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A Zsinati Tanács
2011. február 23-i ülésének határozatai
A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 79/2011.02.23.
A Zsinati Tanács az MRE Kálvin János Kiadója 2011. évi költségvetését 261 410 000 Ft bevételi és
261 410 000 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 80/2011.02.23.
A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2011. évi költségvetését 1 134 530 000 Ft bevételi és 1 134 530 000 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 81/2011.02.23.
A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2011. évi költségvetését 89 417 000 Ft bevételi és
89 417 000 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 82/2011.02.23.
A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2011. évi költségvetését 62 700 000 Ft bevételi és
62 700 000 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 83/2011.02.23.
A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Szakszolgálat 2011. évi költségvetését 87 250 526 Ft bevételi és 87 250 526 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 84/2011.02.23.
A Zsinati Tanács az MRE Szeretetszolgálati Iroda 2011. évi költségvetését 3 558 783 930 Ft bevételi
és 3 558 783 930 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 85/2011.02.23.
A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház 2011. évi költségvetését 1 367 388 000 Ft bevételi
és 1 367 388 000 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 86/2011.02.23.
A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2011. évi költségvetését 108 920 000 Ft bevételi és
108 920 000 Ft kiadási összeggel elfogadja.
ZS.T. - 87/2011.02.23.
A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2011. évi költségvetését 2 717 078 625 Ft
bevételi és 2 717 078 625 Ft kiadási összeggel elfogadja.
Budapest, 2011. február 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA
AZ EGYHÁZI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖNYVVIZSGÁLÓI ELLENŐRZÉSÉRŐL
ZS.T. - 88/2011.02.23.
A Zsinati Tanács 2011-ben is fenntartja a közoktatási támogatások könyvvizsgálói ellenőrzésének kötelezettségét, és javasolja, hogy a költségvetésben ezen célra 6 millió forint kerüljön elkülönítésre.
Budapest, 2011. február 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A PARTNERHILFE TÁMOGATÁS
MARADVÁNYÖSSZEGE SZÉTOSZTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 89/2011.02.23.
1.
2.
3.

A Zsinati Tanács, mint az MRE Partnerhilfe Bizottsága, a Partnerhilfe 2010. évi támogatásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Köszönjük a németországi Partnerhilfe Bizottság hosszú évek óta tartó támogatását, mellyel sok nehéz helyzetben lévő szolgatársunk életét segíthettük.
A Zsinati Tanács, mint Partnerhilfe Bizottság, úgy határoz, hogy a 2010. évi Partnerhilfe támogatásokból elhalálozás vagy ismeretlen helyre való költözés okán fennmaradt 496 875 Ft-ot az 5 vagy több,
18 év alatti gyermeket nevelő lelkészcsaládok között egyenlő arányban osztja fel.

Budapest, 2011. február 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM
ALAPÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 90/2011.02.23.
1.
2.

3.

A Zsinati Tanács támogatja, hogy az Magyarországi Református Egyház bekapcsolódjon a Keresztény Roma Szakkollégium Hálózatba.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a Cigány Szakkollégium alapításának gondolatát továbbgondozza, az ezzel kapcsolatos szükséges egyházközi, illetve kormányzati tárgyalásokat végezze.
A Zsinati Tanács kéri az Elnökséget, hogy a Cigány Szakkollégium létrehozásának gondolatát a
Cigánymissziós Tanáccsal, valamint a Zsinat Oktatási és Missziói Bizottsággal egyeztesse.

Budapest, 2011. február 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ
DROGTERÁPIÁS OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 91/2011.02.23.
1.
2.

A Zsinati Tanács az MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona alapító okiratát az
intézmény típusa és az intézmény alaptevékenysége tekintetében módosítja.
A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a megkívánt új feltételek beépítésével, a
módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Budapest, 2011. február 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK
ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYOZÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 92/2011.02.23.
1.

2.

3.

4.
5.

A Zsinati Tanács elismerve és támogatva az egyházi jogi személyek intézményalapító szándékát, ám
ﬁgyelemmel az elmúlt időszakban jelentkező egyoldalú intézmény felajánlásokra, a közoktatásban,
illetve a szociális ellátásban várható alapvető szabályozási és ﬁnanszírozási változásokra tekintettel
kéri, hogy addig, amíg a két nevezett területen az új koncepció és a ﬁnanszírozás lépései nem nyernek végleges formát, addig egyházközségeink és fokozatos egyházi testületeink tartózkodjanak az
önkormányzati intézmények átvételétől.
A Zsinati Tanács felhívja az egyházközségek és egyházmegyék ﬁgyelmét arra, hogy önkormányzati
intézmény átvétel-felajánlások esetén döntésük meghozatala előtt a szükséges szakmai és stratégiai
vizsgálatokat végezzék el.
A Zsinati Tanács felhívja az egyházközségeket, hogy intézmény átvételek lehetősége esetén a hatályos jogszabályok szerinti fokozatos felettes egyházi testületekkel egyeztetni kötelesek. [MRE Közokt.
tv. 4. §, MRE Szeretetszolgálati tv. 3. § (4), 4. § (2) és 5. § (2)]
A Zsinati Tanács emlékeztet rá, hogy az intézményfenntartó testülete (presbitériuma) anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az intézmény működéséért.
A Zsinati Tanács megbízza az Elnökséget, hogy a Zsinati Hivatal illetékes osztályainak, irodáinak bevonásával az önkormányzati oktatási és szociális intézmények átvételeinek kérdéseivel kapcsolatos
tájékoztatót készítse el, és juttassa el az egyházközségekhez.

