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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA oktAtási intéZmény-átvételek sZAbályoZásA tárgyábAn
ZS.T. - 143/2012.02.22.

 1.	 Zsinat	Tanács	az	egyház	jó	rendje	érdekében	megerősíti	a	szociális	és	közoktatási	intézmények	át-
vétele tárgyában hozott ZS.T. - 92/2011.02.23. számú határozatot. Kéri a fokozatos egyházi szerveze-
teket,	hogy	az	intézmény-átvételek	kapcsán	változatlanul	fokozott	körültekintéssel,	józan	megfonto-
lás	alapján	járjanak	el,	miután	az	oktatási	rendszer	finanszírozásával	kapcsolatos	jövőbeni	feltételek	
még nem ismeretesek.

 2.	 A	Zsinati	Tanács	javasolja,	hogy	minden	esetben,	amikor	intézmény	átvételről	folyik	tárgyalás,	vizs-
gálják	meg	annak	lehetőségét,	hogy	az	ingatlan	tulajdonjoga	is	átadásra	kerüljön.

 3.	 A	Zsinati	Tanács	felhívja	továbbá	a	figyelmet,	hogy	a	1993.	évi	LXXIX.	számú	közoktatási	törvény	81.	
§-a	új	 intézményátvételhez	csak	a	Zsinat	Elnökségének	előzetes	hozzájárulásával	ad	lehetőséget.	
Az	 1995.	 évi	 I.	 számú	egyházi	 közoktatási	 törvény	 4.	 §	 értelmében	 intézmény	alapításához,	 szü-
neteltetéséhez,	alapító	okiratának	módosításához	vagy	más	református	jogi	személy	által	alapított	
működő	 intézmény	átvételéhez	az	egyházkerület	elnökségének	előzetes	engedélye,	a	10.	§	értel-
mében	intézmény	nem	református	fenntartótól	való	átvételéhez,	valamint	ilyen	fenntartónak	történő	
átadásához	pedig	a	Zsinat	Elnökségének	előzetes	hozzájárulása	szükséges.

Budapest, 2012. február 22.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A 2011. november 16-i és 2011. december 07-i ülésein 

hoZott hAtároZAtAinAk végrehAjtásáról sZóló besZámoló tárgyábAn
ZS.T. - 144/2012.02.22.

A	Zsinati	Tanács	a	2011.	november	16-i	és	2011.	december	07-i	ülésein	hozott	határozatainak	végrehajtásáról	
szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2012. február 22.

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának határozatai
2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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besZámoló
A Xiii. ZsinAt 2011. november 16-i és 2011. december 07-i ülése 
határozatainak teljesítéséről

 1. A református missziói központ szmsz-nek tárgyában született ZS.T. - 126/2011.11.16. számú 
határozat 2. pontja vonatkozásában:

	 	 A	Zsinat	felkérte	az	Elnökséget,	hogy	30	munkanapon	belül	gondoskodjon	a	Felügyelõ	Bizottság	
felállításáról.	–	A	felügyelõ	bizottságot	még	nem	sikerült	felállítani,	az	Elnökség	keresi	a	megfelelõ	
személyeket.

 2. A debrecen, gáborjáni szabó kálmán u. 15. i/6. sz. lakás eladása tárgyában született ZS.T. - 
128/2011.11.16. számú határozat vonatkozásában:

	 	 A	Zsinati	Tanács	felhatalmazása	alapján	a	Debrecen,	Gáborjáni	Szabó	Kálmán	u.	15.	I/6.	sz.	alatti,	
6111/A/6	hrsz.-ú	ingatlan	6	800	000	Ft-ért	történő	értékesítése	megtörtént.	A	vételár	átutalására	két	
részletben	–	2011.	december	6-án	3	M	Ft,	2012.	február	14-én	3,8	M	Ft	–	került	sor.

 3. a Biharkeresztesi Gondviselés háza református idősek otthona bővítése céljából született 
ZS.T. - 129/2011.11.16. számú határozata kapcsán:

	 	 Az	Egyház	részérõl	megtörtént	az	ingatlanszerzõdés	aláírása,	de	a	Zsinati	Tanács	ülése	napjáig	a	
másik	szerzõdõ	fél,	a	vagyonkezelõ,	még	nem	juttatta	vissza	az	általa	is	aláírt	okiratokat.

 4. a borsodgeszti szivárvány református idősek otthona ellátási szerződésének módosítása tár-
gyában született ZS.T. - 130 /2011.11.16. számú határozat kapcsán:

	 	 Az	Elnökség	az	ellátási	szerződést	a	2012.	évre	vonatkozóan,	az	előterjesztésben	foglalt	módosí-
tott	formában	aláírta.

 5. sándor endréné nyugdíj-megállapítási ügyében született ZS.T. - 133/2011.11.16. számú határo-
  zat kapcsán:
	 	 A	határozat	2.	pontjával	felkért	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottság	az	egyértelműség	érdekében	

felülvizsgálta	a	Nyugdíjtörvény	15.	§	szakaszát,	és	jelen	ülésen	tárgyalandó	javaslatot	terjesztett	
elő	a	jogszerű	értelmezés	és	törvénymódosítás	érdekében.

 6. az egyházi jövőkép (ad hoc) Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló ZS.T. - 136/1/2011.12.07. 
számú határozat kapcsán:

	 	 Az	 Elnökség	 a	 Zsinati	 Tanács	 kérésére,	 az	 ülésen	 javasolt	 jelölteket	megkérdezte,	 vállalják-e	 a	
Bizottságban	való	munkát.	A	felkérést	öt	személy	nem,	a	hivatalból	tagokon	felül	pedig	tíz	személy	
vállalta	végül	el.

	 	 Fentiek	alapján	a	jelölést	vállalókat	a	Zsinati	Tanács	ezen	ülésén	választással	erősítheti	meg	tagsá-
gukban.

 7. a balatonszárszói sDG konferencia-központ üzemeltetésére kiírandó pályázat tárgyában szüle-
tett ZS.T. - 139/2011.12.07. számú határozat kapcsán:

	 	 Külön	napirendi	pont.
 8. a református Pedagógiai intézet, illetve a pedagógiai szakmai szolgáltatások 2012. évi finan-

szírozása tárgyában született ZS.T. - 140/2011.12.07. számú határozattal összefüggésben:
	 	 A	Zsinati	Tanács	december	7-i	határozatát	követőn	a	Zsinat	Elnöksége	írásban	megkereste	a	Károli	

Gáspár	Református	Egyetem	rektorát,	valamint	az	RPI	 igazgatóját,	és	tájékoztatta	őket	a	Zsinati	
Tanács	döntéséről,	valamint	felkérte	a	két	intézmény	vezetőjét,	hogy	kezdjék	meg	az	egyeztetést	a	
zsinati tanács határozatának végrehajtásával kapcsolatosan.

	 	 	 Ezt	követõen	2012.	január	12-én	a	zsinati	tanácsos	egyeztetõ	megbeszélésre	hívta	az	egyetem	
és	az	RPI	vezetõit	és	illetékes	munkatársait.	Az	egyeztetésen	az	Elnökségi	Tanács	részérõl	Ábrám	
Tibor,	 az	 oktatási	 ügyekért	 felelõs	 elnökségi	 tanács	 tag	 is	 részt	 vett.	 A	megbeszélésen	 körvo-
nalazódni	látszottak	–	az	addigra	már	nyilvánosságra	került	köznevelési	és	felsõoktatási	törvény	
alapján	 –	 a	 Zsinati	 Tanács	 december	 7-én	 hozott	 határozata	 végrehajtásának	 lehetséges	 útjai.	
ennek alapján jelenleg úgy látszik, hogy a határozat végrehajtásának legcélszerûbb és a hatályos 
elõírásoknak	is	megfelelõ	módja	az,	ha	továbbra	is	két	önálló	egyházi	fenntartásban	mûködõ	intéz-
mény	marad	az	RPI	és	az	egyetem,	amely	intézmények	jövõbeni	mûködését	konzorciális	jelleggel,	
szoros	szervezeti,	és	adott	esetben	infrastrukturális	együttmûködésben	valósítják	meg.	Tekintettel	
arra,	hogy	még	nem	született	meg	minden,	a	pedagógiai	szakmai	szolgáltatások	fenntartásával	
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kapcsolatos szabályozás, valamint arra, hogy mindezidáig a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról 
a	kormány	illetékes	képviselõivel	való	egyeztetés	nem	jött	létre,	még	több	kérdés	tisztázásra	szorul.	
A	közeljövõben	várható,	hogy	a	szükséges	szakmai	egyeztetések	nyomán	tisztul	és	egyértelmûvé	
válik	a	mûködés	kerete.	A	Zsinat	Elnöksége	a	Zsinat	májusi	ülésére	tervezi	benyújtani	–	az	addigra	
már	a	Zsinat	Oktatási	Bizottságával	és	az	Elnökségi	Tanáccsal	is	egyeztetett	–	javaslatait	a	két	in-
tézmény	együttmûködésérõl.	Mindaddig	a	Károli	Gáspár	Református	Egyetem	havi	elszámolásban	
finanszírozza	a	Református	Pedagógiai	Intézet	Igazgatótanács	által	felügyelt	munkáját.

 9. a zsinati tanács határozata a zsinat elnökségének az egyház-finanszírozás átalakításáról  
szóló, állami tárgyalásra való felhatalmazás tárgyában ZS.T. - 142/2011.12.07.

	 	 A	Zsinati	Tanács	a	Magyarországi	Református	Egyház	2012.	évi	költségvetésének	tárgyalásakor	
értetlenül	szembesült	azzal,	hogy	2010–11-ben	a	református	egyházra	jutó	különböző	egyház-fi-
nanszírozási	tételek	arányaiban	csökkentek.	A	Zsinati	Tanács	megállapította,	hogy	az	egyház-fi-
nanszírozás	rendje	továbbra	sem	kiszámítható,	ezért	a	Zsinati	Tanács	támogatja	a	Zsinat	Elnök-
ségét,	hogy	az	 illetékes	állami	és	kormányzati	szervekkel	az	egyház-finanszírozás	átalakításáról	
tárgyaljon.

	 	 	 A	Zsinati	Tanács	felkérte	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	az	Elnökségi	Tanáccsal	egyeztetve	kérje	a	
Református	Képviselők	Fóruma	segítségét,	hogy	a	 református	egyház	egyház-finanszírozásával	
kapcsolatos	aránytalanságok	mihamarabb	megszűnjenek.	A	Zsinati	Tanács	döntése	értelmében	
a	Zsinat	Elnöksége	2011.	december	19-én	levélben	fordult	a	Református	Képviselők	Fóruma	tag-
jaihoz,	 érdeklődve	 a	 református	 egyház	 finanszírozásának	 az	 elmúlt	 időszakban	 bekövetkezett	
aránytalanságainak	 okairól,	 valamint	 kérve	 az	 egyház-finanszírozási	 tárgyalások	 mihamarabbi	
megkezdését.

	 	 	 A	megkeresésre	 január	13-án	Szíjjártó	Péter	 írásban	válaszolt	és	 jelezte,	hogy	 „Semjén	Zsolt	
miniszterelnök-helyettes	 úr	 jelzése	 alapján	 a	 magyar-vatikáni	 bizottságban	 komoly	 szakmai	
elõkészítés	van	folyamatban”,	továbbá,	hogy	„Szászfalvi	László	[…]	államtitkár	is	arról	tájékozta-
tott,	hogy	az	egyház-finanszírozás	teljes	körû	áttekintésének	szakmai	folyamata	elindult”.	A	ZS.T.	
ülést	megelõzõ	héten	(február	14-én)	pedig	Csõbör	Katalin,	az	RKF	szervezõje,	létrehozója	kereste	
meg	egyházunkat	telefonon	egy,	a	közeljövõben	a	témával	kapcsolatban	szervezendõ	tanácsko-
zás	ügyében.	Mindeközben	pedig	 ígéret	 van	arra,	hogy	hamarosan	négy	egyházas	egyeztetés	
kezdõdik	az	egyház-finanszírozás	átalakításáról.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZági református egyháZ 
2012. évi költségvetésének 4. sZámú mellékletének megerõsítése tárgyábAn
ZS.T. - 145/2012.02.22

A	Zsinati	Tanács	a	Magyar	Református	Egyház	2012.	évi	költségvetését	40	800	000	Ft	bevételi	és	40	800	000	
Ft	kiadási	összegű	összeggel	a	Magyarországi	Református	Egyház	költségvetésének	4.	számú	mellékleteként	
megerősíti.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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A magyar református egyház 2012. évi költségvetése

fedezet

megnevezés tény 2011 terv 2012 %

 I. Az MRE részegyházai hozzájárulása 34	123	925	Ft 40	800	000	Ft 119,56%

 I.1. Magyarországi Református Egyház 25	091	121	Ft 30	000	000	Ft 119,56%

	 I.1.1.		 Dunamelléki	Református	Egyházkerület
	 	 (21,32%)

7	276	425	Ft 8	700	000	Ft 119,56%

	 I.1.2.		 Dunántúli	Református	Egyházkerület
		 		 (13,97%)

4	767	313	Ft 5	700	000	Ft 119,56%

	 I.1.3.		 Tiszáninneni	Református	Egyházkerület
		 		 (13,97%)

4	767	313	Ft 5	700	000	Ft 119,56%

	 I.1.4.		 Tiszántúli	Református	Egyházkerület	
		 		 (24,26%)

8	280	070	Ft 9	900	000	Ft 119,56%

 I.2. Romániai Református Egyház 6	272	780	Ft 7	500	000	Ft 119,56%

	 I.2.1.		 Erdélyi	Református	Egyházkerület
		 		 (11,03%)

3	763	668	Ft 4	500	000	Ft 119,56%

 I.2.2. Királyhágómelléki Református
	 	 Egyházkerület	(7,35%)

2	509	112	Ft 3	000	000	Ft 119,56%

 I.3. Kárpátaljai Református Egyház (3,68%) 1	254	556	Ft 1	500	000	Ft 119,56%

 I.4. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (3,68%) 1	254	556	Ft 1	500	000	Ft 119,56%

 I.5. Szerbiai Református Keresztyén Egyház (0,74%) 250	911	Ft 300	000	Ft 119,56%

 II. Támogatások 1	397	508	Ft 0 ft 0,00%

Fedezet	összesen 45 064 715 ft 40 800 000 ft 90,54%
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szüKségLet

megnevezés tény 2011 terv 2012 %

	 I.	 A	MRE	és	a	GK	működési	költségei 8	032	987	Ft 9	300	000	Ft 115,77%

	 I.1.	 Személyi	kiadások 3	316	052	Ft 4	000	000	Ft 120,63%

	 I.2.	 Ülésekkel	összefüggő	költségek 4	716	935	Ft 5	300	000	Ft 112,36%

	 I.2.1.	 Generális	Konvent	Elnökség	ülései 785	373	Ft 800	000	Ft 101,86%

 I.2.2. generális Konvent 
	 	 bizottsági	ülések	költségei

273	337	Ft 600 000 ft 219,51%

	 I.2.3.	 Kárpát-medencei	együttműködés
	 	 tematikus	munkájával	összefüggő	
	 	 ülések	költségei
  (pl. misszió, diakónia, ifjúság stb.)

414	701	Ft 800	000	Ft 192,91%

	 I.2.4.	 Generális	Konvent	ülése	 3	243	524	Ft 3	100	000	Ft 95,58%

	 II.	 Programok,	rendezvények 25	776	038	Ft 14	300	000	Ft 55,48%

	 II.1.	 Kárpát-medencei	kulturális	fesztivál	–	
  a Református Zenei Fesztivál keretében

3	000	000	Ft 3	300	000	Ft 110,00%

 II.2. Diaszpóra  5	300	000	Ft  

	 II.2.1.	 Alkalmi	lelkészküldés	Európába 1	019	590	Ft 1	500	000	Ft 147,12%

	 II.2.2.	 Diaszpóra	közösségek	működési
  támogatása	Németország

 2	800	000	Ft  

	 II.2.3.	 Diaszpóra	közösségek	működési
  támogatása Bécs

 1 000 000 ft  

	 II.3.	 Szeretethíd	–	Kárpát-medencei	református	
	 	 önkéntes	napok

1	500	000	Ft 1 700 000 ft 113,33%

	 II.4.	 Kálvincsillag 10	203	784	Ft 4	000	000	Ft 39,20%

 III. Részegyházak támogatása 10	940	790	Ft 16 200 000 ft 148,07%

	 III.1.	 Kárpát-medencei	Oktatási	Alap	
	 	 gyűjtésének	kiegészítése

1	397	508	Ft 12 000 000 ft 858,67%

	 III.3.	 Lelkészküldés	a	Kárpát-medencében  4	200	000	Ft  

 IV. Tartalék 314	900	Ft 1 000 000 ft 317,56%

Szükséglet	összesen 45 064 715 ft 40 800 000 ft 90,54%

Egyenleg  0 Ft  
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtAi A mAgyArorsZági református egyháZ 

köZegyháZi intéZményeinek 2012. évi költségvetésének elfogAdásA tárgyábAn

 1. ZS.T. - 146/2012.02.22. 
  A	Zsinati	Tanács	az	MRE	Kálvin	János	Kiadója	2012.	évi	költségvetését	257	995	000	Ft	bevételi	és	 

257	995	000	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.

 2. ZS.T. - 147/2012.02.22. 
  A	Zsinati	Tanács	a	Református	Lelkészi	Nyugdíjintézet	2012.	évi	költségvetését	1	267	080	000	Ft	be-

vételi	és	1	267	080	000	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.

 3. ZS.T. - 148/2012.02.22. 
  A	Zsinati	Tanács	a	Reformátusok	Lapja	2012.	évi	költségvetését	93	785	000	Ft	bevételi	és	93	785	000	

Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.

 4. ZS.T. - 149/2012.02.22. 
  A	Zsinati	Tanács	a	Református	Pedagógiai	Intézet	2012.	évi	költségvetését	47	730	000	Ft	bevételi	és	 

47	730	000	Ft	kiadási	összeggel	úgy	fogadja	el,	hogy	a	korábbi	ZS.T. - 140/2011.12.07. számú hatá-
rozata	értelmében	–	miszerint	az	RPI	intézményes	keretein	belül	végzett	pedagógiai	szakmai	szolgál-
tatási	tevékenységét	2012-től	(az	egyház	rendelkezésére	álló	szakmai,	szellemi	és	anyagi	erőforrások	
hatékonyabb	kihasználása	érdekében)	a	KRE	bevonásával	kívánja	elvégezni	és	biztosítani	–	a	peda-
gógiai	szakmai	szolgáltatásnyújtás	átszervezéséig	az	RPI	költségvetésének	fedezetét	a	KRE	szolidari-
tási	hozzájárulása	adja	a	jelenleg	az	RPI	keretein	belül	folyó	szakmai	munka	támogatása	céljából.

	 	 	 A	költségvetés	szükségszerűen	újratárgyalásra	kerül	a	KRE	és	RPI	együttműködéséről	szóló	hatá-
rozat meghozatala után.

 5. ZS.T. - 150/2012.02.22.
	 	 A	Zsinati	Tanács	a	Református	Pedagógiai	Szakszolgálat	2012.	évi	költségvetését	98	174	000	Ft	bevé-

teli	és	98	174	000	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.

 6. ZS.T. - 151/2012.02.22. 
	 	 A	Zsinati	Tanács	az	MRE	Szeretetszolgálati	Iroda	2012.	évi	költségvetését	6	561	727	997	Ft	bevételi	

és	6	561	727	997	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.

 7. ZS.T. - 152/2012.02.22.
	 	 A	Zsinati	Tanács	az	MRE	Bethesda	Gyermekkórház	2012.	évi	költségvetését	1	483	892	000	Ft	bevételi	

és	1	483	892	000	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.

