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Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

elnök: Dr. Kustár Zoltán 
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Határozatok tára 
 

2022. április 11. 

A Kuratórium 1/2022.04.11. sz. határozata: A kuratórium a 2022. évre a P-1 pályázati 
kategóriában határidőre beérkezett pályázatok közül, az írásbeli előterjesztéssel 
egyezőleg, az alábbi pályázókat az alábbi támogatási összeggel támogatja: dr. Benyik 
György: 1.150.000.- Ft, Mezőgyáni Református Gyülekezet: 850.000.- Ft. A támogatottak a 
támogatási összeget a pályázatukban rögzített támogatási célra, az abban szereplő 
költségvetésnek megfelelően használhatják fel. Támogatottak a megjelent kiadványban 
vagy a megvalósított rendezvény szóróanyagaiban, plakátjain kötelesek az alapítványt 
támogatóként feltüntetni. 

A Kuratórium 2/2022.04.11. sz. határozata: A kuratórium a 2022. évre a P-2 pályázati 
kategóriában benyújtott pályázatok közül, az írásbeli előterjesztéssel egyezőleg, az alábbi 
pályázókat az alábbi támogatási összeggel támogatja: Mazsu Gyöngyi: 127.500.- Ft, 
Göbölösné Gaál Eszter: 230.000.- Ft. A támogatottak a támogatási összeget a pályázatuk-
ban rögzített támogatási célra, az abban szereplő költségvetésnek megfelelően használ-
hatják fel. Támogatottak szakmai beszámolóikban, a pályázattal összefüggésben kelet-
kezett publikációikban, illetve honlapfejlesztés esetén a fejlesztett honlapon kötelesek az 
alapítványt támogatóként feltüntetni. A kuratórium dr. Gonda László (DRHE – Missio et 
Oikumene Kutatóközpont) pályázatát a P-4 pályázati kategóriába sorolja át, a P-2 
pályázati keretösszegből fel nem használt 542.500.- forintot pedig, az elnök szóbeli 
indítványával egyezőleg, az alábbiak szerint csoportosítja át: P-1 kategória: 200.000.- Ft, 
P-4 kategória: 342.500.- Ft. 

A Kuratórium 3/2022.04.11. sz. határozata: A kuratórium a 2022. évre a P-3 pályázati 
kategóriában benyújtott pályázatok közül, az írásbeli előterjesztéssel egyezőleg, az alábbi 
pályázókat az alábbi támogatási összeggel támogatja: DRK Dóczy Gimnázium: 1.000.000.- 
Ft, DRK Gimnázium és Diákotthon: 1.000.000.- Ft, Debrecen-Nagyerdei Református Gyüle-
kezet – Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum: 500.000.- Ft. A támogatot-
tak a támogatási összeget a pályázatukban rögzített támogatási célra, az abban szereplő 
költségvetésnek megfelelően használhatják fel. Támogatottak a rendezvényről megjelenő, 
nyomtatott vagy elektronikus híradásaikban, beszámolóikban kötelesek az alapítványt 
támogatóként feltüntetni. A kuratórium a Szent Benedek Gimnázium és Technikum, 
valamint a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pályázatát 
nem támogatja. 

A Kuratórium 4/2022.04.11. sz. határozata: A kuratórium a 2022. évre a P-4 pályázati 
kategóriában benyújtott pályázatok közül a DRHE és ökumenikus partnerei pályázatot, a 
pályázó előzetes szóbeli kérésével egyezőleg, nem támogatja. A kuratórium a jelen ülésén 
meghozott 1/2022.04.11. sz. határozata értelmében dr. Gonda Lászlónak (DRHE – Missio 
et Oikumene Kutatóközpont) P-4 pályázati kategóriába átsorolt pályázatát, a 
2/2022.04.11. sz. határozata értelmében ebbe a kategóriába a P-2 pályázati keret marad-
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ványából átsorolt 342.500.- Ft összeget is felhasználva, 1.842.500.- Ft összeggel támogatja. 
Támogatott a támogatási összeget a pályázatában rögzített támogatási célra, az abban 
szereplő költségvetésnek megfelelően használhatja fel. Támogatott a pályázati támogatás 
révén keletkezett kiadványban és az arról szóló nyomtatott vagy elektronikus szakmai 
beszámolóiban, ismertetőiben köteles az alapítványt támogatóként feltüntetni. 

