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

elnök: Dr. Kustár Zoltán – e-mail: bothantal.alapitvany@drhe.hu 

 

 

Szakmai beszámoló  
a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 

2021. évben végzett munkájáról 
 
1) Alapítványunk működését 2021-ben a COVID-19 koronavírus-fertőzés elleni védekezés 
jegyében bevezetett óvintézkedések még mindig jelentős mértékben befolyásolták. Az előző év 
tapasztalatai alapján a munkatervbe a Kuratórium jóval kevesebb feladatot tudott felvenni, 
mint ahogy a kiírt pályázatokra is korlátozott volt az érdeklődés – az iskolák és egyéb intézmé-
nyek ugyanis szintén csak óvatosan mertek tervezni a Covid-19-helyzet okozta bizonytalan-
ságok miatt. Örömteli fejlemény volt ugyanakkor, hogy a 2020. évben elmaradt rendezvények 
egy része 2021-ben, pótlólag megvalósulhatott. 

2) Az Alapítvány Kuratóriuma az évben valós jelenléttel két ülést tartott, a koronavírus elleni 
védekezés jegyében hozott óvintézkedések betartásával, egy esetben pedig elektronikus szava-
zás formájában, ülésezés nélkül hozta meg a határozatát:  

o A 2021. február 23-án megtartott ülésen a kuratórium elfogadta a 2020. évről szóló 
szakmai beszámolót, a 2021. évi munkatervet és költségvetést, valamint a 2021. évre 
kiírandó pályázatok pályázati kiírásait. 

o 2021. május 19-én a beérkezett pályázatok elbírálása tárgyába a kuratórium elnöke 
elektronikus levélben küldte ki a kuratórium tagjainak a tájékoztatást, és kérte, hogy 
válaszlevél formájában nyilvánítsanak véleményt róla, majd a felhívást 2021. május 31-
én megismételte. A szavazás lezárására 2021. június 4-én került sor. A kuratórium tagjai 
a szavazás elektronikus módját elfogadták, és egyhangú szavazással, egy tartózkodás 
mellett elfogadták a beérkezett pályázatok tárgyában kiküldött határozati javaslatokat. 

o A 2021. október 12-ei ülésén a testület határozott Erbach Viola doktorandusz hallgató 
külföldi tanulmányi év támogatásához benyújtott kérelme tárgyában, tájékoztatást hall-
gatott meg a III. Debreceni Ökumenikus Napok konferencia előkészítése tárgyában, illet-
ve határozott a Pro Unitate in Christo díj 2021. évi díjazottjára beérkezett javaslatról.  

3) 2021. június 21-én az alapítói jogokat gyakorló TTRE kezdeményezte a Debreceni Törvény-
széken az Alapítvány alapító okiratának módosítását annak érdekében, hogy a kuratórium 
összetételében beállt személyi változások átvezetésre kerüljenek. A módosított alapító okiratot 
a 2021. július 7-én kelt határozatával jóváhagyta. 

4) Dr. Bitskey István kuratóriumi tag 2021 októberében jelezte, hogy életkorára tekintettel a 
kuratóriumi tagsággal együtt járó feladatait a jövőben nem tudja tovább vállalni, majd a 
tagságáról hivatalosan, 2022. január 1. napjától hatályosan, írásban is lemondott. Bitskey István 
az alapítói jogok gyakorlója által felkért római katolikus tagként a kezdetektől részt vett a 
kuratórium munkájában, szolgálatát nagy odaadással és ökumenikus, támogató szellemben 
végezte; kívánom, hogy életét a jövőben is kísérje Mennyei Atyánk gondviselő szeretete és 
áldása. Pótlása a következő év feladata lesz.  