Budapest, 2011. február 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA SÍPOS ÁRPÁD EDÖMÉR LELKIPÁSZTOR
NYUGDÍJ-MEGÁLLAPÍTÁSA ÜGYÉBEN
ZS.T. - 93/2011.02.23.
1.
2.

A Zsinati Tanács a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság, öregségi nyugdíj-kiegészítés megállapítása tárgyában született 8/2011.01.26. NYIB határozatát helybenhagyja.
A Zsinati Tanács javasolja a kiesett évek tekintetében rehabilitációs határozat meghozatalát. Az ügyet
a következő Zsinat elé utalja, azzal, hogy a Zsinat határozza meg az erkölcsi és anyagi kárpótlás feltételeit.

Budapest, 2011. február 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A Református Lelkészi Nyugdíjintézet közleménye
az 1998–2010. évek lelkészi átlagjavadalmairól
Iktatószám: 86/2011.

A Református Lelkészi Nyugdíjintézet – a 2002. évi II. ET. 30. §. (1) bekezdése alapján közzéteszi az 1998–2010.
évek – a Nyugdíjintézetbe történt beﬁzetések alapján számított – lelkészi átlagjavadalmait. A nyugdíjszámítás
alapja ugyanis a továbbiakban nem egyszerűen a lelkészi javadalom alapján számított átlag, hanem az évenként
egy-egy évvel növekedő (végül a teljes) szolgálati időszaknak az országos lelkészi átlaghoz viszonyított pontszámai alapján meghatározott összeg.

Év

Éves lelkészi átlagjavadalom

1998

463 477

1999

495 226

2000

418 079

2001

564 472

2002

777 674

2003

943 404

2004

1 053 204

2005

1 091 040

2006

1 314 564

2007

1 430 712

2008

1 459 920

2009

1 547 250

2010

1 559 412

Budapest, 2011. február 21.

Bellai Zoltán
a Zsinati Nyugdíjintézeti Intézőbizottság elnöke
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Tájékoztató
a presbiterválasztás menetével kapcsolatosan
2011 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben ismét esedékes a presbitériumi tisztújítás, mivel a 2005. január 1-jétől tisztségbe lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év végével lejár. Az egyházközségekben a presbiterválasztást úgy kell lebonyolítani, hogy az újonnan megválasztott testület 2012. január 1-jén
zavartalanul elkezdhesse működését.
A presbiteri tisztségről, a presbitériumról a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 46–59. §-ai rendelkeznek, a választás rendjét az egységes választójogi törvény – az
1996. évi. I. törvény – első fejezetének első része tartalmazza, a jogorvoslatokkal kapcsolatos bírósági eljárásról
pedig az bíráskodásról szóló 2000. évi I. tv. igazgatási ügyekre és soron kívüli eljárásra vonatkozó X. és XI. fejezete szabályozza.
Jelen rövid tájékoztatót a Zsinat Elnöksége – a Zsinat Elnökségi Tanácsának egyetértésével – a fenti törvények
helyes alkalmazása, a választásra való felkészülés és a választás egységes lebonyolításának biztosítása érdekében adja ki.
Az év során folyamatosan közzétesszük az aktuális és általános tudnivalókat, a jogorvoslatok szabályait, valamint határozati és iratmintákat bocsátunk ki a gyülekezetek segítése érdekében.

I.

FELKÉSZÜLÉS A PRESBITERVÁLASZTÁSRA

1.

