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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Református Diakóniai Intézmények Egyesületét 12 gyülekezet, mint intézményfenntartó hozta létre, 

a hivatalos bejegyzésre 2003-ban került sor. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai 

intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése. A REDIE tevékenységi köre: 

- Érdekképviseletet biztosít a református jogi személyek által fenntartott diakóniai intézmények és 

dolgozóik részére; 

- Képviseli tagjait a kormányzati, állami és társadalmi szervek előtt, kapcsolatot tart az országos 

hatáskörű egyházi és állami érdekképviseleti szervekkel és intézményekkel, valamint más hasonló 

feladatot ellátó egyházi és civil szervezetekkel; 

- Segíti a református jogi személyek fenntartásában lévő református diakóniai intézmények működését, 

részükre módszertani és információs hálózatot épít ki; 

- Jogsegélyt biztosít tagjai számára; 

- Szakmai tanácsadó, segítő hálózatot hoz létre, amely segíti a Református Diakóniai Intézmények 

minden tevékenységét (az építkezéstől kezdve az ápolási, gazdálkodási feladatok ellátásáig); 

- Pénzügyi segélyalapot képez, amellyel támogatja az erőtlenebb, vagy váratlan helyzet miatt rászoruló 

intézményeket; 

- Fórumot biztosít a szeretetszolgálati intézmények dolgozói részére, ahol szakmai tapasztalataikat, 

problémáikat megoszthatják, kicserélhetik. A dolgozók részére képzéseket szervez; 

- Kapcsolatokat ápol más országok - különösképpen a Kárpát-medencei református egyházrészekben 

lévő - és hasonló célú és feladatokat ellátó szervezeteivel. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

Az egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja: 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

- tudományos tevékenység, kutatás, 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

- kulturális tevékenység, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

- rehabilitációs foglalkoztatás. 

Az egyesület vállalkozói tevékenységet – csak a közgyűlés 2/3-os szótöbbségi határozata engedélyével 

– csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 
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3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 
Az egyesület induló vagyona 2012. január 01-én 118.496.176,-Ft. volt.   

A 2012. évi tőkeváltozás a tagdíjak befizetésével növekedett, 2012. december 31-én 3.014.000 Ft. volt. 

Kamatbevétel: 4.516.808,-Ft 

 

2011-ben be nem fizetett tagdíjként nyilvántartott összeg 732.500,-Ft-ból befolyt 592.500,-Ft. 

A Zempléni Ref. Egyházmegyének nem kellett befizetnie a jogtalanul követelt 100.000,-Ft-ot, mivel a 

fenntartott intézménye a gyermekvédelem területéhez tartozik. 

További követelés maradt 2011-ből Püspökladánnyal szemben, melynek összege 40.000,-Ft. 

 

Be nem fizetett tagdíjak 2012-ben: 9.517.600,-Ft. 

2011. és 2012.évre összesen: 9.557.600,-Ft. 

 

Az egyesület nem rendelkezik tárgyi eszközökkel, pénzügyi eszközeinek értéke 2012. december 31-én 

112.0147.803,-Ft. 

 

A bevételek 2012. évi összege: 17.048.408,-Ft. 

A kiadások 2012. évi összege: 2.812.180,-Ft. 

Az adózás előtti eredmény összege: 14.236.228,-Ft. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyév 

- Vissza nem térítendő támogatás (DIAKÓNIA Keresztény Alapítvány részére) 2 500 

- Visszatérítendő támogatás (Esztári Református Egyházközség részére) 6 000 

Összesen: 8 500 

 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

A vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak. 0 0 

Összesen: 0 0 

 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 20 124 17 048 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 20 124 17 048 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 704 2 812 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 0 0 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 500 2 600 

K. Adózott eredmény 16 420 14 236 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  18 586 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  30 656 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.00 

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 0.00 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] X  0.63 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0 

 

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Támogatások: 

A ReDIE alapszabályában meghatározott céljaival összhangban, 2012-ben, támogatási kérelmekre a 

támogatási keretből: 

- 2.5000.000,-Ft. vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre. A DIAKÓNIA Keresztény 

Alapítvány, mint az Erdélyi Református Egyházkerület Szeretetszolgálat részére. 

A támogatás célja: a roma gyermekek integrációját szolgáló program infrastrukturális fejlesztése. 

Ennek keretében került sor a Kolozsvártól 13-km-re fekvő Mérán a már e programban működő 

„Mamácska otthon” bővítése. 

- 6.000.000,.Ft. visszatérítendő támogatást kapott az Esztári Református Egyházközség, az 

Egyházközség fenntartásában működő Idősek Otthona és Gondozó Szolgálat beindításával 

kapcsolatban felmerült költséghez, valamint pályázat útján megvalósítandó bővítés önrészéhez. 
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Kapcsolattartás más civil szervezetekkel: 

A ReDIE 2012. május 8-án tartott elnökségi ülésén és közgyűlésén a ReDIE Egyesület által alapított 

AID4LIFE Segélyezési és Fejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentését bemutató tájékoztatót 

meghallgatta és elfogadta. 

Az Egyesület tagjai számára az MRSZ Szeretethíd programjával segítséget nyújtott, melyben 

országosan és a Kárpát-medencében két napon át összesen több mint 11.000 önkéntes vett részt. 

 

Ügyvitel: 

2012-ben a Szeretetszolgálat Iroda látta el a ReDIE titkársági feladatait. A Szeretetszolgálati Iroda 

folyamatos szakmai tanáccsal és érdekképviselettel segített a ReDIE tagokat. 

 

Az év során az Elnökség két alkalommal ülésezett, közgyűlésre is kétszer került sor. A Felügyelő 

Bizottság együtt ülésezett az Elnökséggel. 

 

 

 

 