5) Alapítványunk a 2021. évi, többször módosított munkatervét az alábbiak szerint valósította 
meg (a költségek teljesülésére vonatkozó adatok csak tájékoztató jellegűek, hiteles információt 
majd a pénzügyi beszámoló fog kínálni):  
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Cél 1. Debreceni Ökumenikus Napok konferencia Tervezett költség Kifizetés 

3.1. Programtervezet kidolgozása, előadók előzetes 
felkérése  

80.000.- --- 

3.2. Programtervezet kuratóriumi jóváhagyása --- --- 
3.3. A konferencia lebonyolítása 700.000.- --- 

Összesen: 780.000.- --- 

Mint emlékezetes, a koronavírus-helyzet miatt a rendezvény már 2020-ban sem valósulhatott 
meg, s a kuratórium úgy határozott, hogy 2021-ben változatlan szakmai programmal az elma-
radt konferenciát pótolja be. Dr. Gonda László, a konferencia szervezője azonban egyéb, köz-
egyházi feladatai miatt a rendezvény halasztását kérte: előbb 2021. december 14-ére, majd 
2022. februárjára. A rendezvény így 2021-ben sem jött létre, a 2022. februári időpont pedig 
időközben szintén törlésre került. 
A feladat így nem teljesült, vele kapcsolatban költés nem keletkezett. Ugyanakkor nyilvánvalóvá 
vált, hogy a konferencia évenkénti megszervezése az eddigi formában nem biztosítható – ami a 
2022. évi munkatervben egy új koncepció kialakítását tette szükségessé.  
 

Cél 2. A Pro Unitate in Christo emlékdíj kiadása Tervezett költség Kifizetés 

1.1. Határozat a díjazott személyéről --- --- 
2.4. A díj átadása (Debreceni Ökumenikus Napok) 300.000.- 300.000.- 

Összesen: 300.000.- 300.000.- 

2021. októberében dr. Fekete Károly püspök úrral közös előterjesztésben javasoltuk az Alapít-
vány Kuratóriumának, hogy a díjjal a 2021. esztendőben főtisztelendő dr. Benyik György római 
katolikus plébánost, teológiai tanárt, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia alapító igazga-
tóját tüntesse ki. A javaslatot az Alapítvány Kuratóriuma a 2021. október 12-ei ülésén egyhangú 
szavazással fogadta el. A kitüntetés átadására 2022. január 23-án a debreceni református 
Nagytemplomban, az Ökumenikus imahét záró alkalmán került sor.  
Dr. Benyik György a Szegedi Biblikus Konferencia megalapításával, folyamatos szervezésével 
hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a hazai katolikus és protestáns egyházak 
közötti teológiai párbeszédhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez. 
A díjjal együtt járó pénzjutalom átutalásra került, mint ahogy a költségvetésbe betervezett, 
ehhez kapcsolódó járulékok is. 
 

Cél 3. Pályázatok kiírása ökumenikus és felekezet-
tudományi rendezvények, projektek támogatására 

Tervezett 
költség 

Kifizetés 

P2-KonfR-KutR-2021: Keretösszeg: 600e Ft (max. 5 fő)   
Mazsu Gyöngyi: a református és a pünkösdi egyházak közötti 
teológiai párbeszéd – Rövid kutatói út (5 éjszaka) egy hosszabb (5 
hónapos) kutatási projekt részeként (Bossey, Svájc) költségei. 

180.000.- 180.000.- 

P-3-Isk-PedK-2021: Keretösszeg: 1.500e Ft   
DRK Dóczy Gimnáziuma: adventi Márk-dráma előadás. A rendező 
baptista színész, a kiscsoportos megbeszélésben katolikus lelki 
vezetők, egy katolikus gyülekezetben egy előadás. 

500.000.- --- 

P-4-Egyetem-2021: Keretösszeg: 1.500e Ft   
DOSZ – Hittudományi Osztály: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok 
XI. Nemzetközi Teológuskonferenciája 

450.000.- 450.000.- 

Keretösszeg összesen:  4.500.000.- (a P1 pályázati kerettel együtt) 1.130.000.-    630.000.- 

