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A XIII. Zsinat 2014. április 23-24-i
zsinati ülésének határozatai
A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK 2013. NOVEMBER 1-JÉTŐL
2014. ÁPRILIS 4-IG TETT INTÉZKEDÉSEIRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 342/2014.04.24.
A Zsinat, a Zsinat Elnökségének – a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló
– többször módosított 1994. évi II. tv. 163. § alapján előterjesztett – 2013. november 1-jétől 2014. április 4-ig tett
intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja, az intézkedéseket megerősíti.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2013. NOVEMBERI 14-15-I ZSINAT HATÁROZATAINAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 343/2014.04.24.
A Zsinat, a Zsinat Elnökségének a 2013. november 14-15-i Zsinati ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ A 2013. NOVEMBERI 14-15-I ZSINAT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

1.

A Magyarországi Református Egyház új diakóniai törvényének ügye
A Zsinat az új diakóniai törvény novemberi zsinatra előterjesztett szövegének tárgyalását az ülés napirendjéről levette a Zs. - 308/2013.11.15. számú határozatával és felkérte a Diakóniai és Egészségügyi
Bizottságot, hogy a Tanulmányi és Teológiai-, valamint a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottsággal
együttműködve, a törvénytervezetet dolgozza át – különös tekintettel a fogalomtárra –, és az első
olvasatot ismételten terjessze a Zsinat arra alkalmas ülése elé.

E tárgyban az előterjesztés a Zsinat 2014. áprilisi ülésén külön napirendi pontként szerepel.
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2.
		

3

Az Egyházi Jövőkép Bizottság és a Magyarországi Református Egyház
cselekvési terve tárgyában
A Zsinat az Egyházi Jövőkép Bizottság előterjesztésében foglalt beszámolót és cselekvési tervet
elfogadta ZS. - 313/2013.11.15. számú határozatával.

E tárgyban az előterjesztés a Zsinat 2014. áprilisi ülésén külön napirendi pontként szerepel.

3.

Az új református felsőoktatási törvény
A Zsinat a ZS. - 319/2013.11.15. számú határozatával az előterjesztésben foglalt új református felsőoktatási törvény összes fejezetét, a Zsinati ülésen elfogadott módosítások beépítésével első olvasatban elfogadta és felkérte az Oktatási Bizottságot, hogy a felsőoktatási szakértők, a Tanulmányi és
Teológiai-, továbbá a Jogi és az Egyházalkotmányi Bizottság bevonásával a törvénytervezet második
olvasatát terjessze a Zsinat következő ülése elé.

Ennek megfelelően e tárgyban az előterjesztés a Zsinat 2014. áprilisi ülésén külön napirendi pontként szerepel.

4.

A Magyarországi Református Egyház egyházzenei szolgálatáról

A Zsinat ZS. - 322/2013.11.15. számú határozatával kifejezésre juttatta, hogy fontosnak és sürgetőnek
tartja az egyházunkban végzett zenei szolgálatról, az ott dolgozó kántorok feladatairól szóló kérdések
megvizsgálását, és egységes normatív szabályozás kidolgozását.
		 A Zsinat úgy határozott, hogy induljon meg ez a jogszabályalkotó munka, amely alapján az egyházzenei-kántori szolgálat sajátos feladatai külön normatív szabályozásban öltsenek testet.
Az e tárgyban folyó munkálatokról szóló beszámoló a Zsinat 2014. áprilisi ülésén külön napirendi pontként
szerepel.

5.

A Magyarországi Református Egyház új egyházi bírósági törvényének koncepciója
A Zsinat az új egyházi bírósági törvény előterjesztés szerinti koncepcióját elfogadja a ZS. 327/2013.11.15. számú határozatával.

Az e tárgyban folyó munkálatokról szóló beszámoló a Zsinat 2014. áprilisi ülésén külön napirendi pontként
szerepel.

6.

A Református Pedagógiai Intézet helyzete

A Zsinati Tanács ZS.T. - 309/2014.02.19. sz.-ú határozatával a Református Pedagógiai Intézethez gazdálkodási biztos kirendeléséről döntött, akinek feladata az RPI 2014. évi megvalósítható és alátámasztható költségvetési javaslatának elkészítése a soron következő Zsinati Tanács üléséig.
		 A Zsinat Elnöksége felhatalmazást kapott továbbá, hogy intézkedjen az intézmény hatékonyabb
vezetése érdekében és felkérést kapott, hogy a Zsinat soron következő ülésén számoljon be az RPIvel kapcsolatos személyi döntéséről, szakmai fejleményekről, illetve a gazdálkodási biztos által végzett munkáról.

4
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A Zsinat Elnöksége, a Zsinati Tanács határozatának megfelelően, február 19-én (február 20-i hatállyal) gazdálkodási biztost rendelt a Református Pedagógiai Intézethez, Árvai László személyében.
A biztos kirendelésével egy időben, a Zsinati Tanácstól kapott felhatalmazás alapján, további intézkedésként, február 19-ével az Elnökség felmentette Márkus Gábort a pedagógiai intézet igazgatói
feladatainak ellátása alól. Ezt követően, 2014. június 30-ig az Elnökség megbízta Szontagh Pált az
igazgatói teendők ellátásával – jelenleg, a gazdálkodási biztos kirendelése miatt az igazgatói jogkörök jelentősen szűkítetten érvényesek.
A gazdálkodási biztos elsőrendű feladata az Intézmény 2014. évi költségvetésének áttekinthető
és kezelhető formában való elkészítése. Örömmel jelentjük a Zsinatnak, hogy a gazdálkodási biztos,
a megbízott igazgató és az Intézet munkatársai jó együttműködésének köszönhetően idő előtt elkészült az RPI 2014. évi költségvetési terve, amely – a szükséges testületi tárgyalások után – formálisan
április végén beadásra kerül a Zsinat Elnökségéhez. Az elmúlt hetekben megtapasztalt munka nyomán bizakodva tekintünk az RPI működésének átalakítása és a Károli Egyetemmel való hatékonyabb
együttműködése elé.

A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS 2013. DECEMBER 4-i ÉS
2014. FEBRUÁR 19-i ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
ZS. - 344/2014.04.24.
A Zsinat, a Zsinati Tanács 2013. december 4-i és 2014. február 19-i ülésein hozott határozatairól szóló beszámolót
elfogadja, a határozatokat jóváhagyólag megerősíti.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINATI TANÁCS 2013. DECEMBER 4-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI
1.
2.
3.
4.
5.

6.

A Zsinati Tanács a Zsinati Tanács 2013. 11. 13-i ülésén született határozatainak végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
A Zsinati Tanács elfogadta az MRE 2014. évi költségvetését.
A Zsinati Tanács döntött J. Gy. nyugalmazott lelkipásztor méltányossági kérelme és L. SZ. G. lelkipásztor nyugdíjszámítási ügyében.
A Zsinati Tanács ZS.T. - 302/2013.12.04. sz. határozatával határozott a Debreceni Kandia utca 8. szám
alatti ingatlan megvásárlásáról.
A Zsinati Tanács ZS.T. - 303/2013.12.04. sz.-ú határozatával az RPI 2014. évi gazdálkodására vonatkozó az áttekinthetetlen és előkészítetlen előterjesztés miatt új javaslat előterjesztését írta elő 2013.
január 31-ig.
A Zsinati Tanács határozott a Zsinat elnökségét érintő 2006–2007-es állami kiegészítő támogatás
elszámolásával kapcsolatos sajtóhírek kivizsgálásáról és felkérte a zsinati Számvizsgáló Bizottságot,
hogy vizsgálja meg a döntéshozó testületek tevékenységét és tegyen a vizsgálatról jelentést a 2014.
évi februári ZS.T. ülésen.
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7.

8.

9.

5

A Zsinati Tanács hozzájárulását adta ZS.T. - 306/2013.12.04. számú határozatával, hogy az egyházi
vezetékes, és mobiltelefon szolgáltatás, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtására előzetesen
lefolytatott pályázati eljárás alapján, a Magyarországi Református Egyház a több tekintetben legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Magyar Telekom Nyrt.-vel kössön szolgáltatási szerződést a vezetékes
és mobiltelefon szolgáltatásra vonatkozóan. Az Elnökség felhatalmazást kapott, hogy a beérkezett
pályázati anyagokban feltüntetett ajánlatok alapján tovább folytassa a megkezdett tárgyalásokat, és
a vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásra vonatkozóan a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő szerződést, az egyéb kapcsolódó távközlési szolgáltatások tekintetében pedig a legelőnyösebb ajánlatot
adó pályázóval kötendő szolgáltatási szerződéseket aláírja.
A Zsinati Tanács ZS.T. - 307/2013.12.04. sz.-ú határozatával hozzájárulását adta, hogy a Zempléni
Református Egyházmegye Vissi Átmeneti Anyaotthona az egyházmegye fenntartásából az MRE
fenntartásába, a Szeretetszolgálati Iroda kezelésébe kerüljön – az átvételhez szükséges feltételek
megteremtése esetén – 2014. január 1. napjával. A szükséges intézkedések megtételére és okiratok
aláírására felhatalmazta a Zsinat Elnökségét, valamint a Szeretetszolgálati Iroda vezetőjét.
Az MRE gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény mellékleteinek elfogadásáról döntött a Zsinati
Tanács a ZS.T. 308/2013.12.04. számú határozatával.

A ZSINATI TANÁCS 2014. FEBRUÁR 19-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

A Zsinati Tanács ZS.T. - 311/2014.02.19. számú határozatával a Számvizsgáló Bizottság jelentését az
állam által 2006-ban folyósított 115 Millió Ft elszámolásával kapcsolatban elfogadja és megállapítja,
hogy a 115 Millió Ft-os támogatás felhasználása szabályszerű és célszerű volt.
A Zsinati Tanács ZS.T. - 312/2014.02.19. sz.-ú határozatával elfogadta a Szeretetszolgálati Iroda beszámolóját a hiteltörlesztése ügyében.
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményei 2014. évi költségvetésének elfogadása tárgyában hozott határozatokat.
A Zsinati Tanács ZS.T.-309/2014.02.19. sz.-ú határozatával a Református Pedagógiai Intézethez gazdálkodási biztos kirendeléséről intézkedett, akitől az RPI 2014. évi megvalósítható és alátámasztható
költségvetési javaslatának elkészítését, továbbá az RPI gazdálkodásának és a gazdálkodásával ös�szefüggő működésének átvilágítását várja a Zsinati Tanács soron következő ülésén.
A Zsinati Tanács a ZS.T. - 322/2014.02.19.sz-ú határozatával a Partnerhilfe támogatás 2013. évi folyósításáról szóló beszámolót elfogadta.
A Zsinati Tanács ZS.T. - 323/2014.02.19. sz.-ú határozata a lelkészi átlagjavadalom 2013. évi mértékéről szól.
A Zsinati Tanács határozatot hozott a közoktatási kiegészítő támogatás 2012. évi kompenzációjának
felhasználási szempontjairól. (ZS.T.- 324/2014.02.19.)
A Zsinati Tanács ZS.T. - 325/2014.02.19. sz.-ú határozatával támogatta a Magyarországi Református
Egyház tulajdonában lévő, 2465 Ráckeresztúr, Dózsa György utca 4. szám, 317/1 helyrajzi számú
ingatlan melletti 316 helyrajzi számú, Dózsa György utca 3-as ingatlan megvásárlását a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona drogprevenciós központja fejlesztése céljából.
A Zsinati Tanács hozzájárulását adta a Zempléni Református Egyházmegye által működtetett Református Átmeneti Anyaotthon fenntartói jogának a Magyarországi Református Egyház részére történő
ideiglenes átvételéhez. (ZS.T. - 326/2014.02.19.)
A Zsinati Tanács a debreceni 8803 helyrajzi számú ingatlan 34/994-ed illetőségének (4024 Debrecen,
Kandia u. 1. fsz. 1.) értékesítését 2 500 000 Ft eladási áron jóváhagyta (ZS.T. - 327/2014.02.19.).
A Zsinati Tanács az Ékes Kapu Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon alapító okiratát az
intézmény telephely címváltozására, a Dániel Református Támogató és Házigondozó Szolgálat alapító okiratát az szolgálat nevének változására, az MRE Válaszút Misszió alapító okiratát az intézmény
székhely, telephely és tevékenységi kör változására tekintettel módosította.
A Zsinati Tanács az MRE közös beszerzéseiről és az EU fejlesztésekkel kapcsolatos egyházi anyagról
szóló beszámolókat elfogadta.
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN
HASZNÁLATOS HIVATALOS BIBLIAFORDÍTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ZS. - 345/2014.04.24.
1.

2.

3.

4.

5.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata hálaadással üdvözli a revideált új fordítású Biblia kiadását és megköszöni a Magyar Bibliatársulat és a Református Kálvin Kiadó munkáját.
A Zsinat köszöni a Biblia szövegének gondozásában közreműködő szakemberek áldozatos munkáját.
A Magyarországi Református Egyház, híven reformátori örökségéhez, hitvallásaihoz, továbbra is élete és szolgálata zsinórmértékeként tekint a Szentírásra, és Istentől kapott feladatként törekszik arra,
hogy az abban foglaltakat mind többekhez eljuttassa.
A Zsinat, hivatkozva az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló törvény 133. § h. pontjára,
megállapítja, hogy istentiszteleti, liturgiai használatra és az egyéni csendesség pillanataira az 1908ban megjelent revideált Károli fordítás mellett, 2015. január 1-jétől a 2014-ben megjelent revideált új
fordítású Szentírást fogadja el. Az MRE a Szentírás szövegének gondozását továbbra is a Magyar
Bibliatársulat keretein belül, a testvéregyházakkal együttműködve végzi.
Az új istentiszteleti rendtartás megjelenéséig is, a Zsinat megállapítja, hogy istentiszteleti, liturgiai alkalmakon a Biblia szövege kizárólag könyv formájában használható. A nem könyv formájú kiadásokat
a misszió és az egyéni csendesség eszközeinek tekintjük.
A Zsinat időszerűnek látja egy magyar ökumenikus bibliafordítás elkészítését a Római Katolikus Egyház együttműködésével, ezért felhatalmazza az Elnökséget, hogy kezdjen egyeztetést a testvéregyházakkal.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA AZ EURÓPAI PROTESTÁNS EGYHÁZAK KÖZÖSSÉGE (GEKE)
TAGEGYHÁZAI ZSINATI TAGJAINAK TALÁLKOZÓJA TÁRGYÁBAN
ZS. - 346/2014.04.24.
1.

2.

3.

Az MRE Zsinata támogatja az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházai zsinati
tagjainak 2015. január 30. és 2015. február 1. között Budapesten megrendezésre kerülő második
találkozójának, amelynek témája: „Hogyan formálja a protestantizmus Európa jövőjét?”, előkészítő
munkálatait és lebonyolítását.
A rendezvény szervezője Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), együttműködésben a
Rajnai Protestáns, a Magyarországi Református, a Magyarországi Evangélikus és a Magyarországi
Metodista Egyházakkal.
A Magyarországi Református Egyház elő kívánja mozdítani – a GEKE tanácsának 2013. decemberi
döntésével összhangban –, hogy az európai protestáns zsinati tagok találkozója a zsinati szintű egyházközi hosszú távú kapcsolatok megerősítését szolgálja.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK
ELLÁTÁSÁRÓL ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ 2002. ÉVI II. TÖRVÉNY 14. § (3)
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 2014. ÉVI I. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 347/2014.04.24.
1.
2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében az MRE lelkészeinek
ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény egy olvasatban kerüljön módosításra.
A Zsinat az MRE lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény 14. § (3) hatályon kívül helyezése érdekében az alábbi törvényt alkotja:

2014. ÉVI I. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL
SZÓLÓ 2002. ÉVI II. TÖRVÉNY 14. § (3) BEKEZDÉSÉNEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
1. §

2. §

3. §

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló
2002. évi II. törvény 14. § (3) bekezdését, mely szerint „Amennyiben a presbitérium 2/3 része az egyházmegyei küldöttség által vezetett gyűlésen titkos szavazással kéri, az egyházmegyei közgyűlés két
alkalommal, egy-egy évig hozzájárulhat ahhoz, hogy a lelkész a kötelező egyházi öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után tovább szolgáljon a gyülekezetében – nyugdíjba menetele nélkül.” hatályon kívül
helyezi.
Jelen törvény 2014. július 1-től lép hatályba. Megállapította a Magyarországi Református Egyház
2009. február 25-én megnyílt XIII. Zsinatának 14. ülésszakán született Zs. - 347/2014.04.24. számú
zsinati határozat.
A jelen törvény hatályba lépése előtt – a 14. § (3) bekezdés alapján – a presbitériumok által meghozott
határozatok érvényben maradnak.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK
ELLÁTÁSÁRÓL ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ 2002. ÉVI II. TÖRVÉNY 35. § MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ 2014. ÉVI II. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 348/2014.04.24.
1.
2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében az MRE lelkészeinek
ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény egy olvasatban kerüljön módosításra.
A Zsinat az MRE lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény 35. § módosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:
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2014. ÉVI II. TÖRVÉNY
AZ MRE LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ
2002. ÉVI II. TÖRVÉNY 35. § MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. §

A Magyarországi Református Egyház a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és
nyugdíjintézetéről szóló, többször módosított 2002. évi II. törvény 35. § szakaszát az alábbi módon
módosítja:
„35. § A nyugdíj-kiegészítés összegének emeléséről, az emelés mértékéről a Zsinati Tanács az MRE és
a Református Lelkészi Nyugdíjintézet költségvetésének elfogadáskor évente dönt.”
2. §
Jelen törvény 2014. május 24-én lép hatályba. Megállapította a Magyarországi Református Egyház
2009. február 25-én megnyílt XIII. Zsinatának 14. ülésszakán született ZS. - 348/2014.04.24. számú
zsinati határozat.
3. §	Átmeneti rendelkezések: 2014. évre az indexálással kapcsolatos rendelkezéseket a törvény hatályba
lépését követő első Zsinati Tanács ülésén kell alkalmazni.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 349/2014.04.24.
1.
2.

A Zsinat az Egyházi Jövőkép Bizottság beszámolóját elfogadja és a Bizottság munkájára Isten áldását kéri.
A Zsinat a beszámoló mellékletében kifejtett Küldetésnyilatkozatot, Jövőképet és Stratégiai célokat a
formálódó új missziói törvény alapvetéseként széleskörű megvitatásra javasolja.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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AZ EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Összefoglaló
A Zsinat 2013. novemberi ülése óta eltelt időszakban az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) előterjesztésében
foglalt munkatervének megfelelően végezte feladatát. A gyülekezetekkel megkezdett párbeszéd folytatásának jegyében az EJB imasorozatot indított az előterjesztésében megfogalmazott fő feladatok kapcsán. A hatékony, szakmailag megalapozott cselekvési terv előkészítésének érdekében pedig a Zsinati Missziói Bizottsággal együttműködésben újragondolta és elindította a missziói stratégia megfogalmazásán dolgozó Missziói
Nap nyolc műhelyének munkáját. A novemberi zsinati ülésre előterjesztendő cselekvési terv kidolgozását a
nyolc műhelymunka eredményei alapján fogalmazza meg az EJB, a folyamat koordinálását pedig Mózes Áron
szervezetfejlesztési szakemberre bízta. A Bizottság a gyülekezetekkel közvetlenül és honlapján keresztül (ejb.
reformatus.hu) folyamatosan kommunikál. A konzultációsorozat menetrendjét a februárban véglegesített projekt- és kommunikációs terv rögzíti.

Kiemelt folyamatok
Az EJB január 13-i ülésének alapvető kérdése a novemberi zsinati előterjesztésben megfogalmazott vállalások
teljesítésének menetrendje volt. Az EJB a gyülekezeti párbeszéd kiértékelésére és a szakmai grémiumoktól beérkező javaslatokra alapozott „diagnózisában” nevesített három fő területen immár a megvalósítandó javaslatok
kidolgozásának látott neki. Ebben a törekvésében a missziói iroda által szeptemberben szervezett Missziói Nap
nyolc munkacsoportjára támaszkodik. A két folyamat összehangolását az EJB saját munkatervének és a missziói
bizottság céljainak áttekintése után tartalmi és technikai szempontból is indokoltnak találta. A Missziói Nap nyolc
munkacsoportja ugyanis olyan javaslatokon dolgozik, amelyek az EJB által felvetett problémák orvoslása szempontjából mérvadóak. Május végéig a tervek szerint mintegy 20 konzultációra kerül sor, amelynek összefogására
az EJB egy szervezetfejlesztési szakember segítségét is igénybe vette abban a reményben, hogy a Zsinat novemberi ülésére a gyülekezeti élet megújítását és az egyházszervezet átalakítását előmozdító javaslatait kidolgozza.
Abban, hogy a bizottság az egyház jövőkép megfogalmazásával kapcsolatban egy országos párbeszéd mellett
döntött, nem praktikus és nem demokratikus szempontok vezették, hanem az a meggyőződés, hogy valóban
„gyülekezeteiben él az egyház”. A párbeszéd által a gyülekezetet akarta megerősíteni abban, hogy „az evangélium üzenetének megértése és továbbadása, a valódi szeretet közösség, a másokért hozott áldozat, az igazságért
való szenvedés, és a szolidaritás olyan érték, ami csak általuk jelenhet meg a magyar társadalomban, s amire
bátran építhetjük jövőnket” (2013. novemberi előterjesztés). A bizottsági tagokat továbbra is az a meggyőződés
vezeti, hogy az egyház, a maga intézményi hálózatával, szervezeti felépítésével, közös gazdálkodásával nem
tehet jobbat, mint hogy ebben megerősíti és szolgálja a helyi gyülekezeteket. Minthogy ez az alapelv határozza
meg az egyház megújítására tett erőfeszítéseket, az EJB tagjai továbbra is az országos párbeszédet tartják
legfőbb felelősségüknek, amit a következő hónapokban is igyekeznek előmozdítani. A Bizottság erre kommunikációs tervet dolgozott ki, de személyes találkozókon is rendszeresen részt vesz, szervezését is tervezi. Az EJB
tagjai ebben az egyházmegyék és a református nyomtatott és elektronikus sajtó együttműködésére számítanak,
különös tekintettel az országos és egyházkerületi honlapokra.
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Kiemelt időpontok
2014. január 16.

