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Az E rd 6lyi Refo rm rltus E gyh6zke rii let Kiizgyiil6s6n ek

6llSsfoglalisa

a rom6n fllamnak a sepsiszentgyiirgyi Reformritus Sz6kely Mik6 Kolldgium

ingatlanj ainak vissza6lla mositis6 r a tett kis6rlete ii gy6ben

Az Erd6lyi Reform6tus Egyh6zkeriilet Kdzgyiil6s6t - mint 400 ezer reform6tus hfvo
legfobb k6pviseleti testtiletdt m6lyen megd0bbentette ds fblh6borftotra a rom6niai
igazs6gszolg6ltat6snalk a sepsiszentgydrgyi Reform6tus Szdkely Mik6 Kolldgium 0gydben hozott
legut6bbi ddntdse, amely az igazsdgoss6g 6s a jogoss5g megcsirfolSsa, 6s ami az Erdelyi
Reform6tus Egyh6zkertiletnek, mint jogos tulajdonosnak az anyagi 6s erk<jlcsi megk6rosit6s6t
eredmdnyezte. Az Ercldlyi Reform6tus Egyh6zkertilet Kdzgyiil6se hat6rozottan tiltakozik a buzaui
bir6s6g foly6 6v jrirrius 28-i vegzese ellen, amely a 8311999 szttmt Korm6nyhatirozattal
visszaszolgiiltatott sepsiszentgyrirgyi Reform6tus Sz6kely Mik6 Kolldgiumot az Erddlyi
Reform6tus Egyh6zkertilet tulajdon6b6l elveszi 6s a rom6n 6llam nev6re irada vissza. Az Erd6lyi
Reformdtus Egyh6zkerriilet Kdzgyiildse egyrittal felemeli szavfit az ellen is, hogy a buzaui bir6s6g
a visszaszolgtitat6 bi:zottsrlg tagjait: Maros6n Tam6st, az EREK volt jogtan6csos6t, Mark6 Attila
rillamtitk6rt 6s Clim Siilviut, az igazsttg;tgyi miniszt6rium tan6csos6t hamis v6dak alapjfin 3-3 dv
szabads6gveszt6sre ittllte.

Ti ltakoz6sunk j o go ss6g6t a kcivetkezo pontokb an titmaszd uk al6 :
l. A 17611948-as lrllamosit6si tdrv6ny mell6klete vil6goss6 teszi, hogy a Reform5tus Sz6kely
Mik6 Koll6gium dpiiletet azErdllyi Reform6tus Egyhfzkeriilettol vettdk el. A visszaszolg6ltat6si
tdrvdny szerint pedig az dptiletet egykori tulajdonos6nak kell visszaszolgfltatni.
2. A Brass6i itetOtabla 2006. m6rcius 15-i vdgzdsdben v6g6rv6nyesen 6s visszavonhatatlanul
meg6llapitotta, hogy az 6llamosit6s elott a Sz6kely Mik6 Koll6gium teljes vagyona a Reform6tus
Egyhdz tulajdon6t kepezte. Ebb6l kifoly6lag az Erdelyi ReformStus Egyh6zkeri.ilet joggal

igdnyelheti vissza az egykori kolldgiumi 6piileteket. Helyet adva elozetes kifog6sunknak, ezt a
hattrozatot a buzaui bir6s6g a2012.janu6r 24-i tirgyal6son elismerte 6s meger6sitette.
3. A 2012. jrinius 28-i ftdlet az Erdelyi Reform6tus Egyhfzkeriiletet I milli6 137 ezer lej
biintet6s kifizetdsdre l(6telezte, arra hivatkozva,hogy egyh6zunk az 1pijlethaszn|lata softtn ezzel
az dsszeggel k6rositotta meg a rom6n 6llamot. Ezzel szemben az Erd6lyi ReformStus
Egyh6zkeriilet a Kolldgium dpiiletdnek javit6siiba, a benne foly6 oktat6s korszertisftdsebe saj6t
alapb6l 2,9 milli6 lejt fektetett be.
4. Az itelethozatavl sor6n a bfr6s6g nem vette figyelembe az egyh|z iital bemutatott
bizonyitdkokat, sem a korabeli egyhilzi ds vil6gi tdrv6nyeket, amelyek a reform6tus
koll6giumokat az ezelcet l6trehoz6 egyhhzi testiiletek tulajdonak6nthat6rozz6k meg. A koll6gium
k6t vil6gh6borir kdzdtti dnmeghatttrozhsa is ezt ttkrdzi: ,,a koll6gium, mint a vall6sszabads6g
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kifejez6je ds a reform6tus egyhriz javifi szolgrll6 intdzmdny, a jelen t<irvdnyek drtelmdben
mindenestSl az Erdellti Reform6tus Egyh6zkeriilet tulajdonrit kepezi es az egyhirzi hat6siigoknak
van al6rendelve". S6,t, m6g a rom6n tantigyminiszt6rium 1928-ban kibocsritott, Anghelescu
taniigyminiszter kdzjetgy6vel ell6tott engeddlydt sem, amely egydrtelmiien meg6llapitja, hogy a
sepsiszentgytirgyi Rebrm6tus Szdkely Mik6 Kolldgium az Erdelyi Reform6tus Egyhiizkeriilet
tulajdona.

