   

 
 

Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 

 

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

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

 
 

1. Az intézmény neve:   
Timótheus Református Támogató Szolgálat  
 

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

 
3. Az intézmény telephelye: 

3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 5. 105. 
 

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 
Szeretetszolgálati 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 tevékenységként 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 
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani. 
 

16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2018. november 21-én ZS.-
27/2018.11.21. számú határozatával fogadta el. 
 

17. Jelen alapító okirat 2018. november 21-én lép hatályba.   
 

 
 
Budapest, 2018. november 21. 

 
 
 

 

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

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

 
  

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

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

 
3. Az intézmény telephelye: 

     1089 Budapest, Baross u. 120. fsz. 1. 
 

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

 
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 

Szeretetszolgálati Iroda. 
- Az intézmény tevékenységének törvényességi felügyelete: 

A jogszabályokban meghatározott szervek 
 

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

 
8.  Az intézmény típusa: 

Szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek nappali ellátása  
     

    9. Az intézmény alaptevékenysége: 
         TEÁOR szám szerint: 

      8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül. 
 

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

  
11. Az intézmény képviseletére jogosult személy:  

Az intézményvezető. 
 
12. Ellátható vállalkozási tevékenység és annak mértéke: 
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Az intézmény vállalkozási tevékenységként nem végez. 
 

13. Az intézmény alapításának időpontja: 
 2010. november 18. 
 

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

 
    15. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2018. november 21-én 

ZS.-27/2018.11.21. számú határozatával fogadta el. 
 

    16.  Jelen alapító okirat 2018. november 21-én lép hatályba.   
 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 

 
 

 

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

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

 
 

1. Az intézmény neve:   
Barnabás Református Támogató Szolgálat  
 

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

 
3. A feladatellátás helye: 

1146 Budapest, Hungária krt. 200. 
 

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 
Szeretetszolgálati 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 tevékenységként 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 
közbeszerzéseit saját maga lebonyolítani. 
 

16. Jelen okiratba foglaltakat a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2018. november 21-én ZS.-
27/2018.11.21. számú határozatával fogadta el. 
 

17. Jelen alapító okirat 2018. november 21-én hatályba.   
 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 

 
 

 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMÁNAK 
OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNYT ÉRINTŐ NÉVHASZNÁLATI KÉRELME ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-
28/2018.11.21.) 
 

1. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona a 
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának Oktatásáért Alapítvány „református” jelző 
névhasználata tárgyában kérelmet terjesztett elő a Magyarországi Református Egyház 
gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 58. § (1) bekezdése alapján. 

 
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, 

Általános Iskolája és Diákotthona a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 
Oktatásáért Alapítvány „református” jelző névhasználata tárgyában benyújtott kérelmét 
elfogadja. 

 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A BUDAPEST-KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG A 
REFORMÁTUSOK ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGE ALAPÍTVÁNYT ÉRINTŐ NÉVHASZNÁLATI KÉRELME 
ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-29/2018.11.21.) 
 
 

1. A Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség a Reformátusok Épülő Közössége 
Alapítvány „református” jelző névhasználata tárgyában kérelmet terjesztett elő a Magyarországi 
Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 58. § (1) bekezdése alapján. 

 
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Budapest-Külső-Kelenföldi Református 

Egyházközség a Reformátusok Épülő Közössége Alapítvány „református” jelző névhasználata 
tárgyában benyújtott kérelmét elfogadja. 

 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI OKTATÁSI IRODÁJA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (ZS.-30/2018.11.21.) 
 
 

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási 
Irodája alapító okiratát elfogadja. Az alapító okirat 2018. november 21-én lép hatályba. 
 

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy az alapító 
okiratot aláírja. 

 
 
Budapest, 2018. november 21. 
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
ZSINATI OKTATÁSI IRODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA
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A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 
 

PREAMBULUM 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. § és 12. § (1) bekezdése, a Magyarországi Református 
Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 4. § és 10. §, valamint a 
Magyarországi Református Egyház közneveléséről szóló 1995. évi I. törvény 12. § (2) bekezdése és 14. § 
alapján a Magyarországi Református Egyház a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodája 
jogi személyiségét megállapítja és a Zsinat Elnöksége javaslatára az alábbi Alapító Okiratot alkotja:  
 
1. Az egyházi jogi személy neve, székhelye: 

Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Iroda   
1146 Budapest, Abonyi u. 27. félemelet 3. ajtó 

  Rövidített neve: MRE Zsinati Oktatási Iroda 
 
2. Az egyházi jogi személy alapítója: 

a Magyarországi Református Egyház 
1146 Budapest, Abonyi u. 21. 

 
3. Az egyházi jogi személy felügyeleti szerve: 

a Magyarországi Református Egyház Zsinata 
1146 Budapest, Abonyi u. 21. 

 
4. A MRE Zsinati Oktatási Iroda működési területei: 
 
A Magyarországi Református Egyház egyházi jogi személyei által vállalt és az általuk fenntartott 
intézmények által végzett oktatási munka támogatása, illetve a Magyarországi Református Egyház 
Zsinata által fenntartott köznevelési intézmények felügyelete. A Magyarországi Református Egyház 
hittanoktatással összefüggő szolgálatának országos koordinálása, a hittanoktatók foglalkoztatása. 

 
5. A MRE Zsinati Oktatási Iroda jogállása: 
 
A Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy. 
 
6. A MRE Zsinati Oktatási Iroda fő tevékenysége: 
 
Feladatai általában: 

 A Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat elnöksége hatáskörébe tartozó feladatok ügyintézését – a 
Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. tv. alapján 
– a Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda végzi. Az oktatással összefüggő feladatok 
tekintetében ezeket a feladatokat a Zsinati Oktatási Iroda látja el, a Zsinati Hivatallal 
együttműködésben.  

 A Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási, köznevelési, 
felsőoktatási és felnőttképzési ügyeinek adminisztratív, koordináló és ügyintéző szerve. 
Feladatait – melyet a Zsinat elnökségének irányítása mellett és a ráruházott hatáskörben lát el – 
a Magyarországi Református Egyháznak a köznevelésről szóló 1995. évi I. tv. 14. §-a, a 
hittanoktatásról szóló 2007. évi II. tv. 16. §-a, valamint a felsőoktatásról szóló 2014. évi V. tv. 
vonatkozó részei határozzák meg. 

 
Feladatai különösen: 
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a) Az országos (zsinati) ágazati ügyintézés területén  

 A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinati Elnökségi Tanács, a Zsinat elnöksége és az állandó 
szakbizottságok hatáskörébe tartozó ügyek intézésével kapcsolatos szakirányú feladatok ellátása. 

 Az oktatási feladatokkal összefüggően a választott testületek munkájának hivatali előkészítése, 
adminisztrációja, a döntések hivatali végrehajtása. 

 Az oktatási területen a Magyarországi Református Egyházat egyetemesen érintő ügyek intézése. 
Kapcsolattartás állami, társadalmi szervekkel, bel-és külföldi egyházakkal. 

 A Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az 
egyházkerületek, az egyházkerületi oktatásügyi szervezetek, valamint a felsőoktatási és a 
köznevelési intézmények felé. 

 Nyilvántartás vezetése a Magyarországi Református Egyház köznevelési és felsőoktatási 
intézményeiről, s az általa kezelt adatbázis segítségével – más jogszabályok által meghatározott 
határidők figyelembe vételével – a köznevelési működési támogatás, illetve más normatív jellegű 
támogatások létszámarányos lebontásáról történő gondoskodás.  

 Az országos oktatási ágazati költségvetés tervezése és végrehajtása.  

