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létszámban elfogadta. 

Köszöntés 

1. Beszámoló az előző választmányi ülés óta eltelt időszak eseményeiről  

Csernaburczky F. elnök 

1. A 2019-es konferencia rendben lezajlott Szatmárnémetiben, majd megtörtént a Zsinati 

Iroda felé a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló. 

2. 2020. májusában rendben megtörtént a 2019. évi mérleg és adóbevallás, valamint az 

adatszolgáltatás a NAV felé. Cserhalmi Judit könyvelő készítette el, aki még a 2020. évi 



adóbevallást is el fogja készíteni, a rá következő évben pedig új könyvelőre lesz szüksége az 

egyesületnek. 

3. Az idei adó 1%-os befizetésekből 50.855 Ft érkezett az Egyesület részére, melyet a törvény 

szerint 30-70 %-os arányban fel fogjuk használni. 

4. 2020. év elején elindult az idei konferencia szervezése, melynek Kunmadaras adott volna 

otthont, a vírushelyzet miatt ez elmarad, pótlásáról az aktualitásoknál ejtünk szót. 

5. Az idei évben kevés tagdíj érkezett átutalással, hiszen a tagok a konferenciákon szokták 

befizetni éves tagdíjukat. 2020. szeptember 1-ig 5 intézmény utalt át támogatást, amiről a 

számlákat kiállítottuk. 

6. 2020. nyara és Kurgyis Andrásné nyugdíjba vonulása óta a Debrecenbe érkező leveleket 

Dr. Veres Bertalan titkárnője továbbítja elektronikusan az ORTE titkára felé. 

7. Ingatlanok: vannak érdeklődők a megvételre, de ehhez továbbra is alapszabály módosításra 

van szükség, amit a közgyűlésnek kell elfogadnia, az elnök erről egy személyben nem 

dönthet. 

8. Az ORTE új honlapját Szilágyi János elkészítette. Már használható, jó és dekoratív, nekünk 

tartalommal kellene megtölteni, így a kapcsolattartás és a megújulás eszköze lehetne. 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban egy hozzászólás: 

Horkay A. elmondja, nála is érdeklődtek az ingatlanokkal kapcsolatban, de nem gondolja, 

hogy el kellene adni. 

Csernaburczky F. szerint ezt mi nem fogjuk tudni eldönteni, az alapszabály értelmében a 

Választmány nem dönthet, csak a Közgyűlés. 

Egyéb észrevétel nem volt. 

 

2. 2019. évi mérleg ismertetése 

Előzöleg elküldésre került az egyszerűsített mérleg. A számvizsgálók véleményezték. Elnök 

úr ismerteti a tételeket, majd a számvizsgálók véleményezését. 

Vh. 1/2020. (X.14.) A pénzügyi beszámolót a választmány egyhangúlag elfogadta. 

 

3. 2020. évi költségvetés tervezete 

Elnök úr előzetesen megküldte a tagoknak a tervezetet, majd értelmezi, ismerteti a tételeket:   

• a tagdíjakat lejjebb vettük, hiszen nem utalnak, inkább személyesen fizetnek a tagok 

• intézményi támogatásból élünk, kérjük a Választmány tagjait, hirdessék az Egyesületet 

• a számlaszámot, ahová az utalásokat várjuk, a Választmányi meghívó is tartalmazza 



• van külső támogatónk, a Zsinati Iroda, de ebben az évben nem pályáztunk támogatásra, 

hiszen nem tudunk alkalmat szervezni a járványhelyzet miatt. Minden évben pályázni 

kell, melyet tartalommal kell megtöltenünk, milyen programokat szeretnénk. Pl.: 

konferenciák, előadók, programok, rendezvények.  

 

Észrevétel nem volt. 

Elnök úr felteszi a kérdést: ki tudja így ebben a formában a költségvetési tervezetet elfogadni. 

Vh. 2/2020. (X.14.): a választmány a 2020. évi költségvetési tervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

4. Egyebek 

• A 2019. évi karácsonyi köszöntőt felidézve hívja elnök úr a református köznevelési 

intézmények tanárait és vezetőit, hogy hirdessék a pedagógusok között az ORTE 

tevékenységét, tudjanak rólunk minél többen. 

