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ORTE Közgyűlési beszámoló  

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Tagtársaim! Szeretettel köszöntök mindenkit! 

 

Elnöki beszámolómat öt téma köré csoportosítottam, Az egyesület életének általános 

jellemzői, Egyesületi események, Egyesületi gazdálkodás, Kapcsolattartás és A jövő 

lehetséges céljai és feladatai. 

 

Az egyesület életének általános jellemzői 

Beszámolómat kezdhetném azzal, hogy a COVID mennyire átalakított és tönkretett 

mindent, amiben sok igazság is van. De ezzel elfedném azokat a nehézségeket, melyekkel 

egyesületünknek szembe kell néznie.  Ezért, a nehezével kezdem, mert nem kerülhetem meg 

a kép teljessége érdekében, hogy ne szóljak arról, ami hiányzik, arról, ami mindannyiunk 

felelőssége.  

Nem az elvárásaimhoz illeszkedő egyesületi munkához kapcsolódó érzéseimről szólok, mert 

arról sajnos csak lehangoló jelzőkkel szólhatnék. Ezért, inkább próbálom a továbblépéshez 

szükséges helyzetértékeléshez az egyesület állapotának jellemzőit összefoglalni. 

Többször is megtapasztaltam már, hogy minden elhatározásunk és fáradozásunk 

ellenére, sokszor csak az egyesületi élet fenntartásának a legalapvetőbb eseményeit tudjuk 

megtartani, hogy nagyon nehéz a tagokat, esetenként magukat a tisztségviselőket is 

megszólítani, az egyesületi munkába bevonni. Maga a kapcsolattartás is gyakran akadozik. 

Ha a sport nyelvén szólok, azt kell mondjam, a csapattagok közül nagyon kevesen 

vagyunk a pályán. Egészen addig, hogy ha az alapszabály szerint a működésre vonatkozó 

szabályozást betartjuk, kritikussá válik egyesületünk működése, mert a tagok legnagyobb 

hányada éveken keresztül még tagdíjat sem fizet.  

Ennek ellenére, ha közgyűlésen találkozunk, úgy érzem némelyek a lelátón ülnek, kritikát 

fogalmaznak meg, megjegyzéseket tesznek, kicsit szereptévesztésben tetszelegve, mintha 

nem is egy csapatban játszanánk, s nem vennék észre, nem, hogy nem kenődött össze mezük 

az izzadságtól, de még csak fel sem vették azt. Az még jobb tapasztalás, ha a vendégként 

köztünk lévő teszi ezt. 

Mindezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy az egyesülettől mindenki vár valamit. És ez jó. De 

az már kevésbé, hogy a megvalósulásért tett cselekvésekben mindenki a másiktól vár 

valamit. Jó lenne, ha világossá válna mindenki számára – ez csapatjáték. 
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Csak együtt, egymást segítve tehetjük teljesebbé ezt a munkát, s érhetjük el elvárásaink 

megvalósulását. 

Tudom nem felmentés számunkra - magamat is beleértve -, többségünk aktív munkát 

ellátó, sokszor megbízatásokkal, vezetői szerepkörrel megbízott pedagógus. Akik, ha az 

intézményi feladatok mellett, az egyesületi életben is részt vállalunk, az egyértelmű áldozat, 

önkéntesség közösségünk érdekében. Mégis erre tettünk felajánlást mindannyian önként, 

amikor az egyesületi tagságunkról döntöttünk. 

Mert akkor még éreztük magunkban azt az erőt, ami adott muníciót ahhoz, hogy 

büszkén vállalhassuk, az Országos Református Tanáregyesület tagjai vagyunk. 

Valahol ahhoz az erőhöz kellene visszatérni, azt büszkeséget, azt a többletet kellene 

újra éreznünk, amiből ismét továbbadhatunk. 

 

Az egyesületi életet most főleg az jellemzi, hogy csak szigorúan az alapszabály 

elvárásainak megfelelően működik és csak a legszükségesebb teendőkre korlátozódik. 

Sokszor a vezetésben csak, mint egy adminisztratív szervezet végrehajtói, látjuk el a 

feladatokat, a kiteljesedett, élő egyesületi élet hiányzik. Ez sajnos nemcsak a COVID miatti 

nehézségeknek róható fel. Nagyon jó a konferenciákon való találkozás, de eredeti célunk, az 

evangéliumi protestáns szellemiség erősítése, a református iskolák közötti szoros 

együttműködés kialakítása, a református oktatás – nevelés ügyének segítése az egyesület 

részéről nem valósul meg kellőképen hatékonyan a mindennapokban.  

A választmányi üléseken évekkel ezelőtt elhatározott és kinyilvánított területi 

rendezvények nem kerültek megrendezésre, így azok nem tudták az egyesületi 

kapcsolattartás regionális szintjeit erősíteni. Pedig több ötlet is megfogalmazódott, amivel 

próbáltunk kimozdulni nehéz helyzetünkből. 

