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BUDAPEST FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK [●]/2014. 

([●]. [●].) SZÁMÚ SZABÁLYRENDELETE A BUDAPEST - FASORI REFORMÁTUS 

KOLLÉGIUM JULIANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS CSIPKEBOKOR  ÓVODÁJA 

FENNTARTÓI IGAZATÓTANÁCSÁNAK MŰKÖDÉSÉVEL, FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖREIVEL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEKRŐL 

 

PREAMBULUM 

 

A. A Magyarországi Református Egyház zsinata által elfogadott, a Magyarországi Református 

Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló, többször módosított 1994. évi II. törvény (a 

továbbiakban: MRE Alkotmány) 50.§-a szerint a presbitérium az egyházközség vezető 

testülete, lelki és anyagi életének irányítója. E feladatkörében, az MRE Alkotmány 50.§-ának g) 

pontja alapján a presbitérium egyházközségi szabályrendeletet alkot. 

 

B. A Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényéről szóló, többször módosított 1995. 

évi I. törvény (a továbbiakban: Rkt.) 21.§-ának (1) és (4) bekezdése szerint a fenntartó dönt 

többek között köznevelési intézmény alapításáról, valamint létrehozza a jogainak és 

kötelezettségeinek gyakorlása, illetve végrehajtása érdekében az intézmény fenntartói 

igazgatótanácsát, meghatározza annak feladatait és hatáskörét. 

 

C. Az Rkt. 66.§-ának (2) bekezdése szerint, ha az intézményben négynél több tanulócsoport vagy 

száznál több növendék van, az igazgatótanácsot létre kell hozni. 

 

D. Az Rkt. 26.§-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fenntartó szabályrendelet 

megalkotásával dönt az egyházközségi fenntartói feladat- és hatáskörök megosztásáról a 

presbitérium, a fenntartói igazgatótanács, az egyházközség elnöksége és a presbitérium által 

létrehozott bizottságok között, azzal, hogy a fenntartói feladatok közül nem ruházhatók át az 

alábbiak: 

 

(i) a közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadása; 

(ii) a közoktatási intézmény költségvetésének és költségvetési beszámolójának elfogadása; 

valamint 

(iii) az intézményvezető megbízása. 

 

E. A Budapest Fasori Református Egyházközség (a továbbiakban: Fenntartó) fenntartásában 

működik a Budapest - Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor  

Óvodája (a továbbiakban: Kollégium). 

 

F. A Kollégium alapító okiratában meghatározott tanulói és gyermek létszámra, valamint az Rkt. 

fent hivatkozott 66.§-ának (2) bekezdésére tekintettel a Fenntartó gondoskodott a fenntartói 

igazgatótanács (a továbbiakban: Igazgatótanács) létrehozásáról. 

 

G. A Fenntartó az egyes fenntartói jog- és feladatkörök Igazgatótanács általi gyakorlásának, illetve 

teljesítésének részletes szabályait a jelen szabályrendeletben állapítja meg, figyelemmel a világi 

jogszabályi környezetre is. 

 

 

1. Az Igazgatótanács összetétele, az igazgatótanácsi tagság keletkezése, megszűnése 

 

1. (1) Az Igazgatótanács tagjai: 

(a) hivatalból: 

(i) a presbitérium elnöksége; 

(ii) az egyházközségi intézményi gondnok; 

(iii) a Kollégium vezetője; 

(iv) a Kollégium egyik hit- és erkölcstan oktatója; 
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(v) a Kollégium gazdasági vezetője; 

(b) választottként hat évre: 

(i) a Fenntartó által delegált 4 tag;  

(ii) a nevelőtestület által delegált 2 tag. 

(2) Az Igazgatótanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Kollégium 

óvodai és iskolai tagintézményeinek vezető-helyettesei, továbbá a szülői szervezet képviselője. Ennek 

megfelelően az Igazgatótanács ülésére szóló meghívót minden esetben meg kell küldeni a 

tagintézményvezető-helyetteseknek, valamint a szülői szervezet képviselőjének is. Amennyiben az 

Igazgatótanács ülésének napirendjén olyan kérdés szerepel, amely a Kollégium műszaki vezetőjének 

feladatkörét érinti, az Igazgatótanács ülésére a műszaki vezetőt tanácskozási joggal meg kell hívni. 

 

2.§ (1) Az Igazgatótanács összetételét úgy kell meghatározni, hogy biztosítva legyen a Fenntartó 

szavazattöbbsége. 

