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Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

elnök: Dr. Kustár Zoltán 
tel.: 52/518-575, e-mail: kustar.zoltan@drhe.hu 

 
 

 
Határozatok tára 

 
2020. január 29. 

 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 1/2020.01.29. sz. határozata: A kuratórium 
az alapítvány 2019. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja. 

A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 2/2020.01.29. sz. határozata: A kuratórium 
az Alapítvány 2020. évi Munkatervét az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal (lásd 
jelen jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)  egyhangúlag elfogadja. 

A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 3/2020.01.29. sz. határozata: A kuratórium 
az Alapítvány 2020. évi költségvetését az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal (lásd 
jelen jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) egyhangúlag elfogadja. 

A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 4/2020.01.29. sz. határozata: A kuratórium 
az alapítvány 2020. évi pályázati kiírásait az írásbeli előterjesztésekkel egyező 
tartalommal (lásd jelen jegyzőkönyv 12–15. sz. mellékleteit) egyhangúlag jóváhagyja, és 
felhatalmazza a kuratórium elnökét a pályázati  kiírások közzétételére. 

 
 

2019. október 3. 
 

A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 10/2019.10.03. sz. határozata: A 
kuratórium  a „Pro Unitate in Christo” Díj adományozása tárgyában egyhangúlag úgy 
határoz, hogy a díjat 2019-ben dr. Kránitz Mihálynak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
tanszékvezető egyetemi tanárának adományozza. A díj átadására a II. Debreceni 
Ökumenikus Napok keretében, 2019. november 14-én kerül sor a Kollégium Dísztermében. 

 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 11/2019.10.03. sz. határozata: A 
kuratórium a Gonda László által benyújtott írásbeli előterjesztéssel egyezőleg az 
Alapítvány, a DRHE és a KRE közös szervezésében megvalósítandó II. Debreceni 
Ökumenikus Napok konferenciájának tervezetét egyhangúlag jóváhagyja. 

 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 12/2019.10.03. sz. határozata: A 
kuratórium a II. Debreceni Ökumenikus Napok előzetes költségkalkulációját 1.210.200 Ft 
végösszeggel jóváhagyja azzal, hogy a megnövekedett kiadásokat a Kuratórium a 
költségvetési tartalékból való átcsoportosítással fedezze. 

 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 13/2019.10.03. sz. határozata: A 
kuratórium egyhangúlag támogatja Prém Alexandra doktorandusz hallgató kutatói 
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ösztöndíjának útiköltségére és biztosításának költségeire vonatkozó támogatási kérelmét, 
az előzetes kalkulációnak megfelelően, de legfeljebb 480.000 Ft értékhatárig.  
A támogatott kötelezettsége a program megvalósulása után a tanulmányútról szakmai 
beszámoló benyújtása az alapítvány kuratóriuma számára. 
 

 
 

2019. április 24. 
 

A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 8/2019.04.24. sz. határozata: A kuratórium  
a „Pro Unitate in Christo” díjhoz tartozó plakett tervének módosított változatát 
egyhangúlag elfogadja, és jóváhagyja tíz darab  plakett megrendelését. 

 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 9/2019.04.24. sz. határozata: A kuratórium 
a 2019. évre kiírt  pályázatok támogatása tárgyában javasolt előterjesztést az írásbeli 
előterjesztéssel egyezőleg, jelen jegyzőkönyv 4. sz. mellékletében leírtak szerint 
egyhangúlag elfogadja, és felhatalmazza a kuratórium elnökét a pályázati támogatói 
okiratok elkészítésére és a pályázók  részére való kiküldésére. 

 
 

2019. február 14. 
 

