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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 

 
 

Beszámoló az Alapítvány 
2019. évben végzett munkájáról 

 
 
A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány a 2019-es esztendőre kidolgozott 
munkatervében maga elé tűzött célokat az alábbiak szerint valósította meg: 
 

Cél 1. Both Antal életrajzának feldolgozása, megjelentetése 

Dr. Szabadi István kutatásai alapján már 2018-ban elkészült a Wikipédia számára egy 
magyar nyelvű szócikk, dr. Kustár Zoltán tollából. 2019-ben megszületett ennek a 
szócikknek az angol fordítása, és dr. Németh Áron közreműködésével mindkét szócikk 
felkerül a magyar, illetve az angol nyelvű Wikipédiára. Az angol nyelvű változatban, a 
jóváhagyás érdekében, a Both Antalról és az Alapítványról szóló szócikkek összevonva 
jelentek meg. A Wikipédia mindkét verziót befogadta és nyilvánossá tette. 
 

költségvetési keretösszeg: 70.000.- Felhasználás: 60.000.- 
 

Cél 2. A Pro Unitate In Christo emlékdíj első kiadása 

A kuratórium 2018-ban alapította meg a „Pro Unitate in Christo” díjat, elfogadta az 
adományozás szabályait, és Győrfi Ádám szobrászművész elkészítette a díjhoz tartozó 
emlékplakett terveit, melyeket a kuratórium a 2019. február 14-ei ülésén fogadott el. A 
plakett legyártására a nyár végéig (10 példányban) megtörtént.  

A kuratórium a díjat elsőként dr. Kránitz Mihály római katolikus teológusnak ítélte 
oda, és azt a II. Debreceni Ökumenikus Napok keretében át is adta. A kitüntetés komoly 
elismerést kapott a konferencia résztvevőitől, maga a kitüntetett a díjazás tényét és az 
emlékplakett fotóját a 2020-ban megjelentetett „Keresztény egység” című szakkönyvének 
hátsó borítóján meg is jelenítette.  
 

költségvetési keretösszeg 
(nettó): 

550.000.-* Felhasználás: 550.000.- 

* Az emlékdíj összegét (300.000.-) és annak járulékait a kuratórium a Cél 3. módosított 
költségvetésébe emelte át. 

 
 
Cél 3. II. Debreceni Ökumenikus Napok konferencia megszervezése 
2019. november 14-én rendeztük meg a II. Debreceni Ökumenikus Napok konferenciát az 
euchariszta/úrvacsora tárgykörében. A rendezvényre sikerült a nemzetközi és a hazai 
ökumenikus mozgalom számos nagy tekintélyű képviselőjét megnyerni, de a hazai 
előadóknak is köszönhető, hogy egy színvonalas, testvéri hangulatú rendezvényen 
lehettünk együtt. Az esemény társszervezője volt a Károli Gáspár Református Egyetem, 
aki két előadóval képviseltette magukat a rendezvényen. Megtisztelte konferenciánkat dr. 
Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, aki a 2020-ban Magyarországon 
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megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő hazai 
tanulmányi munkacsoport vezetője.   

A konferencia költségvetését – a beutazó külföldi előadók által megemelkedett 
kiadási oldal fedezetére – a Kuratórium a 2019. október 3-ai ülésén módosította úgy, hogy 
azt 1.210.200.- Ft végösszeggel hagyja jóvá, a költségvetési tartalék terhére. A konferencia 
költségei azonban összességében a megemelt költségvetést mégsem merítették ki, több 
résztvevő ugyanis (köztük külföldiek is) lemondtak az úti költségükről vagy a 
szállásdíjukról, illetve ezek egy részét a DRHE mint közreműködő magára vállalta. 
 

költségvetési keretösszeg (bruttó): 1.210.200.- Felhasználás: 924.700.- 
 
 
Cél 4. Pályázatok kiírása ökumenikus és felekezettudományi rendezvények, 
projektek támogatására 
 
A kuratórium a munkatervben vállalt kategóriákban meghirdette a pályázatokat, amikre 
ebben az évben is szép számban érkezett be támogatható pályázat. A kuratórium az alábbi 
pályázókat támogatta 2019-ben: 
 
P-1-Konf-Rend-Könyv-2019:  
ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális rendezvények, szakkönyvek, 
kiadványok megjelentetésének támogatása 

Pályázó Téma Megítélt 
összeg 

Felhasznált 
támogatás 

TTRE „Így jöttem” esték 400.000.- 400.000.- 
EPMSZ Egyesület „Akadémiai napok” - Felsőőr 200.000.- 200.000.- 

Egyházmegyei 
Lelkipásztori Intézet, 
Nyíregyháza 

„Életre bátorító katekézis” – 
kateketikai konferencia 

400.000.- 400.000.- 

 Keretösszeg: 800e + 200e* 1.000.000.- 1.000.000.-  
* átcsoportosítva a P4 kategória maradványa 

 
P2-KonfR-KutR-2019:  
tudományos konferencián való részvétel, kutatási projektek támogatása (5 fő x 80.000.-) 

Pályázó Téma Igényelt 
összeg 

Megítélt 
támogatás 

    
 Keretösszeg: 400.000.-*  --- 

* Nem érkezett be pályázat: a keretösszeg átcsoportosítása javasolt a  P3 pályázati kategória 
támogatására. 