 8. ZS.T. - 153/2012.02.22.
	 	 A	Zsinati	Tanács	a	Református	Missziói	Központ	2012.	évi	költségvetését	115	626	420	Ft	bevételi	és	

115	626	420	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.
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 9. ZS.T. - 154/2012.02.22.
	 	 A	Zsinati	Tanács	a	Károli	Gáspár	Református	Egyetem	2012.	évi	költségvetését	2	903	787	324	Ft	be-

vételi	és	2	903	787	324	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.
 a) A zsinati tanács, tekintettel a ZS.T. - 140/2011.12.07. számú határozatára (miszerint az RPI 

intézményes	keretein	belül	végzett	pedagógiai	szakmai	szolgáltatási	 tevékenységét	2012-
től	–	az	egyház	rendelkezésére	álló	szakmai,	szellemi	és	anyagi	erőforrások	hatékonyabb	
kihasználása	érdekében	–	a	KRE	bevonásával	kívánja	elvégezni	és	biztosítani),	kéri,	hogy	
az	Egyetem	a	Zsinat	 további	 intézkedéséig	az	önállóan	működő	RPI	finanszírozásához	a	
hozzájárulást	a	fenntartón	keresztül	juttassa	el	az	RPI-hez.

	 b)	 A	Zsinati	Tanács	kéri	az	Egyetemet,	hogy	a	szolidaritási	 támogatás	összegét	 tüntesse	fel	
2012.	évi	költségvetésében.

 10. ZS.T. - 155/2012.02.22.
	 	 A	 Zsinati	 Tanács	 a	 Wáli	 István	 Református	 Cigány	 Szakkollégium	 2012.	 évi	 költségvetését	 

26	844	291	Ft	bevételi	és	26	844	291	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja,	azzal,	hogy	a	jelenleg	ismert	
finanszírozási	feltételeket	a	Szakkollégium	számára	az	állam	a	2011/2012-es	tanév	végéig	biztosítja.	
Ennek	értelmében	a	Szakkollégium	2012.	évi	költségvetését	a	Zsinati	Tanács	csak	2012.	június	30-i	
zárással	tudja	elfogadni.	A	további	finanszírozási	feltételek	kialakulása	és	megismerése	után	a	Zsi-
nati	Tanács	szükség	szerint	májusi	ülésén	újratárgyalja	a	WISZ	2012.	évi	költségvetését.

Budapest, 2012. február 22.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A református lelkésZi nyugdíjintéZet 
integrált AdAtsZolgáltAtási rendsZerének kiAlAkításA tárgyábAn
ZS.T. - 156/2012.02.22.

 1.	 A	befizetési	kötelezettségek	és	a	biztosítási	jogviszony,	valamint	a	minimál-nyugdíj	jogosultság	nap-
rakészebb	nyilvántartása	érdekében	a	Zsinati	Tanács	elrendeli,	hogy	a	Református	Lelkészi	Nyug-
díjintézet	oly	módon	alakítsa	át	működési	és	nyilvántartási	rendszerét,	hogy	abból	havi	rendszeres-
séggel	biztosítani	tudja	az	integrált,	elektronikus	adatszolgáltatást	a	Zsinat	Elnöksége	és	az	illetékes	
esperes számára.

 2.	 Az	integrált	adatszolgáltatási	rendszer	úgy	kerüljön	kialakításra,	hogy	minden	lelkipásztorról	megál-
lapítható	legyen,	hogy	a	megelőző	hónapig	milyen	mértékű	járulékbefizetés	történt	a	jogviszonyára	
tekintettel,	illetve	milyen	mértékű	kifizetés	történt	az	állami	alrendszerek	felé	a	minimál-nyugdíj	és	az	
egészségügyi	ellátás	fedezésére,	továbbá,	hogy	mi	a	járulékfizetés	alapja.

	 	 Határidő:	2012.	szeptember	30.
 3.	 A	 Zsinati	 Tanács	 felkéri	 a	Nyugdíjintézeti	 Intézőbizottságot,	 hogy	 a	 Zsinati	 Tanács	májusi	 ülésére	

tegyen	javaslatot	a	járulékbefizetések,	tagsági	és	fenntartói	járulékbefizetések	elmaradásának	szank-
cionálására,	ennek	részletes	eljárási	rendjére,	azzal,	hogy	ennek	teljes	körű	alkalmazására	az	előző-
ekben	meghatározott	rendszer	beüzemelését	követően	kerülhet	sor.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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előterjesztés

A	Gazdasági	Bizottság	a	Nyugdíjintézet	költségvetésének	tárgyalása	során	áttekintette	a	járulékok	befizetésének	
rendszerét.	Megállapította,	hogy	komoly	problémát	jelent,	hogy	a	lelkészek	és	a	gyülekezetek	még	mindig	nagy	
számban	rendszeresen	elmulasztják	befizetni	a	Lelkészi	Nyugdíjintézetbe	a	tagsági,	illetve	fenntartói	járulékokat.	
Gondot	 jelent,	hogy	 jelenleg	nem	áll	 rendelkezésre	egy	gyors	hozzáférésű	nyilvántartás	a	befizetésekről,	sem	
arról,	hogy	mi	a	járulékfizetés	alapja.
Ezek	a	problémák	hatással	vannak	a	közegyházi	költségvetésre	is,	mivel	az	állami	rendszerbe	fizetendő	járulék	

fedezetét	minden	hónapban	biztosítani	kell	a	Nyugdíjintézet	tagjai	számára	–	akkor	is,	ha	a	lelkész,	vagy	az	őt	
alkalmazó	közösség	az	adott	hónapban	nem	teljesíti	fizetési	kötelezettségét.

ezért a gazdasági Bizottság kéri, hogy a zsinati tanács rendelje el ezen helyzet orvoslása érdekében, hogy a 
Nyugdíjintézet	oly	módon	alakítsa	át	működési	és	nyilvántartási	rendszerét,	hogy	abból	havi	rendszerességgel	
saját	maga	naprakész	információkat	szerezzen,	biztosítani	tudja	azt	az	integrált,	elektronikus	adatszolgáltatást	
a	Zsinat	Elnöksége	és	az	illetékes	esperesek	számára,	amelyből	minden	lelkipásztorról	megállapítható,	hogy	a	
megelőző	hónapig	milyen	mértékű	járulékbefizetés	történt	a	jogviszonyára	tekintettel,	illetve	milyen	mértékű	kifi-
zetés	történt	az	állami	alrendszerek	felé	a	minimál-nyugdíj	és	az	egészségügyi	ellátás	fedezésére.
A	Gazdasági	Bizottság	tárgyalt	arról	is,	hogy	szükséges	egy	szankciórendszer	és	az	ehhez	kapcsolódó	eljárási	

rend	kialakítása,	a	befizetési	fegyelem	megerősítése	érdekében.	A	kialakítandó	szabályozásnak	lehetővé	kell	ten-
nie,	hogy	amennyiben	meghatározott	ideig	befizetés	a	lelkész	és	a	gyülekezet	részéről	nem	történik,	úgy	végső	
soron	lehetősége	legyen	a	Nyugdíjintézetnek	arra,	hogy	ne	eszközöljön	befizetést	az	állami	rendszerbe.	Miután	
ez	igen	súlyos	következményekkel	–	a	társadalombiztosítás	elvesztésével	–	járhat,	szükséges	az	erre	vonatkozó	
részletes eljárási rend kidolgozása.

a zsinati tanács határozata az eGyházi jövőkéP (aD hoc) BizottsáG 
választással meGerősítenDő taGjainak meGválasztásáról
ZS.T. - 157/2012.02.22.

 1. A zsinati tanács ZS.T. - 136/2011.12.07.	számú	határozatával	úgy	döntött,	hogy	létrehozza	a	maximum	
20	tagú	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottságot,	amelynek	hivatalból	tagja	a	Gazdasági,	Oktatásügyi,	
Missziói,	Kommunikációs,	Külügyi,	valamint	a	Tanulmányi	és	Teológiai	Bizottság	elnöke.

 2.	 A	Zsinati	Tanács	az	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottság	hivatalból	megválasztott	tagjain	felül,	további	
rendes	tagjaivá	választotta	meg:	Bereczky	Ildikót,	Dr.	Dienes	Dénest,	Dr.	Enghy	Sándort,	Dr.	Lovas	
Andrást,	Dr.	Módis	Lászlót,	Dr.	Patkó	Gyulát,	Dr.	Varga	Pétert,	Harmathy	Andrást,	Tőkéczki	Ilonát.

 3.	 A	Zsinati	Tanács	megerősítve	a	Zsinat	kérését,	az	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottság	előterjesztésé-
nek	első	munkaváltozatát	2012.	szeptember	30-ig	kéri	elkészíteni.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke



RefoRmátus egyház | 2012. új folyam II. (LXIV.) 7. szám 9

előterjesztés

A zsinat ZS. - 167/2011.11.18.	számú	határozatával	létrehozta	az	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottságot,	amelynek	
tagjai megválasztására felhatalmazta a zsinati tanácsot. 

A zsinati tanács a ZS.T. - 136/1/2011.12.07.	számú	határozatával	az	Egyházi	Jövőkép	(ad	hoc)	Bizottság	tagjai-
nak	a	választás	után	kialakult	jelöltlistáját	elfogadta.	A	Zsinati	Tanács	kérte	az	Elnökséget,	hogy	a	javasolt	jelölte-
ket kérdezze meg, vállalják-e a Bizottságban való munkát.
A	maximum	20	 tagú	bizottság	 tagjai	közül	6	 fő	a	zsinati	bizottságok	elnökei	 (missziói,	külügyi,	 tanulmányi,	

kommunikációs,	oktatási	és	gazdasági).	Tehát	a	Zsinati	Tanácsnak	további	maximum	14	fő	megválasztásáról	kell	
gondoskodnia.

A bizottságnak hivatalból tagjai:
Bellai zoltán,	Gazdasági	Bizottság	elnöke
dr. fazakas sándor, Tanulmányi	és	Teológiai	Bizottság	elnöke
Hörcsök	Imre,	Oktatásügyi	Bizottság	elnöke
Püski	Lajos,	Missziói	Bizottság	elnöke
szalai László, Kommunikációs	Bizottság	elnöke
Vad zsigmond, Külügyi	Bizottság	elnöke

Az	Elnökségi	Tanács	2012.	január	18-i	ülésén	napirendjére	vette	és	megtárgyalta	az	Egyházi	Jövőkép	Bizottság	
tagságának	ügyét.	A	felkérésre	öten	nemmel	válaszoltak,	ezért	az	Elnökségi	Tanács	úgy	határozott,	hogy	a	felké-
rést	nem	vállalók	helyett	új	tagokat	nem	jelöl	a	Bizottságba.
A	jelölést	vállalókat	a	Zsinati	Tanács	jelen	ülésén	erősíti	meg	tagságukban.

Az	Elnökség	felkérése	után	vállalták	a	tagságot:
Bereczky Ildikó
dr. dienes dénes
dr. enghy sándor
dr. Lovas András
dr. módis László 
dr. Patkó gyula
dr. Varga Péter
harmathy András

Az	Elnökség	felkérése	után	nem	vállalták	a	tagságot:
Cseri	Kálmán
dr. Imre László
dr. Kovács I. gábor
dr. tomka János
Vadász márta
Tőkéczki	Ilona
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A bAlAtonsZársZói sdg konferenciA-köZpont 

üZemeltetési pályáZAtánAk leZárásA tárgyábAn
ZS.T. - 158/2012.02.22.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	megállapítja,	hogy	az	SDG	Konferencia-központ	üzemeltetőjének	kiválasztása	céljá-
ból	lebonyolított	nyilvános	ajánlatkérési	eljárás	érvényes	volt.

 2.	 Zsinati	Tanács	a	Bírálóbizottság	jegyzőkönyvei	és	beszámolója	alapján	a	Szárszó	Kereskedelmi	és	
Szolgáltató	Kft.	(székhelye:	8624	Balatonszárszó,	Csárda	u.	18.,	képviselője:	Bódi	Zoltán)	által	benyúj-
tott	ajánlatot	érvénytelennek	nyilvánítja.

 3.	 A	Zsinati	Tanács	a	VHP	Szociális	Foglalkoztató	Nonprofit	Kft.	ajánlattevő	(székhelye:	7030	Paks,	Kos-
suth	u.	13.,	képviselője:	Ritter	Zoltán)	által	benyújtott	pályázatot	érvényesnek	nyilvánítja,	azzal	a	felté-
tellel	–	elfogadva	a	pályázó	képviselőjének	javaslatát	–,	hogy	a	pályázó	20	napon	belül	létrehoz	egy	
projekt	céget,	akivel	a	szerződés	megköthető.

 4.	 A	Zsinati	Tanács	az	SDG	Konferencia-központ	üzemeltetésére	vonatkozó	szerződés	tekintetében	a	
következő	szempontokat	kéri	érvényesíteni:

	 a)	 A	bérleti	szerződés	határozott,	10	éves	időre	jön	létre,	azzal	hogy	öt	év	elteltével	amennyiben	
a	szerződés	feltételei	arányosan	nem	teljesülnek,	egyoldalú	nyilatkozattal	felmondható.	

	 b)	 A	bérlő	2012-ben	2100	e	Ft	+	ÁFA	bérleti	díjat	köteles	megfizetni,	a	későbbiekben	pedig	az	
évenkénti	bérleti	díj	az	előző	évi	bérleti	díjnak	az	előző	év	december	31-én	érvényes	jegy-
banki	alapkamat	mértékével	növelt	összege.	A	bérleti	díj	fizetése	évente	a	tárgyév	március	
31-ig	esedékes.	Amennyiben	a	bérlő	50%-feletti	kihasználtsággal	üzemelteti	a	bérleményt,	
úgy	a	bérleti	díj	mértéke	200	000	Ft	+	ÁFA	összeggel	nő	az	adott	évben.	Ennek	megfizetése	
a	tárgyévet	követő	második	hónap	28.	napjáig	esedékes.	A	bérleti	díjon	kívül	a	bérlő	köteles	
a	közműszolgáltatások	ellenértékének	megfizetésére.

	 c)	 A	bérlő	vállalja,	hogy	a	bérbeadóval	egyeztetett	módon	a	bérbeadó	írásos	nyilatkozata	alap-
ján	beruházásokat	hajt	 végre	az	 ingatlanon,	 folyamatosan	 fejleszti	 a	 szolgáltatások	 szín-
vonalát.	 Az	 évenkénti	 fejlesztés,	 beruházás	minimális	 nettó	 összege	 1	 000	 000	 Ft.	 Ezen	
túl	 elvégzi	mindazon	 karbantartási	munkálatokat,	melyek	az	 ingatlan	 állagmegőrzéséhez	
szükségesek.	A	bérlő	 tudomásul	 veszi,	hogy	a	bérleti	 jogviszony	megszűnését	 követően	
beruházásait	nem	számolhatja	el,	azok	megtérítésére	nem	tarthat	igényt.	Ráépítései	közös	
tulajdont nem keletkeztethetnek.

	 d)	 A	bérlő	vállalja	a	„hely	szelleme”	szerinti	programok	megvalósítását,	ugyanakkor	vállalja,	
hogy	 olyan	 rendezvénynek,	 programnak,	 szervezetnek	 nem	biztosít	 helyet,	 amelynek	 az	
SDG	Konferencia-központban	 történő	megjelenése	 a	Magyarországi	Református	Egyház	
értékrendszerével	összeegyeztethetetlenek	és	sértik	az	egyház	jó	hírnevét,	érdekeit.

	 e)	 A	bérlő	 vállalja,	 hogy	 évi	 40	 önköltséges	 napot	 biztosít	 a	 tulajdonos	 számára,	 szezonon	
kívüli	időszakban.

 5.	 A	Zsinati	Tanács	felhatalmazza	az	Elnökséget,	hogy	az	üzemeltetési	szerződés	megkötésével	kap-
csolatosan	intézkedjen,	a	kapcsolódó	jognyilatkozatokat	megtegye,	a	szerződést	megkösse.

 6.	 Amennyiben	jelen	határozatban	meghatározott	feltételekkel	az	üzemeltetési	szerződés	30	napon	be-
lül	létrejön,	a	Zsinati	Tanács	az	ajánlatkérési	eljárást	eredményesnek	nyilvánítja,	ellenkező	esetben	a	
Zsinati	Tanács	a	pályázatot	érvényesnek,	de	eredménytelennek	minősíti.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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A	Magyarországi	Református	Egyház	Zsinatának	Elnöksége	a	Balatonszárszó,	Csárda	u.	39–41.	(1075/4	hrsz.)	
alatti	konferenciaközpontot	nyilvános	ajánlatkérési	eljárás	keretében	legfeljebb	10	évre	történő	bérbeadásra	hir-
dette meg a ZS.T. - 139/2011.12.07. számú határozata alapján.
Az	 ajánlati	 felhívás	 több	 sajtóorgánumban	 került	 közzétételre	 2011.	 december	 12-én.	 A	 helyszíni	 bejárásra	

2012.	január	6-án	került	sor,	a	hiánypótlási	határidő:	2012.	január	31-e	(csak	okiratok	vonatkozásában)	volt.
A	részletes	ajánlati	felhívást,	melynek	ára	60	000	Ft	volt,	öten	vásárolták	meg.
Az	ajánlattételi	határidő	lejártáig,	2012.	január	23-án	10.00	óráig	2	db	ajánlat	érkezett,	a	VHP	Szociális	Foglal-

koztató	Nonprofit	Kft.-től	és	a	Szárszó	Kereskedelmi	és	Szolgáltató	Kft.-től.
Az	ajánlatok	bontására	létrehozott	bizottság	megállapította,	hogy	a	Szárszó	Kft.	ajánlattevő	az	érvényességi	

kellékként	igényelt	mellékleteket	nem	csatolta,	a	bánatpénzt	nem	fizette	be.
Az	ajánlattevők	jelenlévő	képviselői	a	tényrögzítést	tudomásul	vették,	kérdésük,	észrevételük	az	ajánlat	bontási	

eljárással kapcsolatban nem volt.
Az	eljárás	további	menete	az	ajánlatkérési	felhívásnak	megfelelően	alakult.	Az	elbírálás	eredményéről	az	aján-

lattevők	írásos	értesítést	kaptak.
A	Bizottság	a	februárban	ülésező	Gazdasági	Bizottság,	Elnökségi	Tanács,	majd	legvégül	a	Zsinati	Tanács	ülé-

se	elé	tárja	az	értékelés	eredményét	összegző	előterjesztését,	amelynek	eredményeképpen	a	Bizottság	az	alábbi	

megállapításokat	tette:
 1.	 A	nyilvános	ajánlatkérési	eljárás	a	jogszabályoknak	megfelelően	került	lebonyolításra.	Az	SDG	Kon-

ferencia-központ	üzemeltetésére	kiírt	eljárás	érvényes	és	eredményes	volt.
 2.	 A	Szárszó	Kereskedelmi	és	Szolgáltató	Kft.	(székhelye:	8624	Balatonszárszó,	Csárda	u.	18.,	képvise-

lője:	Bódi	Zoltán)	által	benyújtott	ajánlatot	a	Bíráló	Bizottság	egyhangú	szavazással	javasolja	érvény-
telennek	nyilvánítani.

 3.	 A	VHP	Szociális	Foglalkoztató	Nonprofit	Kft.	ajánlattevő	(székhelye:	7030	Paks,	Kossuth	u.	13.,	képvi-
selője:	Bor	Imre)	által	benyújtott	ajánlatot	a	Bíráló	Bizottság	többségi	szavazással	javasolja	érvényes-
nek,	és	az	eljárás	nyertesének	nyilvánítani.

 4.	 A	Bíráló	Bizottság	javasolja,	hogy	a	Zsinati	Tanács	a	nyilvános	ajánlatkérési	eljárást	nyilvánítsa	érvé-
nyesnek és eredményesnek.

 5.	 A	Bizottság	javasolja	továbbá,	a	Zsinati	Tanács	hatalmazza	fel	az	Elnökséget,	hogy	a	nyertes	ajánlat-
tevővel	a	bérleti	üzemeltetésre	vonatkozó	szerződést	kösse	meg.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A mAgyArorsZági református egyháZ 
lelkészeinek ellátásáról és nyuGDíjintézetéről szóló 2002. évi ii. törvény 
15. § értelmeZése tárgyábAn
ZS.T. - 159/2012.02.22.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Magyarországi	Református	Egyház	lelkészeinek	ellátásáról	és	Nyugdíjintézetéről	
szóló	2002.	évi	 II.	 törvény	15.	 §	 szakaszának	az	előterjesztő	által	 adott	 értelmezését	elfogadja	és	
megbízza	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottságot,	valamint	a	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottságot,	hogy	
a	törvénymódosítást	terjessze	elő	a	Zsinat	2012	májusi	ülésére.