Amint fentebb is említettük, a koronavírus-helyzet miatt a 2021. évre jóval kevesebb pályázat 
érkezett be a megszokottnál, s így a rendelkezésre álló keretösszegnek csak kb. az ¼-ére 
érkezett be igény. A beérkezett pályázatok közül kettő valósult meg, a Dóczy Gimnázium a 
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koronavírus-helyzet miatt a rendezvényét 2022 húsvétjára halasztotta. Mazsu Gyöngyi kutatói 
útja és a DOSZ konferencia megvalósult, arról a szakmai és pénzügyi beszámolók beérkeztek, a 
támogatások kifizetésre kerültek.  
A jelentős maradványra tekintettel a kuratórium úgy határozott, hogy a 2020-ban meg nem 
valósult pályázati vállalások átütemezését engedélyezi 2021-re, illetve pótpályázat formájában 
egyéni kérelmeket is befogad, s ahol ehhez szükséges, a pályázati kategóriák maradványait a 
kérelmek támogatásához átcsoportosítja. Így valósult meg az alábbi projektek támogatása: 
 

Ökumenikus és felekezettudományi rendezvények, 
projektek támogatása 

Tervezett 
költség 

Kifizetés 

P-1-Konf-Rend-Könyv-2020   
TTRE – Így jöttem: ökumenikus kulturális rendezvény 400.000.- --- 
P2-KonfR-KutR-2021   
Erbach Viola doktorandusz hallgató (DRHE): külföldi (Hollan-
dia, Kampen) tanulmányi év költségeinek támogatása, ökume-
nikus és felekezetközi kutatások 

540.000.- 540.000.- 

P-3-Isk-PedK-2020   
Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet, Nyíregyháza (római-katoli-
kus): Dr. Thoma László református lelkész, bibliodráma-vezető 
által vezetett képzés hitoktatóknak 

290.400.- 306.700.- 

Összesen:  1.230.400.-  846.700.- 

A TTRE a rendezvényét a koronavírus-helyzet miatt végül 2021-ben sem tudta megtartani. 
Erbach Viola doktorandusz kiutazása azonban megtörtént, számára a támogatási összeg átuta-
lásra került. Az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet továbbképzése 2021. október 22–23-án 
valósulhatott meg, számukra a támogatási összeg szintén átutalásra került. 
 

Egyéb költségek Költségterv Kifizetés 

Bérjárulékok:   
Pro Unitate in Christo díj egyéni közterhe (SZJA) 45.000.- 45.000.- 
Pro Unitate in Christo díj szoc. hozzájár. adója (15,5 %) 46.500.- 46.500.- 
Megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (15,5 %) 12.400.- --- 

Bankköltség  350.000.- 350.000.- 

Egyéb: 150.000.-  
promóciós jegyzettömb vásárlása  73.400.- 
honlap: domain meghosszabbítása  3.000.- 
Varga-Molnár ügyvédi Iroda (alapítói okirat módosításának 
költségei) 

 21.000.- 

Szeged–Debrecen–Szeged útiköltség   27.430.- 
Összesen: 603.900.- 566.330.- 

Az egyéb kifizetések a tervezettnek megfelelően alakultak, a Szeged–Debrecen–Szeged úti-
költség a Pro Unitate in Christo díj átadásával kapcsolatosan keletkezett. 
 

Kiadások összesen: Költségterv Kifizetés 

 6.183.900.-  
 
5) A 2020. évi munkaterv 2021. évi kifizetései 

Feladat Költségterv Kifizetés 

Dr. Pecsuk Ottó: könyvkiadás támogatása 400 000.- 400 000.- 

Bibliaprojekt Alapítvány: működési támogatás 434 000.- 434 000.- 
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Pro Unitate in Christo díj kifizetése (Dr. Bóna Zoltán) 300 000.- 300 000.- 
                                         a díj járulékai 108 000.- 108 000.- 

 Összesen: 1 242 000.- 1 242 000.- 

Az 2020. évről áthozott kiadások a 2021. év költségvetésébe beépített 8 623 243.- Ft tartalék 
terhére kerültek kiutalásra, a 2020. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadott írásos elő-
terjesztése alapján. 
 

Kiadások mindösszesen a 2021. évben: Költségterv Kifizetés 

 6.183.900.- 3.585.030.- 

Összességében megállapítható, hogy Alapítványunk a 2021. 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 be tudta tölteni. 
 
Tisztelettel kérem a Kuratóriumtól a szakmai beszámoló elfogadását. 
      
 
Debrecen, 2022. február 2. 
 
 
 
       ……………………………………………. 

dr. Kustár Zoltán 
            kuratóriumi elnök 


