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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA AZ MrE 2013. ÉVi KÖLtsÉGVEtÉsE ELFoGADásárÓL
ZS.T. - 213/2012.12.05.

 1. A zsinati tanács az mRe 2013. évi költségvetését 16 528 856 685 ft bevétellel és 16 528 856 685 ft 
kiadással elfogadta.

 2. A zsinati tanács a Közegyházi költségvetést 1 422 870 038 ft bevétellel és 1 422 870 038 ft kiadással, 
valamint a szöveges magyarázattal egységes szerkezetben elfogadja.

Budapest, 2012. december 05.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A BALAtonsZársZÓi 
„SOLI DEO GLORIA” REFORMÁTUS KONFERENCIA KÖZPONT, MINT ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 
EGYháZi intÉZMÉnY MEGsZÜntEtÉsÉnEK LEBonYoLÍtásáVAL KAPcsoLAtBAn
ZS.T. - 214/2012.12.05.

 1. Az mRe zsinata 2012. május 25-i határozatával a Balatonszárszói „soli Deo gloria” Református 
Konferencia Központ önálló egyházi jogi személyiségű intézményét megszüntette. Ezt követően az 
 intézmény bankszámlája megszüntetésre került, a NAV felé a szükséges bejelentések megtörténtek.  
Az intézmény zárómérlege és eredmény-kimutatása 2012. 10. 31-i dátummal elkészült.

 2. Jelen határozatával a zsinati tanács az intézmény záró beszámolóját 7000 ft eszköz, illetve forrás 
oldallal, az eredménytartalék terhére elkönyvelt 448 000 ft veszteséggel elfogadja, és akként rendel-
kezik, hogy az intézmény számviteli beszámolójában megmaradt 7397 Ft értékű készpénzvagyon az 
MRE számára kerüljön átadásra.

 3. A Zsinati Tanács a megszűnt egyházi intézmény iratanyagának térítésmentes őrzésére az MRE Zsina-
ti Levéltárát jelöli ki.

Budapest, 2012. december 05.

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 
2012. december 5-i ülésének határozatai

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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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A rEForMátUs PEDAGÓGiAi intÉZEt ÚJ sZMsZ-ÉnEK tárGYáBAn
ZS.T. - 215/2012.12.05.

 1. A Zsinati Tanács egyetért az RPI új Szervezeti és Működési Szabályzatának alapelveivel és szempont-
jaival.

 2. A Zsinati Tanács az RPI új Szervezeti és Működési Szabályzatát – a Zsinati Tanácsi ülésen elhangzott 
kiegészítések figyelembevételével – első olvasatban elfogadja.

 3. A zsinati tanács felhatalmazza az RPI Igazgatótanácsát az Intézeti tanács létrehozására.
 4. A Zsinati Tanács az RPI új Szervezeti és Működési Szabályzatának további tartalmi tárgyalását a kö-

vetkező, 2013. február 20. napján esedékes Zsinati Tanács ülésére halasztja.

Budapest, 2012. december 05.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A hittAnoKtAtási táMoGAtás iGÉnYLÉsÉnEK 
ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ZS.T. - 137/2011.12.07. SZÁMÚ SZABÁLYRENDELETE 
MÓDosÍtásA tárGYáBAn
ZS.T. - 216/2012.12.05.

A Zsinati Tanács az MRE hittanoktatási támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló ZS.T. - 
137/2011.12.07. számú szabályrendelet 6. § (3) szakaszának alábbiak szerinti módosítását rendeli el:

„6. § (3) Az egyházmegye esperese az egyházmegye összesített adatait – a Zsinati Oktatásügyi Iroda által 
 augusztus 31-ig az Esperesi hivatalba elektronikusan eljuttatott – kinyomtatott és hitelesített összesítő adat-
lapon – október 10-ig továbbítja az egyházkerületek, valamint a Zsinati Oktatásügyi Iroda számára, a december 
31-ig eljuttatott adatlapokon a december 31-i állapotnak megfelelő adatlapokat pedig január 15-ig továbbít-
ja az egyházkerületnek, valamint a Zsinati oktatásügyi iroda számára.”

Az október 10-i és a január 15-i határidők, jogvesztő határidők.

Budapest, 2012. december 05.

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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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA AZ EGYsÉGEs rEForMátUs PEDAGÓGiAi 
sZAKsZoLGáLAt ALAPÍtÓ oKirAtánAK MÓDosÍtásA tárGYáBAn
ZS.T. - 217/2012.12.05.

 1. A Zsinati Tanács az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az intézmény 
elnevezésének, típusának, egységeinek, az ellátandó feladatoknak, és a tevékenységi köreinek válto-
zására tekintettel módosítja.

 2. A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a megkívánt új feltételek beépítésével a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Budapest, 2012. december 05.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ 1955. DECEMBER 31-E ELŐTT SZÜLETETT LELKÉSZNŐK 
ÖrEGsÉGi nYUGDÍJAZási ELJárásA tárGYáBAn
ZS.T. - 218/2012.12.05.

 1. A Zsinati Tanács átmeneti rendelkezést vezet be, amelynek értelmében az 1955. december 31-e előtt 
született lelkésznők – amennyiben öregségi nyugdíjazásukra vonatkozó igényüket 2012. december 
31-ig bejelentik – a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről 
szóló törvény módosításáról szóló 2012. évi I. tv. hatályba lépését megelőző szabályok szerint igé-
nyelhetik meg nyugdíjukat.

 2. A Zsinati Tanács felhívja a Nyugdíjintézetet, hogy az érintetteket 8 napon belül értesítse a Zsinati 
Tanács határozatáról azzal, hogy december 31-ig írásban nyilatkozzanak arról, hogy az átmeneti 
rendelkezések adta lehetőséget igénybe kívánják-e venni. A határidő jogvesztő. A válasz elmaradása, 
nemleges válasz, illetve határidő-mulasztás esetén a jelenleg hatályban lévő 2012. évi I. jogszabályt 
kell alkalmazni.

Budapest, 2012. december 05.

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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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA EGYHÁZI MOBILSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓAN
ZS.T. - 219/2012.12.05.

 1. Az MRE a jelenleg hatályos szerződés feltételei mellett 2013. december 31-ig működik együtt tovább-
ra is a jelenlegi mobilszolgáltatóval.

 2. Annak érdekében, hogy az MRE tárgyalási pozíciói javuljanak, a Zsinati Tanács felhívja az egyházme-
gyék, intézmények és minden előfizetői csoport figyelmét, hogy készülék- vagy szolgáltatásvásárlás-
ra 2012. december 31-ig van lehetőség maximum 1 éves hűségidővel. Ezt követően hűségidő nélküli 
vásárlás lehetséges.

 3. A Zsinati Tanács felhívja az érintettek figyelmét, hogy a felhívást figyelembe nem vevő csoportok és 
előfizetők a 2013. december 31-ét követő esetleges szolgáltatóváltással járó kötbérkötelezettségeket 
maguk kell viseljék.

Budapest, 2012. december 05.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA AZ áLLAMiGAZGAtássAL VALÓ KAPcsoLAttArtásBAn 
A sZoLGáLAti Út BEtArtásárÓL
ZS.T. - 220/2012.12.05.

A Zsinati Tanács kéri az egyházközségeket és intézményeket a szolgálati út figyelembe vételére az állami szervek-
kel és kormányzati személyekkel való kapcsolatkeresésben.

Budapest, 2012. december 05.

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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