 2.	 A	Zsinati	Tanács	kéri	a	fenti	Bizottságokat,	hogy	az	elfogadott	értelmezésnek	megfelelően	a	törvény	
pontosítását	és	az	állami	jogszabályokhoz	való	igazítását	végezzék	el.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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A zsinati tanács a ZS.T. - 133/2011.11.16. számú	határozatának	2.	pontjában	elrendelte,	hogy	az	egyértelműsítés	
kedvéért	a	Zsinat	Jogi	és	Egyházalkotmányi	Bizottsága	vizsgálja	felül	a	Magyarországi	Református	Egyház	lel-
készeinek	ellátásáról	és	nyugdíjintézetéről	szóló	2002.	évi	II.	törvény	15.	§-át	a	jövőbeli	értelmezési	nehézségek	
elkerülése	érdekében.

A Nyugdíjtörvény 15. § szakaszának értelmezése a Jogi Bizottság állásfoglalása alapján
A	törvény	szövege:

  15. §

	 (1)	 Az	öregségi	teljes	nyugdíj-kiegészítésre	való	jogosultsághoz	20	évi	szolgálati	idő	megszerzése	szük-
séges.

	 (2)	 Öregségi	résznyugdíjra	az	jogosult,	aki	az	öregségi	teljes	nyugdíj-kiegészítéshez	szükséges	szolgá-
lati	időt	nem	szerezte	meg,	de	legalább	10	év	szolgálati	ideje	van,	és	a	szolgálati	ideje	alatt	nyugdíjin-
tézeti	tagsági	járulékot	fizetett.

	 (3)	 Korkedvezményes	egyházi	előnyugdíj	megállapítását	kérheti:
	 a)	 az	a	nyugdíjintézeti	tag,	akinek	teológiai	tanulmányaival	együtt	40	év	szolgálati	ideje	van;
	 b)	 a	saját,	illetve	örökbefogadott	gyermekeket	felnevelő	lelkésznő,	akinek	–	kérelmére	–	gyer-

mekenként	egy-egy	év	korkedvezményt	kell	megállapítani;
	 c)	 a	választott	egyházi	tisztségviselők	közül	a	püspök,	az	egyházkerületi	lelkészi	főjegyző	és	

az	esperes,	akinek	–	kérelmére	–	kitöltött	ciklusonként	kettő	év	korkedvezményt	kell	megál-
lapítani.	Tört	ciklus	esetén	a	kedvezmény	felére	jogosult	a	kedvezményezett.

	 (4)	 A	b),	c)	pontokban	meghatározott	korkedvezmény	maximuma	összesen	legfeljebb	négy	év	lehet.
	 (5)	 A	korkedvezmény	a	nyugdíjba	lépés	alsó	korhatárát	csökkenti,	de	a	jogosult	kérelmére	ez	szolgálati	

idő	kedvezményként	is	figyelembe	vehető.
	 (6)	 Az	előrehozott	egyházi	nyugdíj	megállapításánál	már	figyelembe	nem	vehető	különböző	jogcímeken	

adható	kedvezmények	évei	a	nyugdíjszámítás	során	a	szolgálati	évek	számát	növelik.

  Fogalmi értelmezések

	 I.	 Korkedvezmény
	 	 Az	egyházi	nyugdíjtörvény	3	esetet	 ismer,	amikor	a	 lelkészi	nyugdíjintézet	 tagja	 (jelenleg)	62	éves	

korának	betöltése	előtt	–	korkedvezménnyel	–	egyházi	nyugdíjba	mehet:
	 1.	teológiával	együtt	legalább	40	év	szolgálati	idővel	rendelkezik;
	 2.	a	lelkésznő	gyermekeire	tekintettel	kap	kedvezményt;
	 3.	a	tisztségviselő	a	püspöki,	esperesi	tisztségben	eltöltött	időre	tekintettel	kap	kedvezményt.
	 	 A	 korkedvezmény	 lényege,	 hogy	az	állami	nyugdíjkorhatárnál	 hamarabb	nyugdíjba	mehet	 az	 arra	

jogosult.
	 	 A	lelkésznők	esetén	a	kedvezmény	gyermekenként	1	év.
	 	 Püspöki,	esperesi	tisztséget	betöltők	esetén	ciklusonként	2	év.
	 	 A	korkedvezmény	azonban	–	bármely	jogcímen	–	összesen	maximum	4	év	lehet.	Tehát	ha	62	év	az	

állami	nyugdíjkorhatár,	 akkor	 ebből	 visszaszámolva	 leghamarabb	58	éves	 korban	 lehet	 nyugdíjba	
menni.

	 	 Jelenleg	a	korkedvezményt	a	62	éves	kor	betöltésétől	számítjuk.	A	jövőben	azonban	az	állami	szabá-
lyok	módosulása	miatt	differenciáltan	változik	az	állami	nyugdíjkorhatár.

	 	 Ezért	az	egyházi	nyugdíjtörvényt	is	úgy	kell	módosítani,	hogy	nem	az	abszolút	idő,	a	62	év	jelentse	
a	nyugdíjkorhatárt,	hanem	a	konkrétan	az	illetőre	vonatkozó	állami	szabályozás	szerinti	nyugdíjazási	
év.	Például	ha	valaki	csak	64	éves	korában	mehet	majd	nyugdíjba,	úgy	a	4	év	korkedvezmény	is	ek-
kortól	számítandó.
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	 II.	 Szolgálati	idõ	kedvezmény
	 	 Ez	a	kedvezmény	akkor	jár,	ha	valaki	mint	gyermeket	nevelő	lelkésznő,	vagy	esperesi,	püspöki	tisztet	

betöltött	lelkész	szolgálati	idő	kedvezményre	lett	volna	jogosult,	de	ezt	nem	vagy	csak	részben	vette	
igénybe. ennek az a lényege, hogy a kedvezmények ne vesszenek el, ha valaki azt korkedvezmény-
ként	nem	akarja,	vagy	nem	tudja	érvényesíteni.

	 	 Példa	a	gyermekek	alapján	járó	kedvezményre:
	 	 V.	K.	6	gyermeket	felnevelt	lelkésznő	62	éves	korában	lenne	jogosult	nyugdíjazását	kérni.	A	korked-

vezmény	alapján	max.	4	évet	tud	igénybe	venni,	ami	a	gyermekek	számára	visszavetítve	4	gyermek	
figyelembevételét	 jelenti.	A	 lelkésznő	58	éves	korában	kéri	 nyugdíjazását,	 így	 két	gyermekre	nem	
kaphatja	meg	a	korkedvezményt.	Így	ezen	két	gyermekekre	csak	szolgálati	idő	kedvezményt	kaphat.	
E	szerint:	vonatkozásában	az	egyébként	meglévő	40	év	helyett	42	év	szolgálati	időt	kell	elszámolni.

	 	 	 Abban	az	esetben,	ha	ugyanez	a	lelkésznő	62	éves	korában	menne	nyugdíjba,	mind	a	6	gyer-
meke	után	szolgálati	idő	kedvezményt	kapna,	így	a	40	év	helyett	46	év	alapján	kell	részére	kiszá-
molni	a	nyugdíját.

	 	 Példa	a	tisztségviselők	kedvezményére:
	 	 H.	T.	3	cikluson	át	volt	esperes.	3x2	év,	azaz	6	év	kedvezményre	jogosult.
	 	 A	jövőben	64	éves	korában	lenne	jogosult	az	állami	nyugdíjra.	Legkorábban	nyugdíjazását	60	éves	

korában	kérheti.	Ezt	ekkor,	a	2	ciklus	korkedvezménye,	azaz	4	év	alapján	meg	is	teszi.	42	év	szolgálati	
ideje van.

	 	 	 Ezen	esetben	a	korkedvezménynél	figyelembe	nem	vehető	harmadik	ciklus	2	éves	kedvezménye	a	
nyugdíj	kiszámításánál	a	szolgálati	évek	számát	növelik.

	 	 	 Ha	ugyanezen	lelkész	64	éves	korában	megy	nyugdíjba	és	nem	veszi	igénybe	a	korkedvezményt,	
akkor	a	6	év	a	szolgálati	évek	számát	növelik,	és	így	42+6,	azaz	48	évvel	kerül	sor	a	nyugdíj	kiszámí-
tására.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A nyugdíjintéZeti intéZõbiZottság 
áltAl hoZott 1/b/2011.05.18. nyib sZámú hAtároZAt ellen benyújtott fellebbeZés 
elbírálásA tárgyábAn
ZS.T. - 160/2012.02.22.

A	Zsinati	Tanács	a	Nyugdíjintézeti	Intézőbizottságnak	F.	Z.	nyugdíjas	lelkipásztor	ügyében	hozott	1/B/2011.05.18.	
NYIB	számú	határozatát	–	a	Jogi	Bizottság	és	a	zsinati	jogtanácsos	véleményében	kifejtett	indokokra	tekintettel	
–	megváltoztatja,	és	kötelezi	a	Nyugdíjintézetet,	hogy	az	egyszeri	nyugdíj	kiegészítéséből	 levont	907	595	Ft-ot	 
F.	Z.	nyugdíjas	lelkipásztornak	fizesse	ki.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A pArtnerhilfe támogAtás 

2011. évi felhAsZnálásánAk tárgyábAn
ZS.T. - 161/2012.02.22.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Partnerhilfe	támogatás	2011.	évi	folyósításáról	szóló	beszámolót	elfogadja.
 2.	 A	Zsinati	 Tanács	 támogatja,	 hogy	a	német	adományozó	kérésének	megfelelően	MRE	Partnerhilfe	

Bizottság átalakuljon. 
 3.	 A	Zsinati	Tanács	Bellai	Zoltán,	Püski	Lajos,	Rozsnyai	 István	és	Vad	Zsigmond	zsinati	bizottsági	el-

nökök,	valamint	Rácz	Judit,	a	Református	Lelkészi	Nyugdíjintézet	 igazgatója	és	Tarr	Zoltán	zsinati	
tanácsos	bizottsági	tagságát	jóváhagyólag	megerősíti.

Budapest, 2012. február 22.

elõterjesZtés

Évtizedek	óta	–	sok	más	közép-kelet-európai	ország	egyházához	hasonlóan	–	a	Magyarországi	Református	Egy-
ház	is	részesült	a	németországi	lelkipásztorok	önkéntes	felajánlásait	kezelő,	ún.	Evangelische	Partnerhilfe	segítő	
adományaiból.
A	két	évtized	során	sok	lelkipásztor	és	egyházi	munkatárs	mindennapjait	könnyítette	meg	a	Partnerhilfe	támo-

gatás.	A	 rendszerváltást	követően	Magyarország	 társadalmi	és	gazdasági	helyeztében	végbement	változások	
hatására	a	Partnerhilfe	Egyesület	az	elmúlt	esztendőkben	–	érthető	módon	–	jelentősen	csökkentette	a	nyújtott	
támogatást,	amelynek	a	fennmaradó	részét	a	Magyarországnál	nehezebb	gazdasági,	pénzügyi	helyzetben	lévő	
országokban	élő	lelkipásztorok	támogatására	használja.
A	Partnerhilfe	Egyesület	közgyűlése	2009-ben	le	is	vette	a	Magyarországi	Református	Egyházat,	illetve	a	vele	

azonos	kategóriába	sorolt	egyházakat	a	támogatási	 listájáról	a	rendelkezésre	álló	 források	beszűkülése	miatt.	
Azaz	2009-ben	már	nem	érkezett	meg	az	a	támogatás,	amiben	az	azt	megelőző	években,	az	MRE	Partnerhilfe	Bi-
zottságaként	is	működő	Zsinati	Tanács	döntése	értelmében,	a	nyugdíjas	lelkészek	és	lelkészözvegyek,	valamint	
a	diakonisszák	részesültek.
2009	augusztusában	dr.	Bölcskei	Gusztáv	az	MRE	és	dr.	Fabiny	Tamás	az	MEE	püspöke	Budapesten	egyez-

tetett	Hermann	Schaeffer	úrral,	az	egyesület	 főtitkárával,	és	megállapodtak	a	 támogatás	 folyósításának	 felújí-
tásában.	 A	 két	 egyház	 vezetőségei	 közös	 levélben	 fordultak	 a	 Partnerhilfe	 Egyesület	 közgyűléséhez,	 aminek	
eredményeképpen	 a	 testület	 döntést	 hozott	 arról,	 hogy	 egyházunkat	 újfent	 bevonja	 a	 támogatandó	 körbe,	 a	
korábbinál	szerényebb	forrást	biztosítva.	A	német	adományozó	ugyanakkor	nyomatékkal	kérte	az	alapelveiben	
foglalt	rászorultsági	kritérium	érvényesítését,	illetve	azt,	hogy	az	egy	főre	jutó	támogatás	nem	lehet	100	EUR-nál	
kevesebb.	Ugyanakkor	a	kedvezményezettek	körét	is	megállapította.	2010	óta	kizárólag	nyugalmazott	lelkészek	
és	nagycsaládok	részesülhetnek	a	németországi	lelkészek	támogatásában.
Az	MRE	Partnerhilfe	Bizottsága	ennek	megfelelően	hozott	 döntést	 az	 elmúlt	 két	 évben	a	 kedvezményezettek	
pontos	köréről.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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2011. évi támogatás folyósítása

2011-ben	a	Magyarországi	Református	Egyház	a	Partnerhilfe	Egyesülettől	92	900	Euro	támogatást	kapott.	Az	el-
múlt	évek	hagyományai	alapján	az	MRE	Partnerhilfe	Bizottsága	–	a	Zsinat	Elnökségi	Tanácsával	való	konzultáció	
alapján	–	úgy	határozott,	hogy	a	támogatást	a	nyugdíj	típusú	ellátásban	részesülők	közül	a	85	000	Ft	havi	kiegé-
szítő	nyugdíjnál	kevesebbet	kapó	lelkipásztorok,	valamint	a	3	vagy	több	gyereket	nevelő	lelkészcsaládok	között	
osztja	szét,	személyenként	és	családonként	egyenlő	arányban,	27	750	Ft	összegben.
A	támogatás	célba	juttatását	az	elmúlt	esztendőkben	a	Magyarországi	Református	Egyház	a	Református	Lelkészi	
Nyugdíjintézeten	keresztül	végzi.	A	Református	Lelkészi	Nyugdíjintézet	jelentése	alapján	2011-ben	mindösszesen	
879	személy,	illetve	család	részesült	Partnerhilfe	támogatásban.
A fentiek alapján tehát már évek óta nem kapnak Partnerhilfe támogatást az egyházi intézményekben dolgozók, 
illetve	aktív	lelkipásztorok,	s	a	nyugdíj	típusú	ellátásban	részesülők	közül	azok,	akiknek	a	havi	nyugdíj-kiegészí-
tése	meghaladja	a	85	000	Ft-ot.

mre Partnerhilfe Bizottságának átalakítása

2011-ben	a	Partnerhilfe	Egyesület	nyomatékos	kérésére	újra	meg	kellett	határozni	a	támogatás	elosztásának	el-
veit	meghatározó	és	a	folyósítást	lebonyolító	bizottságot,	a	német	szervezet	vonatkozó	alapelveinek	megfelelően.	
Ennek	következtében	a	tagok	számát	radikálisan	csökkenteni	kellett,	és	kerülni	kellett	az	országos	egyházvezetés	
közvetlen	részvételét.	Az	Elnökségi	Tanács	döntése	alapján	az	érintett	zsinati	bizottságok	elnökei,	valamint	a	le-
bonyolítást	koordináló	személyek	kaptak	felkérést	az	új	Partnerhilfe	Bizottságba,	a	német	partner	egyetértésével.	
A	bizottság	tagjai	Bellai	Zoltán,	Püski	Lajos,	Rozsnyai	István	és	Vad	Zsigmond	zsinati	bizottsági	elnökök,	valamint	
Rácz	Judit,	a	Református	Lelkészi	Nyugdíjintézet	igazgatója	és	Tarr	Zoltán	zsinati	tanácsos	lettek.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A királyhágómelléki református 
egyháZkerülettel és AZ erdélyi gyülekeZettel kötött együttmûködési 

megállApodás megsZüntetésérõl
ZS.T. - 162/2012.02.22.

A	Zsinati	Tanács	támogatja	a	Magyarországi	Református	Egyház,	a	Királyhágómelléki	Református	Egyházkerület,	
valamint	az	Erdélyi	Gyülekezet	között	létrejött	együttműködési	megállapodás	megszüntetését.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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elõterjesZtés

A zsinati tanács ZS.T. - 141/2011.12.07.	számú	határozatában	kimondta,	hogy	az	MRE	2012.	évi	költségvetése	
összeállításánál	nem	tudja	figyelembe	venni	az	Erdélyi	Gyülekezettel	2000.	január	31-én	kötött,	majd	2006.	május	
19-én	megerősített	megállapodásából	fakadó	támogatási	kötelezettséget.
A	Zsinati	Tanács	egyidejűleg	kérte	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	az	Erdélyi	Gyülekezettel,	valamint	a	Királyhágó-

melléki	Egyházkerület	Elnökségével	az	Erdélyi	Gyülekezet	szolgálatának	támogatásáról	megkezdett	egyezteté-
seket	folytassa	le,	és	ennek	alapján	tegyen	javaslatot	a	az	Erdélyi	Gyülekezet	munkájának	további	támogatási	
lehetőségeire.
A	Generális	Konvent	Elnöksége	 legutóbbi	 ülésén	 tárgyalta	 az	Erdélyi	Gyülekezet	 ügyét.	Azt	 az	 egyöntetű	

véleményt	alakította	ki,	hogy	az	Erdélyi	Gyülekezet	egy	sajátos	történelmi	helyzetben	létrejött	közösség,	amely	
azonban	mára	már	egyházi	küldetését	betöltötte.	Az	Egységes	Református	Egyház	újbóli	létrejötte	után	értel-
mezhetetlennek	tartja	azt,	hogy	egy,	a	Generális	Konvent	közösségéhez,	az	Egységes	Református	Egyházhoz	
tartozó	részegyház	egy	egyházkerületéhez	tartozó	közössége	által	önálló	egyházi	bejegyzéssel	van	jelen	Ma-
gyarországon.
A	Generális	Konvent	Elnöksége	felkérte	a	Királyhágómelléki	Egyházkerület	Elnökségét	a	kérdés	további	ren-

dezésére,	 és	 arra,	 hogy	 az	önálló	 egyházi	 bejegyzését	 újból	 kérelmező	Erdélyi	Gyülekezettel	 rendezze	 ezt	 a	
viszonyt.

a zsinati tanács határozata a színesviláG református fejlesztő 
nApköZi otthon AlApító okirAtánAk módosításáról
ZS.T. - 163/2012.02.22.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Színesvilág	Református	Fejlesztő	Napközi	Otthon	alapító	okiratát	az	 intézmény	
típusának	változása	miatt	az	alábbiak	szerint	módosítja:

	 	 Az	alapító	okirat	1.	pontjában:	az	intézmény	nevét	Színesvilág	Református	Fejlesztő	Napközi	Otthonra	
változtatja.

	 	 Az	alapító	okirat	8.	pontjában	az	intézmény	típusát	módosítja.
 2.	 A	Zsinati	Tanács	felhatalmazza	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	az	előterjesztésben	szereplő	változtatások-

kal	a	módosított	és	egységes	szerkezetbe	foglalt	alapító	okiratot	aláírja.

