
A Magyar Pünkösdi Egyház és a Közösségi Misszió

A Magyar Pünkösdi Egyház határozottan elítél minden olyan tettet, amely jogszabályt és
morális értékeket sért, megkárosítja az államot és a társadalmat. Különösen visszataszítónak
tartjuk, ha mindez elesett, rászoruló embertársaink megsegítésének ürügyén, egy vallási
közösség jóhiszeműségének kihasználásával, szándékos félrevezetésével történik.

A Magyar Pünkösdi Egyház minden támogatást megad a hatóságoknak a Közösségi Misszió
működésével kapcsolatos a gyanú szerinti visszaélések teljes körű feltárása érdekében,
emellett az Egyház gyökeresen megváltoztatja a közvetett fenntartása alatt működő
intézmények feletti irányítását és ellenőrzését.

Rászorulókat segítenek az egyház intézményei
A Magyar Pünkösdi Egyház szinte az alapításától kezdve, mintegy száz éve szerepet vállal
elesett, ínséget szenvedő embertársaink megsegítésében. Az evangélium hirdetésén túl ez a
legfontosabb társadalmi küldetésünk.

Ez napjainkban is így van: egyházunk számos intézményt tart fenn az állam támogatásával:
óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket, drogrehabilitációs központokat,
ingyenkonyhákat. Mi működtetjük azt a cigánymissziót, amely sokezer roma család életét,
boldogulását igyekszik segíteni. Ezek az intézmények fontos szerepet töltenek be a
társadalomban, és naponta mintegy hetvenezer rászoruló ember életét teszik könnyebbé.

Az egyházügyi törvény 2011-es elfogadása után az egyházak fokozatosan egyre több
közfeladatot ellátó intézmény fenntartását vették át az államtól, az önkormányzatoktól, illetve
magánszervezetektől. Ez nem előzmény nélküli, hiszen az egyházak évszázadok óta
tartanak fenn intézményeket, ebben csak az 1948–1990 közötti időszak számít kivételnek.

A Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó intézményeket két csoportra oszthatjuk: vannak
közöttük saját magunk által alapított és fenntartott intézmények, és vannak olyanok, amelyek
2011 után csatlakoztak, és ugyan az egyház égisze alatt, de szervezetileg és gazdaságilag
teljesen önállóan végzik munkájukat. Utóbbiak közvetlenül kapnak támogatást az államtól
működésükhöz.

Az MPE az elmúlt években több, az egyháztól gyakorlatilag teljesen függetlenül működő
intézményt fogadott be. Az volt a szándékunk, hogy segítsük az intézmények működéséhez
szükséges feltételek biztosítását, erősítsük társadalmi szerepvállalásukat, és rajtuk keresztül
nagyobb részt vállaljunk a rászorulók támogatásában.

Önállóan működött, elkülönülve gazdálkodott a Közösségi Misszió
A békéscsabai központú Közösségi Misszió is egy ilyen szervezet, amely önállóan működött,
elkülönülve gazdálkodott, miután 2011-ben egyházunk befogadta. A Közösségi Misszió a
közfeladatok ellátásához a finanszírozást közvetlenül az államtól kapta, tevékenységét az
állami szervek ellenőrizték. A Közösségi Misszió irányításában a Magyar Pünkösdi Egyház
nem vett részt, azt civilek vezették, akik nem voltak gyülekezeti tagok, nem végeztek
semmiféle hitéleti tevékenységet egyházunkban.