(2) A Fenntartó által delegált igazgatótanácsi tagokat a presbitérium választja. A kollégiumi 

delegált(ak) megválasztásáról a Kollégium vezetője köteles gondoskodni olyan időpontban, hogy a 

kollégiumi dolgozók képviselete mindenkor biztosított legyen az Igazgatótanácsban. 

 

3.§ (1) Az Igazgatótanács hivatalbóli tagjainak igazgatótanácsi tagsága a tagságra jogosító tisztségük 

keletkezésének napján jön létre. 

(2) Az Igazgatótanács delegált tagjainak igazgatótanácsi tagsága az erre vonatkozó írásos elfogadó 

nyilatkozat keltének napján keletkezik. Amennyiben az Igazgatótanács delegált tagja a személyéről 

döntő fenntartói vagy kollégiumi testület ülésén jelen van, elfogadó nyilatkozata a testületi ülésről 

szóló jegyzőkönyvbe foglalható. Ilyen esetben az ülésről készült jegyzőkönyvet – a választás 

vonatkozásában – az igazgatótanácsi taggá választott személy is aláírja. 

 

4.§ (1) Az igazgatótanácsi tagság megszűnik: 

(a) az igazgatótanácsi tag halálával; 

(b) lemondással; 

(c) visszahívással; 

(d) amennyiben az igazgatótanácsi tagság a Fenntartónál vagy a Kollégiumban betöltött tisztséghez 

kötődik, ezen tisztség, megbízatás megszűnésével. 

(2) Az Igazgatótanács tagja e tisztségéről bármikor, indokolás nélkül, írásos nyilatkozatával 

lemondhat. Ebben az esetben az igazgatótanácsi tagság a lemondó nyilatkozatban meghatározott 

napon, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozatnak az Igazgatótanács elnöke részére történő 

kézbesítésének napján szűnik meg. Amennyiben az igazgatótanácsi tag lemondása alkalmatlan időre 

esik, tisztségét mindaddig köteles továbbra is betölteni, amíg a Fenntartó vagy a Kollégium nem 

gondoskodik új tag delegálásáról. A jelen bekezdés alkalmazásában alkalmatlan idő alatt azt kell 

érteni, ha a lemondás eredményeként az Igazgatótanács határozatképtelenné válna. 

(3) Az Igazgatótanács választott tagját az őt delegáló szerv bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja 

tisztségéből. Ilyen esetben az igazgatótanácsi tisztség a visszahívásról szóló testületi határozatban 

megjelölt időpontban, ennek hiányában a határozat keltének napján szűnik meg. 

 

5.§ Az Igazgatótanács tagjai e tisztségükre tekintettel tiszteletdíjban vagy egyéb díjazásban nem 

részesülhetnek, útiköltség-térítésre azonban – indokolt esetben és megfelelő igazolás ellenében – igény 

tarthatnak. 

 

 

2. Az Igazgatótanács működése 

 

6.§ (1) Az Igazgatótanács elnökét a presbitérium választja, 6 évre. 

(2) Az Igazgatótanács elnökét (a továbbiakban: Elnök) – akadályoztatása esetén – alelnök helyettesíti. 

Az alelnököt az Igazgatótanács választja, 6 évre, a Fenntartó által delegált tagok közül.  
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7.§ (1) Az Igazgatótanács szükség szerint, de félévente legalább egyszer ülésezik. Az Elnök az 

Igazgatótanács üléseinek időpontjáról és napirendjéről előzetesen egyeztet a Fenntartóval és a 

Kollégium vezetőjével. 

(2) Az Igazgatótanács ülését az Elnök – akadályoztatása esetén az alelnök – hívja össze. Az 

Igazgatótanács ülésére szóló meghívót legalább az ülés napja előtt 5 nappal kell megküldeni az 

igazgatótanácsi tagoknak. A meghívó elektronikus levél formájában is megküldhető a tagok számára. 

(3) Amennyiben azt írásban az ok megjelölésével a a Kollégium által delegált valamennyi tag 

együttesen, avagy a Kollégium vezetője önállóan kéri, az Igazgatótanács ülését össze kell hívni. 

(4) Rendkívüli esetben az igazgatótanácsi ülés a (2) bekezdésben foglaltak megtartása nélkül is 

összehívható. 

(5) A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét. Amennyiben valamely 

napirendi ponthoz írásos előterjesztés kapcsolódik, azt lehetőség szerint legkésőbb az Igazgatótanács 

ülésének időpontját megelőző napon kell megküldeni az igazgatótanácsi tagok számára. 

 

8.§ (1) Az Igazgatótanács határozatképes, ha annak ülésén a tagok több, mint fele jelen van. Az 

Igazgatótanács a tagok több, mint felének jelenléte esetén is csak akkor határozatképes, ha a Fenntartó 

szavazattöbbsége biztosított. 