Budapest, 2012. február 22.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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AlApító okirAt
(A	módosításokkal	egységes	szerkezetben)

 1. Az	intézmény	neve:
	 	 Színesvilág	Református	Fejlesztő	Napközi	Otthon	
 2. Az	intézmény	székhelye:
	 	 1146	Budapest,	Hungária	krt.	200.
 3.	 Az	intézmény	telephelye:
	 	 1089	Budapest,	Baross	u.	120.	fsz.	1.
 4. Az	intézmény	alapítója:
  magyarországi Református egyház
	 	 1146	Budapest,	Abonyi	u.	21.
 5. Az	intézmény	fenntartója:
  A magyarországi Református egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását 
	 	 és	kötelezettségek	teljesítését	a	Szeretetszolgálati	Iroda	útján	látja	el.	
 6. Az	intézmény	felügyeleti	szervei:
	 	 Általános	felügyelet:	
  magyarországi Református egyház zsinata
	 	 Általános	szakmai	és	törvényességi	felügyelet:	
  magyarországi Református egyház szeretetszolgálati Iroda
	 	 Az	intézmény	telephelye	tevékenységének	törvényességi	felügyelete:
  A vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek.
 7.  Az	intézmény	jogállása:
	 	 Az	intézmény	nem	önálló	jogi	személy.
 8. Az	intézmény	típusa:
	 	 Integrált	Alapszolgáltatási	Intézmény:	Fogyatékosok	Fejlesztő	Napközi	Otthona
 9. Az	intézmény	alaptevékenysége:
	 	 TEÁOR	szám	szerint:	8810	Szociális	ellátás	elhelyezés	nélkül
 10. Az	intézmény	kiegészítő	tevékenysége:
	 	 Szociális	Foglalkoztatás	(Fejlesztő	Felkészítő	Foglalkozás)
	 	 8130	Zöldterület-kezelés
 11. Az	intézmény	vezetőjének	kinevezési	rendje:
	 	 Az	intézmény	vezetőjét	az	MRE	Zsinatának	Elnöksége	nevezi	ki	határozott	időre.
 12. Az	intézmény	képviseletére	jogosult	személy:	
	 	 A	Szeretetszolgálati	Iroda	vezetője,	illetve	az	általa	megbízott	személy.
 13. Az	intézmény	alapításának	időpontja:
	 	 2007.	június	30.
 14. Az	intézmény	gazdálkodásával	összefüggő	jogosítványok:
	 	 Részben	önálló	gazdálkodási	tevékenységet	folytat.	Az	intézmény	jogosult	
	 	 beszerzéseit	és	közbeszerzéseit	saját	maga	lebonyolítani.
 15. Jelen okiratba foglaltakat a zsinati tanács 2012. február 22-én 
  ZS.T. - 163/2012.02.22. számú határozatával fogadta el.
 16.	 Jelen	alapító	okirat	a	15.	pontban	megjelölt	időpontban	lép	hatályba.	

Budapest, 2012. február 22.
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A filAdelfiA háZ – fogyAtékosokAt segítõ 

református köZpont AlApító okirAtánAk módosításáról
ZS.T. - 164/2012.02.22.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	Filadelfia	Ház	–	Fogyatékosokat	Segítő	Református	Központ	alapító	okiratát	az	
intézmény	típusának	változása	miatt	az	alábbiak	szerint	módosítja:

	 	 Az	alapító	okirat	1.	pontjában:	az	intézmény	nevét	Filadelfia	Ház	–	Fogyatékosokat	Segítõ	Református	
Központra	változtatja.

	 	 Az	alapító	okirat	8.	pontjában	az	intézmény	típusát	módosítja.
 2.	 A	Zsinati	Tanács	felhatalmazza	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	az	előterjesztésben	szereplő	változtatások-

kal	a	módosított	és	egységes	szerkezetbe	foglalt	alapító	okiratot	aláírja.

Budapest, 2012. február 22.

AlApító okirAt
(A	módosításokkal	egységes	szerkezetben)

 1. Az	intézmény	neve:
	 	 Filadelfia	Ház	–	Fogyatékosokat	Segítő	Református	Központ
	 	 Rövid	megnevezés:	Filadelfia	Ház	
 2. Az	intézmény	székhelye:
	 	 1146	Budapest,	Hungária	krt.	200.
 3. A	feladatellátás	helye:
	 	 1146	Budapest,	Hungária	krt.	200.
 4. Az	intézmény	alapítója:
  magyarországi Református egyház
	 	 1146	Budapest,	Abonyi	u.	21.
 5. Az	intézmény	fenntartója:
  A magyarországi Református egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását és 
	 	 kötelezettségek	teljesítését	a	Szeretetszolgálati	Iroda	útján	látja	el.	
 6. Az	intézmény	felügyeleti	szervei:
	 	 Általános	felügyelet:
  magyarországi Református egyház zsinata
	 	 Általános	szakmai	és	törvényességi	felügyelet:
  magyarországi Református egyház szeretetszolgálati Iroda
	 	 Az	intézmény	tevékenységének	törvényességi	felügyelete:
  A jogszabályokban meghatározott szervek
 7. Az	intézmény	jogállása:	
	 	 Az	intézmény	nem	önálló	jogi	személy
 8. Az	intézmény	típusa:
  szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek nappali ellátása 
 9. Az	intézmény	alaptevékenysége:
	 	 TEÁOR	szám	szerint:
	 	 8810	Szociális	ellátás	elhelyezés	nélkül

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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 10. Az	intézmény	vezetőjének	kinevezési	rendje:
	 	 Az	intézmény	vezetőjét	a	Szeretetszolgálati	Iroda	vezetője	nevezi	ki	határozott	időre.
 11.  Az	intézmény	képviseletére	jogosult	személy:	
	 	 A	Szeretetszolgálati	Iroda	vezetője,	illetve	az	általa	megbízott	személy.
 12. Ellátható	vállalkozási	tevékenység	és	annak	mértéke:
  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
 13. Az	intézmény	alapításának	időpontja:	2010.	november	18.
	 14.	 Az	intézmény	gazdálkodásával	összefüggő	jogosítványok:
	 	 Részben	önálló	gazdálkodási	tevékenységet	folytat.	Az	intézmény	jogosult	
	 	 beszerzéseit	és	közbeszerzéseit	saját	maga	lebonyolítani.
	 15.	 Jelen	okiratba	foglaltakat	a	Zsinati	Tanács	2012.	február	22-én	
  ZS.T. - 164/2012.02.22. számú határozatával fogadta el.
	 16.	 Jelen	alapító	okirat	a	15.	pontban	megjelölt	időpontban	lép	hatályba.

Budapest, 2012. február 22.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A budApest iii. ker. 17642/0/A/5 hrsZ.-ú 
szőlő u. 23. sz. alatti inGatlan tulajDonjoGának renDezése tárGyáBan
ZS.T. - 165/2012.02.22.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	megbízza	a	Szeretetszolgálati	Iroda	vezetőjét,	hogy	tegye	meg	a	szükséges	intéz-
kedéseket	 a	Budapest	 III.	 ker.	 17642/0/A/5	 hrsz.-ú	 Szőlő	 u.	 23.	 sz.	 alatti	 ingatlan	 tulajdonjogának	
rendezése	ügyében.

 2.	 A	Zsinati	Tanács	felhatalmazza	a	Szeretetszolgálati	Iroda	vezetőjét,	hogy	az	ingatlan	tulajdonjogának	
rendezéséig,	de	 legfeljebb	5	évre,	3,5	millió	 forintos	vételáron	előszerződést	–	addig	pedig	bérleti	
szerződést	kössön.	A	szerződés	feltétele,	hogy	a	bérlő	–	későbbi	vevő	vállalja	az	ingatlan	felújítását	
és a terhek viselését.

Budapest, 2012. február 22.

elõterjesZtés

A	Szeretetszolgálati	 Iroda	 telekkönyvön	kívüli	 tulajdonosa	és	 kezelője	a	Budapest,	Szőlő	u.	 23.	 sz.	 társasház	
udvarában található 66 m2	területű	–	korábban	lakásként	használt	–	ingatlannak.	A	helyiség	azonos	az	ingatlan-
nyilvántartásban	a	Budapest	 III.	ker.	17642/0/A/5	hrsz.-ú	számú	„egyéb	helyiség”	megjelölésű	 ingatlanrésszel,	
melynek bejegyzett tulajdonosa Kelemen Pálné.
Kelemen	Pálné	(szül:	Nagy	Ilona,	1892.01.20.	Celldömölk)	1966.	május	10-én	költözött	be	a	Leányfalui	Szere-

tetotthonba,	aki	1986.	október	17-én	elhunyt.	A	tulajdonos	az	ingatlant	feltehetõen	a	Szeretetszolgálati	 Irodára	
hagyta,	de	ennek	jogi	tisztázása	nem	történt	meg,	hagyatéki	eljárás	lefolytatására	nem	került	sor.	Az	ingatlant	vi-
szont	évtizedek	óta	a	Szeretetszolgálati	Iroda	sajátjaként	használta,	hasznosította,	jelenleg	is	folyamatosan	fizeti	
a	társasházi	közös	költséget.	Amennyiben	hagyatéki	eljárásban	nem,	úgy	álláspontunk	szerint	perben,	elbirtoklás	
útján	rendezhetõ	a	tulajdonjog.	Az	elmúlt	években	az	ingatlan	már	lakatlan	volt,	 jelenlegi	állapotában	az	hasz-
nosíthatatlan.	A	társasház	lakói	több	felszólítást	küldtek	az	életveszélyes,	elhanyagolt	állapot	megszüntetésére.	
Többen	is	érdeklõdtek	volna	a	vételre,	de	mivel	a	tulajdonjog	rendezetlen	és	a	ház	jelentõs	felújításra	szorul,	azt	
térítés	nélkül	kívánták	birtokba	venni,	vagy	legfeljebb	1	millió	forintot	ajánlottak	fel.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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A	Szeretetszolgálati	Irodának	nincs	célja	az	ingatlannal,	így	költségvetésében	sem	tervezi	az	ehhez	szükséges	
ráfordításokat.	A	 felújítás	 jelentős	összegbe	kerülne,	mivel	az	már	szinte	 romos	állapotban	van.	 (Felmérésünk	
szerint	cserélni	kell	a	teljes	gépészetet,	elektromos	hálózatot,	fűtési	rendszert,	cserélni	kell	a	nyílászárókat,	szi-
getelni	a	falakat,	lapostetőt	stb.	120	eFt/m2	átlagos	felújítási	költséggel	számolva	legalább	8	millió	Ft-ba	kerülne	
a	felújítás.)
Az	elmúlt	időszakban	jelentkezett	egy	ingatlanbefektetéssel	foglalkozó	személy,	akivel	több	tárgyalás	eredmé-
nyeként	a	következő	feltételek	szerint	kerülhetne	sor	szerződéskötésre:	
–	 	Az	ingatlanrészre	vételi	jogot	biztosító	megállapodást	kötünk,	melynek	értelmében	3,5	millió	Ft	vételárért	bizto-
sítjuk	a	vételt,	amennyiben	az	egyházi	tulajdonjog	bejegyzésre	kerül.	A	vételárból	most	1	millió	Ft	foglaló	kerül	
kifizetésre,	a	többi	a	tulajdonjog	megszerzésekor.

–	 	A	tulajdonjog	bejegyzésig	a	leendõ	vevõ	az	ingatlant	birtokba	veszi,	azért	havi	30	000	Ft/hó	bérleti	díjat	fizet,	
vállalja	a	felújítást	és	viseli	a	közüzemi	költségeit.

–	 	A	leendő	vevő	és	az	Egyház	együttműködik	a	jogi	helyzet	rendezésében,	a	vevő	viseli	az	eljárással	felmerülő	
költségeket.

Az	Elnökségi	Tanács	az	ügyet	megtárgyalta,	és	támogatta	fenti	tartalommal	az	ingatlan	hasznosítását	és	értéke-
sítését.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A budApest, krisZtinA krt. 5. i. 4., 
68090/A/9 hrsZ.-ú ingAtlAn vétele tárgyábAn
ZS.T. - 166/2012.02.22.

 1.	 A	Zsinati	Tanács	jóváhagyja,	hogy	a	Budapest,	Krisztina	krt.	5.	I.	4.,	68090/A/9	hrsz.-ú	92	m2	területű	
lakásingatlan	megvásárlásra	kerüljön.	A	16	000	eFt-os	vételárat	a	Szeretetszolgálati	Iroda	és	a	Kalló-
dó	Ifjúságot	Mentő	Misszió	biztosítja,	egyenlő	arányban.

 2.	 Az	ingatlan	tulajdonjoga	a	Magyarországi	Református	Egyház	nevére	kerül	bejegyzésre.	Az	ingatlan	
használója	a	KIMM-Válaszút	Misszió.	Funkciója:	Félutas	Ház.	A	fenntartási	költségeket	a	KIMM	biz-
tosítja.

Budapest, 2012. február 22.

előterjesztés

A	Félutas	Ház	olyan	szenvedélybetegeket	segítő	intézmény,	ahol	absztinens	kliensek,	viszonylag	védett	környe-
zetben,	segítséget	kapnak	a	társadalomba	való	visszailleszkedéshez.	Ilyen	félutas	ház	már	működik	Magyaror-
szágon,	azonban	a	befogadó	helyek	száma	igen	csekély,	az	igény	ugyanakkor	jelentős.
A	mûködtetéshez	állami	támogatás,	normatíva	is	igényelhetõ.	Amennyiben	kialakításra	kerülne	egy	ilyen	intéz-

mény,	akkor	a	Magyarországi	Református	Egyházon	belül	egy	olyan	intézményi	rendszer	mûködhetne,	amelyik	
a	szenvedélybeteg	kliensek	megkeresésétõl	kezdve	(MRE	Válaszút	Misszió),	a	bennlakásos	terápián	keresztül	
(MRE	KIMM	Ráckeresztúr,	KIMMTA	Zsibrik),	egy	„félutas-ház”	és	a	Függõhíd	utógondozói	program	segítségével	
(MRE	Válaszút	Misszió)	a	szenvedélybeteg-kezelés	szinte	teljes	spektrumát	átfogná,	lefedné,	jelentõsen	javítaná	
a kezelés hatékonyságát is.
A	Félutas	Ház	programhoz	lehetőség	lenne	Budapesten,	a	Krisztina	krt.	5.	szám	alatt	egy	lakás	megvásárlá-

sára.	Az	ingatlan	a	Magyarországi	Református	Egyház	tulajdonába	kerül.	Az	Elnökségi	Tanács	az	előterjesztést	
tárgyalta,	a	működtetésre	vonatkozó	költségkimutatásokat	is	megkapta,	és	ezen	információk	figyelembe	vételével	
egyhangúlag támogatta az ingatlan megvásárlását.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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Az	ülésen	elhangzott	és	lejegyzett	javaslatok	tematikus	csoportosításban.	Az	egyes	javaslatok	után	dőlt	betűvel	
szedve	az	adott	ügy	továbbgondozására	javasolt	útvonal.

 i. intézkedésre

	 –	 minden	Zsinaton	legyen	idő	a	közérdekű,	közegyházi,	közéleti	kérdések	megbeszélésére	(„napi-
rend	előtti	felszólalások”)	–	már	novembertől

	 –	 Lelkipásztori	Nyugdíjasház	felállítása	–	Elnökségi	Tanács	útmutatását	kérni
	 –	 a	jogalkotás	során	általános	vita	előzze	meg	a	törvényalkotási	időszakot	–	bevezetés	a	novemberi	

zsinaton (Jogi Bizottság)
	 –	 minden	zsinati	határozathoz	legyen	konkrét	felelős,	határidő

 ii. misszió, társadalmi szolgálat

	 –	 egyeztetések, koordináció	–	már	létező	programok	összefogására
	 »	 gondnok	továbbképzés	–	a	kérdésről	a	Missziói	Iroda	egyeztet	a	Presbiteri	Szövetség	és	a	SRTA	

bevonásával
	 »	 az	egyházkerületi	presbiter-továbbképzést	be	kell	vezetni	minimum.	Gondnokok	esetében	kö-

telező	jellegű	továbbképzésen	való	részvételt	kellene	előírni	–	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	ZS.T. elé
	 »	 a	személyes	meggyőzés	a	misszió	útja.	Emberközpontúság
	 »	 egyházat	építeni	csak	megtért	emberekkel	lehet.	Formabontó	evangelizációk	lehetnének.	Egy-

házon	kívüli	teret	átengedjük	másoknak,	ezen	változtatni	kell	(plázák	stb.)
	 »	 evangelizációval	a	gyülekezetfogyás	ellen
	 –	 gyülekezeti jó gyakorlatok gyűjtése különböző témák szerint, majd pedig ezek koordinált 

közreadása
	 –	 gyülekezetépítés: személyes	kapcsolatok	 fontossága,	befogadó,	elfogadó	közösség.	Tudatos	

koncepció nem nagyon látszik. teológiailag átgondolt, és a gyakorlatban megvalósított, ki-
próbált modellekre lenne szükség.	Kiadványok,	konferencia,	lelkésztovábbképzés	stb.	–	jó gya-
korlatok	összegyűjtése

	 –	 cigánymisszió	kérdésének	folyamatos	napirenden	tartása;	egyházi	cigánymissziós	stratégia	ki-
dolgozása	–	CMT

	 –	 tanfegyelem,	számon	kérhetőség,	végrehajtás,	fegyelmezés,	biblikusság
	 –	 munkaprogram a hitre nevelés területén.	Kézbe	adható	anyag	kell	–	curriculum	felé	haladó	ötlet	
	 –	 egyház és társadalom:	támogassa	az	egyház	azokat	a	szakmai	közösségeket,	amelyek	felvállal-

ják	a	református	hátterüket,	missziós	tevékenységek
	 –	 speciális	egészségügyi	szolgálatok	fontosak:	hospice,	ifjúsági	drogprevenció	is	jó	eszközök.	Jó	

példa a mosdósi Kórházban a református diakóniai program.

Tematikus összegzés 
a Rendkívüli Zsinat 2011. szeptember 27-28-i ülésén 
felmerült javaslatok továbbgondozásához
ZS.	-	167/2011.11.18	kiegészítése	(ld.	RE	Közlöny	2011/6.sz.	80-81.	o.)
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 iii. kommunikáció, tartalomfejlesztés

	 –	 személyes vallomás megjelenése a kommunikációban –	továbbítás	a	ref.	média	felé
	 –	 az alapfogalmak tisztázása; egyházunk	 tanrendszerét	nem	 ismerjük	egységesen!	Például	ke-

resztelés, 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	felelőssége	ez,	ne	kelljen	mindig	visszatérni	a	
régi	kérdésekhez	–	megnézni,	hogy	ebből	mi	építhető	be	a	Tanácskozási	Szabályzatba	

	 –	 nem-lelkészi tisztségviselőkkel kapcsolatos felvetések
	 »	 gondnokok	korhatárának	meghatározása,	alkalmazott	világi	tisztségviselők?	(pl.	félállásban	al-

kalmazni	őket)	
	 »	 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	pres-

biterekkel	szemben,	de	valamilyen	minimum	elvárást	konkrétabban	rögzíteni	kellene)
	 »	 eskütétel	minden	választásnál,	a	megismételt	választásnál	is.	Ez	már	a	novemberi	ülésen	kerül-

jön	elhatározásra.
	 –	 főállású diakónusokra lenne szükség. 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)
	 »	 az	igehirdető	egzisztenciális	függése	a	gyülekezettől	helyes-e?
	 »	 papmarasztás	kérdése	–	a	Jogi	Bizottság	mellé	rendelt	ad	hoc	bizottság	dolgozza	ki	a	papma-

rasztásra	vonatkozó	variációk	közül	a	legmegfelelőbbet
	 »	 a	lelkészek	testi-lelki	egészségének	szűrése	–	lelkészek	jogállásáról	szóló	tv.-hez
	 »	 	lelkészi	titoktartás	–	az	egyházi	jogalkotásban	e	kérdés	kerüljön	kellő	hangsúllyal	előtérbe
 » a szolgálatba álló lelkipásztoroknak a hatod éve legyen mentorált
	 »	 Szombat	év,	negyedév	megfáradt	 lelkipásztoroknak.	Fizetett	 szabadság,	külföldi	 tanulmány-

utak	a	lelki	töltődésre,	megújulásra	–	lelkészek	jogállásáról	szóló	tv.,	a	Bp.-Északi	em.	tapaszta-
latai és gyakorlata alapján

	 »	 a	lelkipásztorok	válása	esetén	ne	a	világi	szabályokat	kövessük.	Legyünk	ebben	következete-
sen	szigorúak.	Felróhatóságtól	függetlenül.	El/áthelyezés	–	lelkészek	jogállásáról	szóló	tv.