 Közreműködés a Magyarországi Református Egyház Zsinata köznevelési intézményfenntartói 
feladatainak ellátásában, így az intézményfenntartó képviselete a Magyar Államkincstár, az 
oktatásügyért felelős minisztérium, a kormányhivatalok és más hatóságok előtt. 

 Együttműködés a Magyar Református Egyház egyháztesteinek oktatási tanácsosaival és 
koordinátoraival, valamint a Koordinációs Tanáccsal. A Magyar Református Oktatási Alap 
adminisztrációjával összefüggő feladatok ellátása.  

 
b) A köznevelési intézményfenntartók és intézmények munkájának támogatása területén 

 A Magyarországi Református Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott köznevelési 
intézmények szakmai, gazdasági és oktatás-szervezési tevékenységének támogatása. 

 A Zsinat elnöksége által kiadott köznevelési monitoring eljárásrend alapján a monitoring 
tevékenység előkészítése, lebonyolítása és értékelése, szakmai tanácsadás az 
intézményfenntartók és az intézmények számára. 

 
c) A hittanoktatás szervezésének országos koordinációja területén 

 A választható hit- és erkölcstanoktatást, valamint a fakultatív hittanoktatást szervező 
egyházközségek munkájának támogatása. 

 A hit- és erkölcstan tankönyvellátásának szervezése, ennek érdekében kapcsolattartás a szervező 
egyházközségekkel, a Református Pedagógiai Intézettel, illetve a Magyarországi Református 
Egyház Kálvin János Kiadójával. 

 Teljes körű eljárás – a Magyarországi Református Egyház, mint bevett egyház 
meghatalmazottjaként – a Magyar Államkincstárnál a hit- és erkölcstan átlagbér alapú támogatás 
és a tankönyvtámogatás igénylése, folyósítása és elszámolása tekintetében. 

 Teljes körű eljárás az egyházi ügyekért felelős államtitkárságnál – a Magyarországi Református 
Egyház, mint bevett egyház meghatalmazottjaként – a fakultatív hittanoktatás támogatása, 
valamint a hit- és erkölcstan oktatás kiscsoportos támogatásának igénylése, folyósítása és 
elszámolása tekintetében. 

 A hittanoktatási támogatások eljuttatása a közvetett kifizetőhelyek, így elsősorban a református 
köznevelési intézmények számára. 

 Informatikai támogató rendszer működtetése a hittanoktatás adminisztrációjának támogatására. 

 Teljes körű eljárás – mint foglalkoztató (megbízó, szolgálati hely, ill. munkáltató) – a 
hittanoktatók foglalkoztatásával kapcsolatos ügyek intézése területén. 

 Társadalombiztosítási ügyintézés. 
 
7. Az egyházi jogi személy feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 



 

63 

 

 

 

 

A MRE Zsinati Oktatási Iroda székhelyének ingatlana a Magyarországi Református Egyház tulajdona. 
A tulajdonos biztosítja az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XIV. kerület Belterület, 32778/0/A/7. 
hrsz. alatt felvett és ténylegesen 1146 Budapest, Abonyi u. 27. félemelet 3. ajtó alatti 125 m2 

alapterületű ingatlanon az ingyenes használati jogot. Az egyházi jogi személy alaptevékenységének 
ellátására rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott helyiségek, továbbá a leltár szerint 
nyilvántartott eszközök. Az egyházi jogi személy kizárólag az alapító okiratban meghatározott 
feladatainak ellátására használhatja az ingatlant. 

 
8. A MRE Zsinati Oktatási Iroda vezetőjének kinevezési rendje: 

 
A MRE Zsinati Oktatási Iroda egyszemélyi felelős vezetőjét (irodavezetőt) a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának elnöksége 6 évre nevezi ki.   
 

9. A MRE Zsinati Oktatási Iroda képviseletére jogosult: 
 

                 Az irodavezető. 
 
ZÁRADÉK 

 
Az alapító okiratot a Magyarországi Református Egyház Zsinata ZS.-30/2018.11.21. számú határozatával 
elfogadja. Jelen alapító okirat 2018. november 21. napján lép hatályba. 

 
Budapest, 2018. november 21. 
 

 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-31/2018.11.21.) 
 
 

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház 
Szeretetszolgálati Iroda alapító okiratának módosítását elfogadja. Az alapító okirat 2019. július 1-
jén lép hatályba. 
 

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

 
Budapest, 2018. november 21. 
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
SZERETETSZOLGÁLATI IRODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA
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A L A P Í T Ó   O K I R A T 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
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 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. § és 12. § (1) bekezdése, a Magyarországi Református 
Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 4. § és 10. §, valamint a 
Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról szóló 2000. évi II. törvény 6. § (2) bekezdése és 
7. § (1) bekezdése alapján a Magyarországi Református Egyház Zsinata (Alapító) a Magyarországi 
Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája jogi személyiségét 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 
(szeretetszolgálat) segítése, illetve a Magyarországi Református Egyház vagy az MRE felhatalmazása 
alapján az MRE Szeretetszolgálati Iroda által alapított diakóniai-szeretetszolgálati intézmények 
fenntartása, működtetése, irányítása és felügyelete. 

 
5. Az intézmény jogállása és gazdálkodása: 

A Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy. 
Az MRE Szeretetszolgálati Iroda önálló gazdálkodási tevékenységet folytat, önálló költségvetéssel 
rendelkezik. Éves költségvetését és zárszámadását – melyeknek valamennyi, általa fenntartott 
szeretetszolgálati intézmény költségvetése a részét képezi – az MRE Zsinata/Zsinati Tanács hagyja 
jóvá.  

 
6. Az intézmény fő tevékenysége: 
 

A Magyarországi Református Egyház (MRE) vagy az MRE felhatalmazása alapján az MRE 
Szeretetszolgálati Iroda által alapított szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi 
intézmények tekintetében a teljes körű fenntartói jogok gyakorlása, fenntartói, igazgatási, ügyviteli 
feladatok ellátása, melynek keretében végzendő feladatok körét, továbbá az egyéb tevékenységeket 
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a hatályos világi jogforrások, valamint az MRE és az MRE Szeretetszolgálati Iroda belső jogforrásai 
határozzák meg. 

 
 
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 

 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 8130 Zöldterület-kezelés 

 8121 Általános épülettakarítás 

 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

 
3299 

 
Egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység 

 
7. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

 
Az MRE Szeretetszolgálati Iroda egyszemélyi felelős vezetőjét (irodavezetőt) a Magyarországi 
Református 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 
elfogadta, mely 2017. november 22-én lépett hatályba.  
Az alapító okirat módosítását a Magyarországi Református Egyház Zsinata ZS.-31/2018.11.21. számú 
elfogadta, mely 2019. július 1-jén lép hatályba. 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 
2000. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-32/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról 
szóló 2000. évi II. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést első olvasatban elfogadja, és elrendeli a 
2019. évi tavaszi Zsinaton a második olvasatban történő tárgyalását. 
 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZA 
FŐIGAZGATÓI TISZTÉNEK BETÖLTÉSÉRŐL (ZS.-33/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház Bethesda 
Gyermekkórháza alapító okiratának 7. pontja alapján dr. Velkey György főigazgatói megbízását további 
ötévi időtartamra (2018. december 1. — 2023. november 30.) meghosszabbítja. 
 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-
34/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház támogatja az előterjesztett alkotmánymódosítást és azt, hogy ebben 
a formában a Magyar Református Egyház 2019. május 17-én tartandó Közös Zsinata tárgyalja, és vállalja, 
hogy elfogadása esetén a módosítást Magyarországi Református Egyház jogrendébe beilleszti.  
 