A Kuratórium 5/2022.04.11. sz. határozata: A kuratórium az elnök szóbeli előterjesz-
tésével egyezőleg a P-2 pályázati keretösszeg maradványából jelen ülés 2/2022.04.11. sz. 
határozata értelmében a P-1 pályázati kategóriához átsorolt 200.000.- Ft összeggel 
támogatja a DRHE Doktorandusz Önkormányzatának  a kuratóriumhoz technikai okokból 
késve beérkezett pályázatát. Támogatott a támogatási összeget a pályázatában rögzített 
támogatási célra, az abban szereplő költségvetésnek megfelelően használhatja fel. 
Támogatott a pályázati támogatás révén keletkezett kiadványban és az arról szóló 
nyomtatott vagy elektronikus szakmai beszámolóiban, ismertetőiben köteles az 
alapítványt támogatóként feltüntetni. 

2022. február 2. 

A Kuratórium 1/2022.02.02. sz. határozata: A kuratórium az alapítvány 2021. évi 
munkájáról szakmai beszámolót az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. 

A Kuratórium 2/2022.02.02. sz. határozata: A kuratórium az Alapítvány 2022. évi 
munkatervét az írásbeli előterjesztéssel és a P-3 pályázat keretösszegére vonatkozó elnöki 
módosító indítvánnyal egyező tartalommal egyhangúlag elfogadja. 

A Kuratórium 3/2022.02.02. sz. határozata: A kuratórium az Alapítvány 2022. évi 
költségvetését az írásbeli előterjesztéssel és a P-3 pályázati keretre vonatkozó elnöki 
módosító indítvánnyal egyező tartalommal egyhangúlag elfogadja. 

A Kuratórium 4/2022.02.02. sz. határozata: A kuratórium az alapítvány 2022. évi 
pályázati kiírásait az írásbeli előterjesztésekkel és a P-3 pályázatra vonatkozó elnöki 
módosító indítvánnyal egyező tartalommal egyhangúlag elfogadja, és felhatalmazza a 
kuratórium elnökét a pályázati  kiírások közzétételére. 

2021. október 12. 

A Kuratórium 1/2021.10.12. sz. határozata: A kuratórium úgy határoz, hogy Erbach 
Viola doktorandusz hallgató kampeni (Hollandia) doktori tanulmányútja költségeinek 
fedezetére 540.000.- Ft (azaz Ötszáznegyvenezer forint) összegű egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást ítél oda, melynek kiutalásáról 2021. november 15-éig gondoskodik. A 
támogatás fejében Erbach Viola kutatói munkájáról rövid szakmai beszámolót köteles 
2022. augusztus 15. napjáig a kuratórium részére benyújtani, doktori értekezésében, 
illetve a hollandiai tanulmányút során végzett kutatásainak eredményeit ismertető 
publikációiban pedig köteles a támogatás tényét és a támogató nevét feltüntetni. 

A Kuratórium 2/2021.10.12. sz. határozata: A kuratórium úgy határoz, hogy a III. 
Debreceni Ökumenikus Napok konferenciát a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemmel közösen 2021. december 14. napján rendezi meg, az Alapítvány 2021. évi 
költségvetésében erre elkülönített költségvetési keret terhére. A kuratórium a szóbeli 
előterjesztéssel egyezőleg az előadók körére vonatkozó személyi javaslatot elfogadja. 

A Kuratórium 3/2021.10.12. sz. határozata: A kuratórium az írásban benyújtott 
előterjesztés alapján egyhangúlag úgy határoz, hogy a Pro Unitate in Christo díjat a 2021. 
esztendőben dr. Benyik György római katolikus teológus számára ítéli oda. Dr. Benyik 
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György a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia megalapításával, folyamatos 
szervezésével hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a római katolikus és 
protestáns egyházak közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik 
elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez. A kuratórium 
felhatalmazza az elnököt arra, hogy az adományozásról dr. Benyik Györgyöt írásban 
értesítse, s amennyiben ő a díjat írásos nyilatkozata értelmében elfogadja, a díj 
átadásának ünnepélyes alkalmát szervezze meg. 