	 –	 felelősség egyenlőség a gyülekezet és minden egyházi közösség vezetésében 
	 –	 a	jogalkotás	során	általános vita előzze meg a törvényalkotást 
	 –	 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	végző	intézmény	alapítása	előtt	
a	területileg	illetékes	presbitérium	hozzájárulásának	kikérése	legyen	kötelező.	Alkalmazzák	a	köz-
egyházban	alkalmazott	szabályt	(zsinati	szabályrendeletet),	miszerint	fokozatos	egyházi	testület	
csak	akkor	alapíthat	és	működtethet	intézményt,	ha	az	engedélyezést	megelőzően	beszerezte	a	
fokozatos	egyházi	testületek	engedélyét	–	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. 
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	 –	 anyakönyvezés, nyomon követés. foglalkozzon vele a zsinat. Az intézményeknek nincs anya-
könyvezési	joga!

	 –	 minden	Zsinaton	legyen	idő	a	közérdekű	közegyházi,	közéleti	kérdések	megbeszélésére („napi-
rend előtti felszólalások”) 

 iv.  tanulmányi ügyek, képzések

	 –	 lelkésztovábbképzés fontossága	a	missziói	szemlélet	erősítésében	–	továbbítás	az	OTKT	felé
	 –	 presbiteri szolgálat teológiai átgondolása –	Tanulmányi	Bizottság
	 –	 egyházi, teológiai alapfogalmak tisztázása; egyházunk	tanrendszerét	nem	ismerjük	egysége-

sen!	Például	keresztelés,	úrvacsora.	Ezért	 itt	kell	elkezdeni	–	kommunikációs	feladat,	 ideértve	a	
Kálvin	Kiadót.	Tanulmányi	feladat:	DC	Tanulmányi	Bizottság	felé

	 –	 keresztség, konfirmáció ügyének gondozása;	egységes	gyakorlat	kialakítása;	koncepciózus,	
közösség	erősítő	gyakorlatok	népszerűsítése	–	Tanulmányi	Bizottság	(DC	bevonásával),	a	novem-
beri	Zsinat	részben	foglalkozik	majd	a	kérdéssel

	 –	 munkaprogram a hitre nevelés területén. Kézbe adható anyag kell –	curriculum	felé	haladó	ötlet	
	 –	 gondnok továbbképzés –	a	kérdésről	a	Missziói	Iroda	egyeztet	a	Presbiteri	Szövetség	és	a	SRTA	

bevonásával,	majd	pedig	Missziói	Bizottság
	 –	 átgondolt koncepciójú lelkészképzés	(gyülekezeti	igények,	intézményes	egyház	igényei	a	–	spe-

ciális feladatokra, és a társadalom igényei) –	 részben	 az	 ELB,	 illetve	 a	 létrehozandó	Országos	
Lelkipásztori	Intézet	feladata	lehet

	 –	 a gyakorlati teológia oktatására nagyobb hangsúlyt kell helyezni.	 A	 liturgikus	 rend	 felül- 
vizsgálása.

	 –	 országos református lelkipásztori intézet felállítása	–	novemberi Zsinat elé
	 –	 a sákramentumok fegyelmezési eszközök-e? –	teológiai	bizottság	+	DC

 v. Az egyház gazdálkodása

	 –	 lelkészek	javadalmazása	méltánytalanul	alakul,	többek	között	a	lelkészfeleségek	TB	jogosultságá-
nak	megszüntetésével.	Nagy	kérdés	a	közegyházi	státuszok	fenntartásának	kérdése

	 –	 egységes,	differenciált,	központi	lelkészjavadalmazás	bevezetésének	vizsgálata	–	stratégiai	gon-
dolkodás	 részeként	 foglalkozhatnánk	vele,	valamint	a	Gazdasági	Bizottság	és	Missziói	Bizottság	
munkaprogramjába illesztve.

	 –	 hálaáldozat ne hirdetményi aktus legyen	–	Önkéntesség	anyagi	vonatkozásaira	hívja	fel	a	figyel-
met	a	Missziói	Bizottság

	 –	 a fokozatos egyházszervezetek átláthatóságának biztosítása
	 –	 egyházfinanszírozás:	
	 »	 az	államtól	átvállalt	közfeladatok	hosszú	távú	működési	feltételeinek	biztosítását	kell	elérni
	 »	 garantált	valorizálódó	örökjáradék	a	kárpótlás	befejezése	alapján
	 »	 működő	vagyonelemekhez	juttatás
	 »	 egyház	vállalkozási	tevékenységének	radikális	ösztönzése
	 –	 a	Zsinat	támogassa	azt	az	elvet,	hogy	egyházi	közállapotok	javítása	érdekében a fokozatos egy-

házi 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

	 –	 konferencia-központok	működtetése,	fenntarthatóságának	problémái
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 vi.  stratégia készítő- és gondozó bizottság létrehozása, és a feldolgozandó témák

	 –	 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	működnek	a	
dolgok	ott	hogyan	tovább?	Rajnai	példa.	Komoly	leülés,	gondolkodás,	stratégia.	

	 –	 rövidítsük le a választható ciklusokat –	egyházszervezeti	reform	/	stratégiaalkotás
	 –	 központi fizetés bevezetése
	 –	 a szervezet működhetne hatékonyabban jó stratégia megalkotásával
	 –	 koncepció nélküliek vagyunk,	a	módszereket	nem	szabad	lebecsülni,	mert	korfüggőek
	 –	 stratégia	alkotása	szükséges!	Kulturális	akadálymentesítés	a	templomokban.	Közösségi	épülete-

ket	kell	építeni	a	templomok	helyett
	 –	 stratégiaalkotás.	Olyan	dolgot	kell	tennünk,	amely	tényleg	előremozdító,	például	a	költségvetés-

ből	egy	nagyobb	összeget	misszióra	fordítani
	 –	 a jelenlegi struktúra tarthatóságának átgondolása (pl. az egyháztagság kérdésében)
	 –	 a jelenlegi struktúrák vizsgálata és értékelése elkerülhetetlen. A múlt terheit hordozza a je-

lenlegi	struktúra.	A	püspöki	és	az	egyházkerületi	hatalom	megerősödése	aggályos.	Nincs	más	
hasonló	szervezeti	modell,	de	ez	nem	változhatatlan!	–	egyházszervezeti reform

	 »	 elvi	állásfoglalás:	döntés,	hogy	föderális vagy konföderális-e az mre,	az	önkormányzatiság-
nak	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 ügydöntő szerepének megerősítése
 » egységes magyar egyháznak külön titkárság
 » visszahívható legyen az a személy, aki	nem	vesz	részt	a	gyűléseken,	vagy	más	miatt	méltat-

lanná válik a feladatára
 » paritás, egyházfegyelem
	 –	 népegyház/hitvalló egyház kérdésének körbejárása, a misszió hangsúlyozása végig jelen volt 

az	ülés	idején
	 –	 felelősség egyenlőség a gyülekezet és minden egyházi közösség vezetésében 
	 –	 megfelelő ember, megfelelő helyre	–	humán	erőforrás	gazdálkodás	fejlesztése,	javítása

Összeállították 
a Zsinati Hivatal munkatársai
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A Zsinati tanács felkérte a Zsinat elnökségét, hogy adjon ki állásfoglalást, melyben fejezze ki értetlenségét 
a kassai gyula szlovákiai lelkipásztorral szembeni eljárás ellenében. 

A	Magyarországi	Református	Egyház	Zsinatának	Elnöksége	megdöbbenéssel	értesült	arról,	hogy	Kassai	Gyula,	
a	Szlovákiai	Református	Keresztyén	Egyház	(SZRKE)	lelkipásztora	szlovák	állampolgárságát	elveszítve	„bejelen-
tett	lakhely	nélküli	idegen”	lett	Szlovákiában,	és	törölték	a	lakcímnyilvántartásból.	Egyúttal	mély	aggodalommal	
figyeli	azt	a	folyamatot,	hogy	lelkipásztorként	életével	és	hivatásával	a	helyi	közösség	gyarapodását	és	boldo-
gulását	 szolgáló	 saját	 állampolgárát	 fosztja	meg	 alapvető	 jogaitól	 a	 szlovák	 állam,	 a	magyar	 állampolgárság	
megszerzése miatt.
Az	Elnökség	ugyanakkor	magyar	református	egységünkből	adódó	kötelességének	és	lehetőségének	tekintve,	

valamint	 szolidaritását	 kifejezve	 –	 az	SZRKE	 vezetésével	 egyetértésben	 –	 igyekszik	mindent	megtenni,	 ami	 a	
lelkipásztor	helyzetének	megnyugtató	rendezését	szolgálja,	jogainak	gyakorlását	elősegíti	és	a	körülményekből	
fakadó	 létbizonytalanságát	enyhíti.	 Teszi	mindezt	 különösképpen	a	nyilvánosság	erejének	 felhasználásával,	 a	
testvéregyházak	és	az	európai	egyházi	szervezetek	–	közöttük	a	Református	Egyházak	Világközössége	Európai	
Tanácsa	–	tájékoztatásával.

Budapest, 2012. február 22.

Elnökségi közlemény
Kassai Gyula szlovákiai lelkipásztor állampolgársága ügyében

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök,	a	Zsinat	lelkészi	elnöke
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A magyarországi Református egyház zsinatának ZS. - 76/2010.06.04. számú határozatával hatályba lépett, 
többször	módosított	(ZS. - 131/2011.05.27.; ZS. - 178/2011.11.18.) szabályrendelet értelmében az egységes Lel-
készképesítő	 Bizottság	 várja	mindazon	 egyháztagok	 jelentkezését,	 akik	 valamely	 lelkészképző	 intézetben	 re-
formátus	 lelkészi	egyetemi	oklevelet	szereztek,	de	 lelkészképesítő	vizsgát	még	nem	tettek,	és	akik	 református 
lelkészi képesítést kívánnak	 nyerni,	 valamint	 a	Magyarországi	 Református	 Egyházban	 lelkészi	 állást	 kívánnak	
betölteni.

 A viZsgA helysZíne: magyarországi református egyház 
  Zsinati székháza
  budapest Xiv., Abonyi u. 21.

 A viZsgA ideje: 2012. szeptember 12-13.

 jelentkezési határiDő: 2012. július 31. (postára adás; tértivevénnyel)

 jelentkeZés feltétele: az egységes lelkészképesítő vizsga 
  szabályrendelet (3. §) és 2. sz. melléklete szerint

 BekülDenDő: egységes lelkészképesítő Bizottság
  1146 budapest, Abonyi u. 21. 
  postacím: 1440 Budapest 70. Pf. 5.

 a Dokumentumok letölthetők: www.reformatus.hu/lelkeszkepesites

 további információ: lelkeszkepesites@reformatus.hu
  +36 30 395-5801

Az	írásbeli	vizsgaanyag	elkészítéséhez	a	bizottság	a	mellékelt	szempontsor	alapján	segítséget	nyújt.	A	benyújtott	
vizsgaanyag	értékelésére,	illetve	számonkérésére	szintén	a	mellékelt	szempontrendszer	szerint	kerül	sor,	bekül-
dése	papír	alapon	(3	példányban)	lefűzve,	és	elektronikus	adathordozón	(CD),	jeligével	ellátva	történik.

A	Szabályrendelet	4.	§	(2.1.)	alatt	feltüntetett,	megadott	perikópák	alapján	készítendő	úrnapi	igehirdetés	gyanánt	
az	Egységes	Lelkészképesítő	Bizottság	elismeri	 a	VI.	 éves	képzés	 rendjén	abszolvált	 „vizsga-istentiszteletet”.	
A	vizsgára	jelentkező	hallgató	az	igehirdetést	és	az	előkészítő	anyagot	nyújtja	be.	Ehhez	a	Bizottság	hivatalból	
megkéri	a	képzőhelyektől	a	szigorlati	jegyzőkönyv	és	értékelések	másolatát.	(Ezek	hiányában	vagy	különbözeti	
vizsga	esetén	a	jelentkező	köteles	a	szabályrendelet	szerinti	igehirdetés	elkészítésére	és	benyújtására,	valamely	
szeptemberi	vasárnapra	kiírt	igeszakasz	alapján	a	Bibliaolvasó	Kalauz	vagy	a	perikóparend	szerint.)

További	kazuális	igehirdetési	vázlatok,	katechetikai	munkaterv,	valamint	az	egyház	és	társadalom	témakör	tekin-
tetében	a	vizsgára	készülés	a	mellékelt	szempontsor	és	tételsor	alapján	kerül	számonkérésre.

A	vizsga	díjmentes.	Egyéb	részletekről,	a	vizsga	pontos	időpontjáról	a	jelentkezőket	értesítjük.

2012. április 20.

Egységes Lelkészképesítő Bizottság

Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság közleménye
Felhívás Egységes Lelkészképesítő Vizsgára
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eGyséGes lelkészkéPesítő vizsGa renDje a maGyarorszáGi református eGyházBan
ZS. - 76/2010.06.04.sz. határozatával	hatályba	lépett,	többször	módosított	
(ZS. - 131/2011.05.27., ZS. - 178/2011.11.18.)
szabályrendelet

  1. § preambulum

 (1) Az	Egységes	Lelkészképesítő	Vizsga	(ELV)	a	református	lelkészi	képesítés,	illetve	a	református	lelké-
szi	oklevél	megszerzéséhez	elengedhetetlenül	szükséges	vizsga	a	Magyarországi	Református	Egy-
ház rendjében, a zsinat ZS. - 159/2007.	 számú	határozata	és	a	Magyar	Református	Egyház	2009.	
május	22-én	elfogadott	közös	alkotmány	22.	§	(1)	és	31.	§	alapján.

 (2)	 Az	ELV	célja:	a	 lelkipásztori	hivatás	gyakorlásához	szükséges	 teológiai,	gyakorlati	 ismeretekről	és	
kompetenciákról	való	számadás	a	lelkészképző	intézeteket	fenntartó	egyházi	testületek	által	elfoga-
dott	képzési	és	képesítési	követelményrendszer	értelmében.	A	vizsga	során	a	jelölt	számot	ad	elmé-
leti	és	gyakorlati	felkészültségéről,	amely	képessé	teszi	őt	a	teológiai	tudomány	önálló	művelésére,	
és	 felkészít	a	magyar	 református	egyház	gyülekezeteiben	és	egyéb	szolgálati	 területein	végzendő	
lelkipásztori feladatok ellátására.

 (3)	 ELV-re	jelentkezhet	az	a	 lelkészjelölt,	aki	valamely	a	Magyarországi	Református	Egyház	egyházke-
rületei	által	 fenntartott,	államilag	akkreditált	 lelkészképző	 intézet,	 illetve	hittudományi	kar/egyetem/
akadémia által kiadott egyetemi oklevéllel rendelkezik. Lelkészi oklevél hiányában is jelentkezhet-
nek	azok,	akik	a	Magyarországi	Református	Egyház	valamelyik	egyházkerületének	illetékességébe	
tartoznak, és 2011. január 1-je után tettek záróvizsgát s kaptak ennek nyomán egyetemi diplomát. 
Jelentkezni	lehet	továbbá	más,	külföldön	szerzett	egyetemi	oklevéllel,	amelyet	a	jelölt	az	érvényes	ek-
vivalencia	szabályok	alapján	valamely	magyarországi	képzőhely	által	honosíttatott.	Ezen	jelentkezők	
esetében	az	ELB	dönt	a	honosított	diploma	befogadásáról	és	a	gyakorlati	évre	bocsátás	feltételeiről.	
A	fenti	döntés	előtt	az	érintett	hallgatók	a	Magyarországi	Református	Egyházban	lelkipásztori	szolgá-
latot	nem	végezhetnek.	A	jelentkezés	további	feltételeit	a	3.	§	szabályozza.

 (4) Az	Egységes	Lelkészképesítő	Bizottság	(ELB)	felállításáról	a	Magyarországi	Református	Egyház	Zsi-
nata	döntött.

  2. § A vizsga szervezése

 (1)	 Az	ELV	évente	kerül	megrendezésre	az	ELB	munkarendje	szerint,	előre	kijelölt	helyszínen,	a	Zsinati	
Székházban	vagy	valamely	hittudományi	kar	vagy	teológiai	akadémia	keretei	között	(felváltva,	szep-
temberben. Igény esetén az eLB évente két alkalommal hirdethet vizsgát). 

 (2)	 Az	ELB	minden	év	április	30-ig	közzéteszi	a	vizsgára	jelentkezés	határidejét	és	körülményeit,	a	vizs-
ga	helyszínét,	a	jelentkezés	feltételeit,	a	szóbeli	vizsgához	szükséges	aktualizált	tematikus	tételsort.	
Közzététel	helye:	a	tagegyházak	hivatalos	közlönye	és	honlapja.

 (3)	 A	vizsgabizottság	tagjaira	az	egyházkerületek	elnökségei	tesznek	javaslatot	minden	év	június	15-ig.	
 (4)	 Az	ELB	tagjai:
  Állandó	tagok:
	 –	 elnök,	előadó,	koordinátor.
  További	tagok:
	 –	 egyházkerületek	püspökei,	illetve	főgondnokai	(vagy	helyetteseik);
	 –	 egyházkerületenként	 további	egy-egy	 lelkészi	és	világi	képviselő	az	egyházkerületi	elnökség	

javaslata	alapján;
	 –	 a	tanintézetek	szakmailag	illetékes	teológiai	tanárai:	véglegesített	és	minősített	oktatók	(egye-

temi,	illetve	főiskolai	tanár	vagy	docens)	az	intézményi	szenátus,	illetve	kari	tanács	delegálása	
és	a	fenntartó	elnökségének	megerősítése	alapján;

	 –	 jegyző	(oktatásszervezés	terén	tapasztalt	teológiai	oktató	vagy	tanintézeti	titkár).
 (5)	 A	 vizsga	 technikai	 lebonyolítását	 és	az	 infrastrukturális	 feltételeket	 (termek,	 szállás	és	étkezés	 stb.)	

a	vizsga	helyszíneként	kijelölt	képzőhely	biztosítja	–	amennyiben	ez	nem	a	Zsinati	Székházban	kerül	
megrendezésre.	A	vizsga	helyszíneként	kijelölt	képzőhely	Rektori/Dékáni	Hivatala	az	adott	év	augusz-
tus	15-ig	írásban	értesítést	kap	az	egyházkerületek	püspöki	hivatalától/vagy	a	Zsinati	Hivataltól	a	vizs-
gabizottság	delegált	tagjairól,	a	vizsgára	jelentkezett	jelöltek	személyéről	(értesítési	címmel	együtt).
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  3. § A vizsgára jelentkezés

 (1)	 Az	ELV-ra	írásban	kell	jelentkezni	a	rendszeresített	formanyomtatvány	alapján,	az	ELB	címére	minden	
év	július	31-ig.

 (2)	 A	vizsgára	jelentkezés	feltétele:
	 1.	 Egyetemi	(Mesteri)	oklevél:	teológus-lelkész	MA;
	 2.	 Lelkipásztori	jellemzés	segédlelkészi/VI.	éves	gyakorlati	szolgálatról;
	 3.	 Szolgálati	igazolás	segédlelkészi/VI.	éves	gyakorlati	szolgálatról	területileg	illetékes	egyház-

megye	esperesi	hivatalától;
	 4.	 Ajánlás	a	területileg	illetékes	egyházkerület	tanácsától	(vagy,	ha	van	ilyen,	lelkészválasztó	

tanácsadó	testületétől);
	 5.	 Képzőhely	ajánlása	a	szenátus,	illetve	a	kari	tanács	döntése	alapján;
	 6.	 Írásbeli	vizsgaanyag	benyújtása;
	 7.	 Nyilatkozat	 arról,	 hogy	az	 írásbeli	 anyagot	önállóan	készítette,	 a	 forrásmunkák	szakmai	

szempontok	szerint	történő	felhasználása	alapján;
	 8.	 Lelkipásztori	napló.
 (3)	 A	jelölt	az	egyetemi	diploma	megszerzésétől	számított	3	éven	belül	jelentkezhet	lelkészképesítő	vizs-

gára.	Indokolt	esetben,	egyházkerületi	döntés	alapján	a	vizsgára	állás	engedélyezése	további	2	évvel	
meghosszabbítható.

 (4)	 Az	ELB	elnöke	írásban	felkéri	a	szakmailag	illetékes	és	a	vizsgabizottságba	delegált	teológiai	tanárt/
tanárokat	 az	 írásbeli	 anyag	 véleményezésére.	Ezzel	 egy	 időben	 a	benyújtott	 írásbeli	 vizsgaanyag	
megküldésre	kerül	a	felkért	bírálók	számára,	legkésőbb	az	adott	év	augusztus	15-ig.