 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖS ZSINATA DELEGÁLTJAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL (ZS.-35/2018.11.21.) 
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyar Református Egyház Közös Zsinata delegáltjainak 
létszámáról (58 fő) szóló ZS.-17/2017.05.23. számú határozatát megerősíti azzal, hogy a 2019. május 17-
én tartandó Közös Zsinatot megelőző Zsinati Tanács a küldöttek személyét is megtárgyalja. 
 

 
Budapest, 2018. november 21. 
 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

 Dr. Szabó István s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI SZAKBIZOTTSÁGOK BESZÁMOLÓINAK ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-
36/2018.11.22.) 
 
 

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Missziói Bizottság beszámolóját elfogadja. 
 
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Diakóniai és Egészségügyi Bizottság 

beszámolóját elfogadja. 
 
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Oktatásügyi Bizottság beszámolóját elfogadja. 
 
4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság és Zsinati 

Ösztöndíjas Bizottság beszámolóját elfogadja. 
 
5. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága beszámolóját 

elfogadja. 
 
6. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Kommunikációs Bizottság beszámolóját elfogadja. 
 
7. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Zsinati Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság 

beszámolóját elfogadja. 
 
 

Budapest, 2018. november 22. 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEI 2018. 
ÉVI BESZÁMOLÓINAK ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.- 37/2018.11.22.) 
 
 

1. A Zsinat az MRE Bethesda Gyermekkórház 2018. évi beszámolóját elfogadja.  
ZS. - 37/1/2018.11.22. 

 
2. A Zsinat a Református EGYMI 2018. évi beszámolóját elfogadja.  

ZS. - 37/2/2018.11.22. 
 

3. A Zsinat a Kálvin János Kiadó 2018. évi beszámolóját elfogadja.  
ZS. - 37/3/2018.11.22. 

 
4. A Zsinat a Károli Gáspár Református Egyetem 2018. évi beszámolóját elfogadja.  

ZS. - 37/4/2018.11.22. 
 

5. A Zsinat a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2018. évi beszámolóját elfogadja.  
ZS. - 37/5/2018.11.22. 

 
6. A Zsinat a Református Missziói Központ 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

ZS. - 37/6/2018.11.22. 
 

7. A Zsinat a Református Pedagógiai Intézet 2018. évi beszámolóját elfogadja.  
ZS. - 37/7/2018.11.22. 

 
8. A Zsinat a Reformátusok Lapja 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

ZS. - 37/8/2018.11.22. 
 

9. A Zsinat a Szeretetszolgálati Iroda 2018. évi beszámolóját elfogadja.  
ZS. - 37/9/2018.11.22. 
 

10.  A Zsinat a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2018. évi beszámolóját elfogadja.  
            ZS. - 37/10/2018.11.22. 
 

11.  A Zsinat a Budapesti Református Cigány Szakkollégium 2018. évi beszámolóját elfogadja.  
            ZS. - 37/11/2018.11.22. 
 
 
Budapest, 2018. 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 ZSINATI HIVATALA OSZTÁLYAINAK 
IDŐKÖZI SZAKMAI BESZÁMOLÓI ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-38/2018.11.22.) 
 

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

Budapest, 2018. 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 OKTATÁSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
KÖZNEVELÉSI KÜLDETÉSNYILATKOZATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-39/2018.11.22.) 
 
 
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház oktatásfejlesztési 

stratégiájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

2. A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményrendszer-fejlesztési stratégiájának 
elkészítési folyamatában a Magyarországi Református Egyház Zsinata a következő határozatokat 
hozza:  

 
2.1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata köszönetet mond a Zsinat elnöksége által felkért 10 
munkacsoport tagjainak áldozatos munkájáért, amellyel szakmailag értékes hozzájárulást tettek a 
református oktatási stratégia kidolgozásához.  
 
 2.2. A Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadja a Magyarországi Református Egyház 
köznevelési küldetésnyilatkozatát, és azt a 2019/2020. tanévtől helyezi hatályba. (1. sz. melléklet)  
 
 2.3. A Zsinat megerősíti azt, hogy a református oktatási stratégia kidolgozása a 2. sz. mellékletben 
felsorolt stratégiai területeken, valamint a 3. sz. mellékletben felsorolt jövőképelemek 
figyelembevételével történjék.  

 

Budapest, 2018. 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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MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
 

 
 
 

 
 
 

BESZÁMOLÓ ÉS ELŐTERJESZTÉS 
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATA SZÁMÁRA 

 
 

A  
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYRENDSZER-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA  
 

munkálatairól 

 
 

A Zsinat Elnöksége által felkért 10 munkacsoport szakmai anyagai alapján  
 

összeállította 
 

a Stratégiai Tervezést Koordináló Csoport  
 

 
 

Előterjeszti: 
 

Ábrám Tibor, főgondnok 
a stratégiai tervezést koordináló csoport vezetője 

 
 
 

Budapest, 2018. november 21-22. 
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1. AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMA 

 
A beszámolóban és Zsinat számára készülő előterjesztésben röviden  

 kronologikus összefoglalást adunk a Református Oktatási Stratégia készítésére vonatkozó 

Zsinati Tanácsi határozat (ZST-103/2016.12.14.) óta végzett tevékenységekről, 

 a jelenlegi előterjesztés tárgyának rövid ismertetése történik meg,  

 a Zsinat jóváhagyó döntése esetén a további tevékenységek ismertetése zárja a 

beszámoló részt. 

 

A beszámoló végén a Zsinati határozati javaslatok előterjesztése történik. 
 

2. A REFORMÁTUS OKTATÁSI STRATÉGIAALKOTÁS EDDIGI TEVÉKENYSÉGEI – 

RÖVID KRONOLOGIKUS ÁTTEKINTÉS 

 
 2016.12.14.  Zsinati Tanácsi határozat  
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 2017.01.  A Zsinat Elnöksége ötfős csoportot bíz meg a feladatterv  

elkészítésével 
HI: 2017.03.31.  

 

 2017.03.29.  A Projektelőkészítő csoport elkészíti a  

- megvalósíthatósági tanulmányt 

- részletes feladattervet 

amelyet a Zsinat Elnökségi Tanácsa március 29-i ülésén elfogad.  
 

  2017.04.  A Zsinat elnöksége megbízza az ötfős Stratégiai Tervezést  

Koordináló csoportot. Tagjai: Ábrám Tibor (csoport vezetője), 
Mihalina László, Dr. Papp Kornél, Szontagh Pál, Dr. Veress Bertalan. 

 

  2017.04-10. - Helyzetelemzés (református intézményfenntartók, református  

intézmények, református intézményvezetők kérdőíves 
megkérdezése – helyzetelemzés készítése. A helyzetelemzés 
szakszerű elkészítését a Dr. Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem 
professzora és munkatársai végezték. 
- A Református Tananyagfejlesztő Csoport által végzett 

intézményvezetői fókuszcsoportos interjúk készítése – a 

helyzetelemzés kiegészítéseként. 

 
- Küldetéstisztázás – az egyházkerületek elnökségeinek 

javaslatára 10 teológiai- és pedagógiai szakembert kért fel a Zsinat 

elnöksége egy-egy tanulmány megírására. 

 

 2017.11.   ALAPVETÉS címmel kiadvány készült a Helyzetelemzés és a 

               küldetéstisztázás tanulmányaiból, néhány pedagógiai-szakmai  
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            tanulmánnyal kiegészítve. A küldetéstisztázás tanulmányai a  

            Küldetésnyilatkozat megfogalmazásakor alapvető kiindulási  

                        pontnak tekinthetők. 

 

 2017.11 -2018.03. Egyházmegyei lelkészértekezletek tájékoztatása a stratégia  

készítéséről. Véleménykérés a református közoktatási rendszer  
jövőképével kapcsolatban. 