Az elmondottak alapj 6n az Erddlyi Reform6tus Egyh6zker0let Kdzgyiil6se szerint az
egyh6zunk 6s a visszaszolgilltato bizotts6g tagjai ellen kezdemenyezett elj6r6s olyan koncepci6s
per, amely az erdelyi rnagyars6g elleni trlmad6s felredrthetetlen jele, 6s amely precedens 6rt6kdvel
kezdetdt jelentheti egy kiiszdbon 6116 vissza6llamosit6si folyamatnak. A buzaui itelethozatal
megrenditette bizalmunkat a hazai igazshgszolgiitx6sban, mivel azt igazolja, hogy Rom6nia
csup6n szinleli a joglrllamis6got, de val6jriban nem hajland6 betartani saj6t tdrv6nyeit sem. Ez
pedig indokoltt6 teszi a rom6niai igazsitgszolgiitatds 6s a visszaszolgilltatisi folyamat nemzetkdzi
monitoriz6l5s6t.

Az elk<ivetkez:end6kben egyhfnunk vezet6sdge nemzetkdzi forumokon is tiltakozik a
jogtalans6g ellen, ds k6sz minden tdrv6nyes eszkdzzeligazsdgSt,jogos tulajdon6t megvddeni.

Kolozsv6r, 2012.jirlius 6.
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Sz6m:204-2012

Nyilatkozat

Az erddlyi matgyar tOrtdnelmi egyh|zak az 1989. dvi 6llamhatalmi vtrltoz6s 6ta kiizdenek
az 6llamosftott vagy m6s jogcimen elkobzott egyhdzi ingatlanok teljes kdrii termdszetbeni
visszaszolg|ltat|sfiert, illetve az esetenkdnti mdlt6nyos k6rp6tl6sdrt. A mag6ntulajdon ds a
kdz0ss6gi vagyon sdrthetetlens6gdnek elvdt vall6 jog6llami keretek koz<itt huszonkdt ev ttl
hossz0 id6szak jogos l<oveteldseink teljesft6sdhez.

A fentiek jegy<3ben egyh6zaink vezeto testi.iletei ds hivei mdlysdges felh6borod6ssal vett6k
tudom6sul a sepsiszentgyrjrgyi Szdkely Mik6 Kolldgium dpiiletdnek visszaszolgtitathshval
kapcsolatos per legut<ibbi fejlem6ny6t. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Erd6lyi Reformdtus
Egyh6zkeriilet jogos tulajdon6nak visszaszolg|ltatdsht elomozdit6 restitrici6s bizotts6g kettagtfi
a t6rgyal6sra kijelcilt t0rvdnysz6k let<iltend6 bdrtdnbtintet6sre it6lte, ugyanakkor elrendelte az
egyhhzi tulajdonjogot igazol6 telekkdnyvi bejegyz6s tdrl6sdt, tov6bb6 az Erdelyi Reform6tus
Egyhizkeriiletet I milli6 137 ezer lej biintet6s kifizet6s6re ktitelezte.

Az elitelt szem6lyekkel val6 egyiitt6rz6siink kifejezdsdn t(rlmenoen egyh6zaink kdzosen
kivilnnak fell6pni az igazsdgos 6s m6lt6nyos fellebbez6si drintdsek megsziilet6sddrt. Remdljiik,
hogy az 6llamhatalmi szinten jelenlevo magyarelleness6g dacfura mihamarabb 6s maraddktalanul
sor keri.il erre.