• 2020-ban közgyűlés nincs, de elnök úr tervez egy körlevelet, melyet kiküld az 

intézmények és a tagok felé. 

• Hirdessük megújult honlapunkat, ahová cikkeket, esszéket és beszámolókat kellene 

írnunk, fotókat kellene feltöltenünk, hogy hirdessük a református tanártársadalom 

értékeit. 

• A vírushelyzetben a regionális rendezvényeket, ünnepi alkalmakon koszorúzásokat 

támogatjuk. Ezekre tudunk utalni. 

• 2020. október 30-án az iV (Nemzetközi Protestáns Iskolák Egyesülete) online 

konferenciát szervez, de erre most nem jelentkezünk be. 

 

Elnök úr felkéri Győri Józsefet, mondja el véleményét, ötleteit: 

• Jubileumok jönnek az ORTE életében, 2021-ben lesz 30 éves az Egyesület az 

újraindítása óta (1991. október), s 2022-ben lesz 120 éves az ORTE (Alapítás éve: 

1902.). Tudatosítanunk kell a pedagógusokban, hogy létezünk.  

• Egyik ötlete egy évkönyv vagy kiadvány az elmúlt 30 év eseményeiről, melyben 

korábbi elnököket kellene felkérni, válogassanak a birtokukban lévő 

dokumentumokból, emlékekből. 

• Másik ötlete egy jubileumi konferencia szervezése 2021. őszén. Debrecenbe hív minden 

tagot és református pedagógus érdeklődőt erre az alkalomra. 



• Átgondolásra javasolja a következő kérdést: Hogyan tovább ORTE? Véleménye szerint 

fejlesztésekre van szükség, s az ingatlanok árából egy jó alapot lehetne létrehozni az 

Egyesület és a konferenciák, rendezvények támogatására. Magas minőségre, az eddigi 

elnökök megbecsülésére volna szükség, s az egész egyesület munkájának az 

átgondolására. 

 

Csernaburczky F. elnök úr megköszöni alelnök úr gondolatait, s rávilágít, erre van szükség az 

alelnökök részéről. Közösen kellene tennünk, hiszen van belső igény, hogy az ORTE pozitív 

irányba mozduljon el. Föl kellene mérni, ki mivel tud hozzájárulni ehhez az elmozduláshoz, 

fejlődéshez. 

 

Ráczné Váradi É. javasolja, hogy a Választmány tagjai látogassanak el nevelőtestületekhez, s 

vendéglátással egybekötve mutassák be az Egyesületet. 

 

Csernaburczky F. megköszöni, s javasolja, hogy Győri J. alelnök úr készítse elő az 

anyaggyűjtést, s legyen elnök úr segítségére a jövő évi jubileumi konferencia helyszínének 

előkészítésében. 

 

Győri J. felajánlja segítségét. A nevelőtestületek meglátogatása a vírusos időszakban nem 

lehetséges, de készíthetnénk egy színes prospektust az ORTE alakulásáról, céljairól, 

programjairól, s a belépés lehetőségéről. Ezt kellene eljuttatni az intézményekbe. 

 

Csernaburczky F. ezt a javaslatot is megköszöni, de mivel erre szükség lenne tételre a 

költségvetésben, ezt már csak a 2021-es költségvetésben tudjuk megvalósítani. Elnök úr addig 

is a honlapot és annak fejlesztését támogatja. Megkéri még Győri J. alelnök urat, segítsen 

Szilágyi Jánossal a honlapról egyeztetni, s előre mozdítani sorsát. Győri J. vállalja, hogy a 

számára elküldött írásokat, esszéket, beszámolókat, korábbi konferenciák anyagait feltölti a 

honlapra. 

Több észrevétel nincs. 

Csernaburczky F. elnök úr köszöni szépen a részvételt, akik nem tudtak csatlakozni, írásban 

megkapják az értesítést a Választmányi ülésről. 

Kazincbarcika, 2020. október 14. 

                                                            a választmány elnöke, jegyzőkönyvvezető 

                                                                                                   hitelesítő    