  2017.12.  A Helyzetelemzés dokumentumai, az intézményfenntartók  

valamint intézményvezetők, és a lelkészértekezletek visszajelzései 
alapján a Stratégiai tervezést koordináló csoport 10 
területet állapított meg, amelyek –megítélésük szerint- lefedik a 
református közoktatási intézményrendszer egészét, stratégiai 
pillérterületeknek tekinthetőek. Ezeket a 3. pont alatt ismertetjük. 

 

  2018.1-2.  A 10 stratégiai pillérterületre 10 munkacsoport felkérése. A 

munkacsoportokba az egyházkerületek elnökségei által javasolt 
szakembereket és pedagógusokat kérte fel a Zsinat elnöksége.  
63 fő felkérése történt meg. 
 

 2018.03.21.  Munkacsoportok megalakulása. 2-2 munkacsoportot vezettek 

az ötfős Stratégiai tervezést koordináló csoport tagjai. 
 

 2018.03 – 10. A munkacsoportok havi rendszerességű megbeszélésen,       

                                  valamint a nyári időszakban egyéni munkával dolgoztak. 
    
   Feladatuk:  

1. Egyoldalas, tömör küldetésnyilatkozat előkészítése. 

2. Az adott stratégiai területhez tartozó jövőképelemek 

megfogalmazása (milyennek szeretnénk látni az adott területen 

a református intézményrendszert jövőben. Kívánatos jövőkép 

megalkotása. 

3. Olyan célok megfogalmazása (hosszútávú, középtávú, 

rövidtávú), amelyek a jövőképben meghatározott állapot felé 

vihetik a református intézményrendszert. 

4. Fejlesztési tervek megfogalmazása – egy-egy konkrét cél 

elérése érdekében.  

 
A feladatokat a munkacsoportok október 30-ra teljesítették. 
 
 

 2018.11 – 2019.04. A Zsinat véleményezése és elfogadása alapján a fejlesztési 

tervjavaslatok kidolgozása, majd a 2019. áprilisi Zsinat elé terjesztése.  
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Időközben az Oktatási Bizottság, a Zsinat elnökségi Tanácsa, valamint a Zsinati Tanács számára 3 
részletes beszámoló készült az elvégzett munkáról. 
 

3. AZ ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK ÉS EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE 

 
3.1. A köznevelési stratégiai területek bemutatása 

A stratégiai tervezést koordináló csoport arra törekedett, hogy a stratégiai 
területek olyan összefüggő és átfogó területeit jelentsék a református 
köznevelésnek, amelyek összessége lefed valamennyi szakmai és működési 
területet. Így alakult ki a következő 10 stratégiai terület: 
 
1. A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményrendszerének 

területi szempontú és intézményfokozat szerinti fejlesztése 

 
Alapvető feladat: Annak megvizsgálása, hogy Magyarországon földrajzilag hol 
van igény további református köznevelési intézményre, és milyen 
intézménytípus vagy intézményfokozatra van igény. 
 

2. Református köznevelési intézményfenntartók 

 
Alapvető feladat: hogyan valósítható meg a református köznevelési 
intézményfenntartók támogatása, hogy feladatukat hatékonyan elláthassák. 
 

3. Református köznevelési intézmények keresztyén identitása és arculata 

 
Alapvető feladat: mitől függ egy intézmény identitása és arculata, és hogyan 
lehet támogatni köznevelési intézményeinket abban, hogy a református 
keresztyén identitás és arculat erősödjön meg. 
 

4. Emberi erőforrásfejlesztés  

  
5. Anyagi erőforrásfejlesztés 

 

6. Pedagógiai tartalmi és módszertani kérdések 

 

7. Intézményeink belső- és külső együttműködése, tudásmegosztás. 

Alapvető feladat: A református köznevelési intézményrendszer akkor lehet 

sikeres, ha hatékony belső és külső együttműködés alakul ki, valamint 

jellemző lesz rá az eredményes tudásmegosztás, azaz az egyik intézmény 

szakmai tudása képes lesz a többi intézményt is gyarapítani. (Ezt nevezzük 

hálózati tudásmegosztásnak) 
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8. Intézményi szervezetfejlesztés, intézményrendszer-fejlesztés 

 
Alapvető feladat:  Hogyan alakítható ki a küldetésnek megfelelő hatékony 
intézményi szervezet, hatékony keresztyén szervezeti kultúra. Hogyan 
szolgálhatja az intézményrendszer-fejlesztés az egységes, jól működő és 
eredményes református intézményrendszer kialakulását. 

 
9. Szakmai kapcsolódási pontok és kapcsolatok 

 
Alapvető feladat: A református köznevelési intézményrendszer 
Magyarországon nem elszigetelten létezik, hanem sokféle kapcsolódási pont 
és kapcsolat jellemzi: szerves része a magyar köznevelési 
intézményrendszernek, kapcsolódik az állami és a református felsőoktatási 
intézményrendszerhez, civil és társadalmi szervezetekkel, stb. Hogyan lehet 
ezeket a kapcsolódási pontokat és kapcsolatokat hatékonyabbá tenni. 
 

10. Nemzetközi kapcsolatok 

 
A stratégiai területek táblázata (2.sz. melléklet) 

 
3.2. A Küldetésnyilatkozat – tervezet 

 
A stratégiaalkotást koordináló csoport a 10 munkacsoport javaslata alapján valamint 

széleskörű képviseleti véleményezéssel, illetve 2018. október 17-i Zsinati elnökségi 

tanács megfontolásait is figyelembe véve készítette el a Magyarországi Református 

Egyház köznevelési küldetésnyilatkozatának tervezetét. A ZSET 2018. november 7-i 

ülésén módosította és fogadta el. Ezt fogadta el a Zsinat.  (1. sz. melléklet) 

3.3. A jövőképelemek bemutatása 

 
A jövőkép azt hivatott megfogalmazni, hogy milyenné kell válnia a református 
intézményrendszernek ahhoz, hogy küldetését hűséggel és hatékonyan 
betöltse. 
Azt a jövőbeli állapotot fogalmazza meg, amely felé kívánatosnak tartjuk, hogy 
tartson és fejlődjön a református intézményrendszer. 
A majdan megfogalmazandó fejlesztési tervek olyan változásokat kívánnak 
elindítani, amelyek a jövőbeli kívánatos állapot felé viszik 
intézményrendszerünket. 
 
A csoportmunkák során, és ezek összegzésekor a jövőkép koherenciájának 
megteremtéséhez szükséges volt némely stratégiai területet továbbiakra bontani 
Ezt a 3. sz. mellékletben mutatjuk be, amely tartalmazza az egyes stratégiai 
területekkel kapcsolatos jövőképelemeket is. 
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4. ELŐTERJESZTÉS A ZSINAT 2018. NOVEMBER 21-22-I ÜLÉSSZAKA ELÉ 

 
A Zsinat elnökségi tanácsa és a Zsinat elé tisztelettel terjesztjük az alábbi dokumentumokat: 
 

1. A Magyarországi Református Egyház Köznevelési Küldetésnyilatkozata –tervezet 

(1.sz. melléklet) 

Zsinati intézkedés: elfogadás 
 
2. A stratégiai területek (ún. 10 stratégiai pillérterület) (2.sz. melléklet) 

 Zsinati intézkedés: megerősítés 
 
3. A 10 stratégiai fejlesztési területek jövőképelemeinek megfogalmazása. Milyennek 

kívánjuk látni a református intézményrendszert. (3.sz. melléklet) 

Zsinati intézkedés: megerősítés 
 

A Magyarországi Református Egyház Köznevelési Küldetésnyilatkozata elfogadása, a 10 
stratégiai terület megerősítése, valamint a jövőképelemek Zsinat általi megerősítése esetén, 
a további tevékenységek a következő fejezetben ismertetettek. 