2021. február 23. 

A Kuratórium 1/2021.02.23. sz. határozata: A kuratórium az alapítvány 2020. évi 
munkájáról szóló írásban előterjesztett szakmai beszámolót (3. sz.  melléklet)  
egyhangúlag elfogadja. 

A Kuratórium 2/2021.02.23. sz. határozata: A kuratórium az Alapítvány 2021. évi 
munkatervét az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal (lásd jelen jegyzőkönyv 4. sz. 
melléklete)  egyhangúlag elfogadja. 

A Kuratórium 3/2021.02.23. sz. határozata: A kuratórium az Alapítvány 2021. évi 
költségvetését az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal (lásd jelen jegyzőkönyv 5. sz. 
melléklete)  egyhangúlag elfogadja. 

A Kuratórium 4/2021.02.23. sz. határozata: A kuratórium az alapítvány 2021. évi 
pályázati kiírásait az írásbeli előterjesztésekkel egyező tartalommal (6. sz. melléklet) 
egyhangúlag jóváhagyja, és felhatalmazza a kuratórium elnökét a pályázati  kiírások 
közzétételére. 

2020. október 7. 

A Kuratórium 5/2020.10.07. sz. határozata: A kuratórium az írásban benyújtott 
előterjesztés alapján egyhangúlag úgy határoz, hogy a Pro Unitate in Christo díjat a 2020. 
esztendőben dr. Bóna Zoltán református lelkész számára ítéli oda. A kuratórium 
felhatalmazza az elnököt arra, hogy az adományozásról dr. Bóna Zoltánt írásban értesítse, 
s amennyiben dr. Bóna Zoltán a díjat elfogadja, annak ünnepélyes átadását a DRHE 
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénye keretében, 2020. november 26-ára szervezze meg. 

A Kuratórium 6/2020.10.07. sz. határozata: A kuratórium a Dóczy Gimnázium 
pótpályázatának benyújtását, az eredeti támogatási összeg maradványának terhére, 
egyhangúlag támogatja. A kuratórium felhatalmazza a kuratórium elnökét, hogy a 
benyújtott pótpályázati anyagról elnöki hatáskörben döntsön. 

A Kuratórium 7/2020.10.07. sz. határozata: A kuratórium a Református Gimnázium 
által benyújtott, ökumenikus jellegű csapatépítő tantestületi kirándulásról  szóló 
pótpályázatot egyhangúlag támogatja. 

A Kuratórium 8/2020.10.07.sz. határozata: A kuratórium egyhangúlag támogatja a 
Bibliaprojekt Alapítvány által benyújtott módosított munkatervet a dokumentum 5. 
pontjának  kivételével, mindösszesen 1.500.000 Ft összeggel. 

A Kuratórium 9/2020.10.07. sz. határozata: A kuratórium egyhangúlag támogatja a 
bejrúti protestáns teológiai intézet megsegítésére irányuló előterjesztést, és felhatalmazza 
az elnököt, hogy amennyiben a TTRE, a DRHE és az alapítvány közös támogatási projektje 
megvalósul, az alapítvány részéről 1,8 millió forintot a TTRE számlájára utaljon át. A 
kuratórium a támogatás felhasználásának feltételeként azt kéri a TTRE-től és a DRHE-től, 
hogy az alapítvány neve a támogatottak előtt váljon ismertté, illetve az együttműködők 
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között jelenjen meg minden olyan híradásban, illetve írásos beszámolóban, ahol az 
adományozás ténye, illetve bármelyik másik adományozó neve is megjelenik. 

A Kuratórium 10/2020.10.07. sz. határozata: A kuratórium az Alapítvány 2020. évi 
módosított Munkatervét, amely egyúttal költségvetés módosítás is, az írásbeli 
előterjesztéssel egyező tartalommal (lásd jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)  egyhangúlag 
elfogadja. 

2020. január 29. 

