
AZ EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS 35/2012.10.12. KGY SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
a Gyarmati Díj eljárásrendjéről 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a 2012. március 8-án alapított „Gyarmati 

Díj” szabályozására, egyhangú döntéssel az alábbi eljárásrendet fogadja el: 

 

1. A Gyarmati Díjat azon református oktatási intézményben tanuló diákok vagy tanító 

tanárok kaphatják, akik a magyar nyelv és irodalom vagy történelem tanulásában, 

tanításában, ezzel kapcsolatos előadói, művészeti, tudományos tevékenységükben 

kimagasló eredményeket érnek el. A díjban határon túli magyarok, és határon túli 

intézmények is részesülhetnek. 

2. A Gyarmati Díj tőkeösszege: 7.875.000.- Ft. Ennek elkülönített kezeléséről, és ebből 

7.500.000.- Ft legmagasabb biztonságos hozamot adó befektetéséről az Egyházkerület 

Elnöksége és a Gazdasági Igazgató együttesen kötelesek gondoskodni. A tartósan le nem 

kötött 385.000.- Ft a 2013-ban kiosztásra kerülő díj költségeit fedezi. 

3. Évente a tőke mindenkori éves kamatnak megfelelő összege kerülhet felhasználásra. Ha a 

kamat nem éri el a tőke 5%-át, akkor ezen mértékig a tőkéből is kiegészíthető a díjazásra 

szánt összeg. 

A díjazásra szánt összegnek fedezni kell a kiosztott díj járulékos költségeit is (Szja, stb.) 

4. A díj éves keretösszegét a következők szerint kell felhasználni: 

Az összeg ½-ed részét határon túli díjazott kapja. 

 A díjazott ebben az esetben lehet oktatási intézmény is, illetve annak dolgozója, vagy 

tanulója. A díjazottról az Egyházkerület Elnöksége dönt, kikérve az illetékes egyházi 

fenntartó javaslatát. 

A díjátadás helye: Debrecen, Református Bál, vagy ha ez elmarad, akkor a május 22-éhez 

kötődő ünnepség, istentisztelet. 

A kamat másik ½-ed részét a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában 

működő általános és középiskolák tanárai vagy diákjai kaphatják. 

A díjazott személyére az érintett intézmények igazgatója, oktatója tehet ajánlást írásban, 

indoklással. A díjazottakról az Egyházkerület Igazgatótanácsa dönt. 

A díjjal kapcsolatos szervezési feladatokat az Egyházkerület Tanügyi Hivatala végzi.  

A díjátadás helye az illetékes iskola tanévzáró ünnepsége. 

5. Egy díjazottra jutó összeg 100 Eurónál kevesebb nem lehet. 

6. Az Egyházkerület Elnöksége a díj évi felhasználásáról az Egyházkerületi Közgyűlésen 

köteles beszámolni.  

7. A díjazásról az Egyházkerület Elnöksége tájékoztatja a díj Alapítóját. A díjazottak az 

Egyházkerület honlapján vagy más egyházi sajtóban bemutatásra kerülnek.  

 

 

 

 

 