 
5. TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK 

 
 2018.11 – 2019.04.  A fejlesztési tervcsomagok kidolgozása. 

Fejlesztési javaslatok és fejlesztési terv-vázlatok 
készülnek. 

 2019.05.    A Református Oktatási Stratégia fejlesztési 

tervcsomagjainak beterjesztése a Zsinat számára.  
A Zsinat dönt a stratégia elfogadásáról, valamint 
arról, hogy milyen fejlesztési tervek mikor, milyen 
ütemezéssel kerüljenek megvalósításra. 

  
 
 

6. HATÁROZATI JAVASLATOK 

 
A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményrendszer-fejlesztési 

stratégiájának elkészítési folyamatában a Zsinat a következő határozatokat hozza: 

 

1. A Zsinat köszönetet mond a Zsinat elnöksége által felkért 10 munkacsoport 

tagjainak áldozatos munkájukért amellyel szakmailag értékes hozzájárulást tettek 

a református oktatási stratégia kidolgozásához. 
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2. A Zsinat elfogadja a Magyarországi Református Egyház köznevelési 

küldetésnyilatkozatát, és azt 2019/2020. tanévtől helyezi hatályba. (1.sz. 

melléklet) 

 

3. A zsinat megerősíti azt, hogy a református oktatási stratégia kidolgozása a 2.sz. 

mellékletben felsorolt stratégiai területeken, valamint a 3.sz mellékletben 

felsorolt jövőképelemek figyelembevételével történjék. 
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1. sz. melléklet   
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2. sz. melléklet 

 

A Magyarországi Református Egyház Köznevelési Intézményrendszer-fejlesztési stratégiájának fő 

területei 

 

 

1. A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményrendszerének 

területi szempontú és intézményfokozat szerinti fejlesztése 

 

2. Református köznevelési intézményfenntartók 

 

3. Református köznevelési intézmények keresztyén identitása és arculata 

 

4. Emberi erőforrásfejlesztés  

  

5. Anyagi erőforrásfejlesztés 

 

6. Pedagógiai tartalmi és módszertani kérdések 

 

7. Intézmények belső- és külső együttműködése 

 

8. Intézményi szervezetfejlesztés, intézményrendszer-fejlesztés 

 

9. Külső szakmai kapcsolódási pontok és kapcsolatrendszer 

 

10. Nemzetközi kapcsolatok 
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3. sz. melléklet 

 

 

Az egyes színes téglalapok jelentése és tartalma az alábbi dokumentumban, a terület mellé írt 

színes négyzetben szereplő betű és számkombináció alapján, valamint a színkód alapján 

azonosíthatók. 

 

A könnyebb szerkeszthetőség kedvéért az oldalak nem választanak el egy összefüggő 

jövőképterületet. 
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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYRENDSZER-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK 

JÖVŐKÉPELEMEI 

 

1. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK TERÜLETI SZEMPONTÚ ÉS 

INTÉZMÉNYFOKOZAT SZERINTI FEJLESZTÉS 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

L1 TERÜLETI SZEMPONTÚ ÉS INTÉZMÉNYFOKOZAT SZERINTI FEJLESZTÉS 

L1_1 Új református intézmény alapítása vagy fenntartói jogának átvételét megelőzően felmérik 

a kistérségi intézményhálózatra várható hatását, a lehetőségeket, a veszélyeket és 

lehetséges konfliktusforrásokat.  

 A helyi református közösség szolgálatbővülésként tekint a református intézmény 

megjelenésére. 

L1_2 A jelenlegiek megtartása mellett 15 éven belül lehetőleg minden 20e feletti lakosú 

magyarországi városban legyen legalább egy református fenntartású óvoda és általános 

iskola. 

L1_3 A megyei jogú városban, illetve bármely település 50 km-es körzetében lehetőleg legyen 

református középiskola. 

L1_4 A református intézményrendszerbe belépő tanulók érdekében a tanulási utak tervezett és 

szervezett védelme történik.  

L1_5 Minden iskolában működik pályaorientációs rendszer. A református iskolák 

pályaorientációs munkája előnyben részesíti az egyházi szolgálati területeket. 

Megvalósul a középfokú és felsőfokú intézményekben továbbtanuló fiatalok 

nyomonkövetese. 

L1_6 A református iskolák együttműködése országos tehetséggondozó hálózatot hoz létre. 

L1_7 A református intézményfenntartói rendszer regionális együttműködésen alapuló 

hálózatként működik, amely a kis intézményeknek is működési biztonságot jelent. 

 

2. REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓK 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 
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D2 INTÉZMÉNYFENNTARTÓI ELKÖTELEZETTSÉG ÉS SZAKMAI SZEMLÉLET 

D2_1 Az fenntartó közösség a biblikus sáfárság szemléletében kezeli intézményeit. 

D2_2 A Zsinat által elfogadott szakmai követelményrendszer szabályozza a fenntartók 

működését. 

D2_3 Fenntartói minőségbiztosítási rendszer preventív és proaktív módon működik. 

D2_4 Az intézmények 5 évre kidolgozott stratégiai fejlesztési terv alapján működnek, amelynek 

megvalósulásáról rendszeresen beszámolnak a fenntartónak. A jó gyakorlatokat 

megosztják társintézményekkel. 

D2_5 A fenntartói testületek számára biztosítottak egyházmegyei, egyházkerületi szinten, vagy 

országosan olyan szakemberek, akikhez fordulhatnak a fenntartói feladatellátással 

kapcsolatos pedagógiai-szakmai, gazdasági és jogi segítségért. 

D2_6 A hatékony együttműködés érdekében rögzítettek a fenntartói és intézményi jogkörök és 

feladatok. 

 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

J2 INTÉZMÉNYFENNTARTÓK TESTÜLETEINEK TÁMOGATÁSA 

J2_1 Az intézményfenntartói ismeretek a lelkészképzés részét képezik. Az intézményfenntartó 

lelkészek számára a lelkésztovábbképzés rendjébe illesztett intézményfenntartói 

továbbképzés biztosított. 

J2_2 Az intézményfenntartók testületei részére intézményfenntartói tanfolyam biztosított. Új 

intézmény alapítása, fenntartói jogának átvétele, illetve új személyek vezető tisztségbe 

kerülése esetén a tanfolyam elvégzése feltételként köthető ki. 

J2_3 A MRE iránymutatásait továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon, kerekasztal-

beszélgetéseken ismerik meg a fenntartók és az intézményvezetők. 

J2_4 Rendszeres intézményfenntartói szakmai értekezletek szervezése biztosított országosan és 

regionálisan. 

 

3. REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KERESZTYÉN IDENTITÁSA ÉS 

ARCULATA 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 
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A3 HITELES KERESZTYÉN PEDAGÓGIAI IDENTITÁS 

A3_1 Minden intézményben hiteles keresztyén pedagógiai munka folyik. 

A3_2 Hitükben elkötelezett, szakmailag felkészült, hiteles vezetők irányítják intézményeinket. 

A3_3 Az intézmények vezetése egyszemélyes felelősséggel, ugyanakkor a fenntartóval szoros 

együttműködésben történik.  

Az intézményvezető és a fenntartó képviselője hitéleti stabilitással, megfelelő szakmai-

pedagógiai felkészültséggel rendelkezik. 

A3_4 A református köznevelési intézményekben kiváló szakemberek, olyan pedagógusok 

tanítanak és nevelnek, akik nyitottak a református keresztyén hitre, szeretik 

intézményüket, és azt a jó sáfár és gondos gazda odaadásával szolgálják.  

A3_5 Az intézmény vezetősége, a nevelőtestület tagjai, és a nem pedagógus alkalmazottak 

testvéri közösséget alkotnak. 