A Kuratórium 1/2020.01.29. sz. határozata: A kuratórium az alapítvány 2019. évi 
munkájáról szóló szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja. 

A Kuratórium 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 Kuratórium 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 Kuratórium 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 Kuratórium 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 Kuratórium 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 Kuratórium 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 Kuratórium 13/2019.10.03. sz. határozata: A kuratórium egyhangúlag támogatja 
Prém Alexandra doktorandusz hallgató kutatói ösztöndíjának útiköltségére és biztosításá-
nak 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. 



5 
 

A Kuratórium 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 Kuratórium 9/2019.04.24. sz. határozata: A kuratórium a 2019. évre kiírt  
pályázatok támogatása tárgyában javasolt előterjesztést az írásbeli előterjesztéssel egye-
zőleg, 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 Kuratórium 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 Kuratórium 2/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium az alapítvány 2018. évi 
munkájáról szóló szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja. 

A Kuratórium 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 Kuratórium 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 Kuratórium 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. 

A Kuratórium 6/2019.02.14. sz. határozata: A kuratórium az „Így jöttem” című 
rendezvénysorozat két programjára benyújtott pályázati kérelmet egyhangúlag 
támogatja. 

A Kuratórium 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 tár-
gyában 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. 
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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 költsé-
geire  benyújtott  pályázatot egyhangúlag támogatja. 

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 1/2018.02.19. 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 2/2018.02.19. sz. határozata: A kuratórium az elnöknek azon 
intézkedését, miszerint dr. Szabadi Istvánt felkérte dr. Both Antal életrajzának megírására, 
egyetértőleg megerősíti. 

A Kuratórium 3/2018.02.19. 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 4/2018.02.19. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal Teológiai és 
Kulturális Alapítvány 2017. évi számviteli beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel 
egyezőleg egyhangú, nyílt szavazással elfogadja. 
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A Kuratórium 5/2018.02.19. 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. 

A Kuratórium 6/2018.02.19. 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 Kuratórium 7/2018.02.19. 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 1/2017.05.22. sz. határozata: A Kuratórium az ülés jegyzőjének dr. 
Kustár Zoltánt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Ilyés Ilonát választja meg. 

A Kuratórium 2/2017.05.22. sz. határozata: A Kuratórium az írásbeli előterjesztéssel 
egyezőleg az ülés tárgysorozatát elfogadja.  

A Kuratórium 3/2017.05.22. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal Teológiai és 
Kulturális Alapítvány 2017. évi munkatervét az írásbeli előterjesztéssel és az elfogadott 
szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg, egyhangú, nyílt szavazással módosítja. 

A Kuratórium 4/2017.05.22. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal Teológiai és 
Kulturális Alapítvány 2016. évi számviteli beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg egyhangú, nyílt szavazással elfogadja. 

2017. január 24. 

A Kuratórium 1/2017.01.24. sz. határozata: A Kuratórium az ülés jegyzőjének dr. 
Kustár Zoltánt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Baráth Béla Leventét választja meg. 

A Kuratórium 2/2017.01.24. sz. határozata: A Kuratórium az írásbeli előterjesztéssel 
egyezőleg az ülés tárgysorozatát elfogadja. 

A Kuratórium 3/2017.01.24. sz. határozata: A kuratórium a Both Antal Teológiai és 
Kulturális Alapítvány 2017. évi munkatervét az írásbeli előterjesztéssel és az elfogadott 
szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg elfogadja. 

A Kuratórium 4/2017.01.24. 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 elfogadja. 

2016. november 9. 

A Kuratórium 1/2016.11.09. sz. határozata: A Kuratórium dr. Gaál Sándort választja 
meg az ülés jegyzőjének.  

A Kuratórium 2/2016.11.09. határozata: A Kuratórium az írásban kiosztott tervezettel 
és az elnök szóbeli indítványával egyezőleg az ülés tárgysorozatát elfogadja. 

A Kuratórium 3/2016.11.09. sz. határozata: A Kuratórium a szóbeli előterjesztéssel 
egyezőleg, az elnök jelölését megerősítve úgy határoz, hogy a kuratóriumi elnök 
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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 4/2016.11.09. 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. 