  4. § A vizsga

 (1)	 Az	ELV	értekezlettel	kezdődik.
	 (1.1.)	 	Az	elnök	bibliaolvasással	és	 imádsággal	nyitja	meg	az	ülést.	Az	előadó	jelentést	tesz	a	

vizsgára	jelentkezésről,	halasztási	kérelmekről,	vagy	egyéb,	a	vizsgára	állást	akadályozó	
körülményről.

	 (1.2.)	 A	felkért	szakbírálók	közlik	a	bírálat	eredményét,	és	javaslatot	tesznek	az	írásbeli	anyag	el-
fogadására.	Az	anyag	el	nem	fogadása	esetén	a	bíráló	legalább	7	nappal	a	vizsga	időpontja	
előtt	közli	javaslatát	az	ELB	elnökével,	akivel	egyetértésben	értesítést	küldenek	a	jelöltnek.

	 (1.3.)	 A	Bizottság	továbbá	összegzi	a	jelölt	szolgálati	helyéről,	intézményéből	érkező	véleménye-
ket lelkipásztori alkalmasságáról. 

	 (1.4.)	 Az	ELB	dönt	a	jelöltek	vizsgára	bocsátásáról,	majd	ezt	követően	az	elnök	közli	a	jelöltekkel	
a	bizottság	döntését,	a	vizsga	rendjét	és	beosztását,	és	az	albizottságok	összetételét.

	 (1.5.)	 A	vizsgáról	jegyzőkönyv	készül.	A	jegyzőkönyvben	rögzíteni	kell	a	jelölt	személyes	adatain	
túl	a	beadott	írásbeli	anyag	megnevezését,	értékelését,	a	feltett	kérdéseket	és	a	vizsga	ösz-
szesített	végeredményét.

 (2)	 A	vizsga	írásbeli	és	szóbeli	részből	áll.	Az	írásbeli	anyag	jeligével	kerül	beküldésre.	
	 (2.1.)	 Választott	textus	alapján	egy	házasságkötési	és	egy	temetési	igehirdetés	(összesen	2	db)	

benyújtása,	 és	 a	 benyújtott	 írásbeli	 anyag	 vizsgabizottság	 előtti	 bemutatása.	 Az	 úrnapi	
prédikáció	gyanánt	 az	ELB	beszámítja	 az	 egyetemi	 záróvizsgára	 készített	 és	benyújtott	
vizsgaprédikációt és teljes istentiszteleti rendet.
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	 	 Azon	jelölteknek,	akik	nem	rendelkeznek	beszámítható	vizsgaprédikációval,	illetve	honosító	vizsgára	
jelentkezőknek:

	 	 Előre	kiadott	perikópák	alapján	egy	úrnapi,	valamint	választott	textus	alapján	egy	házasság-
kötési	és	egy	temetési	igehirdetés	benyújtása,	és	a	benyújtott	írásbeli	anyag	vizsgabizott-
ság	előtti	bemutatása,	illetve	megvédése.	Az	igehirdetésekkel	együtt	az	előkészítő	anyag	is	
benyújtandó,	az	alábbi	szempontrendszer	szerint:	

	 	 a)	 Az	igehirdetés	szempontjából	lényeges	exegetikai/kortörténeti	feldolgozás,	a	textus	
beágyazottsága,	műfaji	meghatározása;	

	 	 b)	 Bibliai-	és	rendszeres	teológiai	szempontok	vizsgálata;
	 	 c)	 Prédikációvázlat/diszpozíció;
	 	 d)	 Teljes,	kidolgozott	prédikáció;
	 	 e)		 Imádságok;
  f) Lekció- és énekválasztás, esetleg utalás bizonyos alkalmi jellegre, ha az igehirdetés 

ezt	figyelembe	kívánja	venni;
	 (2.2.)	 6	hetes,	ünneptelen	félévre	szóló	gyülekezeti	katechetikai/vallásórai	munkaterv	írásbeli	be-

nyújtása	és	ismertetése	a	vizsgabizottság	előtt.	
	 (2.3.)	 Szóbeli	vizsga	„egyház	és	társadalom”	témakör	alapján.	Célja:	meggyőződni	a	jelölt	elfo-

gadható	tájékozottságáról	a	legfontosabb	kurrens	társadalmi,	közéleti,	szociáletikai	és	egy-
házi	kérdésekben.	A	témakört/tételsort	a	Zsinat	Teológiai	és	Tanulmányi	Bizottsága	állítja	
össze	a	lelkészképző	intézetek	képviselőinek	bevonásával	minden	év	március	30-ig.	

 (3) Az eLB a vizsga után záró értekezletet tart, amelyen mérlegeli az albizottságok észrevételeit, jóvá-
hagyja	a	szaktanárok	értékelési	javaslatát	és	megállapítja	a	vizsga	eredményét.

 (4)		 A	vizsga	értékelése:	
	 –	 „igen”	vagy	„nem”	értékelés;
	 –	 vagy:	kiválóan	megfelelt,	megfelelt,	nem	felelt	meg.
 (5)	 Sikeresnek	tekinthető	a	vizsga,	amennyiben	a	jelölt	a	vizsga	minden	elemének	eredményesen	eleget	

tett.	Sikertelen	vizsga	esetén	a	jelölt	még	egy	alkalommal,	leghamarabb	1	év,	de	max.	3	éven	belül	
jelentkezhet	újabb	vizsgára.	Ha	a	jelölt	2	tárgyban	elégtelen	eredményt	ért	el,	a	teljes	vizsga	megis-
métlésére	köteles.

  5. § Az oklevél

	 (1)	 Sikeres	 lelkészképesítő	vizsga	esetén	az	ELB	„Református	 lelkipásztori	oklevelet”	állít	 ki,	amelyen	
szerepel	a	jelölt	neve,	születési	éve,	vizsga	eredménye,	az	országos	egyház	képviseletére	jogosult	
püspök-elnök/zsinati	elnök	és	az	ELB	elnökének	aláírása,	valamint	a	Magyarországi	Református	Egy-
ház	Egységes	Lelkészképesítő	Bizottsága	bélyegzője.	Az	oklevélminta	a	jelen	szabályozás	mellékle-
tét képezi.

	 (2)	 Az	oklevél	átadására	a	jelöltet	küldő	egyházkerület	közgyűlésén,	ünnepi	istentisztelet	keretében	kerül	
sor.

	 (3)	 Az	oklevél	birtokában	a	jelölt	református	lelkészi	jogviszonyban	alkalmazásra	kerülhet	a	Magyar	Re-
formátus	Egyház	valamely	gyülekezetében	vagy	intézményében.	Az	alkalmazás,	illetve	szolgálati	jog-
viszony	megkötésének	további	feltételeit	az	egyes	részegyházak	és	egyházkerületek	saját	hatáskör-
ben	és	szabályrendeletek,	törvények	alapján	szabályozzák.

  6. § vegyes rendelkezés

	 (1)	 A	vizsga	költségeit	az	egyházkerületetek	vállalják	részarányosan.

Budapest,	2011.	november	18.
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szaBályrenDelet a lelkészek különBözeti és honosító vizsGa renDjéről
ZS. - 98/2010.11.18.

  1. §

	 	 A	vizsga	célja,	hogy	a	lelkészjelölt	igazolja,	hogy	teológiai	felkészültsége,	egyházi-közéleti	jártassá-
ga, egyházigazgatási-egyházjogi ismeretei alapján alkalmas arra, hogy a magyarországi Református 
Egyházban	önálló	lelkészi	szolgálatot	lásson	el.

  2. §

	 	 Akik	 nem	 a	Magyarországi	 Református	 Egyház	 (MRE)	 területén	működő	 lelkészképző	 intézetben	
szereztek	református	lelkészi	diplomát,	illetve	egyetemi	oklevelet,	csak	lelkészi	különbözeti	és/vagy	
honosító	vizsga	 letétele	után	 lehetnek	a	MRE	 teljes	 jogú,	önálló	 lelkészi	szolgálatra	 felhatalmazott	
lelkipásztorai.

  3. § A vizsgára kötelezettek köre

 (1)	 Különbözeti	vizsgát	kell	tenni	annak	a	lelkésznek,	aki	a	zsinati	egységben	működő	Magyar	Reformá-
tus	Egyház	valamely	részegyházának	szabályai	szerint	2011.	jan.	1-jét	megelőzően	szerzett	lelkészi	
képesítést.

 (2)	 Honosító	és	különbözeti	vizsgát	kell	tenni	mindazoknak,	akik	nem	a	Magyar	Református	Egyház	rész-
egyházában szereztek egyetemi fokú református teológiai diplomát (mesteri oklevelet), illetve lelkészi 
oklevelet.	Ennek	előfeltétele	valamely	magyarországi	hittudományi	egyetem	vagy	kar,	illetve	teológiai	
akadémia	által	az	érvényes	állami	ekvivalencia-törvények	alapján	honosított	egyetemi	diploma	(teo-
lógus-lelkész	MA).	Ebben	az	esetben	az	Egységes	Lelkészképesítő	Bizottság	(továbbiakban:	ELB)	
további	egy-két	év,	a	MRE	valamely	gyülekezetében	teljesítendő	segédlelkészi	szolgálat	teljesítését	
írhatja	elő.	

 (3)	 Nem	kell	honosító	vizsgát	tenni	annak,	aki	a	ZS. - 76/2010.06.04. sz. szabályrendelet szerint szabá-
lyozott	egységes	lelkészképesítés	rendje	szerint	sikeres	vizsgát	tett.

  4. § A különbözeti vizsga elemei

 (1)	 Különbözeti	vizsga	a	MRE	alkotmányából,	1945	utáni	egyháztörténetéből	és	aktuális	társadalometi-
kai	kérdéskörből	áll,	az	Egységes	Lelkészképesítő	Bizottság	által	összeállított	és	minden	év	április	
30-ig	közzétett	tételsor	alapján.

 (2) Lelkészi vizsga letétele a zsinat ZS. - 76/2010.06.04.	számú	Szabályrendeletében	rögzített	eljárás	és	
követelmények	szerint;	

	 a)	 amennyiben	a	jelölt	2011.	január	1-től	hatályos	egységes	lelkészképesítés	rendjének	elfoga-
dását	követően	szerzett	teológiai	egyetemi	diplomát	és	lelkészi	oklevelet;

	 b)	 vagy	2011.	január	1-ét	megelőzően	szerzett	lelkészi	oklevelet,	de	aktív	szolgálati	jogviszonya	
több	mint	három	éve	megszűnt.
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  5. § a honosító vizsga elemei

  Lelkészi vizsga letétele a zsinat ZS. - 76/2010.06.04.	számú	Szabályrendeletében	rögzített	eljárás	és	
követelmények	szerint;

 (1)	 különbözeti	vizsga	a	MRE	alkotmányából,	1945	utáni	egyháztörténetéből	és	aktuális	társadalometikai	
kérdéskörből	az	ELB	által	összeállított	és	minden	év	április	30-ig	közzétett	tételsor	alapján;

 (2)	 az	ELB	további	vizsgakötelezettséget	írhat	elő	a	jelölt	képzésének	és	meglévő	képesítésének	függvé-
nyében további tantárgyakból (pl. hitvallásismeret, református dogmatika, egyházi ének stb.).

  6. § A vizsgára jelentkezés feltételei

 (1) Valamely magyarországi hittudományi egyetem vagy kar, illetve teológiai akadémia által az érvényes 
állami	ekvivalencia-törvények	alapján	honosított	egyetemi	diploma	(teológus-lelkész	MA);

 (2)	 kibocsátott	meglévő	lelkészi	oklevél;
 (3)	 jelenlegi	szolgálati	hely	szerinti	egyház	által	kiadott	szolgálati	bizonyítvány	vagy	lakhelye	szerinti	ille-

tékes	egyházmegye	testületi	ajánlása;
 (4)	 szolgálati	bizonyítvány	a	területileg	illetékes	esperestől,	amennyiben	a	jelölt	kirendelés	alapján	lelké-

szi/segédlelkészi	szolgálatot	végzett	a	MRE	valamely	gyülekezetében	vagy	intézményében;
 (5)	 írásbeli	vizsgaanyag	és	nyilatkozat	beküldése	a	ZS. - 76/2010.06.04.	sz.	Szabályrendelet	3.	§	(2)	6-7.	

alapján, 
	 a)	 amennyiben	a	jelölt	2011.	január	1-től	hatályos	egységes	lelkészképesítés	rendjének	elfoga-

dását	követően	szerzett	teológiai	egyetemi	diplomát	és	lelkészi	oklevelet,
	 b)	 vagy	a	jelölt	folyamatos	lelkészi	szolgálata	nem	bizonyított;
 (6)	 igazolás	további	egy	vagy	két	év	segédlelkészi	szolgálatról	a	MRE	valamely	gyülekeztében	honosító	

vizsgára	jelentkezők	esetén,	ha	az	ELB	ezt	előírta.

  7. §

	 	 Sikeres	lelkészi	különbözeti	és/vagy	honosító	vizsga	letétele	után	az	ELB	a	jelölt	eredeti	lelkész	ok-
levelére	rávezeti	a	honosítás	tényét,	 lelkészi	oklevél	hiányában	„Református	 lelkipásztori	oklevelet”	
állít	ki	az	Egységes	Lelkészi	Vizsga	rendjéről	szóló	ZS. - 76/2010.06.04. számú	Szabályrendelet	5.	§	
szerint.

	 	 Az	 itt	 nem	 szabályozott	 kérdésekben	 az	 Egységes	 Lelkészképesítő	 Vizsga	 rendjéről	 szóló	 ZS. - 
76/2010.06.04. sz. szabályrendelet az irányadó.

Budapest,	2010.	november	18.
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igehirdetések 1 a) sz. melléklet

ÚRNAPI	ISTENTISZTELET

kijelölt igeszakaszok – 2012

  A)	 Bibliaolvasó	Kalauz	szerinti	napi	Igék:	

  Szeptember 2. vasárnap
	 –	Zsolt	15
	 	–	Ez	35
	 	–	1Jn	5,6–12
  Szeptember 9. vasárnap
	 	–	Zsolt	125
	 –	Ez	40,28−49
	 –	Júd	20−25	
  Szeptember 16. vasárnap
	 –	Zsolt	116
	 –	Ez	46
	 	–	Jel	3,7−13
  Szeptember 23. vasárnap
	 	–	Zsolt	54
	 –	Ám	5
	 	–	Jel	9,1−12
  Szeptember 30. vasárnap
	 	–	Zsolt	124
	 –	Zak	3
	 –	Jel	14,1−13

	 B)	 Egyházi	év	vasárnapjaira	kijelölt	perikóparend	szerint:

	 	 Szeptember	2.	–	Szentháromság	után	13.	vasárnap
	 	1Mózes	4,1−16a
	 	 Szeptember	9.	–	Szentháromság	utáni	14.	vasárnap
	 1Thesszalonika	1,2−10
	 	 Szeptember	16.	–	Szentháromság	után	15.	vasárnap
	 Galata	5,25−26.	6,1−3.7−10
	 	 Szeptember	23.	–	Szentháromság	után	16.	vasárnap
	 ApCsel	12,1−11
	 	 Szeptember	30.	–	Szentháromság	után	17.	vasárnap
	 Ézsaiás	49,1−6

Szempontrendszer az írásbeli dolgozat elkészítéséhez
(Szabályrendelet	4.	§	2.1.)

vizsGaPréDikációval nem renDelkező jelölteknek 
és honosító vizsGára jelentkezőknek
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ELőSZó

Az	 egész	 istentisztelet	 anyagát	 és	 a	 felkészülést	 dokumentáló	 házi	 dolgozatot abban a formában kell beadni, 
amely	Manfred	Seitz	erlangeni	 teológiai	professzor	módszere	nyomán,	azt	kibővítve	készült.1 A homiletisches 
Exerzitium	 előszavában	 a	 következőket	 írja	 ennek	 a	 metódusnak	 a	 hasznáról,	 menetéről	 és	 elkészítéséről:	 
„A	’Homiletikai gyakorlat’	egy	lehetséges	utat	kínál	a	prédikációra	való	felkészüléshez.	[…]	Az	igehirdető,	a	textus	
és	a	gyülekezet,	egy	háromszöget	képeznek	a	prédikáció	számára.	E	háromszögön	belül	keletkezik	a	prédikáció.	
A	következőkben	leírandó	út	a	megfelelő	módon	veszi	figyelembe	az	igehirdetés	mindhárom	determinánsát.
 I. A	személyes	elmélkedés	során	ezt	kérdezzük:	Mit	mond	a	textus	nekem?	Az	igehirdető	ebben	a	pilla-

natban tanúként van jelen.
 II. Az exegetikai munkánál	ez	a	kérdés:	Mit	akart	a	textus	az	egykori	hallgatók,	illetve	olvasók	számára	

mondani?	A	textus	ebben	a	pillanatban	a	hit	történetivé	lett	bizonyságaként	jelenik	meg.
 III. A homiletikai megfontolás	során	ezt	kérdezzük:	Mit	és	hogyan	akar	Isten	ma,	egy	bizonyos	prédikáci-

ós	alkalom	során	ennek	a	textusnak	az	alapján	mondani?	A	textus	ebben	a	tekintetben	az	az	eszköz,	
ami	által	Isten	megszólítja	a	jelen	emberét.

 IV. A	kifejtendő	magyarázat	(prédikáció)	mindezeknek	az	előzetes	megfontolásoknak	az	eredménye,	de	
ugyanakkor	egy	saját	törvényekkel	rendelkező	munkafázis	is.

A	gyakorlat	egyes	lépései	egymásra	épülnek	és	együtt	alkotnak	egy	értelemmel	teli	egészet.”

Az	elkészítendő	prédikációt	másfeles	sortávolsággal,	margót	hagyva	kell	megírni.	Terjedelme,	beleszámítva	az	
elő-	és	utóimát	és	az	énekrendet	is,	maximum	12–14	oldal	legyen.	Amennyiben	ezt	az	oldalszámot	valaki	jelentő-
sen túllépi, dolgozatát nem fogadjuk el. 
Ezen	belül	az	egyes	részek	a	következő	terjedeleműek	lehetnek:
	 I.	 Személyes	elmélkedés:	1-2	oldal;	
	 II.	 Exegetikai	munka:	3	oldal.
	 III.	 Homiletikai	megfontolás:	3	oldal;	
	 IV.	 Kifejtendő	magyarázat:	4	oldal;	Terjedelem:	7000	karakter	(szóközökkel	együtt).
	 	 Lekció,	imádságok,	énekrend:	1-2	oldal;
	 	 Felhasznált	irodalom:	½	oldal.

 1	 A	felkészülés	lépcsőfokainak	bemutatását	és	dokumentálási	útmutatóját	ld.:	M.	Seitz:	Homiletisches	Exerzitium.	
Ennek	az	eligazításnak	a	gondolataira	épülnek	még	Seitz	tanulmányai	közül	az	alábbiak:

	 	 M.	Seitz:	Zum	Problem	der	sogenannten	Predigtmeditation.	In:	Praxis	des	Glaubens.	Göttingen.	1979.	21–32.;	M.	
Seitz:	Der	Weg	vom	Text	zur	Predigt	–	gepredigt.	In:	Praxis	des	Glaubens.	Göttingen.	1979.	33–41.
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I. szeméLyes eLméLKedés

KIDOLGOZAnDó	LÉPÉSEK

 1. ötletek a textushoz: 
	 	 Elolvassuk	egyetlen	egyszer	a	perikópát.	Minden	felmerülő	gondolatot	lejegyzünk	(asszociációk,	kér-

dések,	ellenérzések,	stb.).	Az	ötletek	értékelése	elmarad.	Elsőként	minden	gondolat	értékes,	ezért	kell	
megőrizni	azokat.	Az	összefoglalásnál	megkönnyítik	az	áttekinthetőséget	a	szakaszokról	való	adatok.

 2. három kérdés a versekhez: nézzük át versről-versre a textust. 
	 	 Közben	mindegyik	vers	kapcsán	tegyük	fel	a	következő	kérdéseket:
	 a)	 Történés	
	 	 Mit	látok?
	 	 Megpróbáljuk	a	textus	felépítését,	történéseit,	illetve	mozgását	összefoglalni:	Miről	van	itt	szó?	