A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 1/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium 
felhatalmazza a kuratórium elnökét és alelnökét a „Pro Unitate in Christo” díjhoz tartozó 
plakett tervének módosításáról további egyeztetések lefolytatására, továbbá a 
módosítások megjelenítése után a plakett megrendelésére. 
 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 2/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium 
az alapítvány 2018. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja. 
 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 3/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium 
a felügyelőbizottság jelentése alapján az alapítvány 2018. évi gazdálkodásáról benyújtott 
pénzügyi beszámolót 135.100.000.- Ft mérlegfőösszeggel és 6.347.000.- Ft eredménnyel 
egyhangúlag elfogadja. 
 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 4/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium 
az alapítvány 2019. évi munkatervét és költségvetését az alábbi módosításokkal 
egyhangúlag elfogadja: a 6.1.4. sorba 400.000 forint helyett 600.000 forint kerül,  illetve a 
2.4. sorba nettó 300. 000 Ft kerül, és ennek járulékai külön sorban feltüntetésre kerülnek. A 
Kuratórium úgy határoz, hogy a Pro Unitate in Christo díj adományozási rendjét úgy 
módosítja, hogy egyértelmű legyen belőle, hogy a kitüntetettet nem terhelik a díjhoz járó 
pénzjutalom járulék- és adóterhei. 
 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 5/2019.11.14. sz. határozata: A kuratórium 
az alapítvány 2019. évi pályázati kiírásait egyhangúlag jóváhagyja, és felhatalmazza a 
kuratórium elnökét a pályázatok kiírására. A kuratórium egyúttal felhatalmazza az 
elnökséget a DRK tagintézményei által benyújtott pályázatok előzetes elbírálására. 
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A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 6/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium 
az „Így jöttem” című rendezvénysorozat két programjára benyújtott pályázati kérelmet 
egyhangúlag támogatja. 
 
A Both Antal Alapítvány kuratóriumának 7/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium 
az „Utazó szeminárium Erdélybe” címen benyújtott pályázati kérelmet egyhangúlag 
támogatja. 
 

 
 

2018. november 5. 
 
 

A Kuratórium 16/2018.11.05. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy 
az alapítvány által létrehozandó „Pro Unitate in Christo” díj adományozásának 
rendje tárgyában benyújtott tervezetet a javasolt módosításokkal egyhangúlag 
jóváhagyja. 
 
 A Kuratórium 17/2018.11.05. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
„Pro Unitate in Christo” plakett Győrfi Ádám által benyújtott költségvetését 
egyhangúlag elfogadja, és a plakett megrendeléséről a kuratórium a tervek 
ismeretében fog határozni. 

 

 
 
 

2018. május 14. 
 

A Kuratórium 8/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
Magyar Női Unió „Keresztyénség Európába” címmel konferencia sorozat 
szervezésére benyújtott pályázatát egyhangúlag támogatja. 
 
A Kuratórium 9/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy 
Kovács Szilárd orgonaművész „Három ökumenikus ének alternatív letétekkel” című 
kiadványának nyomdaköltségeire benyújtott  pályázatát egyhangúlag támogatja. 
 
A Kuratórium 10/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
Keresztyén Értelmiségiek Szövetsége kulturális rendezvények, filmvetítések 
szervezésére  benyújtott  pályázatát egyhangúlag támogatja. 
 
A Kuratórium 11/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
DRHE Újszövetségi Tanszéke által a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencián való 
részvétel költségeire benyújtott  pályázatot egyhangúlag támogatja. 
 
A Kuratórium 12/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
Dóczy Gimnázium által ökumenikus vonatkozású tantestületi kirándulás 
szervezésének költségeire  benyújtott  pályázatot egyhangúlag támogatja. 
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A Kuratórium 13/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
DRK  Gimnáziuma  által  ökumenikus jellegű iskolai kirándulás szervezésének 
költségeire benyújtott  pályázatot egyhangúlag támogatja. 
 
A Kuratórium 14/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
DRHE Katechetikai Központja  által  ökumenikus jellegű katechetikai szakmai nap 
szervezésének költségeire benyújtott  pályázatot egyhangúlag támogatja. 
 
A Kuratórium 15/2018.05.14. sz. határozata: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 
római tanulmányút szervezésére benyújtott pályázatot ebben a formában nem 
támogatja. A kuratórium a hasonló jellegű tanulmányutak támogatásának 
lehetőségeiről a későbbiekben elvi döntést kíván hozni. 

 

 
 

2018. február 19. 
 

A Kuratórium 1/2018. február 19. sz. határozata: A kuratórium úgy határoz, 
hogy a felkért szakértők írásos szakvéleményének ajánlásait követve Both Antal 
irodalmi hagyatékának begépeltetésétől és megjelentetésétől eltekint, s az erre 
elkülönített forrásokat a 2018. évi munkaterv végrehajtására, mindenek előtt egy 
balassagyarmati emléktábla felállítására, valamint Both Antal életrajzának 
publikálására csoportosítja át.  

