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A zsinat 2011. szeptember 20-21-én tartott tematikus 
ülésén felmerült ügyek, témák
Az ülésen elhangzott és lejegyzett javaslatok tematikus csoportosításban. Az egyes javaslatok után d lt bet vel szedve ő ű
az adott ügy továbbgondozására javasolt útvonal.

I. intézkedésre

➱ minden zsinaton legyen id  a közérdek , közegyházi, közéleti kérdések megbeszélésére („napirend el ttiő ű ő
felszólalások”) - már novembert lő

➱ Lelkipásztori Nyugdíjasház felállítása – Elnökségi Tanács útmutatását kérni.

➱ A jogalkotás során Általános vita el zze meg a törvényalkotási id szakot.   - bevezetés a novemberi zsinatonő ő
(jogi bizottság)

➱ Minden zsinati határozathoz legyen konkrét felel s, határid .ő ő

II. MISSZIÓ, társadalmi szolgálat

➱ egyeztetések, koordináció – már létez  programok összefogásáraő

◦ Gondnok továbbképzés – a kérdésr l a missziói iroda egyeztet a Presbiteri Szövetség és a SRTAő
bevonásával

◦ Az egyházkerületi presbiter továbbképzést be kell vezetni minimum. Gondnokok esetében kötelező
jelleg  továbbképzésen való részvételt kellene el írni. -  ű ő a felvetéssel a missziói bizottság foglalkozik
egyeztetve a Presbiteri Szövetséggel

➱ Missziói stratégia kialakításához

szempontok a Missziói Bizottság által összefogott munkához

◦ Készüljön gyülekezetszociológiai felmérés. Az anyagi fedezetet a Zsinati Tanács biztosítsa - a novemberi

zsinat napirendjén lesz, innen mehet a ZsT elé

◦ a személyes meggy zés a misszió útja!!  Emberközpontúság. ő

◦ Egyházat építeni csak megtért emberekkel lehet. Formabontó evangelizációk lehetnének. Egyházon
kívüli teret átengedjük másoknak, ezen változtatni kell (Plázák, stb.).

◦ Evangelizációval a gyülekezetfogyás ellen. 

➱ gyülekezeti jó gyakorlatok gy jtése különböz  témák szerint, majd pedig ezek koordinált közreadásaű ő

➱ gyülekezetépítés: személyes kapcsolatok fontossága, befogadó, elfogadó közösség. Tudatos koncepció nem
nagyon látszik.  Teológiailag átgondolt, és a gyakorlatban megvalósított, kipróbált modellekre lenne
szükség. Kiadványok, konferencia, lelkésztovábbképzés stb. - jó gyakorlatok összegy jtéseű ; 

➱ cigánymisszió kérdésének folyamatos napirenden tartása; egyházi cigánymissziós stratégia kidolgozása -
CMT
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➱ tanfegyelem, számonkérhet ség, végrehajtás, fegyelmezés biblikusság ő

➱ Munkaprogram a hitre nevelés területén. Kézbe adható anyag kell. - Curriculum felé haladó ötlet 

➱ Egyház és társadalom: Támogassa az egyház azokat a szakmai közösségeket, amelyek felvállalják a
református hátterüket, missziós tevékenységek. 

➱ Speciális egészségügyi szolgálatok fontosak: hospice, ifjúsági drogprevenció  is jó eszközök. Jó példa a
Mosdósi Kórházban a református diakóniai program. 

III. Kommunikáció, tartalomfejlesztés

➱ személyes vallomás megjelenése a kommunikációban – továbbítás a ref. média felé

➱ az alapfogalmak tisztázása; egyházunk tanrendszerét nem ismerjük egységesen! pl. Keresztelés, úrvacsora.
Ezért itt kell elkezdeni. - Ld. ciklusterv. Kommunikációs feladat, ideértve a Kálvin Kiadót. Tanulmányi feladat:
DC felé

➱ Munkaprogram a hitre nevelés területén. Kézbe adható anyag kell. - Curriculum felé haladó ötlet 

➱ A hatékony média és református tartalomszolgáltatás.

IV. Jogi ügyek, folyamatos végrehajtásra

➱ Törvénykezés felgyorsítása - úgy hogy a közösség felel ssége ez, ne kelljen mindig visszatérni a régiő
kérdésekhez. - megnézni, hogy ebb l mi építhet  be a Tanácskozási Szabályzatba ő ő

➱ nem-lelkészi tisztségvisel kkel kapcsolatos felvetésekő

◦ gondnokok  korhatárának  meghatározása,  Alkalmazott  világi  tisztségvisel k?  (pl.  félállásbanő
alkalmazni ket.) ő

◦ A presbiteri eskü szövegében : „Az Egyház JAVÁT a magam haszna elé helyezem.”- stiláris
módosító javaslat 

◦ A presbiteri  szolgálat számonkérése, (az Alk. 28. § megfogalmazza, hogy mi az elvárás a

presbiterekkel szemben, de valamilyen minimum elvárást konkrétabban rögzíteni kellene). 

