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Az Önök által Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter úrhoz feltett „Megőrizzük az utókornak a
kazettás mennyezetéről elhíresült, XIII. században épült bánffyhunyadi református
templomot?” című írásbeli kérdésre illetékességbő l – Balog Zoltán miniszter úr megbízásábó l
– az alábbi választ adom .

Magyarország Kormánya számára kiemelten fontos minden egyházi m űemlék megóvása,
ezért a 2011-es költségvetési törvényben már visszaállította a baloldali kormányok által
megszüntetett egyházi beruházási és rekonstrukciós el őirányzatot . Új programként
meghirdetette az egyházi oktatási programok, egyházi kulturális programok, az egyházi
szórványprogramok, valamint a hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi
komplex programjainak támogatását .

Ezen előirányzatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a különböz ő egyházi
beruházásokra és programokra évenként összesen 2 milliárd forintot biztosít . A 2013-as ,
2014-es költségvetési törvényekben a rekonstrukciós és beruházási programon túl, a nég y
ismertetett program összevonásra került „egyházi közösségi programok és beruházások
támogatása” címen, de összességében a korábbi támogatásoknak megfelelő összeggel .

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az egyházi tulajdonban álló épített örökség felújítására,
rekonstrukciójára, és egyéb beruházásokra, valamint programokra az eddigi évekhe z
hasonlóan 2016-ban is 2 milliárd forint összegű forrást biztosít . Az Egyházi, Nemzetiségi é s
Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felel ős Államtitkárság minden évben támogatói felhívás t
tesz közzé, amely alapján az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására ,
továbbá az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatására várják azo n
egyházi jogi személyek támogatási kérelmét, amelyek a konkrét, támogatandó projekt
megjelenítését, rövid leírását is magukba foglalják . A támogatásoknál minden esetben
figyelembe vesszük az egyházi felettes vezet ő ajánlását .

A határon túli egyházi közösségek - hitéleti tevékenységükön túl - a nemzeti önazonossá g
megőrzésében, a magyar szellemi örökség közvetítése és ápolása révén kiemelked ő szerepet
játszanak . Sokszor a legfőbb kapcsolódási pontot jelentik nemzetünkhöz . Az ezeknek a



közösségeknek otthont adó egyházi épületek nagy része pedig nemzeti örökségünk fonto s
részét képezi .

Mindezekre tekintettel a bánffyhunyadi református templom 2013-ban az egyházi építet t
örökség védelme és egyéb beruházások támogatásának költségvetési sora terhére 2,5 milli ó
forint támogatást kapott a templom restaurálására . A 2016. évi támogatásokra kiírt
felhívásunkra a vonatkozó kérelmeket 2015 . október 29-ig lehetett benyújtani . A
bánffyhunyadi református templom támogatása ügyében azonban nem érkezett kérelem .

Amennyiben a következő évi felhívásunkra a Bánffyhunyadi Református Egyházközsé g
támogatási kérelmet terjeszt elő, és azt az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke i s
támogatja, úgy örömmel és szívesen segítünk a templom további felújításában .

Budapest, 2016 . április 7 .

Tisztelettel :

Rétvári Benc e
államtitkár
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Heged űs Lorántné ,
Mirkóczki Ádám, Sneider Tamás (Jobbik) országgyűlési képviselők „Megőrizzük az
utókornak a kazettás mennyezetéről elhíresült, XIII. században épült bánffyhunyadi
református templomot?” című, K/9751 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .

Budapest, 2016 . április 7 .

Tisztelettel :

Rétvári Bence
államtitkár
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