A3_6 A református köznevelési intézmények ismerik, azzal azonosulva elfogadják, és a szakmai 

autonómia megtartásával saját helyzetükre alkalmazni képesek a Magyarországi 

Református Egyház köznevelési küldetésnyilatkozatát és stratégiáját. 

 

 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

B3 KERESZTYÉN NEVELŐTESTÜLET 

B3_1 A nevelőtestületeket értékharmónia, normabiztonság és bizalmi légkör jellemzi. 

Intézményeikre keresztyén szellemi-lelki műhelyként tekintenek. 

B3_2 Krisztusi emberkép hatja át az intézményeinket, és szolgál a pedagógiai munka alapjául. 

B3_3 A pedagógusok Isten Igéjére alapozva, öntudatosan és korszerűen reflektálnak a 

hivatásetikai kérdésekre. Minden korban és társadalmi körülmény között megalkuvás 

nélküli válaszokat adnak. 

   B3_4 A köznevelés szereplői az értékőrző tudást és a jövőorientált kompetenciafejlesztést nem 

öncélnak tekintik, hanem a személyiségformálás felelős felnőtt keresztyén életre való 

felkészítése eszközének. 
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B3_5 A nevelőtestületek lelkigondozása, lelki közösséggé formálása hangsúlyos feladat, hiszen 

ők szolgálnak mintául a köznevelési intézmények nevelési folyamataiban. 

B3_6 A feladat- és tudásmegosztás hatékonyan működik mind a szakmai munkaközösségeken, 

mind a nevelőtestületen belül, valamint a köznevelési intézményrendszer szereplői között. 

 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

 

T3 A KERESZTYÉN ÉRTÉKREND ÉS NEVELÉS GYÜMÖLCSEI 

T3_1 A hitfejlődési fokozatoknak megfelelő hatások érik a gyermekeket és fiatalokat. 

T3_2 Az iskolában minden egyes tanuló minden nap átéli a találkozás/a szív megérintése/a 

felismerés élményét.  

T3_3 A tanulók képessé válnak az embertárs és társadalom szükségleteinek felismerésére, erre 

megfelelően reagálni készek. A segítségnyújtás keresztyén életük természetes részévé 

válik. 

T3_4 A református intézményben egymás kölcsönös szeretete és tisztelete, az evangéliumi 

tanítás hatja át a fenntartó, pedagógus, tanuló, szülő közötti kommunikációt.  

T3_5 A református köznevelési intézményekben nevelt vagy tanuló gyermekek és fiatalok szülei 

fontosnak tartják a református keresztyén nevelést. 

T3_6 A református oktatási/nevelési intézményekben tanulók szüleinek nagy többsége egyetért 

az intézmény értékrendjével, nyomon követi és támogatja az ott folyó munkát, aktívan 

részt vesz az intézményi, gyülekezeti alkalmakon. 

T3_7 A református köznevelésben részvevő tanulók életében egyre növekvő igény a református 

közösségekbe való beépülés a köznevelési idő alatt és után.  

T3_8 A református köznevelésben részvevő tanulók életében egyre növekvő igény a református 

közösségekbe való beépülés a köznevelési idő alatt és után.  

T3_9 A gyülekezeti tag maga és családja számára keresztyéni kötelességének tartja lehetőség 

szerint református intézménybe járatni gyermekeit. 

T3_11 A gyülekezetbe integrált szülők egyháztaggá, egyházfenntartókká lesznek. 

T3_12 A református hallgatók aktív tagjai a református egyetemi gyülekezetnek. 
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4. EMBERI ERŐFORRÁSFEJLESZTÉS 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

E4 INTÉZMÉNYVEZETŐK 

E4_1 Hitükben elkötelezett, szakmailag felkészült, hiteles vezetők irányítják intézményeinket. 

E4_2 A református köznevelési intézmény vezetője – jogszabályi ütemezésnek megfelelően – 

keresztyén köznevelési intézményvezetői szakvizsgával rendelkező pedagógus.  

E4_3 A mindenkori intézményvezetők folyamatos szakmai megújulását és az utánpótlás kiválasztását 

a fenntartó és az országos egyház ösztönző tényezők alkalmazásával támogatja. 

E4_4 Az intézményvezetők továbbképzése, belföldi és külföldi keresztyén szakmai tapasztalatcsere 

lehetősége országos szinten szervezett. 

 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

F4 INTÉZMÉNYI LELKÉSZ 

F4_1 Az iskolalelkész szerepének meghatározása, státuszának és feladatkörének leírásának 

elkészül (feladatkör, kompetenciák, képzettség)  

F4_2 Intézményi lelkész alkalmazása megtörténik, 100-250 fő létszámú intézmény esetén 

legalább félállásban, 250 vagy annál nagyobb létszámú intézmény esetén teljes állásban. 

Elsődleges feladatköre az intézmény lelki arculatának támogatása, diákok, munkatársak 

lelki életének kísérése, és a kapcsolódó református egyházközségekkel való 

kapcsolattartás, az intézmény és egyházközség(ek) közötti együttműködés segítése.  

F4_3 Az intézményi lelkészek a lelkészi diplomájuk mellett szakirányú pedagógiai végzettséggel 

is rendelkeznek. 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

H4 HUMÁNERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS MEGBECSÜLÉSE 

H4_1 Köznevelési intézményeink számára saját utánpótlásnevelés folyik a gyülekezetek, a 

köznevelési és a református felsőoktatási intézmények közreműködésével. 
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H4_2 A református köznevelési intézményekben biztosított a szakszerű, minőségi emberi 

erőforrás valamennyi tevékenységi területen. Szakos ellátottság érdekében utazótanár 

hálózat kiépítése és működtetése történik. 

H4_3 Egységes szempontrendszer alapján kialakított intézményi, fenntartói, egyházmegyei, 

egyházkerületi és országos pedagógus elismerésrendszer. 

H4_4 Jubileumi jutalom egységes szabályozással működik. 

H4_5 Egyházi szinten kidolgozott a fenntartható hűségjutalmi rendszer a munkaerő megtartása 

érdekében. 

H4_6 Református köznevelési intézmények részére -szükség esetén - tanárlakások/szolgálati 

lakások fenntartása, a szakszerű, minőségi emberi erőforrás biztosítása érdekében. 

H4_7 A hitoktatói és vallástanári életpálya pedagógus életpályához igazítása történik. 

 

5. ANYAGI ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

O5 ANYAGI ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 

O5_1 Magyarországi Református Egyház Zsinata megteremti Református Oktatási Stratégia  

kiépítéséhez szükséges jogszabályi, pénzügyi feltételeket. 

O5_2 Országos Védőháló létrehozása három együttműködő alappal: Országos segélyalap, 

Országos biztonsági alap, Országos fejlesztési alap. 

O5_3 Egységes fenntartói és intézményi köznevelési számviteli rendszer kialakítása történik. 

   O5_4 Gazdasági monitoringrendszer kialakítása és működtetése történik. Az 

intézményfenntartók és intézmények hathatós támogatást kapnak a gazdasági és 

törvényességi feladataik ellátásában. 

 O5_5 Azoknál az intézményeknél, ahol hosszú távú használati jog került átadásra 

intézményalapítás előtt, vagy szükség szerint működés közben rögzíteni kell az 

infrastrukturális beruházások okozta értéknövekedéskezelésének módját. Ez esetben meg 

kell állapítani a használati jog értékének illetve az infrastrukturális beruházás értékének az 

arányváltozásait. 