◦ Eskütétel minden választásnál, a megismételt választásnál is. Ez már a novemberi ülésen kerüljön
elhatározásra. 

➱ f állású diakónusokra lenne szükségő . Tisztességesen megfizetett egyházfira stb. - a lelkészek jogállását
szabályozó tv. után kerül sor az egyéb speciális területek és szolgálatok szabályozására (presbiterek,
diakónusok, kántorok, egyházfik)

➱ A presbiterválasztásról szóló törvény nem a mai valóságot tükrözi. Azt a régi világot tükrözi, amikor még
presztízsharcok folytak a presbiteri pozícióért. 

➱ lelkészi szolgálat szabályozásával kapcsolatos felvetések

◦ szolgálati területek pontosítása (ti. a lelkész és a presbiteri feladatok elkülönítettek)



3

A zsinat 2011. szeptember 20-21-én tartott tematikus ülésén felmerült ügyek, témák

◦ Az igehirdet  egzisztenciális függése a gyülekezett l helyes-e?ő ő

◦ Papmarasztás kérdése –  A Jogi  Bizottság mellé  rendelt  ad hoc bizottság dolgozza ki  a

papmarasztásra vonatkozó variációk közül a legmegfelel bbető . 

◦ A lelkészek testi-lelki egészségének sz rése – ű lelkészek jogállásáról szóló tv-hez

◦  Lelkészi titoktartás – az egyházi jogalkotásban e kérdés kerüljön kell  hangsúllyal el térbeő ő

◦ a szolgálatba álló lelkipásztoroknak a hatod éve legyen mentorált

◦ Szombat év, negyedév megfáradt lelkipásztoroknak.  fizetett szabadsága, külföldi tanulmányutak a

lelki  tölt désre,  megújulásra.  -  ő lelkészek jogállásáról  szóló tv,  a Bp.-Észak tapasztalatai  és
gyakorlata alapján

◦ A lelkipásztorok válása esetén ne a világi szabályokat kövessük. Legyünk ebben következetesen

szigorúak. Felróhatóságtól függetlenül. El/áthelyezés. - lelkészek jogállásáról szóló tv

➱ felel sség egyenl ség a gyülekezet és minden egyházi közösség vezetésében ő ő

➱ A jogalkotás során Általános vita el zze meg a törvényalkotástő  

➱ a fokozatos egyházszervezetek átláthatóságának biztosítása

➱ soroljuk fel azokat a „vétkeket” jogszabályban, amelyek  az egyház érdekeit nyilvánvalóan sértik  és
mindenféle bírósági eljárás nélkül visszahívható legyen ilyen esetekben a lelkész - lelkészek jogállásáról
szóló tv

➱ parókiális jog kérdése: Javaslat a szociális alap és szakellátást végz  intézmény alapítása el tt a területilegő ő
illetékes presbitérium hozzájárulásának kikérése legyen kötelez . Alkalmazzák a közegyházban alkalmazottő
szabályt (zsinati szabályrendeletet), miszerint fokozatos egyházi testület csak akkor alapíthat és m ködtethetű
intézményt, ha az engedélyezést megel z en beszerezte a fokozatos egyházi testületek engedélyét -ő ő
novemberi zsinat elé

➱ Ahol indításnál már megosztottság van, ott el sem kell kezdeni a szolgálatot. Vagy egyházmegyei szintre kell
emelni és már meg is oldódott a dolog. 

➱ Anyakönyvezés, nyomon követés. Foglalkozzon vele a zsinat. Az intézményeknek nincs anyakönyvezési
joga!   

➱ minden zsinaton legyen id  a közérdek   közegyházi, közéleti kérdések megbeszélésére („ő ű napirend el ttiő
felszólalások”) 

IV. Tanulmányi ügyek, képzések

➱ Lelkésztovábbképzés fontossága a missziói szemlélet er sítésében – ő továbbítás az OTKT felé

➱ presbiteri szolgálat teológiai átgondolása – tanulmányi bizottság

➱ egyházi,  teológiai alapfogalmak tisztázása;  egyházunk tanrendszerét nem ismerjük egységesen! pl.
Keresztelés, úrvacsora.  Ezért itt  kell  elkezdeni. -  Kommunikációs feladat, ideértve a Kálvin Kiadót.
Tanulmányi feladat: DC tanulmányi bizottság felé
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➱ keresztség, konfirmáció ügyének gondozása; egységes gyakorlat kialakítása; koncepciózus, közösség
er sít  gyakorlatok népszer sítése – ő ő ű tanulmányi bizottság (DC bevonásával), a novemberi zsinat részben
foglalkozik majd a kérdéssel.

➱  Munkaprogram a hitre nevelés területén. Kézbe adható anyag kell. - Curriculum felé haladó ötlet 

➱ Gondnok továbbképzés  –  a kérdésr l  a missziói iroda egyeztet a Presbiteri Szövetség és a SRTAő
bevonásával, majd pedig Missziói Bizottság

➱ átgondolt koncepciójú lelkészképzés  (gyülekezeti igények, intézményes egyház igényei a – speciális
feladatokra, és a társadalom igényei) – részben az ELB, ill. a létrehozandó Országos Lelkipásztori Intézet
feladatai lehet.