Az EJB levele a választ adó gyülekezetekhez, felhívás a novemberi előterjesztés véleményezésére

2014. január 24.

Bizottsági ülés: döntés a Missziói Bizottsággal való együttműködés részleteiről, a cselekvési terv előkészítésének menetéről, projektterv elfogadása,
közös Küldetésnyilatkozat és Jövőkép, valamint stratégiai célok megfogalmazása (ld. melléklet)

2014. január 30.

Egyeztetés a missziói törvény megújítása kapcsán

2014. február 28.

Az Egyházi Jövőkép Bizottság hírben és levélben a belső egyházi szociológiai kutatás telefonos adatfelvételének támogatását kéri a gyülekezetektől

2014. február 28.

2. Missziói Nap: az EJB egyes tagjai és a 8 műhely/munkacsoport első találkozása. A munkacsoportok munkamenetének és céljainak meghatározása,
a munkacsoportonként 2 további találkozó rögzítése

2014. március 2.
– szeptember 21.

„Imára hangolva”: Az Egyházi Jövőkép minden héten egy-egy, egyházunk
életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket,
hogy mind többen csatlakozhassanak az Ige és Lélek szerinti megújulásért
fáradozók közösségéhez. A hétről hétre megjelenő imádságok a bizottság
legutóbbi zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört
követik. Az imádságok a Reformátusok Lapjában, a reformatus.hu-n, a kerületi honlapokon is megjelennek, illetve valamennyi gyülekezethez közvetlenül is eljutnak e-mail útján

2014. március 19.

EJB küldöttség találkozása az Elnökségi Tanáccsal

2014. március 20.
– június 3.

Missziói Nap műhelyeinek ülései, cselekvési tervek elkészítése 2-2 ülés alkalmával, Mózes Áron koordinálása alatt (2014. március 20., március 21.,
március 27., március 28., április 4., április 10., április 11., május 5., május 6.,
május 8., május 9., május 12., május 13., május 15., május 27., június 3.)

2014. április 2.

Országos Esperes-Gondnoki Értekezlet, az EJB munkájának bemutatása,
kiemelt témák megvitatása munkacsoportokban (A missziói lelkület a gyülekezetekben, elméletben és gyakorlatban.
Szakmai és lelki háttér a lelkészekhez szolgálatának támogatására
Szolidaritás struktúrái és hatékony egyházigazgatás
Egyházi intézmények)

2014. április 7-8.

Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferencia: átfogó beszámoló az
EJB munkájáról, a missziói műhelymunkák (továbbá, az intézmények mis�sziói identitásának erősítése, a missziói szempontrendszer kidolgozása, vizitációs jegyzőkönyvek egységesítése) megvitatása munkacsoportokban;
konzultáció misszióvezetőkkel, intézményvezetőkkel, missziói, diakóniai és
ifjúsági referensekkel

2014. április 17.
2014. június
– szeptember
2014. szeptember 20.

Zsinati ülés: küldetésnyilatkozat, jövőkép, stratégiai célok előterjesztése,
megvitatásra (ld. melléklet)
A nyolc műhelymunka cselekvési tervének korrektúrázása és összehangolása, egyeztetés szakmai felelősökkel, érintett testületekkel, „kontrollcsoportokkal”
3. Missziói Nap: a missziói stratégiaalkotásban részt vevő 8 műhely végső
találkozása, az összehangolt és „korrektúrázott” cselekvési terv elfogadása

2014. szeptember 30. Bizottsági ülés és találkozás a Missziói Nap műhelyeinek képviselőivel
2014. október 15.

Az EJB előterjesztésének és cselekvési tervének véglegesítése

2014. november 12.

EJB előterjesztés megvitatása a zsinati ülésen
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A fenti időpontok mellett az EJB további helyi és országos találkozókon képviselteti magát és biztosítja személyes
szakmai eszmecserét.

Javaslat
A jelenlegi zsinati ülésen az EJB a fentebb említett, a formálódó új missziói törvény kiindulópontjául is szolgáló,
a Zsinati Missziói Bizottsággal közösen kidolgozott alapvetést terjeszti elő megvitatásra, amely a Küldetésnyilatkozat mellett immár a Jövőképet és a folyamatban lévő konzultáció sorozatot is meghatározó stratégiai célokat
foglalja magába.

Küldetés, jövőkép, célok

Küldetés
Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban.
Az egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház közössége arra hívatott, hogy Isten országának jele, előíze és munkálója legyen a világban, azáltal, hogy gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele
által Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban és tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének
keretet adó struktúra, eszköze és hordozója kell legyen az evangélium értéket, identitást és közösséget teremtő
közvetítésének („kommunikációjának”).
/Forrás: EJB 1. Előterjesztése/

Jövőkép
Célunk, hogy a következő évtizedekben a Magyarországi Református Egyház a szekularizálódó, individualizálódó,
társadalmi feszültségekkel küzdő és összetételében változó magyar társadalomban Isten szeretetét, igazságát és
kegyelmét hirdesse meg, mutassa fel és tegye tapasztalhatóvá.
Ezért egyházunk erős elhivatottságú, keresztyén spiritualitást megélő, kreatív egyháztagok, lelkipásztorok (nők
és férfiak) szolgálata által folyamatosan megújuló, egymást elfogadó, egységben és más felekezetekkel ökumenikus együttműködésben, szolgáló közösség kíván lenni.

Stratégiai célok
1.

Erősítjük a missziói identitást a gyülekezetekben (a lelkészképzés és lelkésztovábbképzés, a presbiterképzés és gyülekezeti munkatársképzés területén).
2.
Kidolgozzuk és érvényesítjük a missziói szempontokat a gyermekek és ifjúság felé nyíló szolgálatban.
3.
Erősítjük intézményeink református missziói identitását.
4.
Spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatást nyújtó országos hálózatot építünk ki a lelkészek
és a gyülekezetek egészségének támogatására.
5.
Tudatosítjuk Isten Országa értékrendje megélésének fontosságát: a társadalom átalakulásából és értékrendjének változásából fakadó kihívásokra keresztyén válaszokat kínálunk fel.
6.
Megvizsgáljuk az új info-kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeit, újratervezzük és megújítjuk a kommunikációnkat a társadalom eléréséhez.
7.
Kidolgozzuk az MRE – missziói elhívását támogató, közegyházi működését hatékonnyá tévő – szerkezeti megújításának alternatív koncepcióit.
8.
Az őszinteséget, átláthatóságot, a nagyobb bizalmat és egymás iránti felelősség aktívabb felvállalását
támogató rendszert hozunk létre egyházunk közösségében.
/Forrás: Missziói Stratégia alapdokumentuma/
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
XIII. ZSINATA CIKLUSTERVE MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN
ZS. - 350/2014.04.24.
A Zsinat az MRE XIII. Zsinata ciklustervének eddigi megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ A ZSINATI CIKLUSTERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL

Zsinat a XIII. ciklusban
Preambulum
Kálvin születésének 500. évfordulója jó alkalom arra, hogy emlékezetünkbe idézzük az egyházi életünk és teológiánk sajátosan református súlypontjait, azt az örökséget és azokat értékeket, amelyek sajnos sokszor elhalványodtak mindennapi életünkben, de amelyek nélkül nem lehetséges a hiteles bizonyságtétel ma sem. Ez az
örökség a folyamatos megújulás felelősségét rója ránk, a hűséget Isten igéjéhez a mindenkori helyzetben. Újból
megerősödhettünk a kálvini reformáció alapvetésében, amelyből kettő kiemelkedően fontos egyházunk jelenlegi
helyzetében.
1.

2.

Az egyház gazdagsága, hogy gyülekezeteiben él, és ezeknek a közössége „le egészen a zsinatig”
alkotja az élő egyházat. Ahogy leendő lelkészeink tanulmányaik első évében megtanulják: „a gyülekezet teljesen egyház, de nem a teljes egyház”.
A másik kálvini vezérfonal az egyház sajátos küldetésének lényegi részeként látja a hiteles társadalmi felelősségvállalást, a köz ügyeiért való fáradozást: „Ahol Istent tisztelik, ott az emberséget
gyakorolják”.

A Zsinatnak kiemelt felelőssége abban, hogy felelős döntéseivel életre váltsa ezeket a gondolatokat és mindent
megtegyen a gyülekezetek megerősítéséért, közösségünk elmélyítéséért és ezzel társadalmi szolgálatunk előmozdításáért.
A Magyarországi Református Egyház szolgálatának fogyó népesség és csökkenő egyháztagság között kell
eleget tennie. A társadalom egészében a rendszerváltás óta eltelt 20 esztendőben a kezdeti lelkesedést követően
kimutathatóan növekszik a csalódottság, és azt is be kell látnunk, hogy egyházunk egyelőre nem találja örök
érvényű örömüzenetével az utat az emberekhez, és a közélet formálásában sem használja ki maradéktalanul lehetőségeit. Az egyház folyamatos megújulásának vágyában sokan osztozunk. Határait tudatosító, küldetésében,
bizonyságtételében megerősödött, a feladatát tisztán meghatározni és végrehajtani képes egyházat szeretnénk,
amely megbecsüli szolgálattevőit és belső életével, megnyilvánulásaival Isten szeretetéről tesz bizonyságot.
A Szentlélek megújító erejéből élő közösségeink, elkötelezett egyháztagjaink és feladatukat magas szinten
végző intézményeink jelentik ugyanakkor ma is azt a hátteret, ami lehetőség és feladat is egyben arra, hogy a
felelősen átgondolt és közösen kitűzött céljaink megvalósításán fáradozzunk. Éppen ez a gazdagság kötelez minket arra, hogy Isten előtti hálával, legjobb tudásunk és belátásunk szerint határozzuk meg azt az utat, amelyen az
elkövetkezendő években járni akarunk.
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Kálvin évében nem feledkezhetünk meg mindeközben arról, hogy erőforrásunk és elsődleges feladatunk az
Isten igéjének hirdetése. „Tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket” (1Kor 1,21).
Igehirdető szolgálatunk megújítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy felismerjük a ránk váró feladatokat és
„a szeretet által munkálkodó hit” közösségében erőt merítsünk azok megvalósításához.

Főhangsúlyok
A XIII. Zsinat – az egyház missziójának segítése érdekében – munkáját az alábbi szempontok és hangsúlyok
mentén szervezi:
1.

2.

3.

Az egység építése, munkálása
A magyar református egység kihirdetése következményeként szükséges a meglévő közös gondolkodás támogatása és új területeken való beindítása. A Kárpát-medencei egység megélése mellett
további lépések szükségesek az MRE-n belüli egység megélésére és megjelenítésére. Az egyház hitelessége, missziójának hatékonysága és működésének ésszerűsítése múlik belső egységünk megvalósításán.
Az egyház közösségeinek erősítése
Minden kommunikációnál és külsőleges erőfeszítésnél többet mond és lényegre mutatóbb református keresztyén közösségeink – elsősorban is gyülekezeteink, de intézményeink is –, közösségünk
élete és életmegnyilvánulása. Közösségeinknek érezniük és tapasztalniuk kell, hogy az egyház legfőbb döntéshozó testülete is e lényegi kérdéssel foglalkozik. A református közösségek támogatása,
új struktúrák megfontolása a ciklus egyik fő feladata az egyház alapvető küldetése betöltése érdekében. Élő közösségeiben él az egyház!
A presbiter-zsinati elv érvényesítése, megerősítése
A kényszerű külső hatások és belső gyengeségek református egyházszervezetünk csorbulásához
vezettek. Az egyház szolgálatának kiteljesedése csak a nem-lelkészi és lelkészi munkatársak és tisztségviselők közös felelősségvállalásával valósulhat meg. Az egymásra figyelő, egymást munkatársként elfogadó nem-lelkészi és lelkészi közösségben az egyházfegyelem gyakorlása is megvalósulhat,
hogy mindenek szép ékes rendben menjenek.

A főhangsúlyok megjelenítése az alábbi feladatokban, az egyház szolgálatának fejlesztése elképzelhetetlen a
teológiai, tanulmányi munka erősítése nélkül. A tanfegyelem megszilárdításával és a közösségeinket, híveinket
foglalkoztató kérdésekben megfelelő, biblikus útmutatás adásával küzdhetünk csak az egyházunkat is gyengítő,
elbizonytalanító külső és belső folyamatok, a relativizmus ellen.
A ciklus zsinati munkája e három pont köré csoportosul. Feladatok, célok, projektek csak e három pont ös�szefüggésében határozhatók meg. A Zsinat előtt álló feladatok közül annak van prioritása, amelyik több ponthoz
egyszerre kötődik.

Feladatok1
A Zsinat a fenti hangsúlyokon belül a következő fő feladatokat tervezi elvégezni, megvalósítani a XIII. ciklusban. Az
egyes feladatok részletezését, ágazati kibontását a bizottsági munkatervek foglalják majd össze.

1

A feladatok között csak azokat említjük, amelyek a Zsinat szintjén prioritások. Ezek mellett további fontos ügyek
és feladatok a bizottsági előterjesztések részei. Ezek az előterjesztések is a zsinati munka részei, de valamiképpen inkább a kibontása a következőkben felsorolandó zsinati feladatoknak.
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1.

(egyház-szociológiai) Felmérés(ek) készítése a helyzetünkkel való szembesülés és az előttünk álló
feladatok megoldása érdekében (hittanoktatás, vagyoni helyzet, társadalmi, gazdasági változások,
stb.).
			 Meg kell ismernünk a bennünket körülvevő világ mérhető változásait, valamint ezek egyházra gyakorolt hatásait. Az eltelt 20 év egyházi életünkben tapasztalható változásainak is számos mérhető komponense van, amelyek megismerése nélkülözhetetlen egy szervezettebb, koncentráltabb egyházi szolgálat megfogalmazásában és megvalósításában.
A 2012 őszén a Zsinat által elfogadott munkaterv szerint folytatódott a kutatás 2013-ban, elsősorban az egyházban rendelkezésre álló statisztikai adatok összegyűjtésével. Az adatok – nem
egészen zökkenőmentes – összegyűjtését követően a Károli Egyetem munkatársai elektronikusan rögzítették azokat. Ezt követően megkezdődött, az egyház-szociológiai kutatást felügyelő,
segítő bizottság útmutatásai alapján és az Egyházi Jövőkép Bizottsággal való egyeztetés mellett, a 400 egyházközséget megkereső kérdőíves felmérés előkészítése. A telefonos megkérdezésen alapuló felmérés, alapos előkészítés után, 2014 tavaszán kezdődött. A folyamat következő lépése a különböző feltételeknek megfelelő 8 település és református közössége átfogó
felmérése 2014 nyarán a Károli Egyetem oktatói és hallgatói táborozásán.

2.
		

A magyar református énekeskönyv összeállítása és kiadása.
A megújított Kárpát-medencei – vagy még szélesebb átfogásban a diaszpórára is kiterjedő – énekeskönyv két fő célja, hogy a közösségi (missziói) alkalmakra és az istentiszteletekre is alkalmas énekanyagot adjon a gyülekezetek kezébe. Tartalmazza egyrészt a széles körben énekelt és közismert énekeket,
de egészen a reformáció századáig visszanyúlóan tartsa meg a kapcsolatot a magyar reformátorok és
hitvalló elődök hitét hordozó énekekkel.
A munkáról a Zsinat két beszámolót is hallhat a napirend részeként.

3.
		

A református közoktatási rendszer újragondolása, erősítése, ezzel összefüggésben pedig a református felsőoktatás újragondolása.
Az elmúlt esztendőkben kialakult és jórészben megszilárdult református közoktatási rendszer javítására, az eddigieknél komolyabb és mélyebb egyházi integrációjára több elképzelés is ismert. Egyházunk megerősítése, oktatási intézményeink fejlesztése és az oktatási munka egyháziasabbá tétele egymást segítő folyamatok. Az előttünk álló időszakban oktatási rendszerünk tudatos végiggondolására,
fejlesztésére van szükség.

Az elmúlt hónapokat alapvetően határozta meg az állami közoktatás rendszerének alapvető
átalakítása, ami jelentős kihatással volt a református intézmények működésére, életére. A bizonytalanságok és kiszámíthatatlanságok ellenére elmondhatjuk, hogy a református oktatási
rendszer összességében tovább erősödött.
A Református Pedagógiai Intézet (RPI) működése az elmúlt két évtizedben változó hatékonysággal elégítette ki a református közoktatási intézmények és fenntartók által megfogalmazott
igényeket. A református felsőoktatás és a közoktatás között az együttműködés szinte alig alakult ki. A MRE Zsinata azzal, hogy az RPI működtető szervezeteként határozta meg 2013 áprilisában a Károli Gáspár Református Egyetemet (KRE), az RPI és a KRE, valamint a református
felsőoktatás és a közoktatás együttműködését kívánta erősíteni.
		 2013. október 1-jével tisztázódtak az új finanszírozási szabályok, ami lehetővé tette az ágazati belső normák újragondolását. A Zsinat 2013. november 14-én átfogó módosítást hajtott végre
a református hittanoktatási törvényen, november 15-én módosította a református közoktatási
törvényt, illetve elfogadta a református felsőoktatási törvény módosítását első olvasatban (a
második olvasat tárgyalására 2014. április 23-24-én kerül sor). E jogszabályi változások 2014.
szeptember 1-jével lépnek hatályba.
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		 2013. szeptember 1-jével az állami iskolák 1., 5., valamint a hat évfolyamos gimnáziumok 7.
évfolyamán bevezetett kötelező erkölcstan helyett választható református hit- és erkölcstan
szervezésével kapcsolatos adminisztrációt a Zsinati Tanács november 19-én országos szintre
telepítette, így december 1-jétől mintegy 900 hittanoktató csoportdíjának kifizetését közvetlenül a Zsinati Hivatal teljesíti.
Felsőoktatás
Még az előző zsinati ciklus határozott úgy, hogy hatékonyabb lépéseket kell tenni a református
felsőoktatási intézmények közötti együttműködés fokozására. Az új állami felsőoktatási törvény (NFTV) és az elmúlt esztendőben a kormányzat által megkezdett felsőoktatás finanszírozás drasztikus átalakítása hatásainak kezelése mellett, felsőoktatásunknak reagálnia kell az
egyház változó képzési igényeire is. 2012 nyarán az évközben bejelentett, visszamenőleges
hatályú állami pénzügyi elvonások felgyorsították az évekkel ezelőtt megkezdett, de többször
megtorpant közös gondolkodást. A fenntartóknak az intézmények bevonásával többek között
olyan kérdésekre kell választ találni,
–
hogy szükséges-e és fenntartható-e 4 db lelkészképzést végző intézmény a Magyarországi Református Egyházban, ill. összesen 6db a Magyar Református Egyház
közösségében?
–
hogyan lehet intézményeinket megfeleltetni az egyre szigorodó akkreditációs feltételeknek?
–
milyen ésszerűsítések és képzések szükségesek a világi képzést is nyújtó Károli
Gáspár Református Egyetemen, ill. a Debreceni Hittudományi Egyetemen?
–
mely szervezeti forma a leghatékonyabb az egyház igényei szerinti képzések folytatásához?
		 Az elmúlt időszakban több megoldás is körvonalazódott a felsőoktatási intézmények együttműködésére.
		 Az egyik szerint elgondolható egy olyan átalakítás is, amely egy intézményben integrálja a
lelkészképzést és esetleg más hitéleti képzéseket, míg a világi képzéseket külön intézményben
valósítja meg.
		 Egy másik elgondolás a különböző képzési feladatok mentén működtetné tovább a rendszert, elválasztva egymástól a lelkészképzést, a specializációs képzést és a lelkésztovábbképzést.
		 Akár mindezekkel együtt elképzelhető egy szélesebb körű integráció, bevonva más, protestáns intézményeket is a rendszerbe.
		 A külső, finanszírozási nyomás enyhülésével a szervezeti együttműködés módozatairól való
gondolkodás is alábbhagyott, a közös gondolkodás a református felsőoktatási törvény előkészítésében folytatódott, ennek eredményeit a Zsinat külön napirendi pontként tárgyalja.
		 Köznevelési, közoktatási rendszerünk és felsőoktatásunk dialógusa elkerülhetetlen, és ennek elérése érdekében egyre több ponton kezd együttműködés kibontakozni közoktatási intézményeink és a református felsőoktatás között (pl. felvételi tájékoztatás, képzések). Egységes
református oktatási rendszerben gondolkodva azonban további határozott és összefogott lépések megtételére van szükség.

4.