 
 

A Kuratórium 2/2018. február 19. sz. határozata: A kuratórium az elnöknek 
azon intézkedését, miszerint dr. Szabadi Istvánt felkérte dr. Both Antal életrajzának 
megírására, egyetértőleg megerősíti.  

 
 

A Kuratórium 3/2018. február 19. sz. határozata: A kuratórium úgy határoz, 
hogy Both Antalnak hajdani iskolájában, a Balassagyarmati Balassi Bálint 
Gimnáziumban emléktáblát állít. A kuratórium a Győrfi Ádám szobrászművész által 
elkészített táblatervet elfogadja, és az emléktábla elkészítésével és felhelyezésével, a 
benyújtott költségvetés szerint, Győrfi Ádám szobrászművészt bízza meg. A 
kuratórium felkéri az elnököt, hogy az emléktábla felavatásának ünnepségét a 
2018. április 15. – május 15. közötti időszakban, minél több kuratóriumi tag 
részvételével szervezze meg.  

 

A Kuratórium 4/2018. február 19. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal 
Teológiai és Kulturális Alapítvány 2017. évi számviteli beszámolóját az írásbeli 
előterjesztéssel egyezőleg egyhangú, nyílt szavazással elfogadja. 

 
 

A Kuratórium 5/2018. február 19. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal 
Teológiai és Kulturális Alapítvány 2018. évi munkatervét az írásbeli előterjesztéssel 
és az elfogadott szóbeli előterjesztésekkel egyezőleg egyhangú, nyílt szavazással 
elfogadja. 
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A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 

munkaterve a  2018. évre 
 
Cél 1. Both Antal életrajzának 
feldolgozása, megjelentetése 

Költség Felelős Határidő 

1.1. Both Antal életrajzának megírása 100.000.- Szabadi I. 2018.07.30. 
1.2. Az életrajz megjelentetése: 320.000.- elnök 2018.12.31 

           1.2.1. szerkesztés, sajtó alá rendezés    60.000.-   
           1.2.2. nyomdai költségek 260.000.-   

1.3. Both Antal Wikipédia szócikk 
megjelentetése (magyar/angol) 

30.000.- elnök 2018.11.30. 

               1.3.1. megírása --- Szabadi I. 2018.09.30. 
              1.3.2. fordítása (angol) 15.000.- elnök 2018.10.31. 

              1.3.3. megjelentetés/feltöltés 15.000.- Németh Á. 2018.11.30. 

Összesen: 450.000.-   

 
Cél 2. Both Antal emléktábla állítása Költség Felelős Határidő 

2.1. Both Antal emléktábla készíttetése 600.000.- elnök 2018.03.31. 
2.2. Both Antal emléktábla elhelyezése 
volt iskolájában, Balassagyarmaton 

  90.000.- elnök 2018.06.30. 

               2.2.1. tábla szállítása, felhelyezése 60.000.-   
                2.2.2. avatási ünnepség költségei 30.000.-   

Összesen: 690.000.-   
 
 
Cél 3. Both Antal emlékdíj  
létrehozása 

Költség Felelős Határidő 

3.1. A DRHE Missziói és Felekezet-
tudományi Tanszékének javaslata a díj 
céljáról és az adományozás rendjéről 

 Gonda L. 2018.03.31. 

3.2. a javaslat kuratóriumi jóváhagyása --- elnök 2018.06.30. 
3.3. A díj első átadása a Both Antal 
konferencián  

300.000.- elnök 2018.11.30. 

Összesen: 300.000.-   
 
Cél 4. Both Antal ökumenikus  
konferencia-sorozat indítása, 
emlékkiállítás 

Költség Felelős Határidő 

4.1. A konferencia-sorozat profiljának és 
az első konferencia programjának 
kidolgozása 

--- Gonda L. 2018.04.30. 

4.2. kuratóriumi jóváhagyása --- elnök 2018.06.31. 
4.3. A konferencia lebonyolítása 700.000.- tanszék 2018.11.30. 
4.4. Both Antal emlékkiállítás 
összeállítása 

120.000.- Baráth B. 2018.11.30. 

4.4.1. dologi kiadás 50.000.-   
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Cél 4. Both Antal ökumenikus  
konferencia-sorozat indítása, 
emlékkiállítás 

Költség Felelős Határidő 

4.4.2. személyi kifizetések 70.000.-   
4.5. Both Antal emlékkiállítás megnyitása 
(a konferencia keretében) 

--- elnök 2018.11.30. 