➱ A gyakorlati teológia oktatására nagyobb hangsúlyt kell helyezni . A liturgikus rend felülvizsgálása.

➱ Országos Református Lelkipásztori Intézet felállítása – novemberi zsinat elé

➱ A sakramentumok fegyelmezési eszközök-e? - teológiai bizottság + DC

V. Az egyház gazdálkodása

➱ Lelkészek javadalmazása méltánytalanul  alakul,  többek között  a lelkészfeleségek TB jogosultságának
megszüntetésével.  Nagy kérdés a közegyházi státuszok fenntartásának kérdése.

➱ Egységes, differenciált, központi lelkészjavadalmazás bevezetésének vizsgálata –  stratégiai gondolkodás
részeként foglalkozhatnánk vele, valamint a Gazdasági Bizottság és Missziói Bizottság munkaprogramjába
illesztve

➱ Hálaáldozat ne hirdetményi aktus legyen. -  Önkéntesség anyagi vonatkozásaira hívja fel a figyelmet a
Missziói Bizottság.

➱ a fokozatos egyházszervezetek átláthatóságának biztosítása

➱ egyházfinanszírozás: 

◦ az államtól átvállalt közfeladatok hosszú távú m ködési feltételeinek biztosítását kell elérniű

◦ garantált valorizálódó örökjáradék a kárpótlás befejezése alapján.

◦ m köd  vagyonelemekhez juttatásű ő

◦ egyház vállalkozási tevékenységének radikális ösztönzése

➱ a Zsinat támogassa azt az elvet, hogy egyházi közállapotok javítása érdekében  a fokozatos egyházi
testületek költségvetésének meghatározott hányadát kell a stratégia megvalósítására fordítani.

➱ a közegyházi forrásokból automatikusan részesedjenek az egyházközségek is. Ne álljon meg a mechanizmus
megyei szinten. - stratégiai gondolkodás részeként foglalkozhatnánk vele, valamint a Gazdasági Bizottság
feladataként

➱ Konferenciaközpontok m ködtetése, fenntarthatóságának problémáiű

VI. Stratégia készít -, és gondozó bizottság létrehozása és a feldolgozandó témákő
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➱ MI a küldetésünk? - „Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet!” Hogyan, miként, milyen eszközökkel
lehet ezt csinálni? Vannak jó példák is. Sok jó gyülekezet van. Ahol nem m ködnek a dolgok ott hogyanű
tovább? Rajnai példa. Komoly leülés, gondolkodás, stratégia. 

➱ Rövidítsük le a választható ciklusokat. - egyházszervezeti reform / stratégiaalkotás

➱ központi fizetés bevezetése

➱ A szervezet m ködhetne hatékonyabban jó stratégia megalkotásávalű . 

➱ Koncepció nélküliek vagyunk, a módszereket nem szabad lebecsülni, mert korfügg ekő

➱ Stratégia alkotása szükséges! Kulturális akadálymentesítés a templomokban. Közösségi épületeket kell
építeni a templomok helyett

➱ Stratégiaalkotás. Olyan dolgot kell tennünk, amely tényleg el remozdító pl. a költségvetésb l egy nagyobbő ő
összeget misszióra fordítani

➱ a jelenlegi struktúra tarthatóságának átgondolása (pl. az egyháztagság kérdésében)

➱ a jelenlegi struktúrák vizsgálata és értékelése elkerülhetetlen.  A múlt terheit  hordozza a jelenlegi
struktúra. A püspöki és az egyházkerületi hatalom meger södése aggályos. Nincs más hasonló szervezetiő
modell, de ez nem változhatatlan!  - egyházszervezeti reform 

◦ elvi állásfoglalás: döntés, hogy  föderális vagy konföderális-e az MRE,  az önkormányzatiságnak

minden szinten érvényesülnie kell, de bizonyos feladatköröket át kell adni a vezetésnek minden szinten.

◦ a zsinat lelkészi és világi elnöke mondjon le kerületi funkciójáról 

◦ világi elnökök ügydönt  szerepének meger sítéseő ő

◦ Egységes Magyar Egyháznak külön titkárság

◦ visszahívható legyen az a személy, aki nem vesz részt a gy léseken, vagy más miatt méltatlanná válikű
a feladatára.

◦ Paritás, egyházfegyelem

➱ népegyház/hitvalló egyház kérdésének körbejárása, a misszió hangsúlyozása végig jelen volt az ülés
idején

➱ felel sség egyenl ség a gyülekezet és minden egyházi közösség vezetésében ő ő

➱ megfelel  ember, megfelel  helyre ő ő - humán er forrás gazdálkodás fejlesztése, javításaő

Összeállították a Zsinati Hivatal munkatársai