Kezdeményezőként az elmúlt időben többször, többféleképpen próbáltam 

megszólítani az intézményeinket, azok vezetőit, tagtársainkat, de sajnos gyakran ezek a 

tájékoztatók, körlevelek – és velük együtt az üzenet - nem értek célba. Gyakran maguk az 

intézményvezetők voltak azok, akik nem továbbították ezeket. Keresni kellene annak módját, 

hogyan tudnánk hatékonyabban bevonni, megszólítani és együttműködésre késztetni a 

hasonlóképpen élőket, érzőket. 
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Mindezek mellett mégis mindig volt egy intézményi támogatói kör, amely az elmúlt 

időben életben tartotta a reményeket, próbálták segíteni az összetartozásban a felelősséget, 

felvállalva az anyagi támogatás megvalósulását is. Ezek közül élen járt a Tiszáinneni 

Református Egyházkerület által fenntartott intézmények köre. 

Bevezetőm zárásaként megismétlem: újra lendületet kell, hogy vegyen egyesülti 

életünk, de ez csak igazán akkor valósulhat meg, ha a tagság egyenként is felelősségének érzi 

ezt és aktív szerepet vállal benne. A hétköznapokban is tudnunk kell képviselni egyesületünk 

vállalásait, ami azért fontos Hamvas Béla szavaival élve, mert: A hétköznapok hatszor 

erősebbek az ünnepnél. 

 A hétköznapokat megnyerve lehet majd okunk igazán ünnepelni. 

Egyesületi események 

Az egyesületi események az elmúlt több, mint másfél év ideje alatt visszaszorultak az 

őket helyettesítő kötelező értesítések, tájékoztatók megtételének, körlevelek kiadásának, 

levelezések lefolytatásának keretei közé. A választmányi ülések megtartása szabályozási 

rendünk szerint megtörténtek, bár ennek is több alkalommal is az online formában történő 

lebonyolítása adott keretet, éreztetve annak informatikai infrastrukturális hatteréből fakadó 

nehézségeit. Az elmúlt évi járványügyi veszélyhelyzet korlátozásai miatt éves rendes 

konferenciánk nem került megtartásra. A tagság és a református intézmények számára a 

közgyűlési beszámoló helyett, - az akkor még nem működő honlap kiváltásával - a hivatalos 

református levelező rendszerben adtam tájékoztatást az elvégzett feladatokról, jelezve 

nehézségeinket és vázolva terveinket a jövőt illetően.  

A 2021-es év hasonlóképen, korlátozásokkal és nehézségekkel megtelve indult, 

nehezen tudtunk visszatalálni normál rend szerinti működésünkhöz. A szűnni nem akaró 

járványhelyzet miatt ismét kérdésessé vált, lesz-e lehetőségünk rendezvényeken részt venni, 

megrendezni konferenciánkat. 

A jó Isten kegyelméből, ma itt lehetünk. 

 

Egyesületi gazdálkodás 

Annak ellenére, hogy gazdálkodásunk összetétele mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 

egyszerű képleteket mutat és számlaforgalmában sem nevezhető egy nagyarányú 

gazdálkodást folytató szervezetnek, az éves gazdasági elszámolás lebonyolítása mégis ad 
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bőven feladatokat. A szabályozók változása, azok folyamatos figyelemmel kísérése, a pontos 

adminisztráció nem nélkülözhető. A könyvelés feladatai külön szakmaiságot igénylő 

felelősségteljes feladat.  Az adminisztrációs tevékenységet Seregi Ágnes, az egyesület titkára, 

a könyvelést külső könyvelő Cserhalmi Judit végezte. Ezt egészíti ki a számvevői feladatok 

ellátása, melyet egyesületünk választott számvevői láttak el. (Kurgyis András, Együd László és 

Ozsváth János) 

Ozsváth János időközben hirtelen távozott közülünk a minden élők útján.  

Legyen emlékezete áldott!  

Egyesületünket a temetésen Veress Bertalan egyesületi jogász és Irinyi Tamás választmányi 

tag képviselte. 

Gazdálkodásunk arányairól elmondható, hogy összegében annak nagysága 

csökkenést mutat, de a külső támogatás most már évek óta megvalósuló rendje miatt 

lehetőségeink nem csökkennek, hanem stabilnak mondhatók. Éves költségvetésünk mérlege 

szerint az előző évben is eredménnyel zárult. Köszönhető ez annak is, hogy a bevételek és 

kiadások egyensúlyában az egyéni tagdíjak bár csökkenést jelentenek, de az intézményi 

támogatások mértéke kompenzálja ezt. Természetesen a takarékos gazdálkodás, a fel nem 

használt kiadási tételek is javítanak a mutatókon.  

A bevételi források tagi befizetések, intézményi támogatások, a Zsinati Oktatási Iroda és az 

1%-os felajánlások között oszlanak meg. A kiadások legnagyobb tételeit az egyesületi 

ingatlanok, azon belül is az ingatlanadók terhei jelentik.  