Összesen: 820.000.-   
Cél 5. Rendszeres kutatói ösztöndíj 
létesítése 

Költség Felelős Határidő 

5.1. Az ösztöndíj céljának, futamidejének, 
támogatotti körének megállapítása 

--- elnök 2018.04.30. 

5.2. kuratóriumi jóváhagyása --- elnök 2018.06.30. 
5.3. Az ösztöndíj-szabályzat kidolgozása --- elnök 2018.12.31. 
 

5.4. kuratóriumi jóváhagyása   2019.01. 
5.3. Az ösztöndíjak első meghirdetése   2019.02. 

 
Cél 6. Pályázatok kiírása ökumenikus 
és felekezettudományi rendezvények, 
projektek támogatására* 

Költség Felelős Határidő 

6.1. A pályázatok céljának, meghirdetési 
periódusainak meghatározása 

--- elnök 2018.02.19. 

ökumenikus/felekezettudományi konferen-
ciák, kulturális rendezvények, szakkönyvek, 
kiadványok megjelentetésének támogatása 

470.000.-   

tudományos konferencián való részvétel, 
kutatási projektek támogatása(4 fő x 80.000.-) 

320.000.-   

ökumenikus vonatkozású középiskolai progra-
mok (pl. osztálykirándulások, oktatói 

tréningek, kreatív katekézis, pedagógus-
továbbképzések) támogatása 

900.000.-   

6.2. Az első pályázat(ok) meghirdetése   2018.02.28. 
6.3. Pályázatok elbírálásának határideje   2018.06.30. 
6.4. Pályázati kifizetések (dologi kiad.)   2018.12.31. 

Összesen: 1.690.000.-   
 
6.5. Pályázati elszámolás   2019.01.15. 

 
 

A Kuratórium 6/2018. február 19. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal 
Teológiai és Kulturális Alapítvány 2018. évi költségvetését az írásbeli 
előterjesztéssel, valamint az alábbi módosítással egyezőleg egyhangú, nyílt 
szavazással elfogadja: A Pályázat (középiskolai programok támogatása) sorban a 
„450.000.- Ft” szövegrész helyébe a „900.000.- Ft” szöveg lép. 

 

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 
2018. évi költségvetése  
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               adatok ft-ban 

Bevétel (Ft-ban) Kiadás (Ft-ban) 

Pénzügyi műveletek 
bevétele 

6 947 415 Beruházás 600 000 

Állampapírok hozama 
kb. 4 500 USD 

1 125 000 Beruházás (emléktábla készítés) 600 000 

Állampapírok hozama 
17 hónap*4,05 %HUF 

5 822 415 Igénybevett szolgáltatások 2 880 000 
 

  Nyomdai költségek 260 000 

  Emléktábla elhelyezési költsége 
(szállítás, felhelyezés) 

60 000 

  Egyéb költség (táblaavatási 
ünnepség)  

30 000 

  Egyéb költség (konferencia 
lebonyolítása) 

700 000 

  Egyéb költség (emlékkiállítás 
dologi kiadásai) 

50 000 

  Pályázatok (konferencia, 
szakkönyv, kiadvány megjel.) 

470 000 

  Pályázatok (konferenciákon való 
részvétel) 

320 000 

  Pályázat (középiskolai 
programok támogatása) 

900 000 

  Bankköltség (számlakezelés 
költségei) 

90 000 

  Bérköltség 260 000 
 

  Megbízási díj (életrajz megírása) 100 000 

  Megbízási díj (szerkesztés) 60 000 

  Megbízási díj (fordítás) 15 000 

  Megbízási díj (megjelentetés, 
feltöltés) 

15 000 

  Megbízási díj (emlékkiállítás 
szervezése) 

70 000 

  Személyi jellegű kifizetés 300 000 

  Both Antal díj 300 000 
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  Bérjárulék 104 130 
 

  Megbízási díjak szociális 
hozzájárulási adója 

45 630 
 

  Both Antal díj szociális 
hozzájárulási adója 

58 500 

  Tartalék 2 803 285  

Összesen 6 947 415 Összesen 6 947 415 
 

 
 
 

A Kuratórium 7/2018. február 19. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal 
Teológiai és Kulturális Alapítvány 2018. évi munkatervében vállalt pályázatok 
kiírásának rendjére vonatkozó előterjesztést a szóbeli előterjesztéssel egyezőleg, 
egyhangú, nyílt szavazással elfogadja. 