A fentiek 6kesen bizonyitjik, hogy amfg nem teljesiil az elrabolt egyhSzi vagyont6rgyak
teljes visszaszolg6ltatrisa, illetve kiel6git6 mdrt6kti k6rp6tl6sa, addig nem beszdlhetiink az erddlyi
tdrtdnelmi egyhilzak ds a rom6niai 6llamhatalom kdzdtti viszony rendezettsdgdrol.

Erd6ly-szerte, 20l2.jiilius 1 1.

Jakubinyi G.ydrgy, a Gyulafeh ew 6ri R6mai Katolikus F6egyh6zmegye drseke
P itp G 6za, az Er dely i Reform 6tus Egyh6zkeriilet pii spdke

C sriry I stv6n, a Kir fiyhag6me I l6ki Reform6tus E gyh 6zkeriil et pii sp<ike
Schtinberger Jeno, aSzatmfuri R6mai Katolikus Egyhinmegye piispOke
Bocskei l,6szl6, a Nagyv6radi R6mai Katolikus Egyhinmegye piispoke

B6li nt Benczddi Ferenc, az Erdely i Unit6rius Egyhilz pii spdke
Adgrj6ni Dezso Zolt6n, a Rom6niai Evang6likus-Luther6nus Egyh6z ptispdke

M6solat hiteldtil:

Dr. Pap Gdza, piispcik
Kolozsv6r, 2012.jr i l ius I 8. ffit"r\
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AlkisfoglaL[s

A Romr{niai Refirrmritus Egyhiz Zsinata 2012. jrflius 13-6n tartott iil6s6n a
Kirilyh6g6mell6ki lleformitus Egyhizkeriilet javaslatfra a kiivetkez6hathrozatothozza:

Megbotrrinkoz6ssal drtesiiltiink a Sepsiszentgydrgyi Reformdtus Sz6kely Mik6 Kolldgium
visszaillamositisdnak hirdrol, a Visszaszolg6ltat6si (restitrici6s) Bizotts6g tagjainak letoltendo
biirttinbtintet6s6r6l r5s az Erdelyi Reform6tus Egyh6zkeriiletre kiszabott p6nzbiintet6sr6l.

Ugy tekintjiik, tLogy ami jetenleg Rom6ni6ban azigazshgszolg6ltat6s ter6n tOrtdnik, az az
Egyhin, a magyarsf4l 6s a jog6llamis6g elleni durva t{tmad6s, egyben az Eur6pai Uni6ban 6lo
polg6rok elleni vdtseg is.

Felk6rjiik az illet6kes hat6s6gokat, hogy siirg6sen akad|lyozz6k meg a Sepsiszentgydrgyi
Reform5tus Sz6kely lWik6 Koll6gium t<irv6nytelen vissza6llamositds6nak stilyosbod6 folyamat6t,
ami a buzdui bir6s6g jrinius 28-i itdlet6t kdvetoen a l6that6an t<ir6keny demokratikus
viszonyokb6l vissza akarja k6nyszerfteni az egyhftzat 6s hiveit az 1989 el6tti sdtdt diktatrir6ba.

Hittel 6s remdnl,sdggel fordulunk a Rom6ni6ban 616 dsszes vall6si felekezethez 6s kdrjiik,
hogy kdz<is felldpdssel kdveteljdk veli.ink egyiitt:

- a jogrlllamisiig elvenek kdvetkezetes 6rvdnyesft6s6t,
- a restitutio in integrum marad6ktalan megval6sul6s6t,
- a jogsdrt6 visrsza6llamosit6si tcirekv6sek azonnali megsztintet6sdt.

A Rom6niai Reform6tusBgyh|z Zsinata felk6ri lelkip6sztorait 6s hiveit, hogy imddkozzanak

Rom6nia demokratikus miikod6s6ben tapasztalhat6 srilyos fogyat6koss6gok felszSmol6s6ert, a

t<irvdny, azigazsSg 6r; a m6lt6nyoss6g betartils66rt, egyh6zunk Krisztust koveto kdzdssdgddrt.

Kolozsv6r, 2012. jrilius l3-rin
A Romfniai Reformritus Egyhriz Zsinata
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' Cstiri-Tstv6n, piispd,k
lyh6g6mell 6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet
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Ger6b P6ter,

Erd6lyi Reform6tus
eln6k

16gondnok
tigyh6zkeriilet

Varga Attila, fogondnok
Kirrilyh6g6mell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet
elndk


