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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: bothantal.alapitvany@drhe.hu 

 

 

Szakmai beszámoló  
a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 

2020. évben végzett munkájáról 
 
1) Alapítványunk életében jelentős esemény, hogy a Kuratórium két tagja, Győri József és Illés 
Ilona gimnáziumi igazgatók nyugdíjba vonultak, így a kuratóriumi tagságunk megszűnt. A két 
intézmény a kuratóriumba új igazgatóikat, Ivánné Nagy Erzsébet Bernadettet és Czapp Katalint 
delegálta, akik a megbízatást elfogadták, a kuratórium 2020. október 7-ei ülésén pedig már ők 
képviselték intézményüket. A leköszönő tagoknak ezúton is köszönöm az Alapítvány 
érdekében, több éven át kifejtett, odaadó munkáját, az új tagok életére és a kuratóriumban 
végzendő szolgálatukra pedig Isten gazdag áldását kívánom. 

2) Alapítványunk működését 2020-ban a COVID-19 koronavírus-fertőzés elleni védekezés 
jegyében bevezetett óvintézkedések jelentős mértékben befolyásolták. A vállalt feladatok jó 
része – a rendezvényszervezésre vonatkozó korlátozások, valamint a felső- és a közoktatásban 
bevezetett távolléti oktatás, valamint az egyéb védelmi intézkedések miatt – nem tudott 
megvalósulni. A kuratórium ezért az Alapítvány eredeti munkatervét 2020. október 7-én 
megtartott rendes ülésén módosította, megállapítva, hogy az alábbi vállalt feladatok, támogatni 
kívánt projektek a szervezők nyilatkozata alapján a tárgyévben nem lesznek megvalósíthatók:  

o Debreceni Ökumenikus Napok konferencia (2020. november 12.), 
o Ökumenikus eucharisztia-konferencia (Both Antal Emlékkonferencia), II. forduló (Bp., 

KRE, 2020. március 31.), 
o Kapcsolatfelvétel az indonéziai kálvinista egyházzal, 
o 95 éves a Theológiai Szemle. Jubileumi konferencia Debrecenben – valós jelenléttel 

(2020. október 28.), 
o Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet (Nyíregyháza): Hitoktató-továbbképzés,  
o az ökumenikus és felekezettudományi rendezvények, projektek egy jelentős hányada. 

Mindezekre tekintettel a kuratórium nevezett ülésén módosította munkatervét és 
költségvetését. Sajnálatos, hogy azoknak a feladatoknak egy része, amely októberben még 
kivitelezhetőnek tűnt, a koronavírus-fertőzés második hulláma miatt elrendelt/fenntartott 
korlátozó intézkedések okán szintén nem valósulhatott meg.  
 
3) Alapítványunk a fentebb ismertetett körülmények között a 2020. évi, módosított 
munkatervét az alábbiak szerint valósította meg (a költségek teljesülésére vonatkozó adatok 
csak tájékoztató jellegűek, hiteles információt majd a pénzügyi beszámoló fog kínálni):  
 
 

Cél 1. III. Debreceni Ökumenikus Napok 
konferencia (2020. november) 

Költségterv Megvalósítás Kifizetés 

1.1. Programtervezet kidolgozása 40.000.- teljesült 40.000.- 

A konferencia ugyan nem valósult meg, ám a programterv kidolgozásra került és az 
előadók felkérése (majd a konferencia lemondása) megtörtént. Reményeink szerint 
2021-ben a konferenciát, a kidolgozott program szerint, meg fogjuk tudni tartani. 
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Cél 2. A Pro Unitate in Christo emlékdíj 
kiadása 

Költségterv Megvalósítás Kifizetés 

2.2. A pénzjutalom költsége: 300.000.- teljesült 300.000.- 
2.3. Díjátadás költségei (dologi kiadás) 60.000.- nem teljesült --- 

Összesen: 360.000.-  300.000.- 

Mivel a Hittudományi Egyetemen a Magyar Tudomány Ünnepe online formában került 
megrendezésre, az ide betervezett átadás és annak dologi kiadásai nem valósultak meg. 
A díj átadására a TTRE közreműködésével az Ökumenikus Imahét idei, debreceni záró 
alkalmán, a Nagytemplomban került sor, 2021. január 24-én, ünnepélyes keretek között.  
A díjhoz kapcsolódó pénzjutalom a díjazott számára átutalásra került. 