 
P-3-Isk-PedK-2019: 
ökumenikus vonatkozású középiskolai programok (pl. osztálykirándulások, oktatói 

tréningek, kreatív katekézis, pedagógus-továbbképzések) támogatása 
Pályázó Téma 

 
Megítélt 

támogatás 
Felhasznált 
támogatás 

DRK Dóczy 
Gimnázium 

Tantestületi és munkatársi 
kirándulás a Partiumba 

400.000.- 253.382.- 

DRK Gimnáziuma Tanulmányi kirándulás Baranyába 
és Horvátország magyar területeire 

400.000.- 400.000.- 
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Pályázó Téma 
 

Megítélt 
támogatás 

Felhasznált 
támogatás 

Szent László 
Görögkatolikus 
Gimnázium 

Tanulmányi kirándulás (ref. és 
görög-kat. hittanosok) 

220.000.- 220.000.- 

Egyházmegyei 
Lelkipásztori Inté-
zet, Nyíregyháza 

Ökumenikus kateketikai 
továbbképzés 

380.000.- 380.000.- 

 Keretösszeg: 1.000.000.- + 400e* 1.400.000.- 1.253.382.- 
* a P2 pályázat fel nem használt kerete ide átcsoportosítva 

 
 P-4-Egyetem-2019:  
ökumenikus vonatkozású egyetemi tanulmányi programok (pl. utazó-szeminárium, közös 

konferenciák, közös intézményi programok stb.) támogatása 
Pályázó 

 
Téma Megítélt 

összeg 
Felhasznált 
támogatás 

DRHE – a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem 

Utazószeminárium Dél-
Erdélyben” 

400.000.- 419.037.- 

 Keretösszeg: 600.000.-*   
* a fennmaradó 200e Ft átcsoportosítva a P1 pályázati kategóriába 

 
 

Prém Alexandra 
doktorandusz 
hallgató (DRHE) 

kutatói ösztöndíj Chilébe (Santiago 
de Chile római katolikus egyetem) 
(útiköltség-hozzájárulás) 

Igényelt 
összeg 

Megítélt 
támogatás 

 Tartalékból felszabadított 
keretösszeg: 480.000.-  

480.000.- 275.000.- 

 
További kiadások: 
Az alapítvány 39.700.- forint összegben rendelt meg promóciós tollakat, illetve 340.000.- 
forint volt a bankköltség. 
 
Amint a fenti kimutatásból kiolvasható, a P2 pályázatra 2019-ben nem érkezett be igény, 
a P4 kategóriában pedig maradvány keletkezett. A kuratórium ezért az így felszabaduló 
összegeket a többi pályázati kategóriába csoportosította át, s így a pályázati 
keretösszegeket maradéktalanul fel tudta használni.  

A pályázat ciklus lezáródása után érkezet be egy igény a P-4 pályázat tárgykörében, 
melynek a kuratórium helyt adott, és az általános tartalékból erre felszabadított 480.000.- 
forintból végül 275.000.- forint támogatást adott ki.  
 
 
Egyéb intézkedések, változások: 
2019-ben az Alapítvány tevékenységét felügyelő DRK Igazgatótanács úgy határozott, hogy 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori tisztségében beállt változásra 
tekintettel dr. Kustár Zoltán rektor a kuratóriumban egy személyben tölti be a DRHE-t 
képviselő professzor és a rektor helyét. A kuratórium létszáma így egy fővel csökkent. Az 
alapító okirat módosítása folyamatban van. 
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Összegzés: 

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 2019-ben a munkatervében tett vállalásait 
maradéktalanul teljesítette. A pénzügyi támogatások az eredeti tervek szerint 
megvalósultak, a Both Antal emlékének megőrzése érdekében vállalt feladatait a 
Kuratórium ebben az esztendőben eredményesen lezárta.  

Amint fentebb láttuk, a kuratórium az év során a tartalék terhére módosította a 
költségvetését. Ám a tartalékból felszabadított összegek csak részben váltak szükségessé: 
néhány pályázó végül nem tudta igénybe venni a teljes megítélt összeget, a konferencia 
résztvevői közül többen lemondtak úti költségükről vagy a szállásdíjról, illetve ezeket 
részben a DRHE vállalta magára, a P-4 pályázathoz átcsoportosított 480.000.- forintból 
pedig végül csak 275.000.- forint került felhasználásra. 

Az Alapítvány eredeti Tervezett összes kiadása 2019-re 4.567.070.- forint volt, a 
tényleges kiadások pedig így mindösszesen 4.519.487.- forintot tettek ki. A Kuratórium 
tehát takarékosan és hatékonyan gazdálkodott, az eredeti költségvetésre vetítve 47.483.- 
forintot megtakarítva. 

Az elvégzett munkáért illesse köszönet a Kuratórium valamennyi tagját, a felkért 
közreműködőket, dr. Gonda László docens urat, valamint dr. Csorba Péterné titkársági és 
Kiss né Szabó Éva gazdasági munkatársakat.  

 
Soli Deo Gloria 

 
 
 
Debrecen, 2020. január 29. 
 
       ……………………………………………… 

dr. Kustár Zoltán 
          a kuratórium elnöke 

 