 

 
2017. május 22. 

 
 
A Kuratórium 1/2017. május 22. sz. határozata: A Kuratórium az ülés jegyzőjének dr. 

Kustár Zoltánt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Ilyés Ilonát választja meg. 
 

A Kuratórium 2/2017. május 22. sz. határozata: A Kuratórium az írásbeli 
előterjesztéssel egyezőleg az ülés tárgysorozatát elfogadja.  

 
A Kuratórium 3/2017. május 22. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal Teológiai 

és Kulturális Alapítvány 2017. évi munkatervét az írásbeli előterjesztéssel és az 
elfogadott szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg, az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
Cél 1. Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány – honlap létrehozása 

Feladat Kiadás Felelős Határidő 

Honlap elkészítése  50.000.- elnök 2017.06.30. 
Honlap: angol verzió 50.000.- elnök 2017.06.30. 
 
Cél 2. Both Antal irodalmi tevékenységének irodalmi, teológiai értékelése 

Feladat Kiadás Felelős Határidő 

Both Antal hagyatékban szereplő 
műveinek teológiai és irodalmi 
értékelése, javaslat a megjelentetésre 
(internetes /nyomtatás) és sorrendjére 

80.000.- református lektor:  
dr. Szabadi István  
katolikus lektor: 
Takács József 

2017.09.30. 

A hagyatékban nem szereplő Both Antal 
művek és történeti dokumentumok 
beszerzése (pl. Balassagyarmat) 

50.000.- dr. Szabadi István  2017.09.30. 

Cél 3. Both Antal irodalmi hagyatékának hozzáférhetővé tétele 
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Feladat Kiadás Kezdés Határidő 

Kéziratok begépelése, szerkesztés, 
tördelés.  1. ütem 

120.000.- 2017.10.01. 2017.12.31. 

 
Cél 1. Both Antal életrajzának tudományos feldolgozása 

Feladat  Kiadás Felelős Határidő 

tudományos ösztöndíj kiírása egy fő 
tudományos kutató számára 

 elnök 2017.10.01. 

jelentkezési határidő   2017.11.01. 
döntés a kutató személyéről  Bíráló Bizottság (Baráth 

B., Bitskey I., Bölcskei G., 
Kustár Z.) 

 
2017.11.15. 

előleg kifizetése 100.000.-  2017.12.31. 
költségvetési tartalék (dologi kiadás) 50.000.-  2017.12.31. 
 
beadási határidő   2018.04.30. 
(elbírálás, kifizetés) 100.000.- Bíráló Bizottság 2018.06.30. 

 
A Kuratórium 4/2017. május 22. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal Teológiai 

és Kulturális Alapítvány 2016. évi számviteli beszámolóját az írásbeli 
előterjesztéssel egyezőleg egyhangú, nyílt szavazással 

 
 

2017. január 24. 
 

A Kuratórium 1/2017. január 24. sz. határozata: A Kuratórium az ülés jegyzőjének dr. 
Kustár Zoltánt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Baráth Béla Leventét választja 
meg. 

 
A Kuratórium 2/2017. január 24. sz. határozata: A Kuratórium az írásbeli 

előterjesztéssel egyezőleg az ülés tárgysorozatát elfogadja.  
 
A Kuratórium 3/2017. január 24. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal Teológiai 

és Kulturális Alapítvány 2017. évi munkatervét az írásbeli előterjesztéssel és az 
elfogadott szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg, az alábbiak szerint 
elfogadja: 

 
Cél 1. Both Antal életrajzának tudományos feldolgozása 

Feladat  Kiadás Felelős Határidő 

tudományos ösztöndíj kiírása egy fő 
tudományos kutató számára (a 
megírásra jelentkezőket versenyez-
tetjük, a megbízást a győztes kapja) 

 elnök 2017.04.15. 

jelentkezési határidő   2017.05.15. 
döntés a kutató személyéről  Bíráló Bizottság (Baráth B., 

Bitskey I., Bölcskei G., Kustár Z.) 
2017.05.31. 

beadási határidő   2017.10.31. 
elbírálás, kifizetés 250.000.- Bíráló Bizottság 2017.12.15. 