(2) Ha az Igazgatótanács ülésének összehívása nem volt szabályszerű, az ülés megtartható, és azon 

érvényes határozatok hozhatók, amennyiben az ülésen valamennyi igazgatótanácsi tag jelen van, és az 

ülés tartása ellen egyik tag sem tiltakozik. 

(3) Az Igazgatótanács határozatait a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazatával hozza. 

 

9.§ (1) Az Igazgatótanács ülését az Elnök vezeti. 

(2) Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv készítéséről az Elnök 

gondoskodik. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az Elnök aláírásával hitelesíti. 

(3) Az Igazgatótanács határozatait a határozatok könyvébe be kell vezetni. A határozatok könyvét az 

Elnök vezeti.  

 

10.§ Az Igazgatótanács ülésének a jelen szabályrendeletben nem szabályozott részleteit az 

Igazgatótanács ügyrendjében szabályozhatja.  

 

3. Az Igazgatótanács feladat- és jogköre 

 

11.§ (1) Az igazgatótanács dönt az óvodába és általános iskolába történő jelentkezés módjáról, az 

óvodai és iskolai általános felvételi időpontjáról, az óvoda és iskola heti és éves nyitvatartási 

rendjének meghatározásáról. 

(2) Az Igazgatótanács (1) bekezdés szerinti döntéseire vonatkozó előterjesztést a Kollégium vezetője, 

az iskola tagintézményvezetője, és az óvoda tagintézményvezetője közösen készítik elő. 

(3) Az Igazgatótanács az óvodai és iskolai általános felvételi időpontjáról azt megelőző legalább 30 

nappal köteles döntését meghozni, és azt a Kollégium honlapján közzétenni. A közzétételért a 

Kollégium vezetője felel.  

 

12.§ (1)Az Igazgatótanács jóváhagyása, egyetértése szükséges: 

(a) a Kollégiumban pedagógus munkakör egy évet meghaladó vagy határozatlan idejű munkaviszony 

keretében történő betöltéséhez, illetve az ilyen feltételekkel alkalmazott pedagógus 

munkaviszonyának a munkáltató általi egyoldalú megszüntetéséhez; 

(b) a gazdasági vezető egy évet meghaladó vagy határozatlan idejű megbízásához, 

munkaviszonyának a munkáltató részéről történő egyoldalú megszüntetéséhez; 

(c) a Kollégium intézményegységei vezetőinek, a tagintézmény vezetők, a tagozatvezetők, illetve a 

Kollégium vezető-helyetteseinek kollégiumvezető általi megbízásához és felmentéséhez; 

(d) a Kollégium főállású hit- és erkölcstan oktatóinak alkalmazásához és felmentéséhez; 

(e)  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott témakörökben döntéshozatalra jogosult fenntartói és/vagy 

kollégiumi testület, személy az Igazgatótanács jóváhagyását, egyetértését olyan időpontban köteles 

kérni, hogy az igazgatótanácsnak a döntése meghozatalára legalább 15, az (1) bekezdés (e) pontja 
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esetében 30 nap álljon rendelkezésére. Az Igazgatótanács jóváhagyását, egyetértését kérő testület vagy 

személy köteles átadni az Igazgatótanácsnak minden olyan információt és dokumentumot, ami a 

felelős döntés meghozatalához szükséges. Az Igazgatótanács egyetértését, hozzájárulását kérő testület, 

személy az előzőeken túl is köteles megadni minden felvilágosítást, amit az Igazgatótanács tőle kér. 

(3) Az (1) bekezdés (a)-(b) pontjai szerinti alkalmazásról, illetve jogviszony megszüntetéséről szóló 

dokumentumokat a Kollégium vezetője írja alá a munkáltatói jogok gyakorlójaként, majd azokat az 

Elnök ellenjegyzi. 

(4) A Kollégium óvodai, illetve általános iskolai tagintézményei munkatervének elfogadása előtt az 

Igazgatótanács véleményét be kell szerezni. A (2) bekezdésben foglaltak ebben az esetben is 

megfelelően alkalmazandók. 

 

13.§ (1) A Kollégium vezetőjének személyére – a nevelőtestület véleményének beszerzését követően – 

az Igazgatótanács tesz javaslatot a presbitérium felé. 

(2) A nevelőtestület véleményéhez az Igazgatótanács nincs kötve, mindazonáltal törekedni kell arra, 

hogy a nevelőtestület véleménye a kollégiumvezető megbízása során kellő súllyal kerüljön figyelembe 

vételre. Ennek érdekében, a kollégiumvezető személyére vonatkozó javaslatának megtételekor az 

Igazgatótanács köteles tájékoztatni a presbitériumot a nevelőtestület véleményéről, és amennyiben e 

véleményt az Igazgatótanács figyelmen kívül hagyta, ennek okáról. 