Az egyházközségek működésének, fenntartásának áttekintése (pl. az önfenntartás erősítését segítő
projektek bevezetése) – ezzel összefüggésben a lelkészek javadalmazási rendszerének és szupervíziójának végiggondolása.
A megkezdett munka részeként szükséges az elmúlt 20 esztendő változásai által kialakult helyzethez igazítani egyházközségeink működését, értve ezalatt társadalmi beágyazottságuk, jogi státuszuk,
gazdasági és vagyoni helyzetük áttekintését. Méltósággal és tisztességgel kell készülnünk az elfogyó
közösségek közötti munka lezárására, míg új lendület és új formák megtalálása szükséges az új közegbe került emberek közösséggé formálásához. Mindebben különösen is nagy jelentősége van igehirdetésünk megújításának, erősítésének.
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A szerteágazó problémakörrel elsősorban az Egyházi Jövőkép Bizottság foglalkozik. A Bizottság által 2013-ban széles körben elindított belső egyházi párbeszéd során reméljük, hogy előkerülnek azok a szempontok, tényezők, amelyek meghatározzák majd közös gondolkodásunkat
az egyház jövőjéről való gondolkodásban. A Bizottság beszámolójában olvashatunk az elvégzett munkáról és a megkezdett munka irányáról és céljairól.
		 Időközben a Zsinat megindította az MRE missziói stratégiája kidolgozásának folyamatát is,
amelynek egyik célja egy új missziói törvény megalkotása. Az MRE missziói stratégiája megalkotása céljával egy konzultációs sorozatot kezdett a Missziói Bizottság 2013 februárjában.
Több munkamegbeszélés után 2013 szeptemberében került megrendezésre az első Missziói
Nap, melyen 8 műhelycsoport dolgozott, keresve az egyház missziói megújulásának lehetőségeit.
		 A Missziói Bizottság áttekintette a Missziói Nap szakmai műhelyei munkáját, és a 2013 no
vemberében a Zsinat elé terjesztette kérését, amiben az MRE missziói stratégiája és a missziói
törvénye átgondolására kért felhatalmazást, amit szakmai tanácskozásokon kíván kidolgozni.
A Zsinat felhatalmazása alapján 2014-ben a missziói stratégia és missziói törvény megalkotásának folyamata az Egyházi Jövőkép Bizottsággal való szoros együttműködésben folytatódik.
Ennek nyomán a megkezdett konzultációsorozatban a két folyamat már egyeztetve jelenik meg.
A 2. Missziói Nap után 2014 tavaszán 18 konzultációt szervezünk azzal a céllal, hogy megfogalmazzuk azokat a javaslatokat, melyet széleskörű egyházi párbeszéd után ősszel az EJB és
a Missziói Bizottság közösen terjeszt a Zsinat elé. Az együttműködésben kiformálódott közös
dokumentum a következő alapokat fektette le:
Küldetés
Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban.
		 Az egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház közössége arra hívatott,
hogy Isten országának jele, előíze és munkálója legyen a világban, azáltal, hogy gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele által Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban és
tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének keretet adó struktúra, eszköze és
hordozója kell legyen az evangélium értéket, identitást és közösséget teremtő közvetítésének
(„kommunikációjának”). /Forrás: EJB 1. Előterjesztése/
Jövőkép
Célunk, hogy a következő évtizedekben a Magyarországi Református Egyház a szekularizálódó, individualizálódó, társadalmi feszültségekkel küzdő és összetételében változó magyar
társadalomban Isten szeretetét, igazságát és kegyelmét hirdesse meg, mutassa fel és tegye
tapasztalhatóvá.
		 Ezért egyházunk erős elhivatottságú, keresztyén spiritualitást megélő, kreatív egyháztagok,
lelkipásztorok (nők és férfiak) szolgálata által folyamatosan megújuló, egymást elfogadó, egységben és más felekezetekkel ökumenikus együttműködésben, szolgáló közösség kíván lenni.
1.
Erősítjük a missziói identitást a gyülekezetekben (a lelkészképzés és lelkésztovábbképzés, a presbiterképzés és gyülekezeti munkatársképzés területén).
2.
Kidolgozzuk és érvényesítjük a missziói szempontokat a gyermekek és ifjúság felé
nyíló szolgálatban.
3.
Erősítjük intézményeink református missziói identitását.
4.
Spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatást nyújtó országos hálózatot
építünk ki a lelkészek és a gyülekezetek egészségének támogatására.
5.
Tudatosítjuk Isten Országa értékrendje megélésének fontosságát: a társadalom átalakulásából és értékrendjének változásából fakadó kihívásokra keresztyén válaszokat kínálunk fel.
6.
Megvizsgáljuk az új info-kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeit, újratervezzük és megújítjuk a kommunikációnkat a társadalom eléréséhez.
7.
Kidolgozzuk az MRE – missziói elhívását támogató, közegyházi működését hatékonnyá tévő – szerkezeti megújításának alternatív koncepcióit.
8.
Az őszinteséget, átláthatóságot, a nagyobb bizalmat és egymás iránti felelősség
aktívabb felvállalását támogató rendszert hozunk létre egyházunk közösségében.
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Az egyházon belüli együttműködések elősegítése, szempontjainak meghatározása (pl. intézmények
átalakításánál).
Az elmúlt években végzett munka meghatározó eleme volt az együttműködésekben rejlő lehetőségek
kihasználása a közösség építése és a hatékonyság növelése érdekében. Ennek továbbvitelére van szükség az egyházra váró feladatok megfelelő elosztásával, de immáron a magyar reformátusság egészére
tekintettel és egyben törekedve pl. az evangélikus egyházzal való közelebbi egyeztetésekre.

Az oktatás területén a Zsinat által elhatározott intézményi együttműködés a Károli Egyetem és
a Református Pedagógiai Intézet integrációja. Ezt kiegészítve új alapokra került a napokban az
RPI és a Kálvin Kiadó együttműködése is. A nemrégiben aláírt megállapodás szerint a jövőben,
az RPI megbízásából, a Kiadó adja ki az MRE hittan kerettanterve szerint az RPI által készített
tankönyveket. Ettől a lépéstől jelentősen tisztul az RPI tevékenysége és közegyházi szinten
csökkennek a párhuzamosságok, legalábbis a könyvkiadás terén. A változás mindazonáltal
nem egyszerű, különösen is a folyamatosan változó állami tankönyvkiadási és -terjesztési helyzet miatt.
		 Az intézmények közötti együttműködés és az országos közegyházi struktúra szolgáltató
funkciójának egyik új megjelenése volt a már több, mint egy éve működő szeretetszolgálati
monitoring rendszer. Az elmúlt esztendőben is több lényeges döntésnél tudott használható segítséget adni a monitoring rendszer, és nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy a szeretetszolgálati
intézmények megbízhatóbban működjenek.
		 A tavaly elfogadott új gazdálkodási törvény az elmúlt esztendők egyik legjelentősebb változása az egyházközségek, intézmények életében. Az állami szabályzók tavalyi jelentős megváltozása, valamint az egyházi gazdálkodási törvény több ponton való elavulása miatt szükségessé vált módosítás bevezetése érdekében több egyeztetésre is sor került már. Hamarosan
szakmai nyílt napok és szakemberek számára szervezett képzések is segítik majd a törvény
alkalmazóit.
		 E ponthoz is, de az ezt megelőző feladat megvalósításához is tartozik, hogy az MRE több
igen kedvező feltételű szolgáltatást (pl. áram, gáz) és árucikket (pl. szoftver) biztosít az egyházközségek és intézmények számára közös beszerzési rendszerén keresztül. Az ezeket igénybevevők jelentős megtakarításokat érhetnek el működési költségeikben. Részletes információ
– regisztráció után – a szoftver.reformatus.hu címen érhető el.

6.

A Magyar Református Egyház erősödése érdekében szükséges lépések felderítése és megtétele.
Ebben a munkában különösen is fontos az egyházi szolgálat különböző szolgálati területei, a különböző szakterületek közötti együttműködés elmélyítése. Saját belső jogalkotásunkban, egyházi életünk
megannyi konkrét megnyilvánulásában pedig az egységből fakadó új keretekre való figyelemre van
szükség.
Az elmúlt hónapokban is több, a magyar református egységet erősítő, fejlesztő tanácskozásra,
eseményre került sor. Mindezek közül kiemelkedik az elmúlt nyáron (2013. június 28.) Debrecenben tartott közös Zsinat, amelyet a Heidelbergi Káté első kiadásának 450 éves évfordulójára
hívott össze a Generális Konvent. A tanácskozás elfogadta a Káté, közös munkával készített,
átdolgozott magyar fordítását, amelyet a Magyar Református Egyház minden részegyházában
használunk. A Káté szövegének közös elfogadása újabb megerősítő lépés a teljes istentiszteleti egység és közösség kibontakozása felé.
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Megalakult a Református Káté Bizottság
A bizottságot, amelybe minden egyházkerület delegált tagot, 2012-ben a Generális Konvent
szombathelyi ülése hozta létre egy hitoktatás szempontjait figyelembe vevő református káté
elkészítésére. A 2013. április 10-i alakuló ülésen a közös munka alapelveiről folyt egyeztetés
és döntés született a magyarországi és külföldi református egyházakban használatban lévő
káték felméréséről. A bizottság elnöke Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati teológiai tanszékének vezetője lett. A Generális Konvent határozatát előkészítő
javaslat értelmében a bizottság megbízatása a „hitvallásaink szellemében megírt, a mai kor
nyelvezetén újrafogalmazott, a konfirmációi oktatásban jó alkalmazható” káté elkészítésére vonatkozik.
Az egység felé vezető egyéb lépések
A GK Liturgiai Bizottságában tovább folynak a közös istentiszteleti rendtartás előkészületei. Az
Énekeskönyvi Bizottság, amely külön jelentést is terjeszt a Zsinat elé, pedig megfontoltan halad
az új magyar református énekeskönyv összeállításával. Mindkét feladattal 2017-ig vállaltunk
elkészülni.
		 A Magyar Református Egyház szervezeti összhangjának megvalósulását segítheti elő a GK
Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottságában megkezdett munka a Kárpát-medencei egyházi választási törvények egységesítéséről. Jelenleg a különböző törvények összehasonlító elemzése
és a közös szempontok kidolgozása van folyamatban. A Bizottság az idei, július 10-11-re tervezett, sepsiszentgyörgyi GK ülésre terjeszti be első érdemi beszámolóját a témában.
Ifjúsági együttműködés
A Generális Konventtel szorosan együttműködő Ifjúsági Fórum minden évben 2 alkalommal
találkozik. Célja, hogy lássuk egymás munkáját, tudjunk egymás jó példáiról és így segítsük
is egymást a fiatalokért végzett munkánkban. Azon túl, hogy egyeztetjük óráinkat, hogy kinek, mikor, milyen programja lesz az évben, tartalmilag is közelítjük programjainkat. Minden
találkozónak van egy képzési része, ami segít abban, hogy ritmusban maradjunk azokban a
kérdésekben, amik a fiatalokat meghatározzák és így tisztábban lássuk, hogy milyen módon a
legcélszerűbb Isten igéjével feléjük fordulni. Közös programjai az imaéjjel, bibliaismereti verseny és a Csillagpont találkozó köztes éveiben mindig más ifjúsági rendezvényt jelölünk meg,
amin mindenki igyekszik ott lenni, ezzel is közelítve egymáshoz a Kárpát-medencei fiatalságot.
Az együttműködés célja:
–
közösségépítés, egymás megismerése
–
kapcsolatépítés
–
összefogás a fiatalokért
–
az összes szervezet, teológia és egyházkerület ifjúsági programjainak éves egyeztetése, hogy az egymásra szervezést lehetőleg elkerülve a fiatalok minél több helyre
eljuthassanak Kárpát-medence szerte
–
tanulás egymástól, tapasztalatátadás, jó példák megosztása, alkalmazása
–
Kárpát-medencei szinten összefogva közös programok szervezése (pl. Bibliaverseny, imaéjjel, konfi+ konferencia, Csillagpont, határon túli találkozók)
Együttműködésünk az utóbbi pár év változásai miatt egyházunk jövőjére nézve szükségszerű,
hiszen a mobilizációs folyamat aminek részesei a fiataljaink egész Kárpát-medencében még
mindig erősödő tendenciát mutat. Megfigyeltük és tapasztaljuk, hogy az egyházunktól való
lemorzsolódás a fiatalok körében a legnagyobb arányban akkor történik meg, amikor egyik
helyről a másikra vándorolnak, jelentsen ez akár tanulást akár munkát. Ennek érdekében igyekszünk, olyan szorosra fűzni egymás között a kapcsolatot, hogy a fiataljaink bár hol is legyenek
a Kárpát-medencében megtalálják azokat a kapukat, lehetőségeket, amin keresztül csatlakozhatnak egyházunkhoz.
		 Szintén itt kell megemlítenünk a közös felelősségvállalást megjelenítő Kárpát-medencei
Közoktatási Alap gyűjtését, amelynek köszönhetően több, mint 20 millió forinttal támogatták a
magyarországi református iskolák és fenntartóik, valamint a Generális Konvent a nem magyarországi református iskolák működését.
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A Kárpát-medencei együttműködés keretében megvalósult néhány idei találkozó, program:
2014. január 15.
GK Református Káté Bizottság (Berekfürdő)
2014. február 3.
GK Operatív Testület (Budapest)
2014. február 12–14.
Kárpát-medencei oktatási tanácsosok találkozója
a Közoktatási intézményvezetői és fenntartói
konferencia keretében (Berekfürdő)
2014. február 13.
Kálvincsillag szerkesztőségi megbeszélés (Mályi)
2014. február 20.
GK Liturgiai Bizottság (Budapest)
2014. február 22–23.
BORUM – Kárpát-medencei Református Borászok
Találkozója (Sárospatak)
2014. február 24–26.
Kárpát-medencei ifjúsági fórum (Mályi)
2014. március 6.
GK Liturgiai Bizottság és RRE Liturgiai Bizottság
találkozója (Nagyvárad)
2014. március 7–8.
GK elnökségi ülés (Beregdaróc)
2014. március 17.
GK Operatív Testület (Debrecen)
2014. április 6–8.
Kárpát-medencei missziói diakóniai vezetői konferencia
(Berekfürdő)
2014. április 10.
GK Operatív Testület (Debrecen)

7.
		

Az önkéntes szolgálat fejlesztése, feltételei biztosítása.
Egyházunkban nagy hagyományai vannak az Isten iránti hálából fakadó, belső indíttatású önkéntes
szolgálatnak, és a jövőben fontos, hogy közösségeinknek erre a kincsére és erejére tudatosabban
figyeljünk. Fontos, hogy a szolgálat örömét és felelősségét minél többen magukénak érezzék, vállaljanak feladatot a közösségért. Az önkéntes szolgálat ethoszának megerősítéséért az egyháznak biztosítania kell a megfelelő feltételeket, hogy akit Isten belsőleg indít, külső elhívást is kapjon a szolgálatra
(megszólítás, megbecsülés, az önkéntesség pénzügyi feltételeinek biztosítása).
A Magyar Református Szeretetszolgálat megalakulása óta számos esetben mobilizált önkénteseket, melyek közül néhány kezdeményezés külön projektté szélesedett. 2011-ben időszerűnek
tűnt, hogy a már meglévő programok, továbbá a közegyházban élő más, önkénteseket mozgósító programok (pl. Önkéntes Diakóniai Év) egy koordinációs ernyő alatt fussanak össze, így az
MRSZ 2011. szeptember 1-jével elindította az önkéntes mobilizációs munkaág megszervezését.
Önkéntes-műhely megbeszélései, önkéntes fórum
Az önkéntes műhely keretében az elmúlt hónapokban is tovább folyt a munka. Több alkalommal hívtuk közös gondolkodásra, beszélgetésre azon intézmények, alapítványok, egyesületek,
szervezetek vezetőit, munkatársait, akik a Református Egyházon belül önkéntesekkel foglalkoznak, vagy a jövőben tervezik azt. Fontos cél, hogy kialakuljanak és megerősödjenek az együttműködési rendszerek a témában.
Szeretethíd – Kárpát-medencei református önkéntes napok
Minden év májusában, a Szeretethíd két napján, a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Kárpát-medence minden területén munkálkodnak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési
vagy ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. 2013 májusában több mint 16 000 önkéntes mozdult meg a Kárpát-medencében
azért, hogy segítsen a környezetében élőkön.
Csillagpont
Egyházunk másik nagy önkénteseket megmozgató programja a Szeretethíd mellett a Csillagpont, melynek szervezésében, megvalósításában több száz önkéntes vett részt minden alkalommal. Így ezt a találkozót – egyedülálló módon a hasonló fesztiválok között – fiatalok szervezték fiataloknak.
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Önkéntes Diakóniai Év (ÖDÉ) Programiroda
A Programiroda 1997 óta a hosszú távú önkéntes szolgálat lehetőségét mutatja fel fiatal felnőtteknek (18–30), akik Istennek és felebarátjaiknak szeretnének szolgálni. Az önkéntes szolgálatban a fiatalok egy olyan lelki utazásban vehetnek részt, melyben saját magukról, a világról és
Istenről tanulhatnak, és amely életeket formál.
Szeretetháló – református önkéntesek honlapja
A 2013-as év nyarán elindult a református önkéntes honlap, a Szeretetháló. Az oldal mind az
önkéntesek, mind a fogadószervezetek számára megkönnyíti a kapcsolatteremtést, a lehetőségek megtalálását. Abban kíván segítséget nyújtani, hogy az önkéntesek tudjanak böngészni a
feltöltött feladatok között szerte a Kárpát-medencében, és megtalálhassák azokat a számukra
testhezálló munkákat, amiben szívesen végeznének szolgálatot. Ez a keresés a fogadószervezetek igényeit is segíti a másik oldalon.
www.refonkentes.hu vagy www.szeretethalo.hu
Hírlevél
2010 óta kéthetente megy ki hírlevél az önkéntességgel kapcsolatos aktualitásokkal, mely közel
2000 emberhez jut el.
MRSZ programok
Folyamatosak azok az akciók, kampányok, rendezvények, melyeknél önkéntesek segítségét
kéri az MRSZ. Mind a budapesti, mind a debreceni irodának van egy növekvő számú, állandó
önkéntes köre, akikre mindig lehet számítani. Néhány példa a feladatokból: gyerekek táboroztatása, borítékolás, adománygyűjtés, ételosztás, rendezvényeken megjelenés.
		 A 2013-as dunai árvíz során több mint 500 önkéntest mozgósított a Szeretetszolgálat.
Nyári önkéntes lehetőség
Minden nyáron meghirdetjük fiataloknak azt a programot, aminek keretében egy-két hetet eltölthetnek valamelyik református intézményben. Idősek vagy fogyatékkal élők otthonában az
ország számos pontján volt lehetőség arra, hogy új élményeket és tapasztalatokat szerezzenek
a fiatalok, miközben segítséget nyújthatnak szolgálatukkal.
50 órás iskolai közösségi szolgálat
Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat lebonyolításában segítséget nyújtottunk oktatási és szociális intézményeink részére. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást küldtünk ki az intézményeknek.
Segítettünk a szolgálati helyeket kereső középiskoláknak a keresésben, és a Szeretetszolgálat
is programokat kínált, hogy a diákok is be tudjanak kapcsolódni azokba.

8.

A cigányok és a társadalom perifériájára kerültek közötti szolgálat szempontjainak meghatározása,
valamint a feladatok körülírása.
A rendszerváltás óta eltelt időben még nem tudtunk megfelelő hozzáállást kialakítani és megoldásokat
kidolgozni a cigányok közötti szolgálat szervezet formában való megvalósítására. Az egyházunkban
elszórtan fellelhető jó ötletek és gyakorlatok összefogására és az érintettek teljes értékű bevonásával
új módszerek, javaslatok kidolgozására van szükség.
2012 decemberétől 2013 áprilisáig gyülekezeti cigánymissziós felmérés zajlott egyházunkban.
A kérdések előkészítését és kiértékelését Hámori Ádám, a KRE-TFK szociológusa végezte.
A felmérés kérdéseit a lelkészértekezleteken válaszolták meg a lelkipásztorok, ami lehetőséget adott Dani Eszter missziói irodavezetőnek a cigánymisszió fontosságának felmutatására,
cigánymissziós előadások tartására.
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		 A felméréssel párhuzamosan számos tanácskozás és műhelymunka folyt a cigánymissziós
stratégia megfogalmazása céljával. Március 28-án nyilvánossá vált egyházunk cigánymissziós koncepciójának első változata. A dokumentumot április 8-án megtárgyalta és elfogadta a
Református Cigánymissziós Tanács, majd két nap múlva, április 10-én az esperes-gondnoki
értekezleten került bemutatásra. Április 25-én a Zsinat elfogadta a Magyarországi Református
Egyház cigánymissziós szolgálatának koncepcióját.
		 Október 25-én az MRE Zsinati Hivatalában a Református Cigánymissziós Tanács elfogadta
az MRE cigánymissziós szolgálatának koncepciójához tartozó cselekvési terv munkaanyagát.
November 14-én egyházunk Zsinata elfogadta a cigánymissziós stratégia megvalósításának
ütemtervét, s egyúttal – mert a testület bevégezte feladatát – megszüntette a Cigánymissziós
Tanácsot.
HEKS támogatás a cigánymisszióban
Szeptember 5-én a Zsinati Hivatalban ünnepélyes keretek között megállapodás született a
HEKS, a Svájci Evangélikus Egyházak Segélyszervezete és az MRE partnerségi együttműködéséről. A HEKS-szel való együttműködés koordinálásának feladatával Dienes Petra állt munkába
projekt-koordinátorként. 2013 őszén a már folyamatban lévő Vilmányi HEKS által támogatott
projekt mellett, két újabb gyülekezet kapott támogatást (Büssü, Bp. Salétrom utcai ref. gyülekezet) a HEKS-től a cigánygyerekek között végzett szolgálatához. Decemberben a HEKS pályázati
rendszere elkészült, és meghirdetésre került, amire hat gyülekezet adta be pályázatát.
Legjelentősebb konferenciák, képzések
Május 23-tól 25-ig Mályiban, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Mécses Központjában
alternatív cigánymissziós konferenciára került sor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és
az MRE Missziói Irodája közös szervezésében.
		 Július 23–27. közötti Csillagpont Fesztiválon, Mezőtúron, az MRE cigánymissziója önkéntes
gyülekezeti tagok és a Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatóinak részvételével
önállóan is bemutatkozott.
		 2013. november 20. és 22. között a Missziói Iroda szervezésében cigánymissziós lelkésztovábbképzés zajlott Berekfürdőn 25 résztvevővel, melyre a magyarországi résztvevők mellett a
Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek a cigánymisszióban aktív munkatársak.
		 Február 14. és 16. között „Hogyan kezeljük a gyermektrauma okait és következményeit?”
címmel rendezett a MRE és az amerikai Presbiteriánus Egyház közösen konferenciát Berekfürdőn. A találkozón összesen hatvan határon innen és túlról érkezett segítő szakember, szociális
munkás, nevelőszülő, tanár, pszichológus, gyermekotthonban dolgozó vett részt.
		 Februárban elindult az egymásra épülő 4 alkalmas Cigánymissziós munkatársképző tanfolyamsorozatunk, ami a cigány gyermekek, fiatalok és közösségek felé szolgáló gyülekezetek
munkatársai kompetenciáinak fejlesztése céljából jött létre a Missziói Iroda szervezésében 20
fő számára. Az egymásra épülő képzések gyakorlati tudást nyújtanak a közösségfejlesztés,
csoportmunka, tapasztalati tanulás, játék- és élménypedagógia, és rendezvényszervezés módszerein keresztül a résztvevőknek.
		 Április 12-én Országos Cigánymissziós Találkozót és Imanapot szerveztünk Budapesten a
Káposztásmegyeri Református templomban, Megbékélés – Egészség – Reménység címmel. A
Találkozó nagyon jó alkalmat biztosított az ország különböző pontjaiból, sőt, határon túlról érkezett, nagyrész cigány származású résztvevőknek, a bizonyságtételek által való erősödésre, a
közös ünneplésre. Április 12-én indult el hivatalosan a reformatus.hu honlapon a Missziói Iroda
által működtetett Cigánymissziós oldal.
Protestáns együttműködés
2014 január végén a Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában megjelent a TÜKÖR, a
magyarországi protestáns egyházak cigánymisszióinak negyedévente megjelenő lapja, melyben együttműködünk az evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyházak cigánymissziós képviselőivel.
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Nemzetközi egyházi jelenlétünk erősítése teológiai, tanulmányi munkánk javításával.
A nemzetközi szervezetekben való szerepvállalás hűen tükrözi nem csupán az ökumené iránti elkötelezettségünket, hanem egyházképünket is. Ez különösen sürgető kihívás a Magyar Református Egyház
létrejöttével, amely óhatatlanul érinti Krisztus egyházát, elsősorban is az európai protestáns ökumenét.
Ahhoz, hogy a magyar reformátusságunk értékeit és egyházlátásunkat érvényesíthessük, itthon kell
összefognunk a teológiai munkát azokban a teológiai és társadalmi kérdésekben, amelyek nemcsak
az ökumenikus szervezeteket, hanem minket is érintenek, s jótékony hatásuk lehet saját egyházunk
tanügyi fejlődésére, társadalmi tanításának erősödésére.
Egyházunk továbbra is aktív a testvéregyházi kapcsolatokban és több nemzetközi egyházi
szervezet munkájában. Az elmúlt időszak számos nemzetközi fejleménye közül – a teljesség
igénye nélkül – kiemelendő, hogy évtizedes jó kapcsolatunk a HEKS svájci segélyszervezettel
részben új szempontok alapján és megújult együttműködési területek meghatározásával tovább fejlődik.