Mindezek miatt a Magyar Pünkösdi Egyház vezetésének nem volt tényleges rálátása a
Közösségi Missziónál zajló munkára, az egyház belső ellenőrei csak éves összefoglaló
adatokat kaptak az intézménytől. Papíron pedig minden szabályosnak, törvényesnek és
etikusnak tűnt. Egy vizsgálatnál voltak jelzések bizonyos visszaélések gyanújáról, de ezeket
nem tudta az ellenőrzés bizonyítékokkal alátámasztani, a Közösségi Misszió akkori vezetői
pedig sorra mutatták be az őket igazoló papírokat, valamint a hatósági ellenőrzésekről szóló
hivatalos dokumentumokat. Ezek alapján az Egyháztanácsnak nem volt oka kételkedni a
Közösségi Misszió vezetőinek állításaiban.
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A hatósági vizsgálatok fényében az egyházvezetés úgy látja, túl jóhiszeműen, naivan állt
hozzá a Közösségi Misszióhoz. Az is igaz azonban, hogy az egyház és vezetőinek alapvető
feladata az evangélium terjesztése, és nem feltétlenül értenek egy intézmény
gazdasági-pénzügyi működtetéséhez. Az is tény, hogy a Közösségi Misszió ügyében olyan
jól szervezett bűncselekmények gyanújáról van szó, amelyeket rendkívül nehéz tetten érni és
bizonyítani. Nagyon nehéz például naprakészen követni, hogy egy állami pénzből
finanszírozott ingyenebédet valójában hány személyre főznek és számláznak ki, és hány
rászoruló veszi azt ténylegesen igénybe. Ha a papírokon minden rendben van, akkor minden
szóbeszéd ellenére igen nehéz tisztán látni és megfontolt döntéseket hozni, úgy, hogy az
egyház kezében nincsenek vizsgálati eszközök, mint amilyenek az ügyészség vagy az
adóhatóság nyomozóinak. Így a Magyar Pünkösdi Egyház vezetése is csak 2022 áprilisában
a sajtóból értesült arról, hogy a Közösségi Misszió két civil vezetőjét letartóztatták.

Átvette az irányítást az egyház, együttműködik a hatóságokkal
A Magyar Pünkösdi Egyház vezetése a Közösségi Misszió két vezetőjének letartóztatása
után az intézmény valamennyi korábbi vezetőjét leváltotta, és átvette az irányítást. Mivel a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálata a Közösségi Misszió közfeladatainak ellátását nem
gátolja, az intézmény végzi a munkáját. A Közösségi Misszió új, az egyház által kinevezett
vezetője és a Magyar Pünkösdi Egyház mindenben támogatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
tényfeltáró munkáját.

Megújítja intézményi stratégiáját az egyház
A Magyar Pünkösdi Egyház célja, hogy a keretein belül működő intézmények a
jogszabályokat betartva, a társadalom szolgálatában működjenek, a pünkösdi egyház által
vallott értékek szellemében.

Az egyház három fontos tanulságot is levont a történtekből. A legfontosabb, hogy az
egyháznak gyökeresen át kell alakítania a kapcsolatát a befogadott intézményekkel. Igazi
megújulásra van szükség, egy új stratégiára. Ennek a kidolgozása megkezdődött.

Azt is megtanulta az egyház, hogy a bizalom mellett szükség van az ellenőrzésre akkor is,
ha egy intézmény jogilag önállóan, de az egyház keretein belül működik. Az ügy harmadik
fontos tanulsága pedig az, hogy az egyházvezetésnek szüksége van az intézményfenntartói
szférában jártas gazdasági, pénzügyi, jogi szakemberekre, akik professzionális
módszerekkel és nagy szaktudással tudják ellenőrizni az intézmények működését.

Az intézményekkel való hosszú távú kapcsolat megújítása mellett 2022 áprilisa óta már egy
sor rövid távú intézkedést hozott az egyház.

Valamennyi befogadott intézménynél szigorú ellenőrzési mechanizmust vezettünk be. Az
ehhez szükséges szabályozási tevékenység már elkezdődött minden egyes intézményre
vonatkozóan. Egyes esetekben egyedileg szükséges szabályozni, ez a munka már több
hónapja tart. Több befogadott intézménnyel már megállapodtunk az új feltételekről.

Létrehoztunk egy főállású gazdasági igazgatói posztot az egyházon belül, valamint más
területekre (például könyvvizsgálat, jog) is új, tapasztalt szakembereket szerződtettünk. Új
szabályozást alkottunk az egyház keretein belül működő szervezetek számára, valamint
létrehoztunk egy állandó Gazdasági Bizottságot. Hozzáláttunk az egyház SZMSZ-ének
szükséges módosításához, amellyel tovább erősíthetjük a kontrollt az intézmények felett.
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