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Jegyzőkönyv
amely készült 2020.03.17. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kura-
tóriumi ülésről.

Jelen vannak:
– Gállné Busai Barbara a Kuratórium elnöke;
– Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
– Csiszér László a Kuratórium tagja;
– Joanovits Róbert meghívott, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója.

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Rendkívüli intézkedések a COVID-19 vírus okozta járvány idejére

Gállné Busai Barbara a kuratórium elnöke megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatké-
pes, mert a kuratórium tagjai 100%-ban jelen vannak. 

A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Csiszér László kuratóriumi tag sze-
mélyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és 
Gállné Busai Barbarát, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

1. Rendkívüli intézkedések a COVID-19 vírus okozta járvány idejére
– Gállné Busai Barbara a Kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, a fennálló koronavírus 

helyzetről, a Magyar Kormány döntéseiről, majd felkéri Joanovits Róbertet, a Szent András Evangelizá-
ciós Iskola igazgatóját, hogy tájékoztassa a Kuratóriumot a rendkívüli helyzet kapcsán szükséges válto-
zásokról az Iskola életében.

– Joanovits Róbert kifejti, hogy idáig minden kurzust megtartottunk, de a kormány járványügyi intézke-
dései lehetetlenné teszik a folytatást. Az egyházi rendelkezezések is értelemszerűen azt jelentik, hogy 
nem lehet plébánián kurzusokat szervezni. Két kurzus így most félbemaradna. Nem tudni, meddig tart 
a járvány, de valószínűleg a tavaszi kurzusokat (Új élet Krisztusban kurzus, Budapest, 2020. márc. 20–
22.; Új élet Krisztusban kurzus, Esztergom, 2020. márc. 20–22.; Új élet Krisztusban kurzus, Szombat-
hely, 2020. márc. 27–29.; Ábrahám képzés, Zalaegerszeg, 2020. ápr. 4.; Ászáf kurzus, Kecel, 2020. ápr. 
24–26.; Kornéliusz kurzus, Szentgotthárd, 2020. ápr. 24–26.; Benjamin 1 kurzus, Zalaegerszeg, 2020. 
máj. 12–14.; Új élet Krisztusban kurzus, Vámosmikola, 2020. máj. 15–17.; Ezekiel képzés, Budapest, 
2020. máj. 15–17.) nem lehet majd megtartani és észszerűnek tűnik ezeket lemondani, ill. felfüggeszte-
ni.

– Gállné Busai Barbara hozzáteszi, hogy a kialakult budapesti helyzetre való tekintettel meg kellene lép-
ni az iroda bezárását. Jelenleg nem minden technikai feltétel adott ehhez, de egy kevés beruházással 
ez is kivitelezhető lenne. Továbbá megemlíti, hogy az augusztusra hirdetett nemzetközi szeminárium-
ra senkit ne küldjön a Kuratórium a járványveszély miatt.

– Joanovits Róbert javasolja az éves programnaptár átütemezését.
– Csiszér László tanácsolja az irodai dolgozók távmunkába küldését előreláthatólag július 1-ig.
– Lukács Ferenc indítványozza egy új irodai nyomtató-szkenner megvásárlását a távmunka lehetővé té-

tele érdekében, mivel erre már amúgy is szüksége lenne.

2/2020 (03.17.) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium egyhangúlag dönt az iroda bezárásáról, és ezzel egyidejűleg az irodai dolgozók távmunkába küldé-
séről július 1-ig. Az ügyben való eljárással a Kuratórium Gállné Busai Barbarát bízza meg.

3/2020 (03.17.) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium dönt otthoni munkavégzéshez szükséges nyomtató-szkenner beszerzéséről 80.000 Ft értékhatárig. 
Az ügyben való eljárással a Kuratórium Gállné Busai Barbarát bízza meg.
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4/2020 (03.17.) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium egyhangúlag dönt a folyamatban lévő kurzusok felfüggesztéséről, a tavaszi kurzusok elhalasztásá-
ról. Egyúttal megbízza Joanovits Róbertet, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatóját, az éves programok 
átütemezésével.

Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

...........................................................
Csiszér László 

jegyzőkönyv-vezető

.............................................................
Gállné Busai Barbara

kuratóriumi elnök

.............................................................
Lukács Ferenc 

kuratóriumi tag
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