 

14.§ (1) Az Igazgatótanács évente köteles beszámolni a presbitériumnak a Kollégium működéséről. 

(2) Az igazgatótanács a Fenntartó megkeresésére az (1) bekezdésben foglaltakon túl is köteles 

megadni minden felvilágosítást a Fenntartó számára a Kollégium, illetve az Igazgatótanács 

működésével kapcsolatban. 

 

15.§ (1) A Kollégium igazgatási, nevelési és valláserkölcsi felügyeletét, ellenőrzését a Fenntartó az 

igazgatótanácson keresztül látja el. 

(2) Felügyeleti, ellenőrzési jogkörének keretében az Igazgatótanács kérdéseket tehet fel a Kollégium 

vezetőjének, vezető-helyetteseinek, gazdasági vezetőjének, illetve bármely alkalmazottjának, amely 

kérdést annak címzettje köteles megválaszolni. 

(3) Felügyeleti, ellenőrzési jogkörének gyakorlása során az Igazgatótanács jogosult a Zsinati Oktatási 

Iroda által vezetett Országos református szakértői névjegyzékben szereplő vagy más, megfelelő 

szakértelemmel bíró szakértőket igénybe venni. A szakértők eljárásával kapcsolatos költségeket a 

Fenntartó viseli. 

(4) A felügyeleti, ellenőrzési jogkörének gyakorlása során tudomására jutott jogsértésekről az 

Igazgatótanács –az Elnök útján – írásos beszámolóban tájékoztatja a Fenntartót. 

 

16.§ (1) A kollégiumvezető vagy a nevelőtestület döntése ellen az érintett személy vagy bármely 

érintett egyházi jogi személy az Igazgatótanácshoz fellebbezhet. 

(2) A Igazgatótanács a fellebbezést ésszerű határidőn belül, lehetőség szerint a fellebbezés 

kézhezvételét követő ülésén köteles elbírálni. 

(3) A fellebbezés elbírálása során az Igazgatótanács jogosult a támadott döntés alapjául szolgáló 

iratokba betekinteni, illetve szükség szerint az érintett feleket meghallgatni. 

(4) Az Igazgatótanács az ügyrendjében úgy is rendelkezhet, hogy a fellebbezések elintézésére külön 

fellebbviteli bizottságot hoz létre tagjaiból. Ebben az esetben a fellebbviteli bizottság összetételére, 

eljárására vonatkozó szabályokat az Igazgatótanács ügyrendjében kell részletezni. 

(5) Az Igazgatótanács fellebbezési eljárásban hozott döntésével szemben a presbitériumhoz lehet 

fordulni. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

17.§ (1) A jelen szabályrendeletben nem szabályozott fenntartói jogokat és kötelezettségeket a 

presbitérium gyakorolja, illetve teljesíti.  

(2) A jelen szabályrendeletben az Igazgatótanácshoz telepített fenntartói jogok gyakorlását, 

kötelezettségek teljesítését a presbitérium eseti jelleggel bármikor magához vonhatja, illetve az 
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Igazgatótanács bármely, a jelen szabályrendelet szerint a feladatkörébe tartozó kérdésben kérheti a 

presbitérium állásfoglalását, kezdeményezheti, hogy a presbitérium hozzon döntést. 

 

18.§ (1) A jelen szabályrendelet azon a napon lép hatályba, amikor azt a Budapest-Északi Református 

Egyházmegye mint felettes egyházi hatóság jóváhagyja. 

(2) A felettes egyházi hatóság jóváhagyását megadottnak kell tekinteni, ha a jelen szabályrendelet 

bemutatásától számított 30 napon belül a felettes egyházi hatóság írásban nem nyilatkozik. Ilyen 

esetben a jelen szabályrendelet a felettes egyházi hatóság számára történt bemutatását követő 31. 

napon lép hatályba. 

(3) A jelen szabályrendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban, illetve keletkező 

jogviszonyokra, jogi tényekre kell alkalmazni. A jelen szabályrendeletet alkalmazni kell a 

hatálybalépése előtt keletkezett jogviszonyok hatálybalépést követő megszűnése, megszüntetése során 

is. 

(4) A jelen szabályrendeletet a Fenntartó köteles honlapján a hatálybalépés napján közzétenni, továbbá 

közvetlenül megküldeni a Kollégium vezetőjének a Kollégium honlapján való közzététel céljából. 

 