 O5_6 Szakemberek bevonásával felkutatni a kiegészítő gazdálkodás helyi lehetőségeit, 

segítséget nyújtani a szükséges üzleti tervek készítéséhez. Külső anyagi erőforrások, 

pályázatok felkutatása, szakszerű pályázati környezet kialakításához az 

intézményfenntartók és intézmények támogatása történik. 
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O5_7 Az intézményfenntartó egyházközségek lelkipásztorainak javadalma lehetőleg 

összhangban van a református fenntartású iskolák hitoktatóinak fizetésével. A református 

hitoktatók és vallástanárok a pedagógus életpályához illeszthetők. 

O5_8 A fenntartó támogatja és anyagi erőforrással is elősegíti az intézményrendszeren belüli és 

nemzetközi szakmai és szervezeti kapcsolatokat. 

 

6. PEDAGÓGIAI TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

C6 KERESZTYÉN PADAGÓGIAI TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK 

C6_1 A keresztyén pedagógia tartalma jól meghatározott és minden pedagógus számára ismert. 

C6_2 Rendelkezésre állnak olyan korszerű stratégiai és szakmai dokumentumok, digitális és 

nyomtatott taneszközrendszerek, segédletek, melyek tartalmazzák a magas szintű 

keresztyén pedagógiai, szakmai, tantárgyi munka, a kompetenciafejlesztés, a 

személyiségformálás, a lelki élet kísérésének elvi alapjait és gyakorlati szempontjait. Az új 

tartalmak készítése mellett a meglévő ismeretek hálózatos, holisztikus kapcsolódásának 

megteremtésével készülnek. Ez támogatja a pedagógusok, a gyermekek és a tanulók 

élethosszig tartó fejlődését, a belső és külső tudásmegosztást. 

C6_3 A szakmai dokumentumok és az intézményi gyakorlat korszerű kompetencia-szemléletet 

követ, amely olyan értelemben gyermekközpontú, hogy a tanuló fejlődése irányából 

határozza meg saját feladatait, és egyeztethető a keresztyén emberszemlélettel.  

C6_4 Az odafordulás pedagógiája az intézményrendszer egészét átható szemlélet. 

C6_5 A református köznevelési intézmény széleskörűen értelmezett keresztyén 

családpedagógiai koncepció alapján dolgozik és szervezi tevékenységeit. 

C6_6 A magasszintű tanórai munkát szervesen kiegészítik a tanórán kívüli illetve 

tehetséggondozó tevékenységek. A kognitív fejlesztéssel elválaszthatatlanul együtt jár a 

tanulók lelki, hitbeli, szociális fejlődésének ösztönzése. 

C6_7 A református intézményekbe járó tanulók szülei számára könnyen hozzáférhető, 

olvasmányos, a keresztyén pedagógia és a gyermeknevelés elvi és gyakorlati kérdéseivel 

foglalkozó könyvek, füzetek, kiadványok, speciális honlap érhető el. 

C6_8 Rendelkezésre áll olyan, a református keresztyén nevelés önmeghatározásán alapuló 

standardizált mérése-értékelési eszközrendszer, amely alkalmas az intézmények 

eredményességének mérésére. 
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Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

G6 REFORMÁTUS PEDAGÓGUS-KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS RENDSZERE 

G6_1 A református pedagógusképzés rendszere figyelembe veszi a valós, adatolható 

helyzetképet, igényeket, a református oktatási stratégiát, és ezt támogató képzési és 

továbbképzési rendszert alakít ki. 

G6_2 Az intézmények évi rendszerességgel vesznek igénybe a képzési kínálatból református 

keresztyén értékrendet közvetítő, hitéletet támogató képzéseket, illetve szaktanácsadói 

segítséget. 

G6_3 A pedagógus továbbképzések segítik az egységes nevelőközösségek kialakulását, a 

református intézmények református „arculatának” tartalmi és gyakorlati megerősítését. 

G6_4 A református köznevelési rendszer országos működését az országosan szervezett 

pedagógiai szakmai szolgáltatások, a szakszolgálat, a református tehetséggondozó 

szervezetek, az akkreditált továbbképzések, a szaktanácsadás, a bázisintézményi 

hálózatok, és a tudásmegosztás egyéb formái támogatják. 

G6_5 A református pedagógus-továbbképzéseket az összes érintett református szervezet 

(köztük a református felsőoktatási intézmények, RPI, R-EGYMI) tevékeny 

közreműködésével működő, az állam által elismert szakmai konzorcium szervezi. 

G6_6 A személyes és online pedagógus szakmai fórumok biztosítják a pedagógiai-módszertani 

innovációk ösztönzését és elterjesztését. A jól működő tájékoztatási csatornákat 

biztosítják a nemzetközi gyakorlatból, a tudományos eredményekből, és a felsőoktatásból 

származó ismeretek hozzáférhetőségét és alkalmazhatóságát. 

 

 

7. INTÉZMÉNYEK BELSŐ ÉS KÜLSŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

P7 INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

P7_1 A református intézmények kapcsolatrendszerüket Kárpát-medencei dimenzióban építik ki, 

fejlesztik. Összetartozásukat a Kárpát-medencei közös rendezvényeken való aktív 

részvétellel is megélik. Intézményeink számára többletet jelent a jól működő Kárpát-

medencei református iskolarendszerhez tartozás. 
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P7_2 Az egymáshoz területileg közel lévő intézmények ismerik egymást, és rendszeres 

kapcsolatot tartanak mind horizontális, mind vertikális intézményi szinten. 

P7_3 Közös fórumok, rendezvények szolgálják országos és regionális lefedettséggel a 

tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megosztását, a hálózati tudásmegosztást.  

P7_4 Mentori hálózat működik az adott fenntartóhoz tartozó, illetve adott kistérségben lévő 

intézmények között. 

 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

K7 INTÉZMÉNYEK ÉS A HELYI EGYHÁZKÖZSÉG KAPCSOLATA 

K7_1 A református köznevelési intézmények és a helyi egyházközségek kapcsolata kölcsönös 

tiszteleten, rendszeres párbeszéd és együttműködésen alapul. Több találkozási felület 

biztosított a pedagógusok és a gyülekezet között, hogy megismerjék egymást.  

K7_2 A fenntartók és az intézmények közössége befogadó nyitottsággal és a református értékek 

továbbadásának szándékával fogadja a gyermekeket, tanulókat.  

K7_3 A helyi egyházközség és a helyi intézmény kapcsolatát missziói területnek tekintik, mert 

mind a gyermekek, mind szüleik megszólíthatókká válhatnak a gyülekezet számára. Az 

intézmény pedagógusai hozzájárulhatnak az egyházközség szolgálatához. 

 

8. INTÉZMÉNYI SZERVEZETFEJLESZTÉS, INTÉZMÉNYRENDSZER-FEJLESZTÉS 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

M8 INTÉZMÉNYI MARKETING 

M8_1 A Magyarországi Református Egyház folyamatos feladatának tartja a református 

köznevelési intézményrendszer ismertségének és elismertségének előmozdítását. 

M8_2 Egységes segédlet készül ahhoz, hogy minden református köznevelési intézmény 

megalkothassa saját arculati kézikönyvét. 

M8_3 Az intézmények támogatást kapnak a tudatos intézményi marketing az arculat 

kialakításában. 

  M8_4 Református intézmények eredményei és eseményei széles szakmai és társadalmi körben 

ismertté válnak.  
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  M8_5 Különböző élethelyzetre felkészítő kommunikációs tréning szervezése történik 

intézményfenntartók és intézményvezetők részére. 

 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

N8 INTÉZMÉNYI SZERVEZETFEJLESZTÉS ÉS INTÉZMÉNY-RENDSZER FEJLESZTÉS 

N8_1 Református intézményi akkreditáció-felkészítő és akkreditációs folyamat elemei 

elkészülnek és bevezetésre kerülnek. 