A választások sikeres lebonyolításának előfeltétele, hogy a gyülekezetek lelkileg is készüljenek fel a
választásokra. Már most, az év elejétől kezdődően presbiteri bibliaórákon foglalkozzanak a Bibliának,
hitvallásainknak a presbiterekre, és az egyházközségekre vonatkozó tanításaival.
A választások jó rendjének érdekében az egyházközségek már év elejétől készüljenek az eljárás
szervezési és jogi lebonyolítására. Tanulmányozzák az egyházi jogszabályokat, beszéljék meg a korábbi választás tapasztalatait, időben tegyék fel a szabályok értelmezésével kapcsolatosan felmerülő
kérdéseiket.
Figyeljenek arra, hogy a választói névjegyzékeket időben és pontosan állítsák össze.
Vizsgálják meg a presbitériumok létszámát, és ahol szükségesnek látják a változtatást, időben tegyék
meg az előterjesztést az Egyházmegyei Közgyűlésekhez.
A presbitériumok legkésőbb 2011. augusztus közepéig készítsenek ütemtervet a választások lebonyolítására vonatkozóan.

2.

3.
4.
5.

II.

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA, ÜTEMEZÉSE
(ld. a táblázatban is)

1.

A presbitériumnak meg kell határozni a választási közgyűlés időpontját. Ezt úgy kell kitűzni, hogy a
választási eredmény, az esetleges jogorvoslati határidőket is ﬁgyelembe véve, december hó 31-ig
jogerős legyen. A választási közgyűlés időpontjához kell igazítani a törvény által előírt egyéb választási eljáráshoz kapcsolódó cselekményeket.
A Választási Bizottságok megválasztására a választás előtt legalább 60 nappal korábban kerüljön
sor. A Választási Bizottság 3–7 tagból áll, és ez a Bizottság látja el a Választási és a Szavazatszámláló
Bizottság feladatait is.

2.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

III.
1.

2.

3.
4.
5.

9

A Választási Bizottság megválasztását követő vasárnapon – miután megválasztotta előzetesen elnökét – bemutatkozik a gyülekezet előtt, és fogadalmat tesz feladatainak ellátására.
A Választási Bizottság a választást megelőző 30. napig tájékozódik a gyülekezetben a presbiterré
választható személyekről, és ennek alapján teszi meg javaslatát a presbitériumnak.
A választást megelőző 14. napig a presbitérium megvizsgálja a Választási Bizottság javaslatát és
véglegesíti a jelöltek listáját. Meghirdeti a jelöltek bemutatásának, továbbá a választói közgyűlésnek
időpontját.
A választást megelőző vasárnapon a presbitérium bemutatja a gyülekezet tagjainak a jelölteket, akik
nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról, valamint arról, hogy a presbiterré választás törvényes feltételeinek megfelelnek. Amennyiben a gyülekezetnek újságja vagy híradója van, a jelölteket ebben is be
lehet mutatni.
Az egyházközségi választói közgyűlés megtartására istentisztelet után kerül sor, a választás titkos
szavazással történik. A presbitériumnak ezt megelőzően elő kell készíteni a közgyűlés és szavazás
lebonyolításának technikai feltételeit.
A választás eredményét azonnal kihirdeti a Bizottság Elnöke a közgyűlés jelenlevő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről ki kell hirdetni.
A jegyzőkönyv hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni az egyházmegye elnökségének.
A választás elleni panasz benyújtására a választást követő 15 napon belül van lehetőség.
A választás eredményének jogerőre emelkedését követően az újonnan megválasztott tisztségviselők
a gyülekezet előtt esküt tesznek.

A JELÖLÉS
A presbiterek jelölésének eljárási folyamatában jelentős szerepe van a Választási Bizottságnak. Ezért
a Bizottság tagjainak olyan – köztiszteletben álló, a gyülekezeti tagok bizalmát élvező – egyháztagokat kell választani, akik nem kívánják magukat presbiternek jelöltetni. A Választási Bizottság elnökét
saját tagjaiból maga választja meg. A lelkész a törvénynél fogva tagja a választási bizottságnak.
A Választási Bizottság munkája során felveszi a kapcsolatot az egyháztagok minél szélesebb körével,
és kéri őket, hogy tegyenek javaslatot a jelöltekre. Az ajánlott személyekkel – miután ellenőrizte, hogy
azok szerepelnek a választói névjegyzékben és megfelelnek-e a törvényes feltételeknek – megbeszélést folytat, amelynek során tisztázza, hogy vállalják-e a jelölést.
A Bizottság személyi javaslatait a presbitériumhoz terjeszti. A presbitérium a bizottság javaslatát ﬁgyelembe véve összeállítja a jelöltek listáját, és azt egyházközségi közgyűlés elé terjeszti.
Minden presbiteri tisztségre 1–3 személyt lehet jelölni A presbitériumi tisztségre jelölt személyek közül külön kell jelöltet állítani a gondnoki tisztségre.
Amennyiben a Választási Bizottság nem talál annyi jelöltet, ahány főből kell állnia a presbitériumnak
– a presbitériumnak ezt azonnal jelentenie kell az esperesnek és kezdeményezni kell a presbitérium
tagjai számának a leszállítását, vagy az egyházközség szórvánnyá való nyilvánításának vagy más
anyaegyházközséghez való csatolásának kérdését.
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IV.
1.