Milyen	mozgásokat	látok	a	textusban?	A	történések	tartalmazzák	az	egyes	fogalmakat	is!
	 b)	 Üdvtörténet	
	 	 Mit	jelent	mindez?
	 Megkíséreljük	az	evangéliumot,	a	lényeges	kijelentéseket,	a	vers	teológiai	kívánalmait	megál-

lapítani:	Mit	tesz	itt	Isten	(Jézus	Krisztus),	a	Szentlélek	által	az	ember	megmentéséért?	Más-
képpen:	Mit	jelent	a	megvizsgált	történés?

	 c)	 Személyes	üzenet	
	 	 Mit	mond	nekem	mindez?
	 Megpróbáljuk	az	Igét	magunkra	vonatkoztatni:	Mi	közöm	van	nekem	a	történethez?	Egyetér-

tésünket,	vagy	ellenérzésünket,	esetleg	ezek	átfordulását	kell	megállapítanunk.

 3. Bevezető mondatok a textushoz
	 	 Összefoglaljuk	elmélkedésünk	legfontosabb	eredményeit	néhány	rövid	mondatban.	Ezek	a	bevezető	

mondatok	tartalmazhatnak	megállapításokat,	de	nyílt	kérdéseket	is.	Ezek	lesznek	a	kiindulópontok	a	
továbbiakra	nézve,	ennek	ellenére	sem	képeznek	még	prédikációs	anyagot.	Szükséges	még	ugyanis	
az,	 hogy	 az	 exegetikai	munka,	 illetve	 a	 homiletikai	megfontolás	mindezt	megerősítse,	 pontosítsa,	
megválaszolja,	korrigálja	és	kiegészítse.

II. EXEGETIKAI	MUNKA

BEvEZETÉS

Ennek	a	munkafázisnak	nem	lehet	az	a	célja,	hogy	az	eddigi,	szemináriumi	exegetikai	munkák	egyikét	a	minden-
kori	textusra	alkalmazzuk.	Itt	sokkal	inkább	az	exegézis	elemi	formájáról	van	szó.	
A	prédikáció	megírásánál	csak	azokra	a	szempontokra	kell	koncentrálni,	amelyek	a	prédikáció	szempontjából	

bírnak	jelentőséggel.	

KIDOLGOZAnDó	LÉPÉSEK

 1. A szöveg
	 	 Itt	a	perikópának	a	lehető	legpontosabb	nyelvi	meghatározásáról	van	szó.
	 –	Elolvassuk	az	eredeti	szöveget.
	 –	Tisztázzuk	a	jelentős	szövegkritikai	variánsokat.
	 –	Lefordítjuk	a	perikópát	a	magunk	számára.	(Nem	fontos	leírni.)
	 –	Csak	a	fontos	szövegkritikai	meghatározásokat	vesszük	figyelembe.	
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 2. formai meghatározás
	 	 Most	a	textus	formai	sajátosságára	kérdezünk	rá:
	 –	Mi	a	kontextusa?
	 –	Milyen	a	belső	szerkezete?
	 –	Milyen	műfaj	előzi	meg?

 3. A textus helyzetének meghatározása
	 	 Az	előzőekhez	kapcsolódva	a	perikópa	irodalmi	és	történeti	helyéről	van	szó:
	 –	Milyen	a	helyzete	a	mindenkori	bibliai	könyv	összefüggésében?
	 –	Milyen	helyet	foglal	el	a	teljes	Írásban?
	 –	Mit	mondhatunk	a	szerző	és	a	címzettek	koráról	és	szituációjáról?
	 –	Mi	a	szerepe	(Sitz	im	Leben)	a	második	rész-lépésben	kidolgozott	műfajnak?	
	 –	Mi	a	funkciója	a	perikópának	erre	nézve?

 4. Az ige
	 	 Itt	a	textust	versről-versre,	a	történet-kritikai	módszer	alapján,	összefüggően	kell	kifejteni.	Példaadó	

lehet	itt	a	„Magyarázatos	Biblia”	szövegmagyarázati	eljárása.	Nem	bölcs	dolog	azonban	a	szómagya-
rázatokat	csupán	a	különféle	lexikonokból	kimásolni.

	 –	Mindenekelőtt	a	kulcsszavakra	figyelünk	és	azoknak	jelentését	olyan	szempontból	világítjuk	
meg,	hogy	miként	használja	azokat	az	adott	bibliai	könyv,	illetve	a	teljes	Írás.

	 –	Kiemeljük	a	cselekvő	személyeket	és	a	helyeket.
	 –	Rákérdezünk	az	egyes	szavak	és	közlések	nyelvtani	és	tárgyi-teológiai	összefüggéseire.
	 –	 Feljegyezzük	egy	papírlapra	a	 felvetődött,	de	meg	nem	válaszolt	 kérdéseket,	hiszen	egy	

későbbi	munkafázis	során	talán	megtaláljuk	a	megoldást	rájuk.

 5. A cél
	 	 A	fejtegetés	végén	a	nyelvészeti,	történeti	munka	eredményeinek	tényszerű	összefoglalása	áll.	Ennek	

három	része	van:
	 a)	 A	szándék	megfogalmazása
	 	 A	szándék	megfogalmazását	egy	lándzsa	csúcsának	legfelső	pontjával	hasonlíthatjuk	össze:	Ez	mu-

tatja	ugyanis	azt	az	irányt,	amerre	a	lándzsának	repülnie	kell.	Itt	tehát	végsősoron	a	textus	„csúcs-
pontjára”	kérdezünk	rá:	Mit	akart	a	perikópa	szerzője	az	első	hallgatóknál	elérni?	Ezt	a	kérdést	egyet-
len	mondattal	kell	megválaszolni.	Nem	a	perikópa	egy	kiragadott	tartalmi	adatáról	van	szó,	hanem	a	
teljes	szövegrész	eredeti	funkciójáról.	A	szándék	megfogalmazása	általában	szoros	összefüggésben	
áll	az	ún.	„Sitz	im	Leben”-nel.

	 b)	 Az	üzenet
	 	 A	dárda	csúcsa	a	hajtóerőt	attól	az	anyagban	levő	súlytól	kapja,	amelyik	ezt	a	csúcspontot	követi.	Az	

üzenetre	való	rákérdezés	tehát	valójában	ebben	áll:	Melyek	azok	az	üdvtörténeti	tények,	amelyek	a	
megfogalmazott	szándékot	a	cél	felé	viszik?	Nagy	segítség	lehet	itt	a	szöveg	lényeges	közléseinek	
néhány	tételben	való,	jól	megszerkesztett	összefoglalása.	Ez	ugyanis	megakadályozza	annak	a	ve-
szélyét,	hogy	a	textust	egy	általános	igazság	szintjére	redukáljuk.	Eközben	arra	kell	figyelni,	hogy	az	
egyes	kijelentések	közötti	összefüggések	világosak	legyenek.	Ennek	a	folyamatnak	a	végiggondolá-
sa	annak	érdekében	történik,	hogy	a	prédikáció	felépítése	tisztázva	legyen!

	 c)	 Sajátosságok
	 	 A	textusnak	arra	a	sajátos	vonására	kérdezünk	rá,	ami	egyedülállóvá	és	felcserélhetetlenné	teszi.	Ez	

két	lépésben	történik:
	 –	 formai	sajátosságok
	 	 A	textus	formájára	kérdezünk	rá:	Mi	az,	ami	az	Íráson	belül	ennek	a	perikópának	a	felépíté-

sében,	műfajában,	illetve	elhelyezkedésében	különleges?
	 –	 tartalmi	sajátosságok
	 	 A	textus	tartalmára	kérdezünk	rá:	Mi	az,	ami	kijelentéseiben	különleges?	Hol	van	még	erről	

szó	a	Szentírásban	máshol	és	mi	a	viszonya	a	textusomnak	az	egyéb	helyen	található,	ha-
sonló	üzenettel?
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III.	HOMILETIKAI	MEGFONTOLÁS

KIDOLGOZAnDó	LÉPÉSEK

 1. A gyülekezet
	 	 Először	vegyük	szemügyre	azt	a	gyülekezetet,	amelyikben	prédikálnunk	kell.
	 a)	 A	gyülekezet	helyzete
	 	 Amennyire	csak	lehetséges,	megpróbáljuk	a	gyülekezet	sajátos	helyzetét	átgondolni.	Eközben	felmér-

jük	a	szociális	szempontokat,	a	meglevő	teológiai	berögződéseket	és	az	utóbbi	idők	legfontosabb	ese-
ményeit.	Emellett,	túl	a	gyülekezeten	mérjük	fel	az	általános	homiletikai	helyzetet.

	 b)	 A	gyülekezet	textusértése
	 	 A	gyülekezet	textusértésére	kérdezünk	rá:	Hogyan	érthetik	ezt	a	textust?	Találkozik	valamilyen	módon	

a	gyülekezet	és	a	textus	mondanivalója?	Emellett	a	gyülekezeten	túl	kérdezzünk	rá	ismét	a	„példaszerű	
textusértelmezésre”:	Találkozunk-e	a	textussal,	illetve	annak	mondanivalójával	a	sajtóban,	az	irodalom-
ban,	a	képzőművészetben,	a	zenében,	a	liturgiában,	a	történelemben	stb.?	Hogyan	merül	fel	ezeken	a	
helyeken,	mit	jelent	ott,	esetleg	hogyan	torzul	el?

 2. szisztematikus-teológiai reflexió
	 	 A	szisztematikus-teológiai	reflexió	a	textus	által	behatárolt	területen	túl	megfontolja	az	elhangzott	kérdé-

seket és témákat.
	 a)	 A	témák	felfedezése
	 	 Milyen	teológiai	témákat	és	kérdéseket	tartalmaz	a	textus?	Melyek	azok	a	témák	és	kérdések,	amelyek	

különösen	 fontosak	akkor,	amikor	a	 felvázolt	gyülekezet	 saját	helyzetében	és	saját	 textusértésében	
találkozik	a	textussal?	Leírjuk,	lehetőleg	pontosan,	a	legfontosabb	szempontokat.	A	kimondott	kérdések	
megfogalmazása	eközben	pontosítja	azt,	amire	a	keresésünk	irányul.	Ezen	a	helyen	megvan	az	a	lehe-
tőség,	hogy	feltegyük	saját,	megválaszolatlan	teológiai	kérdéseinket	is.

	 b)	 A	témák	kidolgozása
	 	 Két	vagy	három	témát,	illetve	kérdést	kell	itt	kidolgozni.	A	következő	lépéseket	kell	átgondolni:
	 –	Reflexió	a	bibliai	teológia	horizontján;
	 –	A	hitvallási	iratok	felhasználása;
	 –	A	szisztematikus-teológiai	iratok	felhasználása;
	 –	Beszélgetés	másokkal.
	 	 Segítség	lehet	az	is,	ha	a	felmerülő	problémát	először	mindig	besoroljuk	a	szisztematikus	teológiába	és	

a	feldolgozásánál	segítségül	hívjuk	a	tankönyveket,	illetve	a	hitvallási	iratokat.	A	kidolgozott	lépések	egy	
egységet	képeznek,	ezért	nem	kell	minden	esetben	mindegyiket	végigjárni!

	 c)	 Az	eredmények	biztosítása
 	 Végül	a	reflexió	eredményét	néhány	tantételszerű	mondatban	rögzítjük	és	feltesszük	a	következő	kér-

dést:	Mit	akarok	az	egyes	témák,	illetve	kérdések	közül	a	prédikációhoz	felhasználni?

 3. ötletek a prédikációhoz
	 	 Most	pedig	vegyük	figyelembe	magát	a	prédikációt	és	kérdezzük	meg	mi	az,	amit	az	eddig	kidolgozot-

tak	alapján	a	prédikációban	el	kell	mondanunk?	Ez	a	következő	lépésekben	történik:
	 a)	 A	prédikáció	célja
	 	 Ezt	kérdezzük:	Mit	akar	Isten	e	textus	kapcsán	a	mai	gyülekezetekben	elérni?	A	választ	egy	vagy	két	

mondatban	kell	megadnunk.	Ezeknek	rendszerint	–	a	homiletikai	megfontolás	által	pontosítva	és	meg-
változtatva	–	a	szöveg	exegetálásakor	megfogalmazódott	célhoz	kell	közel	állniuk.	Ez	megkönnyítheti	a	
prédikáció	kidolgozását,	amennyiben	a	fő	célra	koncentrálunk.
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	 b)	 A	prédikáció	anyaga
	 	 Ezt	kérdezzük:	Mit	kell	hirdetnünk	a	gyülekezetben	ennek	a	textusnak	a	kapcsán,	valamint	a	homiletikai	

megfontolás	alapján?	Itt	a	prédikáció	a	nyagának	meghatározásáról	van	szó.	Ezt	diszpozíciónak	nevez-
zük.	Azokat	a	fő	teológiai	kijelentéseket	nevezik	így,	amelyek	a	prédikációhoz	kapcsolódnak	és	lehe-
tőleg	olyan	szinten	vannak	leírva,	hogy	az	egyes	kijelentések	közötti	összefüggések	világossá	válnak.	
Figyelem!	Az	anyagnak	ez	a	megszerkesztése	(diszpozíció)	még	nem	a	prédikáció	tagolása	(partíció).A	
diszpozíció	rendszerint	–	természetesen	ismét	a	homiletikai	megfontolás	által	pontosítva	és	megváltoz-
tatva	–	az	exegézisben	kidolgozott	üzenethez	áll	közel.

	 c)	 A	prédikáció	jellegzetességei
	 	 Ezt	kérdezzük:	Hogyan	éri	el	a	prédikáció	a	célját	a	prédikáció	anyaga	által?
	 –	Úgy,	hogy	kiegészítjük	a	prédikáció	felosztásával	(partíció)	és	megalapozzuk	röviden	a	fel-

építését.
	 –	Rákérdezünk	a	prédikáció	nyelvezetére.	Miért	pont	azokat	a	nyelvi	eszközöket	választjuk?	
	 –	Rákérdezünk	a	használt	képekre,	konkrétumokra,	történetekre.	Miért	ezeket	választjuk?	Il-

lik-e	egymáshoz	a	textus	és	az	adott	szituáció?	Itt	is	csak	a	leglényegesebb	dolgokra	szorít-
kozzunk.

A	LEKCIó	KIvÁLASZTÁSÁnAK	ALAPvETő	SZABÁLyAI

–	 A	lectio	kiválasztására	mindig	nagy	gondot	kell	fordítanunk.	Vigyázni	kell,	hogy	ne	legyen	sztereotíp	a	kiválasz-
tás módja.

–	 A	lectionak	az	alapigével	gondolati	összefüggésben	kell	lennie,	hogy	hathatósan	előkészítse	a	textus	megér-
tését, kibontását. 

–	 Tükrözze	az	elvet:	az	ó-	és	az	Újszövetség	együtt	az	Isten	Igéje.	Demonstrálja	a	Szentlélek	belső	bizonyságté-
telének	Íráson	belüli	jelentőségét.	Egyik	Ige	erősíti	a	másik	üzenetét.	(óSZ-i	előtörténetek,	párhuzamosságok,	
előképek,	ÚSZ-i	következmények,	továbbfejlődés,	párhuzam,	idézetek	háttere,	stb.)

–	 A	 lectio-választásnak	bibliaismereti	és	biblika	 teológiai	 fantáziával	kell	 történnie.	A	 lelkészképesítő	vizsgára	
beadandó	 igehirdetésnél	ne	egyszerűen	a	 textus	bővebb	kontextusa	 legyen	a	 lectio	 (ez	a	 legáltalánosabb	
mód…)	Lehet	egy	olyan	szakasz,	amely	szoros	kapcsolatban	van	a	textus	üzenetével.	A	kulcsfogalom,	a	téma	
más	előfordulási	helye,	definitív	megközelítés,	ellenpontozás,	vagy	ráerősítés.	Ellenkező	előjelű	és	kimenetelű	
történet.	 Képekben	 gazdag	 textushoz	 elvontabb,	 filozófikusabb	 lekció,	 illetve	 definíció-jellegű,	 parainetikus	
intést	tartalmazó	textushoz	azt	magyarázó-illusztráló	képekben,	történésben	gazdagabb	lekcióit	választunk.	

–	 Lehetséges	két	lekciót	is	választani,	de	ilyenkor	fokozottan	kell	figyelni	a	lekció	terjedelmére,	és	egymáshoz,	
valamint	a	textushoz	való	közös	viszonyukra.	Ilyen	esetben	a	lekciók	világítsák	meg	más-más	szentírási	iratcso-
port	üzenetével	a	textust.	

–	 Üdvtörténeti	ünnepeken	külön	figyelni	kell	az	adott	ünnepnap	elhanyagolhatatlan	olvasmányaira,	eredettörté-
netének	klasszikus	leírására!

IMÁDSÁGOK	STRuKTúRÁJA	A	GyÜLEKEZETI	ISTEnTISZTELETEn

Előima:	 Megszólítás;
	 	 Dicsőítés,	magasztalás;
	 	 Hálaadás;
	 	 Bűnvallás;
	 	 Szentlélekért,	Igéért,	üzenetért	és	az	Ige	befogadásáért	való	könyörgés;
	 	 Meghallgattatás	kérése	Krisztus	által;
  ámen.
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utóima:	 Hálaadás	az	Ige	üzenetéért;
	 	 Elköteleződés	a	megértett	Ige	tanítása	mellett;
	 	 Közbenjárás;
	 	 Meghallgattatás	kérése	Krisztus	által;
  ámen.

Stílus: emelkedett, választékos mai magyar nyelv.
	 	 Kerülni	a	kánaáni	megfogalmazást.
	 	 Figyelni	az	életszerűségre	és	a	gyülekezetszerűségre.

ÉnEKREnD

–	 Az	énekválasztás	segítse	az	istentisztelet	egységét	megteremteni,	kötődjön	az	ünnepkörhöz,	a	lekció(k)hoz	és	
a	textushoz.

–	 Figyelni	énekkincsünk	korszakainak,	műfajainak	változatosságára.
–	 Az	ének	dicsőítő	és	válasz-elem	jellege	ne	sikkadjon	el.
Az	énekválasztást	is	röviden	indokolni	kell,	s	rámutatni	a	kapcsolópontra,	amely	világossá	teszi	az	istentisztelet	
menetébe illeszkedést.

TEMETÉSI	IGEhIRDETÉS

Terjedelem:	3–5	oldal.	Szabad	textusválasztás.
A	választható	kázusok:
	 	 –	Öngyilkos	temetése;
	 	 –	Tragikus	körülmények	között	elhunytak	temetése;
	 	 –	Templomba	nem	járó	ember	temetése;
	 	 –	Templomba	járó	egyháztag	temetése.
A	beadandó	dolgozattal	kapcsolatos	elvárások:
Az	eltemetendő	életirata;
A	textusválasztás	indoklása;
A	textus	exegézise;
Kidolgozott	igehirdetés;
Utóima	a	gyászoló	család	tagjaiért	mondott	közbenjáró	résszel	együtt,	rokoni	fokozatok	rendjére	figyelve;
Áldás;
énekválasztás.

hÁZASSÁGKÖTÉSI	IGEhIRDETÉS

Terjedelem:	3–5	oldal.	Szabad	textusválasztás.
A	házasulandó	 felek	bemutatása	 (életútjuk,	családi-gyülekezeti-társadalmi	háttérük,	megismerkedésük,	eddigi	
közös	útjuk,	stb.	rövid,	tényszerű	leírása).