 
 

Cél 3. Ökumenikus és felekezettudomá-
nyi rendezvények, projektek támogatása 

Költségterv Megvalósítás Kifizetés 

Pecsuk O. – szakkönyvkiadás, nyomdakölts. 400.000.- teljesült 400.000.- 
TTRE – „Így jöttem” (ökumenikus program) 700.000.- nem teljesült --- 
DRK Dóczy G. – munkatársi kirándulás 400.000.- teljesült 228.137.- 
Boldog Terézia Katolikus Szakkollégium: 
ökumenikus tanulmányi kirándulás 

600.000.- teljesült 150.267.- 

DRK Gimnáziuma – munkatársi kirándulás  400.000.- nem teljesült --- 

Összesen: 2.500.000.-  778.404.- 

Dr. Pecsuk Ottó könyve megjelent, a kuratórium abból tiszteletpéldányt kapott. A 
COVID-19 második hulláma miatt a Dóczy Gimnázium és a Katolikus Szakkollégium 
rendezvénye jóval kisebb létszámmal került megrendezésre, míg a „Refi” és a TTRE a 
tervezett programok megvalósításáról le kellett, hogy mondjon.  

 
 

Cél 4. αBiblia Projekt támogatása Költségterv Megvalósítás Kifizetés 

informatikai fejlesztések, általános működési 
költségek 

1.500.000.- teljesült 1.500.000.- 

Összesen: 1.500.000.-  1.500.000.- 

A projekt megvalósult, a vállalt feladatok teljesítését a járványügyi helyzet nem befolyá-
solta. Időközben az αBiblia Projekt jogi helyzete tisztázódott (alapítvánnyá szerve-
ződött), amerikai partnerek révén pedig a pénzügyi működése is stabilizálódott.  

 
 

Cél 5. A libanoni keresztyén egyház 
főiskolájának támogatása 

Költségterv Megvalósítás Kifizetés 

informatikai fejlesztések, általános működési 
költségek 

1.800.000.- teljesült 1.800.000.- 

Összesen: 1.800.000.-  1.800.000.- 

A projekt az Alapítvány, a DRHE és a TTRE összefogásában valósult meg. A három 
résztvevő összesen 6.000.- EURO (napi árfolyamon számítva: 2.163.000.- forint) 
támogatást juttatott el a Közel-Keleti Teológiai Főiskolának (Near East School of 
Theology). A támogatásról jelképes adománylevél készült, mindhárom támogató feltün-
tetésével, melyet jelképesen, 2020. december 22-én egy online találkozó keretében 
adtunk át.  
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Cél 6. 95 éves a Theológiai Szemle – 
Jubileumi online konferencia  

Költségterv Megvalósítás Kifizetés 

informatikai költségek 150.000.- teljesült 150.000.- 

Összesen: 150.000.-  150.000.- 

Az online térbe kényszerült konferencia a Hittudományi Egyetemmel együttműködés-
ben valósult meg, 2020. október 28-án. Alapítványunk az informatikai háttér biztosí-
tásának költségeit fedezte.  A konferencia anyaga elérhető: 
http://theolszemle.meot.hu/videok/60-95-eves-a-theologiai-szemle. 

 
Egyéb költségek Költségterv Megvalósítás Kifizetés 

Bérjárulékok:    
       Cél 1: személyi kifizetés 19.530.- teljesült 5.580.- 
       Cél 2: emlékdíj – pénzjutalom 214.060.- teljesült 108.000.- 

Bankköltség  350.000.- teljesült 295.542.- 

promóciós reklámtoll vásárlása --- teljesült 75.610.- 
honlap: domain meghosszabbítása --- teljesült 3.000.- 
Debreceni Törvényszék - illeték --- teljesült 10.500.- 

Összesen: 583.590.-  498.232.- 
 

Tervezett kiadás összesen: Költségterv Kifizetés 

 6.783.590.- 5.066.636.- 
 
Összességében megállapítható, hogy Alapítványunk a 2020. évben, a koronavírus-helyzet elleni 
védekezés körülményei között is javarészt tudta teljesíteni a módosított munkatervében vállalt 
kötelezettségeit, a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány alapítói okiratában rögzített 
feladatait pedig a tárgyévben is maradéktalanul be tudta tölteni. 
 
Tisztelettel kérem a Kuratóriumtól szakmai beszámolóm elfogadását. 
      
 
 
Debrecen, 2021. február 17. 
 
 
 
 
       ……………………………………………. 

dr. Kustár Zoltán 
            kuratóriumi elnök 

 

http://theolszemle.meot.hu/videok/60-95-eves-a-theologiai-szemle