2.

3.
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A VÁLASZTÁS
A választó közgyűlés helyét és időpontját az azt megelőző 2 vasárnapon a szószékről és a helyben
szokásos módon ki kell hirdetni – ha egy egyházközséghez több istentiszteleti hely van, akkor ezt
minden istentiszteleti helyen meg kell tenni.
Az egyházközségi közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyházközség választói névjegyzékbe felvett tagjainak legalább 10%-a jelen van – de ez nem lehet kevesebb, mint a presbitérium
létszámának a kétszerese. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a választást nem lehet megtartani,
hanem a 14. napra újabb közgyűlést kell összehívni. Ezt ki kell hirdetni a közbenső vasárnapon is. Az
így meghirdetett közgyűlést a létszámtól függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.
A presbiterválasztó egyházközségi közgyűlés menete:
– A közgyűlést a lelkipásztor nyitja meg és felkéri a Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg
a választásra jogosultak számát. Ennek érdekében a választáson megjelenteket a jelenléti ív
aláírásával nyilvántartásba kell venni. A megjelentek listáját csatolni kell a választási jegyzőkönyvhöz.
– A Választási Bizottság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére a presbitérium jegyzőjét, hitelesítésére
pedig a Bizottság két tagját kéri fel.
– A Választási Bizottság elnökének ismertetni kell a választás rendjét, a szavazólap kitöltésének
szabályait.
– A szavazást minden esetben titkosan kell lebonyolítani.
– A leadott szavazatokat jelöltenként kell összeszámolni. A presbiterjelöltek közül azokat kell
megválasztottnak tekinteni, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.
– A (fő)gondnok esetében azt kell megválasztottnak tekinteni, aki az erre a tisztségre leadott
szavazatok több mint a felét megkapta.
– Amennyiben ezt a többséget egyik jelölt sem kapta meg, a legtöbb szavazatot kapott két jelöltre új szavazást kell elrendelni. Megválasztottnak most azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni.
– A választás eredményét a Bizottság elnöke azonnal kihirdeti a közgyűlés jelenlevő tagjainak.
A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről ki kell hirdetni.
– A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni
az egyházmegye elnökségének.
– A választás eredményének jogerőre emelkedését követően az újonnan megválasztott tisztségviselők esküvel foglalják el szolgálati helyüket. (Nem kell esküt tennie annak, akit folytatólagosan ugyanarra a tisztségre választanak meg.)

október 16.

2011. október 23.

augusztus 21.

szeptember 16.

október 2.

október 9.

2011. október 16.

október 19.

november 1.

A választási bizottság gyülekezetben való bemutatása, fogadalomtétele. A jelölés módjának
és a választás menetének ismertetése a gyülekezettel

A jelölőbizottság átadja az új presbitériumra,
gondnokokra, főgondnokra szóló javaslatát a
szolgálatban lévő presbitériumnak

A presbiter-, gondnok- és főgondnok-jelöltek
névsorának közzététele a szószékről és egyéb
módokon annak kihirdetése, hogy mikor lesz
bemutatásuk a gyülekezetben, és első hirdetése
a szószékről a választói közgyűlés helyének és
napjának

A presbiter-, gondnok- és főgondnok-jelöltek bemutatása istentisztelethez kapcsolódóan a templomban, és második hirdetése a szószékről a választói közgyűlés helyének és napjának

A választói egyházközségi közgyűlés napja

A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatának megküldése az egyházmegye
elnökségének

Az új presbitérium és a gondnok (főgondnok)
megválasztása jogerőssé válik, amennyiben nem
nyújtottak be panaszt a választások ellen

november 8.

október 26.

október 9.

szeptember 23.

augusztus 28.

augusztus 16.

augusztus 23.

2. IDŐPONT

A választási közgyűlés időpontjának és a választás menetrendjének meghatározása, a választási
bizottság megválasztása, vezetőjének megválasztása

2011. január 15–31-e között a választói névjegyzék
közszemlére tétele

1. IDŐPONT

[Az utolsó (5.) oszlopban a lehetséges legutolsó időpontok találhatók!]

Időpont útmutató

4. IDŐPONT

november 15.

november 2.

2011. október 30.

október 23.

október 16.

szeptember 30.

szeptember 4.

augusztus 30.

november 22.

november 9.

2011. november 6.

október 30.

október 23.

október 6.

szeptember 11.

szeptember 6.

Egységesen 2011. január 15–31.

3. IDŐPONT

november 29.

november 16.

2011. november 13.

november 6.

október 30.

október 14.

szeptember 18.

szeptember 14.

5. IDŐPONT
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