A HEKS igazgatótanácsa elfogadta az elkövetkező négy év során hazánkban tervezett támogató jelenlétének súlypontjait és kiemelt programjait rögzítő úgynevezett ország-programot,
amely az átláthatóság és kiszámíthatóság jegyében rendezi a szervezet és az MRE együttműködését. A svájci református egyházak segélyszervezete, a HEKS több évtizede támogatja
szaktudásával és jelentős anyagi erőforrással a Magyarországi Református Egyház (MRE) diakóniai és missziói szolgálatait, gyülekezeti és regionális kezdeményezéseit. Matthias Herren,
a svájci segélyszervezet közép- és kelet-európai referense több látogatást is tett hazánkban az
elmúlt években (http://www.reformatus.hu/mutat/6402/), szakértőkkel és egyházvetőkkel találkozott, hogy előkészítse a HEKS stratégiai újjászervezése részként megvalósuló, a támogatott
területek szakmai testületeivel és az egyházvezetéssel folytatott egyeztetésen alapuló együttműködés új alapjait. Ennek részeként került sor annak az úgynevezett ország-programnak a
kidolgozására, amely az elkövetkező évekre meghatározza a HEKS magyarországi munkáját.
		 A program két együttműködési területre, a cigánymisszióra és a fogyatékkal élőket célzó
kezdeményezésekre összpontosít. A HEKS ezeken a területeken alapvetően gyülekezeti kezdeményezéseket, illetve az ezeket szakmailag támogató eseményeket és képzéseket támogat
majd pályázati rendszerben. A program keretében a HEKS és az MRE külön megállapodást kötött a cigánymisszió területének egyik konkrét célját illetően, ahol egy munkatárs bevonásával
erősíti meg az MRE gyülekezeteinek cigánygyermekek és fiatalok között végzett szolgálatát oktatási és készségfejlesztési projektek támogatásával, melyek építik az együttműködést a cigányok és a többségi társadalom tagjai között. A Zsinati Hivatal Missziói Irodájában alkalmazott
leendő munkatárs a HEKS támogatásával annak cigánymissziós kezdeményezéseit fogja össze
félállásban.
		 A két kiemelt terület mellett a korábbi gyakorlat, a lelkészek közvetlen támogatása helyett
továbbképzéseket és tanulmányi utakat tervez támogatni a HEKS. Az új rendszer lehetővé teszi,
hogy a tervek szerint mintegy ötven millió forintnyi éves támogatás az egyház szolgálatát az
MRE által meghatározott célok mentén hatékonyan mozdítsa elő.
Komoly megtiszteltetés a magyarországi egyházak számára, hogy az Európai Egyházak Konferenciája, a MEÖT meghívására Budapesten tartja következő nagygyűlését 2013 júliusában. A
nagygyűlés feladata az EEK munkájának új alapokra helyezése és ezzel együtt egy új alkotmány
elfogadása. Úgy nagygyűlés tartalmi előkészítésében, mint a gyakorlati megvalósításban tevékenyen részt veszünk. A MEÖT munkatársaként Zsinati Hivatalunk Külügyi Irodája támogatásával végi munkáját a nagygyűlés magyar koordinátora.
		 Munkatársaink, különböző társadalmi missziók és intézményeink képviselői számos nemzetközi szervezet munkájában vesznek részt és/vagy töltenek be vezető tisztséget.
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BESZÁMOLÓ A PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖKSÉG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

1.

Rövid áttekintés (Néhány kiemelkedően fontos esemény)

Az elmúlt évet egy olyan politikai és szakmai környezetben élhettük meg, amelyben minden nehézség ellenére növekedhetett önállóságunk, amire már régóta vágyakoztunk. A nagyobb változások
elkerültek bennünket. Hálásak vagyunk érte, hiszen a nyugalmi állapot mindig több lehetőséget nyújt
az előrehaladásban.
		 A napi élet vonatkozásában szolgálatunk fenntarthatóságának van két olyan kiemelt területe, amelyekkel elengedhetetlenül szükséges a jó együttműködés a szervezeten belül. Az egyik a személyügy,
a másik a pénzügy. Mindkettő szervezeti elemhez utaltsági viszonyban történt bekapcsolásunk. Az
említett osztályokon a hatályos szabályzók, előírások be nem tartása hamar megbosszulja magát.
2013-ban, két évtized után először, a belső ellenőrzés (BEH) átvilágította a HM TLSZ mindhárom
ágának működését. Miután az államháztartási törvény bizonyos pontjai ránk is vonatkoznak, a megváltozott jogszabályi környezetben számos olyan kérdés került napvilágra, amelyre eddig senki sem
gondolt. A legnagyobb problémát a kontrolling körbe történő besorolás okozta. Nehezen eldönthető,
nem tisztázott, hogy a szolgálati ágak önállóságának határai meddig terjednek ki, hol húzódnak.
A hónapokon keresztül zajló egyeztetések után, jogi állásfoglalás következtében, megnyugtatóan
rendeződni látszanak e kérdések.
Az ellenőrzési jegyzőkönyvben javaslatként rögzítésre került egy Gazdálkodási Szabályzat elkészítésének igénye, valamint az SzMSz-ünkben a változások, jogszabályi hivatkozások aktualizálása,
pontosítása (változott a katonák jogállásáról szóló törvény és néhány katonai szervezet neve, valamint
a létszámunk). A Gazdálkodási Szabályzatunk elkészült, a frissített SzMSz-ünk pedig, ha végeztek a
jogászaink vele, rövidesen eljut az egyházak vezetőihez véleményezésre, aláírásra. Az ellenőrzés az
észrevételek, javaslatok mellett megállapította, hogy a HM TLSZ Protestáns Szolgálati Ág működése
megfelel az előírásoknak.
		 A múlt évben kiemelt szerepet kapott az árvízi mentési munkálatokban való részvétel, valamennyi
lelkész a kijelölt alakulat felvonulási körletében segédkezett. Sajtos Szilárd százados, az evakuált civil
lakosság lelkigondozásában vett részt a Református Szeretetszolgálat segítőivel.
Év közben az állomány tagjaiból többen szerepet vállaltak a „Szeretethíd”, a „Csillagpont”, illetve a
„Szélrózsa”programban.
Kötelességemnek érzem jelentést tenni arról a szomorú tényről, hogy Nagy László őrnagy – volt
kollégánk – két évig tartó, a Szolnoki Munkaügyi Bíróságon kezdeményezett bírósági ügye végre
lezárult. Fellebbezésnek helye nincs. Két esztendeje váltunk meg tőle, addig sem erősítette szolgálatunkat. Az ügy folytán személyiségének egy olyan emberi oldalát ismertük meg, amely által megbizonyosodtunk korábbi döntésünk helyességről.
Az előírt éves feladattervet végrehajtottuk, az elöljárói jelentés befogadásra került.
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2.

Személyügyi változások
Az állomány teljes feltöltöttség mellett 10 fő lelkészi (8 fő református, 2 fő evangélikus) és egy adminisztratív szolgálattevővel látta el feladatát 2013-ban.
1.
Jákob János ddtbk. püspök, Budapest
2.
Nánai László őrgy. hivatalvezető, Budapest
3.	Máté Sándor alez. titkár, Budapest
4.
Mészáros László alez. kiemelt vezető tábori lelkész, Budapest
5.
Szabó György alez. kiemelt tábori lelkész, Veszprém
6.
Oláh Emil alez. kiemelt vezető tábori lelkész, Székesfehérvár
7.
Hankóczi Gergely őrgy. tábori lelkész, Kecskemét
8.	Sajtos Szilárd szds. tábori lelkész, Debrecen
9.
Szabó Ferenc sz. fhdgy. tábori lelkész, Pápa (2011. június 15-től)
10.
Dudás Ferenc sz. hdgy. Hódmezővásárhely (2012. szeptember 01-től)
11.
Juhász Tatjána fhdgy. főtiszt, Budapest
+ 1 fő vezényelt

Az állománytáblán szereplő valós létszámon kívül egy fő (munkavégzésre hozzánk vezényelt) munkaerő segítette az adminisztrációs ügyintézést.
A növekvő igénybevétel szorításában kerestük a létszám bővítésének lehetőségét. A jelen szabályzók között egyetlen kitörési pont kínálkozott járható útnak. Több hónapos folyamatos egyeztetés
nyomán felterjesztettünk az önkéntes tartalékos keret terhére egy 7 fős protestáns lelkészi hely kialakításáról szóló kérelmet. Az elképzelés politikai, szakmai támogatást élvez, de mind a mai napig erre
aláírt engedély nem született.
		 Reménységünk azonban, hogy mégis megvalósul a tervünk. Annál is inkább, mert szolgálatunkhoz folyamatosan érkeznek megkeresések, lelkipásztorok érdeklődnek a bejöveteli követelményekről.

3.

Missziók

A napi teendők mellett nagy kihívás a szolgálat számára a missziók ellátása.
Évente 3-4 alkalommal látunk el missziós feladatot hat hónapos váltással (EUFOR, KFOR, ISAF).
		 2013 februárjában járt le Szabó György alezredes szolgálata a KFOR-ban, ugyanott újabb féléves
missziót kezdett augusztusban Dudás Ferenc hadnagy. Az EUFOR-ban januártól Szabó Ferenc főhadnagy látta el készenlétben a lelkészi feladatot. Az afganisztáni szolgálatot Nánai László őrnagy
vállalta és látta el.
Ezeket a missziókat több hónapos felkészítés előzte meg, illetve részben a 2014. évi missziókra is
megtörtént a felkészítés. A hazaérkezők hosszabb szabadságra mennek.
Ennek következtében az itthoni tábori lelkészi szolgálatra időnként csak 5-6 lelkész a hadra fogható. Némely időszakban nagy kihívás megfelelni a felénk megnyilvánuló elvárásoknak, hiszen az egész
országot lefedve kell végeznünk egyházi szolgálatokat, előadásokat, ünnepi megemlékezéseket.
		 Lezárt missziók 2013. december 31-én: 36.
Folyamatban lévő (átnyúló) missziók 2013. december 31-én: 1.
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4.

Külkapcsolatok
Részt vettünk az évenként megrendezésre kerülő, Berlinben tartott, európai protestáns vezető tábori lelkészek konferenciáján. A konferencia résztvevőit meghívtuk a 2014 novemberére tervezett, 20.
éves évforduló alkalmából szervezett ünnepi istentiszteletünkre, közös konferenciára, Budapestre.
Évek óta szervez a Protestáns Tábori Püspökség katonai „zarándoklatot”. Az emlékutak célja, hogy
protestáns történelmi múltunk gyökereit megkeressük, és azt megismertessük a protestáns katonákkal, felkeresve azokat a földrajzi helyeket, amelyek kiemelkedő szerepet játszottak a reformációban.
Lakóhelyük vagy munkásságuk területén felidézünk neves reformátorokat, akik bátor kiállássukkal
segítették a protestáns tanok védelmét. 2013-ban a francia „Mejannes de Clap”-i Nemzetközi Protestáns Katonai Konferencia résztvevőiként, a hugenották áldozatos élete került a középpontba. Hazafelé Olaszországban valdens emlékhelyeket látogattunk meg. A Honvédelmi Minisztérium utunkat a
buszköltség átvállalásával és a szervezők napidíjának fedezésével támogatta. A zarándoklaton részt
vevő állomány maga fizette szállását és étkezési költségeit.

5.

Továbbképzések

Kettős jogállásunkból fakadóan, mindkét oldalról elvárás, előírás a továbbképzések megtartása. Egyházi részről rotációs rendszerben minden esztendőben más-más teológiáról hívunk meg professzorokat, tanárokat előadni egyháztörténeti, ó- és újszövetségi, dogmatikai, gyakorlati teológiai (stb.) témakörökben. Katonai vonalon pedig jogszabályi, ügyviteli, személyügyi, pénzügyi területen, a NATO
kódrendszer előírásainak változása nyomán követelmény frissíteni az ismereteket, és szükséges sikeres vizsgát tenni belőlük. Továbbképzésünkre 2013 áprilisában, Mátraházán került sor. Természetesen ettől függetlenül minden szolgatársunknak lehetősége van önkéntes alapon bekapcsolódni a
területileg illetékes egyházkerület képzéseire, kurzusaira.
Éves rendszerességgel végrehajtásra kerül az általános katonai alapkiképzési követelménynek
történő megfelelés, amely kiegészül egészségügyi, fizikai és pszichológiai szűréssel. Ennek hiánya
felmentést, a szolgálati jogviszony megszűnését vonja maga után.
Hálaadás van a szívünkben Isten és Elöljáróink iránt a lehetőségért, hogy ezt a szép, kihívásokkal
teli nemes szolgálatot ránk bízta, ránk bízták. Sokféle hatalom alá vetett emberként alázattal, engedelmességgel, imádságos lélekkel tesszük dolgainkat. Isten adjon erőt, hitet és reményt hozzá!
		 Végezetül jelentésem zárásaként, hálás szívvel köszönöm meg mindkét delegáló egyház (MRE,
MEE) vezetőinek a türelmet, a segítő és támogató együttműködést.

A ZSINAT HATÁROZATA A TÉNYFELTÁRÓ TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 352/2014.04.24.
A Zsinat a Tényfeltáró Történész Bizottság eddigi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A TÉNYFELTÁRÓ TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
A Magyarországi Református Egyház Tényfeltáró Történész Bizottság (továbbiakban TTB) legutóbbi beszámolója
óta munkánk java részét a tényleges levéltári anyaggyűjtés tette ki. Az ÁEH iratai feltárásának lényegében végére
értünk, konkrét ügyeket, adatokat gyűjtve ki a levéltári iratokból. Az ÁBTL-ben folyó kutatás során a hálózati személyek kilencven százaléka azonosításra került, jelentéseik háromnegyed része rendelkezésre áll másolatban.
Teljes adatbázisunk van az egyházi vonalon tevékenykedő tartótisztekről.
A Zsinati Elnökség hozzájárult újabb kutatók bevonásához. Ennek kapcsán meghallgatta a TTB Kiss Antóniát,
akit alkalmasnak ítél interjúkészítésre, illetve a kutatott téma bibliográfiájának és a hátratételt szenvedett lelkészek
adattárának összeállítására. Esetleges interjúalanyként a következő lelkipásztorok neve jött szóba: Szathmáry
Sándor, Tenke Sándor, Szarka Miklós, Simon János, Nagy István, Fónagy Miklós, Komlós Attila, Komlósi Péter,
id. Bán Béla, Márkus Mihály, Borsos Sándor, Kovách Attila, Tamás Bertalan.
További interjúkészítésre és a meglévő dokumentumok feldolgozására, tanulmányok készítésére javasoltuk
Eperjesi Zoltánt és Eőry Áront, a nevezettek önéletrajzai és Boér Zoltán tájékoztatása alapján a jelölteket a TTB
alkalmasnak találta arra, hogy nevüket, mint lehetséges munkatársakét is a Zsinati Elnökség elé terjessze.
A TTB javasolta a Zsinati Elnökségnek egy honlap indítását, melyen keresztül publikussá válna egyrészt a
TTB elvégzett munkájának arra alkalmas eredményei, másrészt az egyháztagok és érdeklődők kézhez kapnának
egy bibliográfiát, mely az eddig megjelent nyomtatott irodalmat tekinti át. Emellett az említett adattár is nyilvános
lehet, illetve a sikertelen beszervezési kísérletek dokumentumai is megjelenhetnek a honlapon, valamint a tartótisztekről szóló levéltári dokumentumok. Mindezt annak az érdekében javasoljuk, hogy magának a rendszernek
a működése látható legyen, ennek érdekében a rendelkezésre álló, az elhárítás tisztjeinek és alkalmazottainak
kiképzése során keletkezett oktatóanyagot is publikussá tennénk.
A TTB tagjai javaslattal fordultak az MRE Zsinati Elnöksége felé: hirdessék meg újból, hogy a TTB várja az
áltata kutatott korszakkal kapcsolatos visszaemlékezéseket.
A következő feladat: egyelőre belső használatra repertórium készül a másolatban a Zsinati Levéltárba került
iratanyagról (ennek legjelentősebb része az ÁEH és a III/III-as ügyosztály működéséről szól). A repertóriumok
elkészítését egy-egy áttekintő, két szerzői ívnyi tanulmány megírása zárja, ebben közreműködik a most munkatársnak javasolt Eperjesi Zoltán és Eőry Áron is.
Mivel a feldolgozás a TTB tagjaitól immár folyamatos konzultációt és fokozott munkaterhelést igényel, a TTB
tagjai kérték az idei költségvetésben szereplő megbízási díjukhoz való hozzáférést (a TTB tagjai 2011 óta nem vettek fel tiszteletdíjat). Ugyanígy munkabért kértünk biztosítani a feldolgozásban és a tanulmányok összeállításában
közreműködő Boér Zoltánnak három hónap, Eperjesi Zoltánnak és Eőry Áronnak kettő-kettő hónap időtartamra.
Javaslatainkat a Zsinat Elnöksége elfogadta.

A ZSINAT HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYI TANÁCS
2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 353/2014.04.24.
A Zsinat az Országos Református Gyűjteményi Tanács 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYI TANÁCS 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Általános helyzet
A gyűjtemények – nehéz anyagi helyzetük ellenére – helytálltak, feladatukat maradéktalanul ellátták
(gyűjteményi munka, állományrevízió, gyarapodás, műtárgyvédelem), emellett sok programmal (konferenciák, előadások, rendezvények, bemutatók stb.) várják a látogatókat, a munkatársak a tudományos élet területén is jelen vannak (publikációk, tudományos fokozat megszerzése). A gyűjtemények
mindegyikében folyik digitalizálás; szakmai kapcsolatot ápolnak úgy egyházi, mint világi vonalon.
Múzeumaink 2013-ban is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája programhoz.
Egyházunk gyűjteményei 2013-ban az előző évivel megegyező állami támogatásban részesültek
(2009 – 211 220 000 Ft, 2010 – 192 340 000 Ft, 2011 – 221 250 000 Ft, 2012 – 221 250 000 Ft, 2013ban 221 250 000 Ft). A támogatási szerződés aláírásáig a MRE biztosította az ellátmányt. Az ez évi
támogatás négyszerese az előző évekéhez képest. A megemelt támogatás lehetővé teszi gyűjteményeink számára azt, hogy a gyűjteményi munkatársak szélesebb körű szakmai munkát végezzenek
és növeljék a kiadványok, kiállítások számát és gyarapítsák gyűjteményeik könyvtári állományát, tárgyi emlékeit stb., melyre nagy szükség van.
Az ORGyT a Zsinat által jóváhagyott költségvetéséből fedezte az 1981-es felméréshez készülő
adatbázis negyedik fázisát, valamint hozzájárult a Magyar Református Egyház Javainak Tára-sorozat
soron következő, 21. kötetének megjelentetéséhez. Az ORGyT két munkatársa személyi jellegű támogatásban nem részesült.