10 
 

Cél 1. Both Antal életrajzának tudományos feldolgozása 

Feladat  Kiadás Felelős Határidő 

költségvetési tartalék  
(dologi kiadás) 

 
50.000.- 

  

Cél 2. Both Antal irodalmi tevékenységének feltérképezése, irodalmi, teológiai 
értékelése 

Feladat Kiadás Felelős Határidő 

Both Antal irodalmi munkásságának 
feltérképezése, a hagyatékban esetlege-
sen nem szereplő műveinek beszerzése 

80.000.- református lektor: dr. 
Szabadi István  
katolikus lektor: 
Takács József 

2017.03.31. 

Both Antal műveinek átolvasása, írásos 
teológiai és irodalmi értékelés készítése, 
javaslat a megjelentetés formájára 
(internetes/nyomtatás) és sorrendjére 
Cél 3. Both Antal irodalmi hagyatékának hozzáférhetővé tétele 
Feladat Kiadás Kezdés Határidő 
Kéziratok begépelése, szerkesztés, 
tördelés.  1. ütem 

120.000.- 2017.07.01. 2017.12.30. 

Cél 4. Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány – honlap létrehozása 
Feladat Kiadás Felelős Határidő 
Honlap elkészítése  50.000.-  2017.06.30. 
költségvetési tartalék (pl. angol verzióra) 50.000.-   
 
 

A Kuratórium 4/2017. január 24. sz. határozata: a Both Antal Teológiai és Kulturális 
Alapítvány 2017. évi költségvetését az írásbeli előterjesztéssel és az elfogadott 
szóbeli módosító indítvánnyal egyezőleg, a felügyelő bizottság előzetes 
jóváhagyásával, az alábbiak szerint elfogadja:     

                 

Bevétel (Ft-ban) Kiadás (Ft-ban) 
Pénzügyi műveletek bevétele 690.000 Igénybe vett szolgáltatások 90.000 
Állampapírok hozama (évi 2,6 
% =2600 USD 

 Bankköltség  
(számlakezelés költségei) 

90.000 

  Bérköltség 208.400 
  Megbízási díj  

(B.A. irodai munka) 
66.700 

  Megbízási díj (gépelés, szerk.) 100.000 
  Megbízási díj (honlap-készítés) 41.700 
  Személyi jellegű kifizetés 250.000 
  Tudományos ösztöndíj 250.000 
  Bérjárulék 41.600 
  Megbízási díjak szociális 

hozzájárulási adója 
41.600 

  Tartalék 100.000 
Összesen 690.000 Összesen 690.000 
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2016. november 9. 
 
A Kuratórium 1/2016. november 9. sz. határozata: A Kuratórium dr. Gaál Sándort 

választja meg az ülés jegyzőjének.  
 
A Kuratórium 2/2016. november 9. határozata: A Kuratórium az írásban kiosztott 

tervezettel és az elnök szóbeli indítványával egyezőleg az ülés tárgysorozatát 
elfogadja. 

 
A Kuratórium 3/2016. november 9. sz. határozata: A Kuratórium a szóbeli 

előterjesztéssel egyezőleg, az elnök jelölését megerősítve úgy határoz, hogy a 
kuratóriumi elnök helyettesének dr. Bölcskei Gusztávot választja meg. Helyettesként 
dr. Bölcskei Gusztáv az elnök akadályoztatása esetén jogosult a kuratóriumi ülés 
összehívásával és levezetésével kapcsolatban az elnök jogait és kötelességeit 
gyakorolni, valamint az alapítványt képviselni. A helyettes az elnökkel, az elnök 
akadályoztatása esetén a további helyettessel közösen az alapítvány bankszámlája 
felett rendelkezési jogot gyakorol.  

 
A Kuratórium 4/2016. november 9. sz. határozata: A Kuratórium a szóbeli 

előterjesztéssel egyezőleg, az elnök jelölését megerősítve úgy határoz, hogy a 
kuratóriumi elnök további helyettesének dr. Baráth Béla Leventét választja meg. Dr. 
Baráth Béla Levente az elnök akadályoztatása esetén, a Felügyelőbizottság előzetes 
hozzájárulásával dr. Bölcskei Gusztávval közösen az alapítvány bankszámlája felett 
rendelkezési jogot gyakorol.  

  
 
 