N8_2 Az egységes külső intézményrendszer megteremtésével egyidejűleg az intézmények belső 

szervezetfejlesztésükre is figyelmet fordítanak. Az intézmények tudatosan tervezik a 

keresztyén szervezeti kultúra megerősítését. 

N8_3 A fokozatos testületek szintjén országos és regionális lefedettséggel oktatástámogató 

rendszer épül ki. 

   N8_4 Református pedagógus érdekképviselet és református országos szülői szervezet működik. 

  N8_5 Online felület működése segíti az intézményi szervezetfejlesztést és intézmény-

rendszerfejlesztést. 

  N8_6 A Magyarországi Református Egyház Zsinata biztosítja a Református Oktatási Stratégia 

(PDCA-elv szerinti) fenntartásának személyi, szakmai és gazdasági feltételeit. 

 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

I8 TANÁRKÉPZÉS és TANÁRUTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSA 

I8_1 A református pedagógusképzés rendszere figyelembe veszi a valós, adatolható 

helyzetképet, igényeket, a református oktatási stratégiát, és ezt támogató képzési és 

továbbképzési rendszert alakít ki. 

I8_2 Református köznevelési és felsőoktatási intézmények közös adatbázist működtetnek a 

pedagógus hallgatókról, illetve pedagógus igényekről. 

I8_3 Tanárképző egyetemei városokban a református hallgatók számára kollégiumok működnek. 

A kollégiumokban lehetőség nyílik mind tudományos, mind hitbeli kérdésekben elmélyülni 

és ezzel megerősödni a keresztyén értelmiségi szerepben. 
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  I8_4 Kiszámíthatóan finanszírozott Református Ösztöndíjrendszer épül ki három kulcsterületre 

koncentrálva: 

 református diákok a református felsőoktatásba a református köznevelést segítő 

szakterületeken  

 református pályakezdő pedagógus a református intézményekbe. 

 református pedagógus hallgatói ösztöndíj rendszer 

I8_5 Továbbképzési konzorcium által akkreditált és támogatott gyakorló-intézményhálózat segíti 

a pedagógus jelölteket. A gyakorlati helyként is működő intézmények kulcsszerepet 

vállalnak a végzős hallgatók egyházi munkahelyre való irányításában. 

I8_6 Református (pedagógus) állásportál működtetése. 

I8_7 Az egyetemi gyülekezetek tevékeny részvétele a tanárképző egyetemi/főiskolai karok 

életében. 

 

9. KÜLSŐ SZAKMAI KAPCSOLÓDÁSI PONTOK ÉS KAPCSOLATRENDSZER 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

R9 KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZER 

R9_1 Minden református egyházközség partneri vagy patrónusi kapcsolatot épít ki legalább egy 

református köznevelési intézménnyel, hogy a református intézményeink ethoszát a 

gyülekezeteink is támogathassák. 

R9_2 A református egyházközség számontartja, és nyomonköveti a fokozatos intézményekbe a 

gyülekezetből járó fiatalokat. Javasolt az egyházi intézmények vasárnapjának kijelölése, 

amely jó alkalom a gyülekezet-intézmény kapcsolatápolásra. 

   R9_3 A református intézmények pedagógusai tevékeny tagjai egy gyülekezetnek, és legalább 

egy, az intézményhez vagy egyházunkhoz kötődő egyesületnek, alapítványnak. 

   R9_4 A református köznevelési intézmények a helyi társadalomban tevékeny és értékközvetítő 

szerepet töltenek be. 

   R9_5 Az egyházunkhoz kötődő országos civil szervezetek szoros és folyamatos kapcsolatot 

tartanak intézményeinkkel, kölcsönösen segítik és támogatják egymás tevékenységét. 

R9_6 A református egyházi fenntartású rekreációs, lelki és testi feltöltődést kínáló helyszínek 

infrastrukturális és programkínálatának, valamint az oktatás-nevelési intézmények iskolán 

kívüli programszükségletének összehangolt tervezése folyik. 
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R9_7 A református szakképzéshez kötött gyakorlati helyként prioritást élvezzenek a református 

fenntartású vagy értékrendű gyakorlati helyszínek. 

 

10. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

Reménységünk az, hogy a stratégia megvalósítása, az egységes szemlélet, a pedagógiai-

módszertani-, szervezeti fejlesztések, a hitbeli elköteleződés megerősödése következtében: 

S10 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

S10_1 Minden református köznevelési intézmény, amely teljesíteni tudja a nemzetközi 

kapcsolatokhoz szükséges minimális feltételrendszert, segítséget kapjon ilyen kapcsolatok 

kialakításához. 

S10_2 A nemzetközi kapcsolatok és az önkéntesség ösztönzése az információk áramlásának 

elősegítésével történik. Egy minden református oktatási intézmény számára elérhető 

adatbázis és levelezési rendszer működtetése a lehetséges külföldi, határon túli vagy 

belföldi szakmai, együttműködési, vagy önkéntes munkalehetőségekről.  

S10_3 Tervezett nemzetközi kapcsolatok alakulnak ki az intézményrendszer intézményeiben. Az 

intézmények biztonsággal tudnak tájékozódni a nemzetközi partnerek szakmai 

tevékenységéről, intézményi kapcsolatok lehetőségéről. 

 S10_4 Egyre több pedagógus és diák bekapcsolódik a nemzetközi rendezvények és kapcsolatok 

által nyújtott, számukra releváns tevékenységekbe. 

 S10_5 A Magyarországi Református Egyház hivatalos nemzetközi kapcsolatain keresztül segítik 

a nyelvtanárok célnyelvi területre kiküldését, valamint a pedagógusok, 

intézményvezetők nemzetközi intézményi kapcsolatainak kialakítását és fenntartását. 
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ÚJ ÉNEKESKÖNYVRŐL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉS TÁRGYÁBAN (ZS.-
40/2018.11.22.) 
 

 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata az új énekeskönyv tárgyában tett előterjesztést elfogadja. 
 
 
Budapest, 2018. 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 REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET (RPI) IGAZGATÓI MEGBÍZÁSA 
TÁRGYÁBAN (ZS.-41/2018.11.22.) 
 

 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye 
(1995. évi I. törvény) 57. § (2) bekezdés alapján dr. Szontagh Pál igazgatói megbízását a Református 
Pedagógiai Intézet (RPI) igazgatói tisztségére további ötévi időtartamra (2019. augusztus 1. — 2024. 
július 31.) megerősíti. 
 
 
Budapest, 2018. 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 2020. ÉVI KÖTELEZŐ PERSELYADOMÁNY KEDVEZMÉNYEZETTJÉRŐL (ZS.-
42/2018.11.21.) 
 

 
A Zsinat Elnöksége javasolja, hogy a 2020. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése a 
Balatonakarattyai Református Egyházközség (Dunántúli Református Egyházkerület) javára legyen 
meghirdetve. 
 
 
Budapest, 2018. 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 ZSINAT ÉS A ZSINATI TANÁCS 2019. ÉVI ÜLÉSEINEK ÜTEMEZÉSE TÁRGYÁBAN 
(ZS.-43/2018.11.22.)  
 

 
Február 20. (szerda)   Zsinati Tanács ülése  
Április 10. (szerda)   Zsinat ülése 
Május 8. (szerda)   Zsinati Tanács ülése 
November 20-21. (szerda-csütörtök)     Zsinat ülése  
December 11. (szerda)                Zsinati Tanács ülése  
 
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadja a Zsinat és a Zsinati Tanács 2019. évi üléseinek 
ütemezését azzal, hogy szükség szerint további zsinati tanácsi ülések hívhatók össze az év folyamán. 
 
 
Budapest, 2018. november 22. 
 
 
 
____________________________                                                           __________________________ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