Az ORGYT szakmai munkája
1.

2.

3.

Az ORGyT folytatta Kohán Péter megbízottal az egyházi vagyonleltár negyedik fázisát. 2012-ben a 40
CD-ből 4 CD került feldolgozásra, 2013 márciusa és 2014 márciusa között 33 CD adatainak felvitele
történt meg, a rendszerben mindeddig 925 egyházközség adatai kerültek rögzítésre. Még 3 egyházmegye adatainak rendszerbe történő felvitele van hátra. Ezzel párhuzamosan a csak papír alapon
meglévő kérdőívek szkennelése van folyamatban, majd azok adatai is bekerülnek az adatbázisba. Az
adatbevitel során számos visszajelzés érkezett a feltöltést végzőktől arra nézve, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az adatbevitelt. Ezen visszajelzések alapján számos javaslat megvalósult. Azonban
az egyházi vagyonleltár adatbázisának frissítéséhez további fejlesztésekre lesz szükség. Az eredeti
felmérés adatainak aktualizálása óriási feladat, amit célszerű lenne az érintettek számára közvetlenül
elérhetővé tenni. Ahhoz viszont, hogy az egyházközségek lelkészei is használatba tudják venni a
rendszert, szükséges számos, a munkájukat megkönnyítő módosítás végrehajtása, melyet 2014-ben
tervezünk elvégezni.
Egy egyházközségtől az általuk létrehozott múzeum támogatására beadvány érkezett, hogy részesüljön az ún. állami támogatásból. Az ORGyT elnöke és a gyűjtemények igazgatói megtárgyalták a
kérelmet, azt nem támogatták, mivel a támogatás csak a gyűjteményeket érinti, nem a különálló gyülekezeti múzeumot, levéltárat, vagy könyvtárat. Az adott múzeum nem tartozik a területileg illetékes
egyházkerülethez, hivatalosan nem szerepel nyilvántartásukban. Az intézmény vezetője a jelenlegi,
Zsinat által elfogadott szabályzat szerint a gyűjtemény létrehozásának szándékáról, megalapításával
kapcsolatban nem kereste meg az ORGyT-t. Új könyvtár, levéltár, múzeum létrehozásának szándékát
szükséges jelezni az állami és egyházi hatóságok felé, nem kihagyva az ORGyT-t. Az új kezdeményezéseket egyházkerületen belül, egyeztetés alapján lehet a finanszírozási rendbe bevenni, úgy, hogy
az nem módosítja az egyházkerületi arányokat.
Dr. P. Szalay Emőke (a Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekció elnöke) muzeológus vezetésével folyik „A határontúli református gyülekezetek tárgyi emlékeinek felmérése” c. program. A MRE
Zsinata 1995-ben indította el a határon túli református gyülekezetek klenódiumainak összeírását célzó kutatásokat, melynek 2013-ban a 21. kötetének (Gömöri Református Egyházmegye II.) megjelentetéséhez adott támogatást az ORGyT.
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4.

5.

Az ORGyT munkatársa pályázatfigyelést végzett, a kiírt lehetőségekről tájékoztatta a gyűjtemények
és a múzeumok igazgatóit a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, nemzetközi ügynökségek pályázati lehetőségeiről. A gyűjtemények különböző pályázatok segítségével próbálnak egy-egy adott
programra, fejlesztésre pályázati támogatást szerezni.
Az ORGyT munkatársa segítséget nyújtott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár tudományos
munkatársának, valamint több kutatónak.

Szakmai kapcsolat – konferencia
Az ORGyT vezetője az elmúlt évben is szoros kapcsolatot tartott fenn az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, Fedor Tibor főosztályvezetővel az
egyházi gyűjtemények szakmai, pénzügyi helyzetéről és a lehetőségekről folytatott megbeszélést,
Gorjanac Radojkától pedig a levéltárak 2014. évi pályázati lehetőségeiről kapott tájékoztatást.
Az ORGyT vezetője véleményezte az EMMI 2014-ben bevezetendő műemlékvédelmi rendelet-tervezetét.
Gyűjteményeink munkatársai részt vesznek mind az egyházi könyvtárosok (EKE), mind az egyházi
levéltárosok (MELTE) munkájában.
A gyűjtemények egyes területeinek igazgatói oktatnak vagy az adott egyházkerület teológiáján,
vagy állami egyetemen (pl. DRHE, DE, ELTE, SRTA, Veszprémi Egyetem).

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZZENEI
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN
ZS. - 354/2014.04.24.
A Zsinat az MRE egyházzenei munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ AZ MRE EGYHÁZZENEI MUNKÁJÁRÓL
A Zsinat Zs. - 322/2013.11.15. határozata „fontosnak és sürgetőnek tartja az egyházunkban végzett zenei szolgálatról, az ott munkálkodó kántorok feladatairól szóló kérdések megvizsgálását, és egységes normatív szabályozás kidolgozását.” E célból a jogszabályalkotó munka megindításaként megbízta a Jogi-, illetve a Tanulmányi és
Teológiai Bizottságot a konkrét javaslatokat összegyűjtésére. Az alábbi előterjesztésben e javaslatokat foglaljuk
össze.
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Alapvetés
Az egyházzene énekes és hangszeres szolgálata az istentisztelet, így egyházi életünk szerves része, nélkülözhetetlen közösségteremtő szerepe mellett a liturgiában az Isten dicsőítésének és az imádságnak egyik formája. Ebből
nő ki, erre épül az egyházzenei szolgálat, melynek tevékenysége és feladata szorosan összefügg az e területen
folyó egyéb munkák és törekvések eredményeivel: énekeskönyv, istentiszteleti megújulás, egyházzenei oktatás,
kóruskultúra, orgonák és más hangszerek állapota. Fontos rögzíteni, hogy e részterületeken folyó munkákat
egységes elvek szerint kell végezni.

Szintek
Az egyházzenei-kántori szolgálat meghatározásának – az elvi-teológiai alapvetésen túl – legfontosabb eleme a
képzés-képesítés rendszerének megteremtése, valamint a különböző képzettségi szintek meghatározása. A képzettségi szinteket a jelenleg működő és érvényes képzési formák egymáshoz mérésével és összevetésével kell
meghatározni. Ezen túl szükséges a közép- és felsőfokú képzettségek egyházi képesítési rendjének kidolgozása,
melynek következménye lehet a feladatkör, az alkalmazási lehetőség és a javadalmazás meghatározása. Az egymásra épülő szintek a következőképpen határozhatók meg:
1.
énekvezér
2.
kántor-asszisztens (énektanítás és hangszeres játék alapszinten)
3.
kántor-karnagy (az előbbiek mellett kórusvezetés, énektanítás is)
4.
egyházzenész-kántor (zenei diplomával rendelkező, egyházzeneileg is képzett)

Körzeti feladatok
A képesítési szintek meghatározása teremtheti meg az egyházzenei-kántori szolgálat minőségbiztosítását. A legjobban képzett egyházzenész-kántorokra építhető az egyházmegyék területén a körzeti képzések és a körzetgondozás lehetőségeinek megteremtése. Ez utóbbi területen az egyházmegyéknek és -kerületeknek az eddigieknél
nagyobb szerepet kell vállalniuk, adott gyülekezetben működő, de körzeti feladatokat is ellátni képes körzeti
kántorok szolgálatba állításával, valamint munkájuk és munkafeltételeik biztosításával.

Képviselet
A kántori jogállás újraszabályozásának lényeges eleme kell legyen, hogy a megfelelő képzettséggel, képesítéssel
rendelkező kántor újból a gyülekezet tisztségviselőjévé, hivatalból a presbitérium tanácskozási jogú tagjává váljon, mint az egyházzenei szempontok képviselője. Hasonló okból szükséges, hogy a körzeti feladatokkal megbízott kántorok a megfelelő testületek (megyei, kerületi közgyűlés) alkotó tagjaként képviselhessék az egyházzenei
szempontokat. A kántorok megválasztását, ünnepélyes szolgálatba állítását is szükséges szabályozni.

Összegzés
Fenti javaslataink alapján az egyházzenei szolgálat szintjének általános emeléséhez, az erről alkotandó szabályozás kidolgozásához legfontosabbnak látjuk:
1.
a kántorképzés és –képesítés különböző szintjeinek, a képesítés rendjének, valamint a képesítő intézmények felállítása,
2.
a képesített munkatársakra épülő szakmai felügyelet és körzetgondozás rendje, valamint
3.
az egyházzene (énekügy) gyülekezeti és más egyházi szinteken (megye, kerület, zsinat) is megvalósuló képviseletének kidolgozását.

30

Református Egyház | 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám

A fenti tervek megvalósításához egyházunknak (a zsinatihoz hasonlóan) megyei és kerületi szinten is biztosítani
kell a szükséges financiális és infrastrukturális alapokat.
A 2014. március 14-én Nagykőrösön tartott „Úton a egyházzenei törvény felé” konferencia előadásai a fenti
kérdéseket részletesen kifejtették. Az előadások külön kötetben is megjelennek majd, ahogyan a 2012. októberi
konferencia teljes anyaga is egy szerkesztett kötetben (Merre tovább, kántorképzés?) már rendelkezésre áll.

A ZSINAT HATÁROZATA AZ ÚJ MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYVET ELŐKÉSZÍTŐ
„TÉZIS-FÜZET”-RŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 355/2014.04.24.
A Zsinat az MRE Énekeskönyvi Bizottságának az új magyar református énekeskönyv előkészítésének munkálatairól szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ AZ ÚJ ÉNEKESKÖNYVET ELŐKÉSZÍTŐ „TÉZIS-FÜZET”-RŐL
Bizottságunk egy évvel ezelőtt határozott arról, hogy rövid, tézisszerű vázlat és ahhoz kapcsolódó példatár formájában elveinkről, elvégzett és további munkáinkról tájékoztatja az egyházi közvéleményt. Isten tisztelete teljes
emberi személyiségünket igényli a nagy parancsolat értelmében, az apostoli levélből vett cím ezt rögzíti. Az elvi
bevezetőt követő, énekeket tartalmazó példatár munkálatai most folynak, a füzet megjelenése nyárra várható.
Fontosnak tartjuk, hogy ezt követően az énekeskönyv kérdése minél több fórumon megvitatásra kerüljön.
Énekeskönyvünk megújítását sokan, sokféle igénnyel és reménnyel várják. Sokan várják benne az újdonságot,
mások a régi értékek elvesztésétől aggódnak. Mindkét várakozás fontos és indokolt annál is inkább, mert helyi
szokásokat, hagyományokat, kegyességi típusokat tekintve sokféle gyülekezeti közösségben élünk, s erre az új
énekeskönyv összeállításánál is figyelemmel kell lenni.
Tézis-füzetünk legfontosabb alapelveit így summázhatjuk most:
1.
Az egyház életének természetéből fakad, hogy néhány évtized után a legjobb énekeskönyvet is meg
kell újítani. Igaz ez az egyébként kiemelkedően értékes 1948-as magyar református énekeskönyvre
is.
2.
Az énekeskönyvet jó arányérzékkel, óvatosan bővítve, a korábbi anyag nagy részét megőrizve kell
megújítani. A változásnál teológiai és zenei szempontoknak egyaránt hogy érvényesülniük kell.
3.
Az énekeskönyv szerkesztésének alapvető mércéje Isten igéje kell, hogy legyen; annak ihletését egyházunk múltjában fel tudjuk fedezni, a környező világban azonban nem. Az igeközpontúság elve magától értetődő egyházunkban, annál fontosabb tudatosítani, hogy semmilyen más megfontolás nem
lehet ezzel egyenrangú.
4.
Az énekeskönyv elsősorban az istentiszteleti alkalmakat szolgálja, amely azonban nem kizárja, hanem ösztönzi az istentiszteleten kívüli használatot is, Ugyanúgy, ahogyan istentiszteleteinknek folytatódniuk kell a személyes kegyességben, a „mindennapok istentiszteletében”. A sorrend nem fordítható meg. Azt kell kivinnünk, amit az istentiszteleten kapunk, és nem a kinn találtat kell bevinnünk a
templomba.
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5.

6.
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Az énekeskönyv szerkezetét az egyház hitét tükröző liturgia kell, hogy meghatározza, nem lehet énekek puszta antológiája, gyűjteménye. Helyes, hogy mostani énekeskönyvünk a Heidelbergi Kátéra
épül, azonban úgy látjuk, egyházunk alapvető hitvallásának nem közvetlenül kell strukturálnia az
énekeskönyvet, hanem annak alapján kell kiformálódnia az egyház liturgiai életének, amely azután
meghatározza az énekeskönyv szerkezetét, és ahhoz hozzárendeli a legmegfelelőbb anyagot.
Arra kell törekedni, hogy teológiai, tartalmi és zenei szempontból egyaránt tovább gazdagodjon az
énekeskönyv, anélkül, hogy minden stílust magába akarna foglalni.

Az énekeskönyv régi anyagának nagy része is megújul, az új anyag régi és új, magyar és európai énekanyagból
kerül kiválogatásra, figyelve arra, hogy az eddig tartalmilag elhanyagoltabb témák gazdagabban jelenjenek meg.
Az új énekekkel kapcsolatban elsősorban nem azt kell kérdezni, hogy minek van és minek nincs helye, hanem
inkább azt, hogy minek hol van helye. További hangsúlyos szempont, hogy az énekeskönyvnek úgy kell tükröznie
református egyházunk hitének gazdagságát, hogy érvényesüljenek hittapasztalatunk hangsúlyai és arányai.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI I. TÖRVÉNY 2. § (4) ÉS AZ 1996. ÉVI I. SZÁMÚ
VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNY 56-57. § MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI III. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 356/2014.04.24.
1.

2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény 2. § (4) és az 1996. évi I. választójogi törvény egy olvasatban kerüljenek módosításra.
A Zsinat az egyházi bírák választhatóságának pontos szabályozása céljából az egyházi bíráskodásról
szóló 2000. évi I. törvény 2. § (4) bekezdése és az 1996. évi I. választójogi törvény módosítását rendeli
el és az alábbi törvényt alkotja:

2014. ÉVI III. TÖRVÉNY
AZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI I. TÖRVÉNY 2. § (4) ÉS AZ MRE 1996. ÉVI I. SZÁMÚ
VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNY 56-57. § MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. §
		
2. §

		

Az egyházi bíráskodásról szóló többször módosított 2000. évi I. törvény 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. § (4) Ugyanaz az egyházi bíró csak egy egyházi bíróságnál működhet.”
A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. választójogi törvénye 56. §-a az
alábbiak szerint módosul:
„56. §
(1)

Az egyházmegyei közgyűlés elnöksége vagy legalább két közgyűlési tag javaslatára az
egyházmegyei közgyűlés választja egyenlően a lelkészek és a világiak közül:
– az egyházmegyei jegyzőket,
– az egyházmegyei tanácsosokat,
– az egyházmegyéből küldött kerületi tanácsosokat,
– az egyházkerületi közgyűlési képviselőket,
– az egyházmegyei bíróság tagjait,
– az egyházmegyei jogtanácsost,
– az egyházmegyei pénztárost,
– az egyházmegyei számvevőt,
– az egyházmegyei levéltárost,
– az egyházmegyei fenntartású iskolák igazgatótanácsának elnökét
– az egyházmegye által alkotott szabályrendeletben meghatározott egyéb tisztségviselőket.
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(2)

(3)

(4)

Nem választhatók az egyházmegyei bíróság tagjává az egyházmegyei elnökség tagjai, helyetteseik, az egyházmegyei jegyzők, az egyházmegyei jogtanácsos, a pénztáros és a számvevő.
Az egyházkerületi közgyűlés elnöksége vagy legalább 2 közgyűlési tag javaslatára az egyházkerületi közgyűlés választja:
– az egyházkerületi jegyzőket,
– az egyházkerületi bíróság tagjait,
– az egyházkerületi jogtanácsost,
– az egyházkerületi gyűjteményi igazgatót,
– az egyházkerületi fenntartású iskolák igazgatótanácsának elnökét,
– a püspöki titkárt,
– az egyházkerületi pénztárost,
– az egyházkerületi számvevőt,
– az egyházkerületi levéltárost, valamint
– az egyházkerületi szabályrendeletben meghatározott egyéb tisztségviselőket.
Nem választhatók az egyházkerületi bíróság tagjaivá
a) az egyházkerületi elnökség tagjai, helyetteseik, az egyházkerületi jegyzők, az
egyházkerületi jogtanácsos(ok), a püspöki titkár, az egyházkerületi pénztáros,
és az egyházkerületi számvevő,
b) az 56. § (2) bekezdésében, valamint
c) az 57. § (3) a) pontjában felsoroltak.”

3. §

A Magyarországi Református Egyház többször módosított 1996. évi I. választójogi törvénye 57. §-a az
alábbiak szerint módosul:
		
„57. §
(1)
Az újonnan megnyílt Zsinat a korelnökök (a legidősebb lelkészi és világi zsinati képviselők)
elnöklése mellett és korjegyzők (két legfiatalabb lelkészi és két legfiatalabb világi) közreműködésével titkos szavazással, első ülésén megválasztja:
– lelkészi és világi elnökét, alelnökeit, valamint
– három lelkészi és három világi jegyzőjét.
		
Ugyanezen első ülésén megválasztja:
– a Zsinati Tanács tagjait – az egyházkerületek javaslata alapján.
(2)
A Zsinat második ülésén választja meg – a Zsinat Elnökségének javaslata alapján:
– a zsinati tanácsost,
– a zsinati jogtanácsost,
– az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökét, (a gyűjtemények vezetői véleményének meghallgatásával),
valamint megválasztja az egyházkerületek javaslata alapján:
– a Zsinati Bíróság tagjait,
– a zsinati bizottságok tagjait.
(3)
Nem választhatók a zsinati bíróság tagjának
a) a Zsinat Elnökségi Tanácsának tagjai, a zsinati jegyzők és a számvizsgáló bizottság tagjai, valamint
b) az 56. § (2) és 56. § (4) a) pontjában felsorolt tisztségviselők.”
4. §

Jelen törvény 2014. május 15-től hatályos. Megállapította a Magyarországi Református Egyház 2009.
február 25-én megnyílt XIII. Zsinatának 14. ülésszakán született ZS. - 356/2014.04.24. számú zsinati
határozat.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A 2014/15-ÖS EGYHÁZI VÁLASZTÁSOK MENETÉRŐL,
ÉS HATÁROZAT A ZSINATI CIKLUS LEJÁRTÁRÓL
ZS. - 357/2014.04.24.
1.

2.
3.

A Zsinat a 2013. évi VII. törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt többször módosított 1996. évi I.
számú Választójogi törvény 78. § (1) alapján megállapítja, hogy a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának XIII. ciklusa 2014. december 31-én lezárul.
Ezen időpontban a testületek és tisztségviselők megbízatása lejár, és intézkedni kell az új választások
elrendeléséről.
A Zsinat felhívja a Zsinat Elnökségét, hogy az újonnan megválasztott Zsinatot a hivatkozott törvény
81. § értelmében 2015. február 28-ig hívja össze.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.- 358/2014.04.25.
1.

2.

A Zsinat jóváhagyja az MRE Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye egységes szerkezetbe foglalt – székhely és a tagintézmények székhelye és alapellátás-változása tekintetében – módosított alapító okiratát.
A Zsinat felkéri és felhatalmazza a Zsinat Elnökségét az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására és aláírására.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2014. ÉVI IFJÚSÁGI ZSINATRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 359/2014.04.24.
1.
2.
3.

A Zsinat a 2014. évi Ifjúsági Zsinatról szóló beszámolót a zsinati ülésen elhangzott szempontok figyelembevételével elfogadja.
A Zsinat köszönetét fejezi ki a Zsinati Ifjúsági Fórumnak az elvégzett és előremutató munkájáért.
A Zsinat munkálkodik az együttműködés további módjainak és kereteinek kidolgozásán.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI IFJÚSÁGI ZSINATRÓL
A Zsinati Ifjúsági Fórum (ZsIF) célja, hogy a fiatalokat bevonjuk döntési folyamatainkba, annak érdekében, hogy
megtanulják, ők is felelősséget vállalhatnak egyházunkért. A 2014 áprilisának első hétvégéjén immár harmadik
alkalommal megtartott tanácskozás fő témája az ifjúságmisszió és a jövőkép volt, amely szorosan kapcsolódik
az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) munkájához. A kétnapos tanácskozás eredményeként egy zárónyilatkozat
született meg, ami kifejezi, hogy nem passzív résztvevői, hanem aktív építői kívánnak lenni a fórum tagjai egyházunknak.