 A Zsinati Iroda támogatásával a rendezvények megtartását, az intézményi támogatások az 

egyesületi működést teszik biztonságossá. 

Támogató intézmények névsor szerint a honlapra is felkerültek: 

1. Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Nagykőrös 

2. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 

3. Diószegi Kis István Református Általános Iskola és AMI, Berettyóújfalu 

4. Eötvös József Református Oktatási Központ, Heves 

5. Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két tanítási nyelvű és AMI 

6. Irinyi János Református Oktatási Központ, Kazincbarcika 

7. Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Felsőzsolca 

8. Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújváros 

9. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc 

10. Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda 

11. Református EGYMI, Halásztelek 

12. Szentendrei Református Gimnázium 
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13. Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI 

 

 

Sajnos Cserhalmi Judit nem tudja vállalni tovább a könyvelési feladatok ellátását, ezért új 

könyvelőt kell találnunk és megbíznunk. 

 

Kapcsolattartás 

 

Honlapunk elkészültével/www.orte.hu/ (bár még feltöltése mindig folyamatban van) a 

kapcsolattartás lehetőségei régóta nemlátott mértékben megjavultak. Ahogyan 

fogalmaztam, a lehetősége. Mert eddig nem került kellő képen a figyelem középpontjába, 

nem volt megfelelő hatásfokú értesítés, ezért nem tudta még a tagság kiaknázni annak 

lehetőségeit. 

Másik újdonság a református levelező rendszerben lévő email címünk: orte@reformatus.hu. 

Belső rendünknek megfelelően az egyesületi munka gerincét adó választmányi üléseket 

megtartjuk, ezekről jegyzőkönyv készül, melyek most már évekre visszamenőleg is 

megtalálhatók honlapunkon.  

A tagok értesítése is főleg az elektronikus levelezés útján történik, melyet a pandémiás 

helyzet csak felerősített. Ezért felértékelődik az email címek pontossága, elérhetősége 

megléte.  

Partnereink: Tagtársainkon kívül, az intézmények, a Zsinati Oktatási Iroda, az RPI, nemzetközi 

kapcsolatrendszerben az IVO, és megkereséssel élt a PILGRIM is. A Zsinati Oktatási Irodával 

jó a kapcsolatunk, ami az ZSOSZ -ben való személyes kapcsolat által csak erősödött és a 

jelenlegi rendben tovább hordozza az intézményi támogatás lehetőségét. 

Az RPI vezetőjével való egyeztetés során kinyilvánította a szakmai együttműködés, a 

tájékoztatás és a szakmai előadások tartásának lehetőségeit. A NPK részéről 

kapcsolatfelvétel után nem kerestek, mi sem erőltettük tovább a nem teljesen tisztázott 

formák szerinti együttműködést. 

Az IVO- val a kapcsolatunk fennáll, sajnos az idei online konferencián a megszólított 

tagtársak közül senki sem tudott részt venni. 

mailto:orte@reformatus.hu
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A kapcsolattartás csatornái az utóbbi időben egyértelműen az elektronikus felület felé 

terelték azok megvalósítását: a Honlap, az egyesületi ügyintézések: a banki utalások, az 

ügyfélkapu, az elektronikus bevallás és adatszolgáltatás mind ezt igazolják.  

Azt azonban nem titkolhatjuk el, hogy az egyesületi tevékenység eredményes megvalósulása 

továbbra is csak a személyes kapcsolatokban megrendezett események által lehet áldásos és 

gyümölcsöző. 

A jövő érdekében megfogalmazható lehetséges célok és feladatok 

 

Alapszabály módosítás – működés segítése a törvényi (belső jogszabályi) környezet 

pontosításával és a működés szabályozás általi egyszerűsítésével. 

Tagsági részvétel megerősítése (tagfelvétel, aktív részvétel) – területi felelősök által. 

Egyesületi honlap lehetőségeinek kihasználása, folyamatos jelenlét, publikációk 

megjelentetése.  

Egyesületi élet megújítása az intézmények megszólításával, bevonásával. Regionális 

rendezvények szervezése, erősítése a társszervezetek bevonásával. 

A ZSOSZ munkájába való bekapcsolódás, véleményezések, szakmai összefoglalók, ajánlások 

készítésének lehetősége. 

Újraéledés, megerősödés a 2022-ben megrendezendő jubileumi konferencia 

megrendezésével, intézmények, református tanárság megszólításával. 

A gazdálkodás stabilitásának megerősítése a tagi bevételek és az intézményi támogatások 

kiszélesítésével, a zsinati és egyéb támogatások megvalósulása révén. 

 

Mindezek a megfogalmazott célok és feladatok csak lehetőségek maradnak és nem 

megerősítések és közösséget építő alkalmak lesznek, ha továbbra is csak az egyetértő 

elfogadás és nem az aktív bekapcsolódás, az egyéni feladatvállalás megvalósulása jellemzi az 

egyesületi munka további folytatását. 

  

 

 