A	textusválasztás	indoklása;
A	textus	exegézise;
Kidolgozott	igehirdetés;
Előima;
Utóima;
áldás.
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kAtechetikAi munkAterv 1 b) sz. melléklet

GYÜLEKEZETI/VALLÁSóRAI	MUNKATERV	–	6	HETES	ÜNNEPTELEN	FÉLÉV

Egy	szabadon	választott	téma	6	foglalkozásban	történő	tematikus	feldolgozása,	egy	adott	korosztály	számára.	
A	választott	témához	öt	bibliai	történetet	kell	választani,	amelyek	öt	foglalkozásban	kerülnek	feldolgozásra.	Az	öt	
hittan/vallásórához	lezárásképpen	tervezni	kell	egy	hatodik,	kreatív	összefoglaló,	feldolgozó	órát.
Javasolt	témák:	ünnepek	és	ünnepelni,	otthonunk	a	Föld,	családban	élni,	testvérek	egymás	között,	teremtmény-
társaink:	az	állatok,	a	Tízparancsolat	evangéliuma	(az	egyes	szakaszok	alapján),	bibliai	hitvallások,	kincsünk	a	
Biblia.	Más	témák	is	feldolgozásra	kerülhetnek,	csak	biztosítva	legyen	a	tematikus	kapcsolódás.
A	munkaterv	terjedelme:	10–12	oldal,	kb.	22	000–25	000	karakter,	szóközökkel.

A	munkaterv	elkészítésének	folyamata:
 1.	 A	téma	megnevezése,	a	bibliai	történetek	felsorolása,	igehelyek	megjelölésével.
 2.	 A	tematikus	terv	célzott	korosztálya	és	helyszíne	(gyülekezet	vagy	iskola).
 3.	 A	téma,	bibliai	történetek	szaktudományos	elemzése	(3-4	oldal).
	 	 A	 bibliai	 szöveg,	 ismereti	 anyag	 dokumentumszerű	 feltárása	 (exegézis-hermeneutika,	 kortörténet,	

dogmatikai-etikai	 vonatkozások,	 nem-teológiai	 szempontok	 feltárása:	művészetek,	 irodalom,	 stb.).
 4. didaktikai elemzés (1-2 oldal).
	 	 A	csoport	sajátosságai	a	választott	témával	kapcsolatban:	életkor,	speciális	problémák,	csoportadott-

ságok,	a	 téma	megközelíthetősége,	didaktikai	nehézségek,	a	kitűzött	cél	és	a	választott	eljárások	
indoklása, az óra tagolásának magyarázata.

 5.	 óratervek	(6–8	oldal).
	 	 Mind	a	hat	foglalkozás	tervezésében	közös	elemek:	
	 –	 az	óra	célja;	
	 –	 a	tevékenységek	tömör,	de	jól	követhető	leírása,	az	elbeszélt	bibliai	történetek	csomópont-

jainak	megnevezése;
	 –	 szükség	szerint,	a	tevékenységekhez	kapcsolódó	részcélok	megnevezése;
	 –	 az	alkalmazott	eljárások,	módszerek	megjelölése;	
	 –	 a	szükséges	eszközök	felsorolása;
	 –	 az	egyes	foglalkozásokhoz	használt	teológiai,	általános	irodalmi,	művészeti	anyagok,	infor-

mációk forrásainak dokumentálása.
Nem	kötelező	 a	 foglalkozások	 felépítésének	 táblázatos	 szerkesztése,	 de	 fontos	 a	 strukturális	 átláthatóság	és	
következetesség!	A	foglalkozásokat	egyenként	45	perces	időtartamra	kell	tervezni!
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egyháZ és társAdAlom 1	c)	sz.	melléklet

A	vizsga	célja:	meggyőződni	a	jelölt	elfogadható	tájékozottságáról	a	legfontosabb	és	aktuális	egyházi,	társadal-
mi,	közéleti,	szociáletikai	kérdésekben.	A	jelöltnek	számot	kell	adnia	arról,	hogy	a	tanulmányai	során	megszerzett	
teológiai	ismereteit	a	gyakorlatban	is	alkalmazni	tudja	konkrét,	a	keresztyén	ember	válaszait	és	döntésre	segíté-
sét	váró	élethelyzetekben.	Ennek	részeként	a	jelöltek	etikai	véleményalkotási	és	érvelési	készségét	is	vizsgáljuk.	
Mivel	ez	a	készség	bizonyos,	jól	meghatározható	paraméterekkel	mérhető,	a	következőkben	ennek	a	vélemény-
alkotási	folyamatnak	a	lényegesebb	elemeit	rögzítjük,	ajánlás	jelleggel.
 a) A helyzet elemzése
	 	 A	helyzet	megjelölése	(erők,	érdekek,	normák,	szerepelvárások	feszültsége).	A	szükséges	tényanyag	

megismerése.	Konfliktushelyzetben	az	érintettek	lelkiállapotának	megismerése.	Ebben	a	lépésben	kell	
odafigyelni	az	érintettek	élettörténetére,	vallási	szocializációjára,	a	magukkal	hozott	morál	elvárásaira.	
Érdemes	megfogalmazni,	hogy	mit	várnak	el	a	konfliktusban	érintettek	az	etikai	tanácsadástól.

	 b)	 A	szubjektív	és	objektív	feltételek	ellenőrzése
	 	 E	téren	a	lelkipásztor/etikusnak	arra	kell	figyelnie,	hogy	milyen	szakmai	ismeretekre	és	empatikus	kész-

ségre	lesz	szükség	a	helyzet	megoldásához,	maga	mennyire	érintett	a	döntési	folyamatban,	mennyire	
vezetik	saját	érdekek,	illetőleg	azt	is	számba	kell	venni,	hogy	a	konfliktus	közvetlenül	érintett	szereplői	
mennyire	együttműködőek	a	döntés	keresésében.	Ezen	a	ponton	várható	el	a	komplex,	személyisé-
geket,	morális	elvárásokat,	társadalmi-szociális	hátteret	felvázoló,	s	ezzel	az	erkölcsi	dilemma	alapját	
adó	értékkonfliktus	megfogalmazása.	Itt	kell	felbecsülni	az	egymással	szemben	álló	értékek	erejét	és	
relevanciáját is.

 c)	 Teológiai,	etikai	reflexiók	megfogalmazása
	 	 Ez	a	reflexió	szintje.	A	jelöltnek	itt	számot	kell	adni	arról,	hogy	milyen	ismeretanyag	áll	rendelkezésre	a	

kérdés	megoldásához:	milyen	bibliai	normák	jöhetnek	számításba	ebben	a	helyzetben,	milyen	teológiai	
felismerések	és	összefüggések	vonatkoznak	a	témára,	teológia-	és	egyháztörténeti	példák,	megoldá-
sok	bemutatása,	az	érvelés	felekezeti	sajátosságainak	ismertetése.	Milyen	egyházi	állásfoglalás,	tanítás,	
segédanyag	ismeretes	a	témában?	Lehetséges	válaszok	megtalálása.	Nem	teológiai	(pl.	filozófiai)	meg-
oldások	összevetése	a	teológiai	válaszokkal.

 d)	 A	lehetséges	döntések	mérlegelése
	 	 Ezen	a	ponton	a	fentiek	ismeretében	és	függvényében,	a	konkrét	szituációra	tekintettel	kell	a	lehetsé-

ges	döntéseket	és	következményeiket	számba	venni,	figyelembe	véve	a	döntések	rövid	és	hosszú	távú	
következményeit.	A	mérce	felállításában	a	lelkipásztornak	saját	keresztyén	hite	jelenti	az	elsődleges	for-
rást.	Ezen	a	ponton	a	lelkész/lelkigondozó/etikus	nem	hallgathatja	el	saját	véleményét,	de	az	ne	legyen	
paternalisztikus,	fölényes.	A	mérce	itt	nem	biblicisztikus,	de	a	Biblia	igazságait	és	üzenetét	alkalmazza	a	
konkrét	helyzetre,	figyelembe	véve	a	biblikus	értékrend	és	szociális	normarendszer,	illetőleg	a	társadal-
mi	morál	között	fennálló	feszültséget	is.	

 e)	 A	lehető	legjobb	megoldás	keresése
	 	 Meghatározni	a	lehető	legkisebb	rosszat,	illetőleg	az	elérhető	legnagyobb	jót	a	már	meghatározott	mér-

ce értelmében.
 f)	 Etikai	döntés	és	visszacsatolása	a	gyakorlat/életvitel	szintjére
	 	 Az	etikai	döntés	a	folyamatban	az	a	pont,	amikor	a	lehetséges	cselekvési	alternatívák	közül	kiválasztjuk	

azt	a	megindokolt	döntést,	mely	a	helyzet	értékelését	vagy	a	konfliktus	megoldását	adja.	A	jelölt	adjon	
javaslatot/példát	arra,	hogy	az	így	meghozott	döntést,	illetve	etikai	értékítéletet	hogyan	kapcsolja	vissza	
a	gyülekezeti	élet	szintjére	(pl.	tájékoztatás,	tanítás,	lelkigondozás,	gyülekezetvezetési	döntések	stb.	es-
tén).

Szempontrendszer szóbeli vizsga számonkéréséhez
(Szabályrendelet	4.	§	2.3.)
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Az egyház és társadalom szóbeli vizsga kijelölt tételei – 2012 
(Szabályrendelet	4.	§	2.3.)

 (1)	 Házasság,	család,	szexualitás
 (2) A magzati élet védelme
 (3) Öngyilkosság 
 (4)	 Etikai	döntések	az	élet	végén	(hospice,	eutanázia	stb.)
 (5)	 Egyház	és	állam	együttműködésének	területei
 (6)	 Alkotmány	és	törvényhozás
 (7) sajtószabadság és médiaetika
 (8)	 A	jövendő	nemzedék	érdekei	és	jogai
 (9) Pénz, hitel és kamat, gazdasági válság
 (10)	 Nyugdíjreform
 (11) egyházi szociális munka 
 (12)	 Az	egészségügy	problémái	keresztyén	szemmel
 (13) A keresztyénség és európa
 (14)	 Nemzet	és	egyház
 (15) Kisebbségek integrációja és a multikulturalizmus
 (16) Ökumenikus kapcsolatok magyarországon és a nagyvilágban
 (17) emberjogi kérdések
 (18)	 Új	vallási	jelenségek	és	az	egyházügyi	törvény

különBözeti és honosító vizsGára jelentkezőknek
[Szabályrendelet	ZS.	-	98/2010.11.18	–	4.	§	(1)]	 1	d)	sz.	melléklet

egyháztörténet szóbeli tételsor – 2012

  A magyarországi református egyház történetéhez 1918–1944. között:

 (1)	 Útkeresési	kísérletek,	teológiai	irányzatok	
 (2) A református egyház társadalmi és szociális szolgálata, missziói tevékenysége, 
	 	 egyházi	élet	a	gyülekezetekben	és	az	egyház	kulturális	hatása

  A magyarországi református egyház történetéhez 1944–1990. között:

 (3)	 Az	1944-45-ös	események	és	Révész	Imre	jelentősége
 (4)	 Törekvés	az	egyház	missziói	munkájának	megbénítására
 (5)	 Egyházunk	az	1956.	évi	forradalom	idején	és	Ravasz	László	jelentősége
 (6)	 A	legújabb	kori	egyháztörténetünk	áttekintése	(1948–1990)	és	a	magyarországi	
	 	 református	teológiai	munka	fél	évszázada	szociáletikai	megközelítésből

	 	 A	felkészüléshez	ajánlott	irodalom:	Barcza	József-Dienes	Dénes	(szerk.),	
	 	 A	Magyarországi	Református	Egyház	története	1918–1990,	Sárospatak,	1999.
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különBözeti és honosító vizsGára jelentkezőknek 
[Szabályrendelet	ZS.	-	98/2010.11.18	–	4.	§	(1)]	 	
  1 e) sz. melléklet

jogi alapismeretek és egyházjogi ismeretek szóbeli tételek – 2012 

 (1) Ismertesse az állami és az egyházi jogalkotó szerveket, az állami és egyházi jogi normák elnevezé-
sét.	Hogyan	szabályozza	az	alkotmánytörvényünk	az	egyháztagságot,	melyek	az	egyháztag	jogai	és	
kötelességei.

 (2)	 Melyek	az	egyházakra	vonatkozó	legfontosabb	jogszabályokat	a	Magyar	Köztársaság	állami	jogal-
kotásában,	 jelölje	meg	a	 jogszabályok	címét.	Milyen	egyházkormányzati	szinteket	határoz	meg	az	
egyház	alkotmányáról	és	kormányzatáról	szóló	1994.	évi	 II.	 tv.	Az	egyes	szinteken	milyen	 testületi	
szervek	működnek.	

 (3)	 Ismertesse	Magyarország	Alaptörvényének	VII.	cikkét!	Milyen	egyházközség	típusokat	határoz	meg	
alkotmánytörvényünk,	ismertesse	az	egyes	típusok	jellemzőit.

 (4)	 Ismertesse	a	volt	egyházi	ingatlanok	tulajdoni	helyzetének	rendezéséről	szóló	1991.	évi	XXXII.	törvény	
célját,	a	kártalanítás	módjait.	Melyek	az	egyházközség	testületei,	tisztségviselői	és	alkalmazottai.	Kik	
alkotják	az	egyházközségi	közgyűlést,	mely	kérdésekben	jogosult	döntésre.

 (5)	 Milyen	előzmények	alapján	kötötték	meg	a	felek	a	Magyar	Köztársaság	Kormánya	és	a	Magyarorszá-
gi	Református	Egyház	között	1998.	december	8-án	létrejött	Megállapodást.	Melyek	az	megállapodás	
alapelvei	és	 főbb	rendelkezései.	Ki	válaszható	presbiterré,	melyek	a	presbitérium	működésének,	a	
presbiteri	gyűlés	megtartásának	szabályai.

 (6)	 Ismertese	a	lelkiismereti	és	vallásszabadságról,	valamint	az	egyházak,	vallásfelekezetek,	vallási	kö-
zösségek	jogállásáról	szóló	2011.	évi	CCVI.	tv.	legfontosabb	rendelkezéseit.	Hogyan	szabályozza	az	
egyház	alkotmányáról	és	kormányzatáról	szóló	1994.	évi	II.	tv.	az	összeférhetetlenségi	helyzeteket.	
Milyen	–	állami	vagy	egyházi	–	jogszabályokat	rendel	alkalmazni	az	egyház	lelkészi	és	nem	lelkészi	
képesítésű	alkalmazottaira.

 (7)	 Ismertesse	az	egyházak	hitéleti	és	közcélú	tevékenységének	anyagi	feltételeiről	szóló	állami	1997.	évi	
CXXIV.	törvény	legfontosabb	rendelkezéseit.	Hogyan	és	milyen	célból	határozza	meg	az	alkotmány-
törvényünk	az	egyházközségek	szavazati	számértékét.	Milyen	testület	jogosult	ennek	meghatározá-
sára.

 (8)	 Ismertesse	a	Magyarországi	Református	Egyház	közszolgálatai	tevékenységeit.	Milyen	lelkészi	köte-
lezettségeket,	és	felelősséget	határoz	meg	az	alkotmánytörvényünk.	Vállalhat-e	a	lelkész	világi	állást,	
kereső	foglalkozást,	polgármesterséget,	országgyűlési	képviselőséget.

 (9)	 Hogyan	határolja	el	az	állami	törvény	az	egyházak	gazdasági-vállalkozási	és	ilyennek	nem	minősülő	
tevékenységit.	Mi	ennek	a	számviteli	következménye.	Adjon	áttekintő	ismertetést	a	lelkész,	és	az	egy-
házközségi	tisztségviselők	megválasztásának	szabályairól.

 (10)	 Milyen	állami	járadékra	és	járadék	kiegészítésre	jogosult	az	egyház	és	ezeket	milyen	célra	használ-
hatja	fel.	Melyek	a	lelkipásztori	állás	betöltésének	módjai.	Ismertesse	a	meghívásos	választási	eljárás	
legfontosabb szabályait.

 (11)	 Ismertesse	a	személyi	 jövedelemadó	1%-os	felajánlásának	főbb	szabályait.	 Ismertesse	az	egyház-
megyei,	egyházkerületi	és	zsinati	tisztségviselők	megválasztásának	főbb	szabályait.
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 (12)	 Ismertesse	az	egyházközség	állami	törvényekbe	ütköző	magatartásának	a	lelkiismereti	és	vallássza-
badságról,	valamint	az	egyházak,	vallásfelekezetek,	vallási	közösségek	jogállásáról	szóló	2011.	évi	
CCVI.	tv.	szerinti	következményeit.	A	Magyarországi	Református	Egyház	Lelkészi	Nyugdíjintézetének	
kik	a	tagjai.	Hogyan	szabályozza	a	2002.	évi	II.	törvényünk	az	öregségi	nyugdíjjogosultság	korhatárát	
és	mennyi	a	jogosultsághoz	szükséges	szolgálati	időt.

 (13)	 Ha	az	egyházközség	temetőt	tart	fenn,	milyen	állami	jogszabály	rendelkezéseit	kell	alkalmaznia.	Mi-
lyen	nyugdíjjárulékokat	határoz	meg	az	egyházi	nyugdíjtörvényünk?	Milyen	következményekkel	jár	a	
járulékok	befizetésének	elmaradása?

 (14)	 Van-e	a	magyar	államnak	felügyeleti	vagy	jóváhagyási	hatásköre	az	egyházakkal	kapcsolatban.	Egy-
házi	 testület	vagy	bírósági	határozat	végrehajtásához	állami	kényszer	 igénybe	vehető-e?	Melyek	a	
Magyarországi	 Református	 Egyház	 gazdálkodásáról	 szóló	 törvényben	 meghatározott	 alapelvek?	
Ezekből	kettőt	ismertessen	részletesebben	is.

 (15)	 Sorolja	fel	az	egyház	államtól	származó	bevételeit	és	csoportosítja	azokat,	feladatellátás,	támogatás	
vagy	más	szempont	alapján.	Az	egyházi	fegyelmezés	szerepe	és	jellege.	Az	egyházi	törvénykezésről	
szóló	törvény	vázlatos	áttekintése.	

 (16)	 Milyen	állami	törvényekben	van	szabály	a	vallásoktatásra	vonatkozóan?	Mi	az	Országos	Református	
Egyházi	Közalap	célja,	forrása	és	milyen	célokra	használja	az	egyház.

 (17)	 Milyen	közösségi	vallásgyakorlási	lehetőségeket	tesznek	lehetővé	az	állami	törvények.	Milyen	szabá-
lyokat	ír	elő	a	gazdálkodási	törvényünk	az	ingatlanokra	és	az	építkezésekre	vonatkozóan.

 (18)	 Lehet-e	az	egyháztag	 lelkiismereti	meggyőződéséről,	 vagy	egyházhoz	 tartozásáról	 állami	nyilván-
tartást	készíteni?	Jogosult-e	az	egyház	tagja	ezeket	önként	nyilvánosságra	hozni?	Az	egyház	bírói	
hatalma	hogyan	 terjed	ki	az	egyháztagra,	egyházi	 tisztségviselőre,	egyházi	személyre	és	egyházi	
alkalmazottra.	Az	egyháztaggal	szemben	alkalmazható	fegyelmi	intézkedések	és	büntetések.

 (19)	 Ismertesse	az	egyház	nyilvántartásba	vételére	vonatkozó	állami	szabályok	lényegét.	Milyen	bírósá-
gokat	 jelöl	meg	az	egyházi	 törvénykezésről	szóló	 törvényünk.	Sorolja	 fel	az	egyházi	 tisztségviselő	
fegyelmi vétségeit.

 (20)	 Jelöljön	meg	olyan	az	egyházakra	vonatkozó	kérdéseket,	melyekben	a	Magyar	Köztársaság	Alkot-
mánybírósága	döntést	hozott.	Melyek	azok	a	presbitériumi	döntések,	melyekhez	az	egyházmegye	
jóváhagyása	szükséges?	Mik	a	jóváhagyás	eljárási	szabályai?

 
 (21)	 Jogosult-e	az	egyház	közcélú	adomány	utáni	kedvezmény	igénybevételére	jogosító	igazolás	kiadá-

sára?	Melyek	az	egyházközség	éves	gazdálkodásának	kötelező	dokumentumai,	és	hogyan	valósul	
meg	ezek	ellenőrzése?	

 (22)	 Milyen	fő	típusai	ismertek	Európában	az	állam	és	az	egyházak	kapcsolatának.	Jelöljön	meg	az	egyes	
típusokba	 tartozó	2-2	államot.	Melyik	 típusba	sorolható	be	az	állam	és	az	egyházak	kapcsolata	a	
Magyar	Köztársaságban.	Adjon	rövid	ismertetést	a	Magyar	Református	Egyház	–	2009.	május	22-én	
elfogadott	–	Alkotmányáról.	
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