Zsinati Ifjúsági Fórum 2014. április 4-5-i ülésének
ZÁRÓNYILATKOZATA
Mi, a Zsinati Ifjúsági Fórum résztvevői hálásak vagyunk, hogy a Magyarországi Református Egyházban 2012-ben
létrejöhetett egy olyan, Krisztusban hívő református fiatalokat tömörítő fórum, amely évről évre egyházunkat és a
benne lévő ifjúságot érintő kérdéseket tárgyalhatja meg.
Az elmúlt két évben javaslatokat tettünk az egyházzal kapcsolatos előítéletek leküzdésével, a hitelességgel,
a tabukkal, az etikai kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatban. Megfogalmaztuk, hogy református karakterünk
alapját a hitvallásaink adják, ezért azok lefordítása a fiatalok nyelvére elengedhetetlen prioritást kell, hogy élvezzen a misszióban. Kimondtuk, hogy az egymástól eltérő biblikus kegyességi gyakorlatok színesítik, s nem gyengítik egyházunkat. Végül megfogalmaztuk, hogy hitelességünk biztosítéka csak az élő közösség lehet.
A 2014-es Fórumon az EJB munkáját alapul véve egyházunk ifjúsági missziós helyzetét és jövőképét vizsgáltuk
meg a fiatalok, a munkatársak, az intézmények és a kommunikáció szempontjából. Hálásak vagyunk a missziói
stratégiát formáló konzultációsorozat témáiért, amelyekhez mi is kapcsolódtunk. Látjuk felelősségünket abban,
hogy az ifjúsági misszió jobban működjön. Készek vagyunk arra, és lehetőséget kérünk ahhoz, hogy feladatokat
vállaljunk, ezzel segítve a túlterhelt egyházi munkatársak munkáját. Úgy látjuk, a mi segítségünkön kívül a lelkészeknek, hittantanároknak szüksége van szakmai és lelki tanácsadásra, lelki feltöltődésre. Egyházi intézményeinkben nyitottságra, az ifjúsági szervezetekkel, a küldő gyülekezetekkel való kapcsolatra, szabadon választható
programokra és a diákokkal, hallgatókkal való személyes törődésre van szükség. Az eddigieknél még jobban ki
kell használni az egyház kommunikációjában a modern technika lehetőségeit annak érdekében, hogy minél több
fiatalt elérhessünk. Reméljük, hogy mindezen javaslatunkkal hozzájárulhatunk egyházunk megújulásához, ami
megmaradásának feltétele.
Mi, a Zsinati Ifjúsági Fórum résztvevői megfogalmazzuk a fiatal egyháztagok látását, javaslatait egyházunk
ügyeivel kapcsolatban azzal a reménységgel, hogy ezzel Isten dicsőségére és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának segítségére lehetünk. Kérjük, hogy a testvéregyházaink hasonló gyakorlatát követve, a jövőben
minden zsinati ülésen négy egyházkerületi fiatal delegált, tanácskozási joggal képviselhesse a Fórumot.
Budapest, Zsinati Ifjúsági Fórum 2014. április 5.
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A ZSINAT HATÁROZATA A BUDAPEST 13971/0/A/6 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN
MEGVÉTELE TÁRGYÁBAN
ZS. - 360/2014.04.24.
1.

2.

A Zsinat támogatja a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő, 1012 Budapest, Vérmező út 8. szám,
13971/0/A/6 helyrajzi számú ingatlan megvásárlását a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió részére, egy
alkohol- és drogmentes ifjúsági kávézó nyitása céljából.
A szerződés megkötésére a Zsinat felhatalmazza a Zsinat Elnökségét.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI I. TÖRVÉNYE
64-71. §-A MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN SZÜLETETT 2014. ÉVI IV. TÖRVÉNYRŐL
ZS. - 361/2014.04.24.
1.
2.

A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 64-71. § szakasza egy olvasatban kerüljön módosításra.
A Zsinati Tanács a lelkészválasztási eljárás egyértelműsítése céljából a lelkészek szolgálatáról és
jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény a lelkészválasztásról szóló 64-71. § szakaszainak szerkezeti
módosítása és pontosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

2014. ÉVI IV. TÖRVÉNY
A LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ
2013. ÉVI I. TÖRVÉNY 64-71. § MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. §

		

		

A lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 64-71. § szakasza a törvény lelkészválasztásra vonatkozó részének helyes értelmezése és pontosítása érdekében az alábbiak szerint
módosul:
„64. §
(1)
A választás eredményét – mind meghívás, mind pályázati eljárás esetén – az egyházmegyei küldöttség a helyszínen, a választók gyűlésén kihirdeti.
(2)
A választás lefolytatásáról és eredményéről 2 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet a küldöttség tagjai és a gyülekezet 2 megbízottja ír alá. A jegyzőkönyv 1 példányát az összes választásra vonatkozó irattal együtt 3 napon belül az espereshez kell
terjeszteni.
65. §
(1)
(2)

A választás ellen 8 napon belül az egyházmegyei bírósághoz címzett panasznak van helye.
E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Panaszra jogosult:
a) a választásban részt vettek 10%-a,
b) a választó egyházközség presbitériuma,
c) az egyházmegye jogtanácsosa vagy a választás vezetésére kiküldött egyházmegyei
küldöttség bármely tagja,
d) akit jogsérelem ért.
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66. §
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

		

67. §
(1)
(2)

(3)
		

68. §
(1)

(2)
(3)

		

Az Egyházmegyei Bíróság a panasz tárgyában – az egyházi törvénykezésről szóló törvény
soronkívüliségi eljárásra vonatkozó szabályai szerint – határoz. A bíróság döntése ellen
további jogorvoslatnak nincs helye.
Elutasítja a panaszt, ha az nem jogosulttól származik, elkésett, vagy alaptalan.
Amennyiben a panasz megalapozott, dönt a választási eljárásnak egészben vagy részben
érvénytelenné nyilvánításáról, és a választó testületet határidő kitűzésével az érvénytelen
részben új eljárásra utasítja.
Ha valamely jelölt megválasztása érdekében vagy ellene az egyházi élet tisztaságával össze
nem férhető módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak, vagy ha a választókat
szavazati joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási szabadságukat
korlátozták, a választást vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett eszközökkel
megválasztott jelölt megválasztására vonatkozik, érvénytelennek kell nyilvánítani.
Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a választást is, amelynél e törvénynek a választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megsértették.

Az esperes – a választás napjától számított 15 napon belül, illetve panasz esetén a bírósági határozatot követő 3 napon belül jelentést tesz az egyházkerület elnökségének.
Az egyházkerületi elnökség a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül óvást (törvényességi kifogást) emelhet. Erről értesíti az esperest és az egyházmegyei bíróság elnökségét.
Az óvásnak a választási eljárás további menetére halasztó hatálya van.

A választási eljárás akkor ér véget, ha a választás ellen e törvényben meghatározott határidőn belül panaszt nem adtak be, az egyházkerület elnöksége óvást nem emelt, illetve a
bíróság ez ügyben hozott határozata jogerőre emelkedett.
A választás jogerős eredményét az eljárás befejezését követő legközelebbi vasárnapon a
szószékről ki kell hirdetni.
A választás költségeit – a megválasztott lelkész költözködési költségeivel együtt – a választó egyházközség viseli.

69. §
(1)

A megválasztott lelkész az esperes által a 35. § (4) bekezdésben meghatározott határidőn
belül kitűzött beiktatással köteles az állást elfoglalni.
(2)
Az állás elfoglalását követő 15 napon belül meg kell történnie az egyházközség anyakönyvei, ingó és ingatlan vagyontárgyai, pénztára és irattára, a számadások és leltár szerinti
pontos átadásának és átvételének.
			 Az esperes által felkért egyházmegyei lelkészi és világi tanácsosoknak jelen kell lenniük
az átvételnél, és a jegyzőkönyvet alá kell írniuk.
		

70. §
(1)

(2)

71. §

Az állását elfoglalt gyülekezeti lelkész abban az egyházközségben, amelyben megválasztották, a beiktatástól számított legalább 3 évig szolgálni köteles. Ez alól az egyházmegyei
közgyűlés kivételes és indokolt esetben felmentést adhat.
A lelkészi állást fenntartó egyházközség, egyházi testület és intézmény – a díjlevél alapján –
megfelelő javadalom biztosításával gondoskodni tartozik a gyülekezeti lelkész és családja
tisztes létfenntartásáról.
Ha a választó egyházközség a megüresedett gyülekezeti lelkészi állást sem meghívás, sem
pályázat, sem jelölés útján betölteni nem tudta, a választást a legközelebbi egyházmegyei
közgyűlés teljesítheti titkos szavazással.”
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2. §

Jelen törvény 2014. május 24. napján lép hatályba. Megállapította a Magyarországi Református Egyház 2009. február 25-én megnyílt XIII. Zsinatának 14. ülésszakán született ZS. - 361/2014.04.24. számú zsinati határozat.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2014. ÉVI DOBOS KÁROLY LELKÉSZI DÍJ ODAÍTÉLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 362/2014.04.24.
1.
2.
3.
4.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata úgy határoz, hogy 2014-ben az Elnökségi Tanács javaslatára a Dobos Károly lelkészi díjat két személynek adományozza.
A Zsinat 2014-ben a Dobos Károly Lelkészi Díjat – az ad hoc bíráló bizottság javaslatára – Egeresi
Lászlónak, a Tiszakarádi Református Egyházközség lelkipásztorának adományozza.
A Zsinat 2014-ben a Dobos Károly Lelkészi Díjat – a Zsinat Elnökségi Tanácsa javaslatára – Kónya
Józsefnek, a Zsarolyáni Református Egyházközség lelkipásztorának adományozza.
A Zsinat kéri a Zsinati Tanácsot, hogy a fentiek fedezetéről gondoskodjon.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2014. ÉVI REFORMÁTUS PEDAGÓGUS DÍJAK ODAÍTÉLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 363/2014.04.24.
1.

2.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára – 2014-ben
a Makkai Sándor-díjat Cs. Kiss Andrásné Mészáros Lujza tanárnőnek, Háriné Kun Éva tanárnőnek és
Hajdú Árpád tanár úrnak adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli magatartásuk érdemeként.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára – az Imre
Sándor-díjat Hörcsök Imre ny. igazgató úrnak adományozza szakmai munkája és példamutató emberi-hitbeli magatartása érdemeként.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS DIAKÓNIÁBAN SZOLGÁLÓK
2014. ÉVI DÍJAINAK ODAÍTÉLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 364/2014.04.24.
1.
		
		
2.

A Zsinat a Kiss Ferenc-díjat 2014. évben a következő személyeknek adományozza:
Csenki Zsuzsanna – Budapest-Budai Református Egyházközség,
Vágó Sándorné Berényi Ibolya – Hosszúpályi Református Egyházközség.
A Zsinat a Juhász Zsófia-díjat 2014. évben a következő személyeknek adományozza:
Marján Éva – Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona,
		Márkus Gábor – Tiszta Forrás Alapítvány.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
ÚJ DIAKÓNIAI TÖRVÉNYÉNEK SZEMPONTRENDSZERE TÁRGYÁBAN
ZS. - 365/2014.04.24.
1.
2.

A Zsinat az előterjesztésben foglaltakat az új diakóniai törvény szempontrendszereként és szerkezeti
vázaként ajánlja a következő zsinati ciklus számára az új diakóniai törvény elkészítéséhez.
A Zsinat felhatalmazza a Diakóniai és Egészségügyi, valamint a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot a törvény továbbgondozására.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

ELŐTERJESZTÉS AZ MRE ÚJ DIAKÓNIAI TÖRVÉNYÉNEK SZEMPONTRENDSZERE TÁRGYÁBAN

Preambulum
A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a Krisztusban hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1; 1Pt 5,2-3). Olyan segítő szolgálat, amelynek cselekvő alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza,
címzettje pedig a szenvedő embertárs (Lk 10,25-37; 16,19-31; Mt 25,31-46). A diakónia egyház ismertető jelei
közé tartozik (az ige hirdetése és a sákramentumok kiszolgálása mellett); az egyház annyiban egyház, ha nem
csak önmagáért, hanem a világért, illetve másokért is él és szolgál. Így válik az egyház ünneplő, tanító és tanuló,
valamint javait megosztani tudó közösséggé. A II. Helvét Hitvallás az egyház elhívott szolgáinak kiemelt kötelességeként tartja számon, hogy a gyülekezet tagjainak szükségire gondot viseljenek, a szegényeket, betegeket és
különféle kísértéssel küzdőket „tartsák meg az élet útján” (XVIII,7.22), a betegek látogatását pedig a vallás oktatásával egyenrangú szolgálatnak tarja (XXV,1-2).Kálvin Jánost Isten Igéjének elmélyült ismerete és kora szociális
problémáinak komolyan vétele vezette arra a felismerésre, hogy az igehirdetés és az imádság mellett a diakónia,
mint a keresztyén ember hitből fakadó munkája egyaránt az Isten dicsőségét és a felebarát javát szolgálja. Ezért a
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szeretetszolgálat a tanítással, az egyházkormányzással, a fegyelmezéssel egyenrangú élettevékenysége az egyháznak. 1541-es egyházi rendtartásában a diakónust az egyház vezetéséért és jó rendjéért felelős tisztségviselők
(pásztorok, doktorok, presbiterek és diakónusok) közé sorolja. Kálvin ugyanakkor felértékeli a diakónus szolgálatát azáltal, hogy rögzíti annak három feltételét: a diakónia karitatív szolgálat, a gyülekezet istentiszteletében
gyökerezik és a tisztség elhívás, illetve felhatalmazás által tölthető be (ld. Inst. IV,3). Ezzel megteremti a hivatásos
és professzionális diakóniai munka alapjait.
A református egyházi rendtartások minden időben az Ige iránti engedelmességből eredő, a hitre jutott ember
és gyülekezet hálaadásából fakadó, nemcsak járulékos, hanem önálló, és a többi szolgálattal egyenrangú és
egymást kiegészítő feladatnak tartották a szeretetszolgálatot, s törekedtek a diakónusi tisztség és a diakonátus
intézményes formájának rögzítésére. A szeretetszolgálati törvény legfontosabb célja, hogy eszköze legyen az
élő Istennek abban, hogy segítse a református egyház gyülekezeteinek és intézményeinek szeretetszolgálati
munkáját. Ez a segítség jelenti a szolgálatra bátorítást, a segítők szakmai és lelki felkészítését, és e segítő feladatok felügyeletét. Ennek a segítésnek az eredményességét egyetlen kritérium méri: mennyire sikerül egyházunk
tagjainak és közösségeinek a szeretetszolgálati munka által bizonyságot tenni a környező szenvedő társadalom
felé arról, aki az egész szeretetszolgálatra elhív: az élő Jézus Krisztusról. E bibliai és reformátori tanítások figyelembevételével alkotja meg a Magyarországi Református Egyház Zsinata Szeretetszolgálati törvényét az alábbiak
szerint:

I. rész
Értelmező rendelkezések
1. §

Jelen törvény alkalmazásában
a)
a szeretetszolgálat és diakónia kifejezéseket szinonim módon használjuk;
b)
önkéntes diakónia: az egyházban a lelki-kegyelmi ajándékon (karizmán) alapuló tevékenység, a segítséget nyújtó embernek Krisztusba vetett élő hitéből táplálkozó cselekvése. Olyan tevékenység, segítségnyújtás, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül;
c)
hivatásos diakónia: az egyházi szervezeti keretei között, valamilyen szerződéses jogviszony alapján végzett segítségnyújtás. Anyagi ellentételezés is társul hozzá;
d)
intézményes diakónia: az a szeretetszolgálati munka, amelyet alapító okirattal rendelkező
szervezetekben, szakszerűen kialakított szolgálatokkal működtetnek;
e)
parókiális terület: az egyházközség működési, illetékességi területe (ld. 1994. évi II. tv. 13. §
(1)), melyhez egyházi törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek járulnak.

II. rész
A törvény hatálya
2. §

Jelen törvény hatálya kiterjed a Magyarországi Református Egyház valamennyi diakóniai szolgálatára, így különösen a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egészségügyi szolgálatokra, azok
fenntartóira, vezetőire, munkatársaira, támogatottjaira, gondozottjaira/ellátottjaira.

III. rész
Az egyház szeretetszolgálatának feladatai
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IV. rész
A szeretetszolgálat működésének területei
I. fejezet
Szeretetszolgálat az egyházközségben
feladatok, szolgálatok, felelősök, bizottságok
II. fejezet
Szeretetszolgálat az egyházmegyében
feladatok, hatáskörök, kapcsolódás az egyházközségi, egyházkerületi diakóniához, felelősök,
diakóniai előadók tevékenysége
III. fejezet
Szeretetszolgálat az egyházkerületben
feladatok, hatáskörök, kapcsolódás az egyházmegyei, közegyházi diakóniához, felelősök,
diakóniai bizottság tevékenysége
IV. fejezet
Szeretetszolgálat közegyházi szinten
Zsinat, Zsinati Tanács, Diakóniai Bizottság, Szeretetszolgálati Iroda feladatai
V. fejezet
Személyes diakónia – önkéntesség
VI. fejezet
Diakónia az egyházi alapítású civil szervezetekben
VII. fejezet
Kárpát-medencei diakóniai együttműködés
VIII. fejezet
Kapcsolat más, nem református diakóniai szervezetekkel
V. rész
Szeretetszolgálati intézmények alapítása és a működési rendje
I. fejezet
Alapítás, fenntartás, módosítás, megszüntetés
II. fejezet
Ellenőrzés-felügyelet
ellenőrzési jogosultságok és kötelezettségek, szakmai felügyelet, a fokozatos egyházi testületek
ellenőrzési jogosítványai kötelezettségei, monitoring
III. fejezet
Parókiális jogok és kötelezettségek szabályai
IV. fejezet
Az intézményes diakónia alkalmazottai
alkalmazási feltételek, összeférhetetlenségi szabályok,
lelkészi jellegű alkalmazottak, világi alkalmazottak
VI. rész
A diakóniai képzés
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁSA FEJLEMÉNYEIRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓK TÁRGYÁBAN
ZS. - 366/2014.04.24.
A Zsinat a hit- és erkölcstanoktatás fejleményeiről szóló beszámolókat elfogadja.
Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

BESZÁMOLÓ A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS FEJLEMÉNYEIRŐL

Előzmények
2013. szeptember 1-től az állami általános iskolákban és az állami hatévfolyamos gimnáziumokban kötelezően
bevezetésre került az erkölcstan, és helyette választhatóvá vált a felekezeti hit- és erkölcstan. Új típusú hittan
jelent meg ezzel: az órarendi keretben lévő, kötelező órai időben tartott, állami adminisztrációt igénylő, de tartalmilag és szervezésileg az egyház által szabályozott hit- és erkölcstan.
Az első tanév nem volt zökkenőmentes, mivel nem időben jelentek meg az állami szabályozások, illetve egymástól eltérő, pontatlan tájékoztatások és információk jelentek meg. Mindezek ellenére az adatok eredményes
és hatékony tanévet mutatnak. Az alábbiakban röviden összegzem a kapcsolódó adatokat és az RPI-hez eljutott
visszajelzéseket, gyakorlati tapasztalatokat.

Az adatok tükrében

2013. december 31.
MRE Összes hittanoktatásra járó
tanulói létszáma

126 607 fő

MRE össz. hittancsoport száma

13 204 db

Ebből kötelezően választható
hittanon tanulnak

19 893 fő

Kötelezően választható hittan
csoportok száma

726

Kötelezően választható hittant tanító
világi hittanoktatók

248

Egyéb típusú hittant tanító
világi hittanoktatók

Változás
előző évhez (%)

9 637 fő

8,24%

2 009 db

17,9 %

3 031 db

Kötelezően választható hittant
tanító lelkipásztorok

Egyéb típusú hittant tanító lelkipásztorok

Változás
az előző évhez (fő)

1 203 fő
755 fő

Az előző évben ilyen bontásban
nem álltak rendelkezésre adatok,
tehát nem lehet összehasonlítást
végezni.
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Összegyűjtött tapasztalatok a lelkipásztorok, hittanoktatók és az egyházmegyei katechetikai
előadók visszajelzéseinek fényében
a)

Pozitív tapasztalatok, lehetőségek és igények
–
Az új lehetőség sok rejtett és korábban fel nem ismert lehetőséget hozott magával.
–	Olyan gyermekek is megjelentek a hittanórákon, akik korábban óraütközés (délutáni foglalkozások, magánórák), a játékidő vagy az érdeklődés hiánya miatt nem voltak jelen.
Többen számoltak be az elmúlt évekhez képest megnövekedett gyermeklétszámról.
–
A hittanóra a tanórákhoz hasonló „méltóságot” kapott. Többségében normál keretek között (pl. 45 perc, tanteremben, a többség jelen van az órákon.)
–
Helyi szinten a történelmi felekezetek közötti több helyen megerősödött az összefogás:
közös cél érdekében, közös gondolkodás indult.
–
A lelkipásztorok és hittanoktatók között is egyértelművé vált, hogy a hittanoktatásban
szemléletmód változásra van szükség.
–
Megerősödött a módszertani megújulás és felfrissülés igénye a katechézisen belül.
–
Néhányan már most tapasztalják az állami iskolák kezdeti gáncsoskodásai ellenére is az
iskola hozzáállásának változását.
–
Az RPI, MRE Oktatásügyi Iroda részéről nagyon sokan tapasztalták és vették jó néven a
segítőkész és megoldást kereső hozzáállást, amikor nehéz helyzetekkel keresték meg a
munkatársakat.
–
Jó visszajelzést kaptak az új tantervhez készült taneszközök, és a gyakorlati próbaév
bevezetésének gondolata egy-egy tankönyv anyagának véglegesítése előtt.

b)

Kihívások és küzdelmek
–
A téves és többszöri információk, a túlzott adminisztrációs teher rossz „szájízűvé” tette
sokak számára a hittanoktatás örömeit.
–	Túl sok új feladat jelent meg egyszerre (új tanterv, új típusú hittan, sokak számára új adminisztrációs struktúra, osztályozás szükségessége), ami nehézzé tette az indulást.
–
Nagy nehézségeket okozott a hit- és erkölcstan taneszközök eljutása az egyházközségekhez.
–
Az állami iskolák részéről több helyen gáncsoskodás, ellenállás volt tapasztalható.
–
Az adminisztrációs csúszásokat tovább nehezítette, hogy néhány lelkipásztor nem időben, nem pontos és nem a kért adatokat küldte el az MRE Oktatásügyi Iroda vagy az RPI
számára.
–
A megnövekedett gyermeklétszám magával hozta a nehezebben kezelhető gyermekek
korábbinál nagyobb számú megjelenését a hittanoktatásban.
–
A lelkipásztorok túlterheltsége megnehezítette több helyen az 1-2 fős csoportlétszámú
és/vagy szórványban tartott órák megtartását.
–
A világi hittanoktatók fizetésének és státuszának még mindig csak részben rendezett
volta továbbra is nehézzé teszi a hittanoktatásban új munkatársak felvételét.

c)

A tapasztalatokból adódó további feladatok
–
Az elsősök beiratkozásaira való tekintettel egyértelművé vált, hogy nagyobb hangsúlyt
kell fektetni az óvodai katechézisre.
–
A lelkipásztorok, hittanoktatók egyértelmű, pontos és megfelelő időben küldött tájékoztatókat várnak a következő feladatokról és aktualitásokról.
–	Olyan szakmai napok, képzések indítása, mely segíti a mindennapi gyakorlatot (akár adminisztrációs feladatok és határidők tisztázása, akár módszertani képzések, stb.)
–
A folyamatosan érkező módszertani és gyakorlati kihívások megoldásához fejlődő szaktanácsadói háttérre van szükség. Ez a hittanoktatási szaktanácsadói rendszer kidolgozását, valamint az IKT és egyéb modern taneszközök készítését igénylik.
–
Az egyházmegyei katechetikai előadók közül többen jelezték, hogy rövidesen kidolgozott
és hatékony egyházi adminisztratív ellenőrzésre lesz szükség az hittanoktatási adminisztráció pontosságának és komolyságának megőrzésére.
–
A teljes állású világi hittanoktatók fizetésének rendezése továbbra is fontos feladat.

Református Egyház | 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám

43

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ HITTAN BEIRATKOZÁSI KAMPÁNYRÓL

Előzmények
2013. szeptember 1-től az állami általános iskolákban és az állami hatévfolyamos gimnáziumokban kötelezően
bevezetésre került az erkölcstan, és helyette választhatóvá vált a felekezeti hit- és erkölcstan.
2013-ban, a beiratkozáshoz és az új típusú hittan bevezetéséhez segítségként az MRE „hittan beiratkozási
kampányt” indított. A kampány célja ekkor a minél szélesebb körű tájékoztatás, és a református hit- és erkölcstan
órákra való hívogatás volt. Ennek a célnak a folytatását tűztük ki az idei évi beiratkozásokra való felkészítésben is.

Hittan kampány – 2014
Mivel az MRE külön keretet erre a célra nem különített el, ezért médiakampány és fizetett hirdetések nem készültek. Az MRE Zsinat Kommunikációs Irodája, az MRE Zsinat Oktatási Irodája és az RPI szakmai együttműködésével a hangsúly inkább a meglévő anyagok frissítésére, valamint a szükséges, hiányzó segédletek elkészítésre és
az egyházközségekhez való eljuttatására tevődött.
Öt fázisban segítettük az hit- és erkölcstan órák népszerűsítését, valamint az MRE belső kommunikációját:
1.

2.
3.

4.

5.

Egy 15 lépéses ütemterv készült a kötelezően választható hit- és erkölcstan 2014. évben aktuális határidőiről és feladatairól, valamint egy szakmai gyűjtemény a hívogatáshoz használható segédletekről, állami iskolák igazgatói számára rendelkezésre bocsátandó anyagokról (Oktatási Iroda és RPI).
A 2014-es beiratkozásokhoz és szülői tájékoztatókhoz új, aktualizált színes plakát és szórólap készült.
Ezekből 1560 helyre 5000 plakát került postai úton (RPI és Kommunikációs Iroda).
Új kinézetet kapott a hittan.info oldal. Aktualizáltuk, frissítettük a rajta lévő információkat a szélesebb
körű tájékozódást segítve. Új, ismertető segédanyagok készültek és kerültek fel a honlapra a hittankönyvekről és a hittanoktatás menetéről (RPI és Kommunikációs Iroda).
A lelkipásztorok, hittanoktatók által tartott szülői tájékoztatók segítésére rövid, szakmai bemutató
PPT-k készültek külön a hatévfolyamos, és külön az általános iskolai sajátosságokat figyelembe véve
(RPI).
A közegyházi kommunikáció segítésére minden fórumon ismertté tettük az előttünk álló feladatokat
és a hozzájuk kapcsolódó segédleteket. 2013 óta folyamatos a hittan.info oldalra érkező szakmai
kérdések megválaszolása is (RPI – Oktatási Iroda).

BESZÁMOLÓ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTERV ÉS KAPCSOLÓDÓ TANESZKÖZÖK FEJLESZTÉSÉRŐL

Előzmények
Az MRE új Hit- és erkölcstan Kerettanterve (RPI, 2012) az általános iskola 1. és 5., a hatosztályos gimnáziumok 7.,
valamint a középiskola 9. évfolyamon került 2013. szeptember 1-én bevezetésre. Az első gyakorlati év lehetőséget
ad mind a tantervnek, mind az új koncepció alapján készült taneszközöknek (tankönyv, munkafüzet) a mindennapokban való kipróbálására.

Eredmények
A visszajelzők örömmel vették az új tantervet és az új taneszközöket is. Különösen pozitívan értékelték a kísérleti
tankönyv lehetőségét, valamint az 5. évfolyam tankönyvét és az Interneten elérhető tanári segédleteket. A tapasztalatok azt is mutatják, hogy az új koncepcióra való átállás további segítséget igényel: különösen a módszertani
fejlődés és az új eszközök megismerése terén.
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A kísérleti taneszközökhöz 2014. február 15-ig érkeztek írásos visszajelzések is, melyek figyelembe vételével
az RPI 5–20 % változtatást tervez a minél hatékonyabb használhatóság érdekében. Köszönjük mindazoknak a
gondolatait, akik megosztották az RPI-vel a tanév során szerzett tapasztalataikat és segítő véleményüket!

Aktuális
A változtatások átvezetése mellett a tanév során új taneszközök is készülnek. Ezekkel 2014 szeptemberétől az
alábbi táblázat szerint találkozhatnak a szolgálattevők.
Évfolyam
1.
évfolyam
2.
évfolyam
5.
évfolyam
7.
évfolyam
9–11.
évfolyam

Taneszköz jellege
Tartós tankönyv
Munkafüzet
Interneten elérhető tanári segédlet
Kísérleti tankönyv
Munkafüzet
Interneten elérhető tanári segédlet
Tartós tankönyv
Munkafüzet
Interneten elérhető tanári segédlet
Kísérleti tankönyv
Munkafüzet
Interneten elérhető tanári segédlet
1 tartós tankönyv és tanári segédlet
5 kísérleti tankönyv és tanári segédlet

Megjegyzés

Beválás vizsgálat lezárult.
A gyakorlati tapasztalatokat
2014. február 1-ig várja az RPI.
Beválás vizsgálat lezárult.
A gyakorlati tapasztalatokat
2014. február 1-ig várja az RPI.
A kísérleti taneszközökről a visszajelzéseket
2014. február 1-ig várja az RPI.

További feladatok
a)
b)

A pedagógiai és közegyházi igényeknek megfelelően 2014 júniusától elindul a digitális taneszközök
fejlesztése a meglévő tananyagokhoz.
A taneszköz fejlesztés folytatása mellett hit- és erkölcstan tantervben is szükség lesz – a mindennapok realitásai alapján apróbb változtatásokra. Ezek gyűjtése folyamatos. A ZS. - 244/2012.11.16.
határozat (3.b.) szerint 2015. október 31-ig kerülnek összesítésre, majd átvezetésre a szükséges módosítások a kerettantervben.
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
FELSŐOKTATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI V. TÖRVÉNY TÁRGYÁBAN
ZS. - 367/2014.04.24.
1.
2.

3.

A Zsinat az előterjesztésben foglalt új református felsőoktatási törvény összes fejezetét, a Zsinati ülésen elfogadott módosítások beépítésével második és harmadik olvasatban elfogadja.
A Zsinat az MRE felsőoktatási intézményeinek egységes szabályozása céljából az alábbi új törvényt
alkotja, egyúttal felkéri a református felsőoktatási intézményeket, hogy legkésőbb 2015. augusztus
1-ig alakítsák át intézményi SzMSz-üket ezen új jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A Zsinat kéri az Oktatásügyi Bizottságot, hogy 2015. augusztus 1-ig gondoskodjon a Felsőoktatási
Tanácsadó Testület felállításáról.

Budapest, 2014. április 24.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

2014. ÉVI V. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELSŐOKTATÁSÁRÓL

Preambulum
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményei a Magyarországi Református Egyház
Zsinata vagy valamely egyházkerülete által fenntartott és a Magyar Református Egyház szolgálatában
álló oktató, nevelő és tudományművelő intézmények. Küldetésük Jézus Krisztus elhívásán alapul, aki
szolgálatába hívja és munkába állítja övéit.
A Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményei tanbeli kérdésekben a Szentírás alapján állnak, önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el a Magyarországi Református Egyház hitvallásait,
Alkotmányát, törvényeit és zsinati határozatait. Valamennyi oktatójától, dolgozójától és hallgatójától
elvárják a református egyház hitelveinek és érdekeinek tiszteletben tartását, valamint a keresztyén
értékrenddel összeegyeztethető életfolytatást.
A Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeinek elsődleges célja református lelkészek és egyházi munkatársak képzése a Magyar Református Egyház számára. További feladatuk
olyan teológusok és világi szakemberek felkészítése a magyar társadalom és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel a Magyarországi Református Egyházat szolgálni.
A Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményei, mint államilag elismert felsőoktatási
intézmények, oktató munkájukat a magyar felsőoktatási rendszer részeként, felekezeti sajátosságaik
megőrzése mellett végzik. Képzési programjaikban érvényesítik az állami jogszabályokat, a Magyarországi Református Egyház rendelkezéseit, valamint jelen egyházi törvény előírásait.
Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében a képzési területeiknek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és művészi alkotómunkát végeznek, egyetemei Doktori Iskolát tartanak fenn a hittudományok tudományterületén. Tiszteletben tartják a kutatói
szabadságot, és megkövetelik a szakmai hitelességet, megbízhatóságot.
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(6)

(7)

Református elkötelezettségük mellett a magyar nemzet és az egyetemes keresztyén anyaszentegyház egészének szolgálatában állnak, szüntelenül készek a keresztyén felekezetekkel való ökumenikus párbeszédre, felsőoktatási intézményeikkel a szakmai kapcsolatok ápolására, készek a nem keresztyén világvallásokkal és eszmerendszerekkel folytatott dialógusra, a velük való testvéri közösség
gyakorlására. Őrzik, ápolják és tovább gazdagítják a református kollégiumok ősi hagyományait.
Minden református felsőoktatási intézmény feladata, hogy ezen preambulum szellemében elkészítse
saját küldetésnyilatkozatát.

A Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeinek működését e törvénnyel szabályozza, amely
valamennyi magasabb szintű jogszabály által nem szabályozott területen elsődleges jogforrásnak tekintendő.

I. rész
Általános rendellkezések

I. fejezet
A törvény hatálya
		

1. §
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Jelen egyházi törvény hatálya kiterjed a Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: MRE) Zsinata és egyházkerületei által fenntartott felsőoktatási intézményekre, azok
oktatóira, tudományos kutatóira, egyéb alkalmazottaira, hallgatóira és fenntartójukra.
Az MRE felsőoktatási intézményeire, valamint fenntartóikra a hatályos, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásra vonatkozó egyéb állami jogszabályoknak, valamint jelen egyházi törvénynek a rendelkezései
az irányadók.
A református felsőoktatási intézmények működése és a rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes a vonatkozó állami jogszabályokkal, kivéve, ha az MRE állásfoglalásában kimondja, hogy azok nem egyeztethetőek össze a Szentírás tanításával.
A református felsőoktatási intézmények működése és a rájuk vonatkozó intézményi szabályozás jelen törvénnyel nem lehet ellentétes.
Mindazokban a kérdésekben, amelyekben a vonatkozó állami jogszabályok, különösen
is az Nftv., valamint az MRE törvényei és zsinati szabályrendeletei, különösen is jelen
egyházi felsőoktatási törvény nem tér ki, a református felsőoktatási intézmények saját
szervezeti és működési szabályzatukban önállóan rendelkezhetnek.
Amennyiben az Nftv. lehetőséget ad az egyházi fenntartású intézményeknek az eltérő
szabályozásra, de egyházi törvény, szabályrendelet, különösen is jelen egyházi felsőoktatási törvény ilyen eltérő szabályozást nem tartalmaz, vagy nem tiltja az Nftv. rendelkezéseitől való eltérést, úgy az eltérésekről a református felsőoktatási intézmények saját
szervezeti és működési szabályzatukban önállóan rendelkezhetnek. Eltérő intézményi
rendelkezés hiányában az Nftv. rendelkezései az irányadók.
Az MRE felsőoktatási intézményeit és székhelyüket jelen egyházi törvény melléklete rögzíti.
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II. fejezet
A református felsőoktatási intézmények alapítása,
megszüntetése és jogállása
		

2. §
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

		

3. §
(1)
(2)

(3)

(4)

Református felsőoktatási intézmény fenntartója az MRE Zsinata vagy valamelyik egyházkerülete lehet (a továbbiakban: fenntartó).
Református felsőoktatási intézmény alapítása – az Nftv.-ben az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények létesítésére vonatkozó előírások teljesülésének vélelmezhetősége
esetén – a Zsinat saját kezdeményezésére, vagy az MRE bármely egyházkerületének
indítványa alapján a Zsinat jóváhagyásával történhet. Az intézmény állami elismerését, továbbá nyilvántartásba vételét és a működés megkezdéséhez szükséges engedély megadását a Zsinat kezdeményezi az illetékes állami szerv(ek)nél.
Református felsőoktatási intézmény megszüntetése, református felsőoktatási intézmények integrációja a fenntartó(k) kezdeményezése alapján, a Zsinat jóváhagyásával történhet. Az állami elismerés visszavonását és a nyilvántartásból való törlést a Zsinat kezdeményezi az illetékes állami szerv(ek)nél.
Református felsőoktatási intézmény hivatalos nevének megváltoztatása a fenntartó kezdeményezése alapján, a Zsinat jóváhagyásával történhet. A névváltoztatást az illetékes
állami szerv(ek)nek a Zsinat jelenti be.
Nem református felsőoktatási intézmény egyházi fenntartásba történő átvétele a Zsinat
saját kezdeményezésére, vagy a területileg illetékes egyházkerület kezdeményezése
alapján, a Zsinat jóváhagyásával történhet. A fenntartóváltást a Zsinat kezdeményezi az
illetékes állami szerv(ek)nél.
Református felsőoktatási intézmény más felsőoktatási intézményekkel Szenátusának
döntése és a fenntartó támogatása esetén együttműködési megállapodásokat köthet, és
jogi önállóságát nem érintő társulási szerződéseket írhat alá.
Karok alapítása és megszüntetése a felsőoktatási intézmények Szenátusának döntése és
fenntartó indítványa alapján a Zsinat jóváhagyásával, intézet, tanszék és egyéb szervezeti
egység alapítása, összevonása és megszüntetése az intézmény Szenátusának döntése
alapján a fenntartó jóváhagyásával történhet.

A református felsőoktatási intézmények felsőoktatási (egyetemi/főiskolai) kollégiumot (internátust), szakkollégiumot, diákotthont hozhatnak létre, illetve működtethetnek.
Felsőoktatási szakkollégium, diákotthon működtethető a Zsinat, az MRE valamely egyházkerülete, egyházmegyéje, egyházközsége fenntartásában önállóan, valamint a területileg illetékes egyházkerület előzetes jóváhagyásával más szervezetekkel közös fenntartásban is.
A nem felsőoktatási intézmények fenntartásában működő felsőoktatási szakkollégiumok
és diákotthonok megalkotják szervezeti és működési szabályzatukat, amelyet a fenntartójuk fogad el.
A református felsőoktatási intézmények gyakorló közoktatási, valamint más gyakorló intézményt működtethetnek, a vonatkozó jogszabályok szerint. A gyakorló intézmények
alapítása, fenntartói hatáskörbe vonása, valamint megszüntetése, fenntartójának megváltoztatása az adott református felsőoktatási intézmény fenntartójának hozzájárulásával
történhet.
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III. fejezet
A református felsőoktatási intézmények feladatai
		

4. §
(1)

(2)

A Preambulum értelmében – az Nftv.-ben foglaltakon túl – a református felsőoktatási intézmények sajátos feladatai:
a) református lelkészek és más, hivatásos egyházi munkatársak képzése,
b) a református egyház hitelveit és hagyományait ismerő teológusok és felsőfokú végzettségű szakemberek képzése,
c) a hittudományok és az egyéb tudományterületek, a művészet és a kultúra magas
szintű művelése, fejlesztése, eredményeinek közvetítése,
d) az egyéb tudományterületek oktatása, művelése és eredményeinek közvetítése során a református keresztyén nézőpontok és értékek megjelenítése,
e) hitéleti szakokon a keresztyén elköteleződés, az egyházi alkalmazott szakokon a felekezeti elköteleződés és a hivatástudat erősítése,
f) nem hitéleti karokon és képzési területeken a hivatástudat erősítése, a teológiai műveltség növelése,
g) felkészítés a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével a folyamatos önképzésre.
A református felsőoktatási intézmények az Alapító Okiratukban rögzített tudomány
területe(ke)n, képzési területe(ke)n és szakmacsoport(ok)ban
a) egységes osztatlan képzést,
b) alapképzést,
c) mesterképzést,
d) doktorképzést, és
e) felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzéseket folytathatnak.

IV. fejezet
Felsőoktatási Tanácsadó Testület
5. §
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Az MRE Zsinatának Oktatásügyi Szakbizottsága a felsőoktatás szakkérdésekben szakmai tanácsadói, véleményező és döntés-előkészítő feladatok ellátására Felsőoktatási Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: FTT) hoz lére és működtet.
Az FTT tagjait a magyarországi református felsőoktatási intézmények alkalmazottai közül a paritás elve alapján a református felsőoktatási intézmények rektorai delegálják. A
testület tagjainak megbízatása egy zsinati ciklus idejére szól, és az tetszőleges számú
alkalommal meghosszabbítható.
Az FTT megalakulásakor saját tagjai közül elnököt választ. Az elnök megbízatása az FTT
megbízatásának időtartamára szól. Az elnök feladata az FTT üléseinek előkészítése, ös�szehívása, levezetése, határozatainak és állásfoglalásainak képviselete, az illetékes egyházi és állami fórumokkal és testületekkel – jelen paragrafus szerinti – kapcsolattartás, az
FTT képviselete.
Az FTT működését az Oktatásügyi Szakbizottság működési szabályzatának keretein belül, saját működési szabályzata alapján végzi.
A testület feladata különösen is
a) a felsőoktatással kapcsolatos állami jogszabályok nyomon követése,
b) a magyar felsőoktatási rendszer irányításában és működtetésében illetékes állami
szervekkel a folyamatos kapcsolattartás, a Zsinat Elnökségének eseti felhatalmazása alapján, elnökén keresztül a velük való tárgyalásokban a református felsőoktatási
intézmények képviselete,
c) a református felsőoktatást érintő zsinati törvények és szabályrendeletek gondozása,
megalkotásában és módosításában való közreműködés,
d) a hitéleti képzések református képzési és kimeneteli követelményeinek előkészítése,
véleményezése, jelen egyházi törvényben előírt időközönkénti felülvizsgálata,
e) a hitéleti képzések zsinati felvételi tájékoztatójának jóváhagyása.
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Az FTT szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Elnökét tanácskozási joggal az Oktatásügyi Bizottság, valamint a Tanulmányi és Teológiai Bizottság minden
olyan ülésére meg kell hívni, amelyen a felsőoktatást is érintő ügyek tárgyalására kerül
sor.

II. rész
A református felsőoktatási intézmények működése

V. fejezet
A működés áltatános alapelvei
Szervezeti és működési szabályzat
		

6. §
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

Valamennyi református felsőoktatási intézmény autonóm, választott vezetőkkel és önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személy.
Az intézmények – a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján, saját történelmi örökségüket
is figyelembe véve – szervezeti felépítésüket maguk alakítják ki úgy, hogy az alkalmas
legyen jelen egyházi törvényben és az intézményi küldetésnyilatkozatukban megfogalmazott küldetésük betöltésére, oktatói, nevelői céljaik elérésére, továbbá a fejlesztési tervek, a munkaprogramok, a tudományművelési feladatok és az ellenőrzési-értékelési rend
megvalósítására.
Figyelembe véve a képzés és tudományművelés tartalmi sajátosságait, az intézményi
szervezeti egységeket az átjárhatóság biztosítása érdekében a magyar, valamint a nemzetközi felsőoktatás szabályai és gyakorlata szerint kell kialakítani.
A felsőoktatási intézmény szervezetéről és működéséről a Szenátus szabályzatot alkot
az Nftv., az MRE Alkotmánya és jelen egyházi törvény vonatkozó előírásai szerint. A szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyásra meg kell küldeni a fenntartónak.
Az egyházi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg a működésére és szervezetére vonatkozó azon rendelkezéseket, melyeket állami
jogszabály vagy egyházi törvény, különösen is jelen egyházi törvény nem zár ki, vagy
amelyről jogszabály felhatalmazása alapján más szabályzatban nem kell rendelkezni.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) részei:
a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer. Az intézmény az SzMSz egyes fejezeteit önálló szabályzatban, az
SzMSz szerves részét képező mellékleteként is rögzítheti.
A hallgató a beiratkozás alkalmával nyilatkozatot tesz, amelynek szövegét a fenntartóval
egyetértésben az intézmények határozzák meg és az SzMSz-ben rögzítik.
A református felsőoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatuk, valamint
annak kötelező mellékleteként jelen egyházi törvényben megnevezett szabályzataikon
kívül – az Nftv., jelen egyházi törvény és egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit
figyelembe véve – más, a működéshez szükséges szabályzatokat is alkothatnak.
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Az intézményi etikai kódex
		

7. §
(1)

(2)
(3)

A református felsőoktatási intézmények a Magyarországi Református Egyházban és a
magyar társadalomban betöltött szerepüknek megfelelően, keresztyén elkötelezettségük
és református hitvallásosságuk megőrzése és biztosítása, az intézmény hagyományainak és jó hírnevének, szakmai és intézményi integritásának megőrzése, ápolása, valamint a minél magasabb szintű és harmonikus munkavégzés érdekében – jelen egyházi
törvényen és egyéb jogszabályi előírásokon túl – intézményi Etikai kódexben határozzák
meg az egyetemi polgárokkal szemben elvárható magasabb szintű egyházi és társadalmi
elvárásokat, erkölcsi normákat, etikai követelményeket.
Az intézményi etikai kódexet az intézmény Szenátusa fogadja el és a fenntartó hagyja
jóvá.
Az etikai kódexben foglaltak megsértésének kivizsgálása, illetve az etikai szempontból
vitás helyzetek megítélése az intézményi etikai bizottság feladata. Az etikai bizottság ös�szetételével, működésével, az általa hozott lehetséges döntésekkel és azok jogkövetkezményeivel, valamint a jogorvoslattal kapcsolatos kérdéseket az intézményi etikai kódex
rögzíti.

Egyetemi lekészség
		

8. §
(1)
(2)

(3)
(4)

A nem hitéleti képzést is folytató református felsőoktatási intézményekben egyetemi lelkészséget kell működtetni.
Az egyetemi lelkészség az intézmény hallgatóinak a képzés helyszínén való tartózkodásuk idejére ifjúsági gyülekezeti közösséget biztosít, igyekezve a számukra olyan lelki otthont teremteni, ahol a hitéleti rendezvények, a közös szolgálat és a kulturált szórakozás
lehetőségei révén Krisztussal és egymással közösségüket és hitüket megélhetik, illetve
a keresztyén hitet és életvitelt kortárs fiatalok között megismerhetik. Az egyetemi lelkészség mindezen túl hitéleti és lelkigondozói alkalmakat kínál az intézmény valamennyi alkalmazottja számára.
Az egyetemi lelkészt a rektor és a Szenátus véleményét kikérve a fenntartó rendeli ki,
illetve kirendelését ő vonja vissza.
Az egyetemi lelkész kirendelésének időtartamát, valamint az egyetemi lelkész feladatkörét és a foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói jogköröket az intézmények SzMSzükben rögzítik.

Az ünnepek és megemlékezések rendje
		

9. §
(1)

(2)

(3)

A református felsőoktatási intézményekben a szorgalmi időszakokra és a vizsgaidőszakokra eső nemzeti és az egyházi ünnepeket méltóképpen meg kell tartani. Az ünnepségek megszervezésében illetékes testülete(ke)t, hivatal(oka)t vagy személy(eke)t az intézményi SzMSz-ben kell nevesíteni.
A megtartandó egyházi ünnepek:
a) Karácsony,
b) Virágvasárnap, Nagypéntek, Húsvét (ünneplésük összevonható),
c) Mennybemenetel Ünnepe, Pünkösd (ünneplésük összevonható),
d) Reformáció Ünnepe.
Az egyházi ünnepek az egyházi intézményekben – az egyházi alkalmazott képzések keretében teljesítendő szakmai gyakorlatoktól eltekintve – tanítási szünnapok és munkaszüneti napok.
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Az egyházi felsőoktatási intézmények képzéseiket hétfőtől szombatig szervezik. Intézményi rendezvények (évnyitók, évzárók stb.), valamint az egyházi alkalmazott képzésekhez
kapcsolódó tanulmányi kötelezettségek vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon is
szervezhetők.

VI. fejezet
Az intézmények gazdálkodása, pénzügyi és támogatási rendszere
		

10. §
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

		

11. §
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A felsőoktatási intézmények működésük és fejlesztésük költségeit az állami, fenntartói és
közegyházi támogatásokból, valamint saját bevételeikből fedezik.
A gazdálkodás főbb forrásai:
a) állami támogatás,
b) fenntartói támogatás,
c) zsinati támogatás,
d) pályázatból érkező bevételek,
e) hallgatói térítések és díjak,
f) az alaptevékenység bevételei,
g) vállalkozási tevékenység bevételei,
h) saját vagyonból és szolgáltatásokból származó jövedelem,
i) gyülekezeti és alapítványi támogatás,
j) adományok és egyéb bevételek.
A fenntartói működési és fejlesztési támogatás egy hallgatóra eső összegéről a Zsinati
Tanács évente dönt. A Zsinati Tanács a fenntartó kérelmére kiegészítő támogatást is megállapíthat.
Az intézmények a gazdasági szféra szereplőitől támogatást, illetve adományt az intézményi SzMSz-ükben rögzített szabályok szerint fogadhatnak el.
A felsőoktatási intézmények éves költségvetését és zárszámadását a fenntartó által meghatározott keretek között az intézmény Szenátusa fogadja el. A költségvetést és a zárszámadást a fenntartó hagyja jóvá.
A református felsőoktatási intézményekben a fenntartó döntése alapján gazdasági tanács hozható létre, a vonatkozó állami jogszabályok rendelkezéseinek keretein belül, az
intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon.

Ingatlan szerzéséhez, megterheléséhez vagy elidegenítéséhez a fenntartó hozzájárulása
szükséges.
Az intézmény keretein belül gazdálkodó szervezet alapítása, gazdálkodó szervezetben
részesedés szerzése, gazdálkodó szervezettel való együttműködés a fenntartó hozzájárulásával történhet.
A fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésének
és használatának szabályait a felsőoktatási intézmény és a fenntartó megállapodásban
vagy az intézményi SzMSz-ben rögzíti.
A felsőoktatási intézmények – fenntartójuk jóváhagyásával – költségvetésük terhére középtávú (legfeljebb 10 évre) kötelezettséget vállalhatnak felhasználói célra. Az ebből származó éves fizetési kötelezettség összege nem haladhatja meg az éves költségvetésük
dologi és felhasználói célú előirányzatának 5%-át.
Felhasználói célra hitelfelvétel történhet
a) pályázati önrész biztosításához,
b) pályázati átfinanszírozásból adódó likviditási zavar kezeléséhez,
c) intézményfejlesztési tervben meghatározott fejlesztési feladatokhoz.
A felvett hitelkeret, illetve a törlesztés összegét az intézményi költségvetésben kell rögzíteni.
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VII. fejezet
A fenntartói irányítás
		

12. §
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Az irányításból eredő jogokat és kötelezettségeket az Nftv. és jelen egyházi törvény tartalmazza.
A református felsőoktatási politikát és annak végrehajtását a Zsinat határozza meg.
A fenntartó az éves költségvetési keretek meghatározásával biztosítja a felsőoktatási intézmény autonóm működésének tárgyi, pénzügyi, személyi feltételeit.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzését a fenntartó látja el. A fenntartói irányításból adódó kötelezettségek teljesülését az illetékes miniszter az ágazati irányítás keretében, az
Nftv.-ben meghatározott terjedelemben ellenőrzi.
Az illetékes miniszter törvényességi ellenőrzési joga nem érinti az egyházi jogszabályok
alapján gyakorolt ellenőrzési kötelezettséget és felügyeleti jogosítványokat.
Az intézmények törvényes és biztonságos működése érdekében a fenntartó ellenőrzi a
működés és a döntéshozatal jogszerűségét.
Az intézmény szakmai tevékenységét a fenntartó ellenőrzi, beleértve a nem hitéleti szakokon folytatott képzés tekintetében is a református szellemiség érvényesülését.
A felsőoktatási intézmény gazdálkodását a fenntartó számvizsgáló bizottsága az MRE
gazdálkodásáról szóló törvényben meghatározott módon ellenőrzi.

VIII. fejezet
A szenátus
		

13. §
(1)
(2)

(3)

Református felsőoktatási intézmények vezető testülete a Szenátus. A Szenátus elnöke a
rektor.
A Szenátus tagjai – a rektor, a rektorhelyettesek, valamint az intézményi SzMSz-ben rögzített egyéb magasabb vezető és vezető tisztség(ek) kivételével – választás útján nyerik el
megbízatásukat.
A Szenátus összetételével, megválasztásával és működésével kapcsolatos minden további kérdést a felsőoktatási intézmény SzMSz-ében kell meghatározni, a következők
figyelembevételével:
a) a Szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél,
b) a hallgatói önkormányzat és a doktorandusz önkormányzat legalább egy-egy fő képviselőt jogosult delegálni.

IX. fejezet
Az intézmény vezetői
		

14. §
(1)
(2)
(3)

Református felsőoktatási intézményekben a rektori megbízás mellett az intézményi
SzMSz-ben meghatározott magasabb vezetői és vezetői megbízások adhatók.
A magasabb vezetői és vezetői megbízatás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
Ha azt a fenntartó kezdeményezte vagy a Szenátus kétharmadának igenlő szavazatával
támogatta, a vezetői és magasabb vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltése előtt
akkor is teljes időtartamra kiadható, ha a vezetői megbízatás SzMSz-ben rögzített hos�sza a hatvanötödik életév betöltése utánra nyúlik. Az így kiadott vezetői megbízatás nem
meghosszabbítható.

Református Egyház | 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám

53

X. fejezet
A hallgatók önkormányzati szerződései

Hallgatói Önkormányzat
15. §
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A Hallgatói Önkormányzat az intézmény önkormányzatának részeként működik. A Hallgatói Önkormányzat – a református kollégiumok történelmi hagyományainak megfelelően – a közösségi szolgálat végzésére és a hallgatói érdekek képviseletére hivatott.
A Hallgatói Önkormányzatnak tagja az intézmény minden osztatlan képzésre, alapképzésre, mesterképzésre vagy felsőoktatási/felsőfokú szakképzésre beiratkozott hallgatója,
függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi.
A Hallgatói Önkormányzat elnöksége a Hallgatói Önkormányzatnak a hallgatók által demokratikusan választott, politikai pártoktól, szervezetektől független, szélsőséges eszméktől mentes vezető testülete, amely szervezeti és működési szabályzatának keretei
között a testvéri közösség szellemében ellátja az intézmény nem doktorandusz hallgatóinak érdekvédelmét és érdekképviseletét.
A Hallgatói Önkormányzat szervezeti felépítését, működési rendjét, ülésezésének, a Hallgatói Önkormányzat elnöksége megválasztásának szabályait a Hallgatói Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
Szervezeti és működési szabályzatát a Hallgatói Önkormányzat az intézményi SzMSz
alapján és keretei között maga alkotja meg, és azt az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően
a Szenátus hagyja jóvá.
Az Nftv.-ben meghatározottakon túl a hallgatói önkormányzat jogait az intézményi SzMSz
rögzíti.

Doktorandusz Önkormányzat
		

16. §
(1)

(2)

A doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók (a továbbiakban: doktorandusz) hallgatói
érdekeinek képviseletét, valamint intézményi képviseletét az intézmény önkormányzatának részeként működő Doktorandusz Önkormányzat látja el.
A Doktorandusz Önkormányzat szervezeti felépítését, működési rendjét, ülésezésének,
a Doktorandusz Önkormányzat elnöksége megválasztásának szabályait a Doktorandusz
Önkormányzat Alapszabálya tartalmazza.
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III. rész
Képzések indítása és működtetése, honosítás

XI. fejezet
Hitéleti szakok alapítása, indítása

Hitéleti szakok
		

17. §
(1)

Hitéleti szakok azok a csak egyházi felsőoktatási intézmények által meghirdethető, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzések, melyek képzési tartalmában a felsőoktatási
intézmények hitéleti tartalmakat közvetítenek, az adott képzések oktatóival, hallgatóival,
illetve az adott képzésre jelentkezőkkel szemben pedig az egyenlő bánásmód és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény és az Nftv. kínálta felhatalmazással élve
a vallási meggyőződés és az egyháztagság terén a felsőoktatási intézmény szervezeti jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott oktatási
tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós követelményen
alapuló kötelezettségeket ír elő.
(2)
Református felsőoktatási intézményben hitéleti szakra csak keresztyén elkötelezettségű,
keresztyén egyháztagot vagy a református hitelveket valló, református egyháztagot lehet
felvenni, az adott szak Zsinat által elfogadott református KKK-jában rögzítettek szerint.
(3)
Egyházi alkalmazott képzés olyan református felsőoktatási intézményben meghirdetett
hitéleti szak, amely az MRE keretében református hitéleti tartalom és meggyőződés közvetítésére irányuló (lelkészi, hittanoktatói, vallástanári, kántor stb.) munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget eredményez, s amely szak vonatkozásában ennek
megfelelően a Zsinat az általa elfogadott református KKK-ban református konfirmációt és
református egyháztagságot, illetve bizonyos idejű református konfirmációt és református
egyháztagságot ír elő.
(4)	Egyházi alkalmazott képzésre a fenntartó eseti döntése alapján más keresztyén felekezetben, de különösen is az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) tagegyházai egyikében egyháztagsággal rendelkező jelentkező is felvehető, amennyiben a
jelentkező
a) felvételét egyházának vezetője írásbeli ajánlásban támogatja,
b) a hitéleti szakos hallgatók kötelességeit vállalja és megtartja,
c) felvétele esetén vele szemben a felsőoktatási intézmény a minősítő vizsga érdemi
lefolytatását a hallgató egyházi feletteseinek bevonásával biztosítani tudja.
(5)
Egyházi alkalmazott hitéleti szakok:
a) református teológia szak – lelkész szakirány mesterképzési szak (egységes, osztatlan képzés),
b) református hittanár–nevelőtanár tanári mesterképzési szak (egységes, osztatlan
képzés),
c) református vallástanár egyetemi képzés (kifutó képzés),
d) református hittanár–nevelő mesterképzési szak (kifutó képzés),
e) katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak,
f) óvodai hittanoktató alapképzési szak,
g) református hittanoktató alapképzési szak,
h) református kántor alapképzési szak.
(6)	Hitéleti (nem egyházi alkalmazott) szakok:
a) református teológia egységes, osztatlan mesterképzési szak (lelkész szakirány
nélkül),
b) pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szak,
c) diakónia alapképzési szak,
d) egyházi közösségszervező alapképzési szak.

Református Egyház | 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám

55

Szakalapítás és szakindítás
		

18. §
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Szakalapítási eljárást egyházi felsőoktatási intézmény önállóan, vagy szakalapításra létrejött konzorcium társult tagjaként, a fenntartó jóváhagyásával kezdeményezhet.
Nem hitéleti szakok alapítása és indítása a vonatkozó állami rendelkezések szabályai
szerint történik.
Hitéleti osztatlan, alap- (BA) és mesterképzés (MA), valamint hitéleti felsőoktatási szakképzés esetében a szak képzési és kimeneti követelményeit (a továbbiakban: KKK), egyházi kezdeményezésre, az arra illetékes állami szerv fogadja el és veszi nyilvántartásba.
Az államilag elfogadott és nyilvántartásba vett hitéleti KKK alapján az NFtv. előírásaihoz,
valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban: MAB) formai feltételrendszeréhez igazodva a Felsőoktatási Tanácsadó Testület javaslata alapján az illetékes zsinati bizottság kidolgozza az adott képzés református KKK-ját, amelyben részletezi
a képzési program fontosabb formai és tartalmi elemeit, rögzítve különösen is
a) a szak KKK szerinti megnevezését, valamint, amennyiben van ilyen, sajátos felekezeti megnevezését,
b) a szakon szerezhető végzettségi szintet,
c) a felvehető szakirány(ok) KKK szerinti megnevezését, valamint, amennyiben van
ilyen, sajátos felekezeti megnevezését,
d) a szakképzettség KKK szerinti megnevezését, valamint, amennyiben van ilyen, a
szakképzettség oklevélben nevesített, sajátos felekezeti megnevezését,
e) a képzési területet,
f) a szak hitéleti vagy egyházi alkalmazott jellegét,
g) a belépés előtanulmányi és felekezeti kritériumait,
h) a képzési időt (félévekben) és a fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő minimális
kreditek számát,
i) a szak, valamint ha van felvehető szakirány, a szakirány(ok) célját,
j) az elsajátítandó kompetenciákat,
k) a képzés struktúráját, kreditsávokban megadva, az alábbi minimális bontásban: alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai ismeretek, szabadon választható tanegységek, kötelezően választható tanegységek (ha van), szakdolgozat,
l) a teljesítendő szigorlatok nevesítését,
m) a záróvizsga rövid leírását,
n) az oklevél minősítésének rendjét,
o) a diploma kiadásának feltételéül megszabott nyelvi követelményeket.
A hitéleti szakok református KKK-ját a Zsinat fogadja el.
Az MRE Zsinata által elfogadott hitéleti KKK alapján osztatlan képzés, alap- és mesterképzés indításához és megszüntetéséhez a fenntartó jóváhagyása szükséges. A részletes oktatási és tanulmányi követelményeknek (tanterv) és a képzés részletes szabályainak kidolgozása, valamint a szakindítási eljárás lefolytatása a felsőoktatási intézmény
feladata.
A református felsőoktatási intézményeknek törekedniük kell arra, hogy valamennyi szakjuk, de különösen is a hitéleti szakjaik esetében a hallgatók számára az átjárhatóságot az
ajánlott mintatantervek, valamint a tanulmányi és vizsgakövetelmények területén a lehető
legnagyobb mértékben biztosítsák.
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XII. fejezet
Doktorképzés, habilitáció
Doktorképzés, fokozatszerzési eljárás
		

19. §
(1)

(2)
(3)

(4)

Református felsőoktatási intézmény szervezett doktori képzést akkor indíthat, és akkor
jogosult a doktori képzés sikeres teljesítésekor vagy egyéni felkészülés alapján doktori
fokozat odaítélésére, ha a vonatkozó állami előírásoknak megfelel, továbbá az indítás
tényét a fenntartó az illetékes hatóságnak bejelentette.
A szervezett doktori képzés oktatási és kutatási kerete az akkreditált doktori iskola és a
doktori iskolán belül működő doktori program.
Amennyiben bármely doktorjelölt fokozatszerzési eljárása – a doktori értekezés ismételt
elutasítása, a javító doktori szigorlat sikertelensége vagy a doktori értekezés ismételt, második nyilvános megvédésének sikertelensége miatt – az adott intézményben véglegesen
és sikertelenül lezárult, a Doktori Tanács elnöke az elutasító határozatról tájékoztatja a
magyar protestáns egyetemi rangú felsőoktatási intézményeket.
A Doktori Tanács elnöke az MRE Zsinatának elnökségét és az MRE Doktorok Kollégiumát
a vonatkozó határozat keltétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja
a) az új teológiai doktorok avatásáról,
b) doktori oklevél honosításáról,
c) doktori oklevél és cím megvonásáról.

Habilitáció
		

20. §
(1)
(2)

A felsőoktatási intézmény azon a tudományterületen, tudományágban, illetve művészeti
ágban jogosult habilitációs eljárás lefolytatására, amelyben doktori képzést folytat.
A sikeres habilitációs eljárásról, valamint a habilitációs oklevél és cím megvonásáról az
intézmény habilitációs tanácsának elnöke a vonatkozó határozat keltétől számított egy
hónapon belül értesíti az MRE Zsinatának Elnökségét és valamennyi magyar protestáns
egyetemet, főiskolát, illetve a visszavonás tényének közzétételét az MRE hivatalos lapjánál kezdeményezi.

Doktori szabályzat, habilitációs szabályzat
		

21. §
(1)

(2)
(3)

A doktori képzés, a doktori fokozatszerzési eljárási cselekmények szervezésének, irányításának, a doktori fokozat és a díszdoktori cím odaítélésének szabályairól az intézmény
doktori szabályzatot, a habilitációs eljárás lefolytatásáról és a habilitált doktori cím odaítélésének rendjéről habilitációs szabályzatot készít és fogad el.
A doktori és a habilitációs szabályzat összevonható, amennyiben a Habilitációs Tanács
feladatait a Doktori Tanács látja el.
A doktori és a habilitációs szabályzatot a felsőoktatási intézmény Szenátusa fogadja el,
és azt a fenntartó hagyja jóvá.
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XIII. fejezet
A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett szakképzettség elismertetése
		

22. §
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése a
vonatkozó állami törvények és jogszabályok alapján történik.
A felsőfokú oklevelek által tanúsított végzettségi szint és az általuk tanúsított, nem hitéleti
képzések szakképzettségének elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és
Információs Központjának (a továbbiakban: MEIK) a feladata.
Hitéleti szakképzettség elismeréséért azt követően lehet református felsőoktatási intézményhez fordulni, miután – a jelentkező kérelmére – a MEIK megállapította az oklevél által
tanúsított végzettségi szintet.
Hitéleti szakképzettség elismerésében annak az egyházkerületnek a felsőoktatási intézménye az illetékes, amelynek területén a kérelmező állandó lakcímmel, illetve, egyházi
alkalmazott képzés esetében, amelynek gyülekezetében a kérelmező teljes jogú egyháztagsággal rendelkezik.
Az intézmény olyan, külföldi oklevél által tanúsított hitéleti szakképzettséget ismerhet el,
amely esetében a megfelelő magyar oklevél kiállítására jogosult.
Az elismerés feltétele az, hogy az adott oklevél megszerzésének követelményei megegyezzenek, vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetőek legyenek az intézmény valamelyik hitéleti szakán, illetve szakirányán a felsőfokú oklevél megszerzésének
KKK-ban rögzített követelményeivel.
Lelkész szakirány esetében az intézmény a kötelező segédlelkészi év („hatodév”) tanulmányi követelményei teljesítésének a legalább 24 hónapnyi időtartamú gyülekezeti lelkészi szolgálat keretében nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást és
munkatapasztalatot elismerheti.
Felsőfokú szakképzettség elismerését írásban a Szenátustól, több karú intézmény esetében az adott hitéleti képzésért felelős kar kari tanácsától (a továbbiakban: döntéshozó
testület) kell kérni. A kérelmet a döntéshozó testület a tanulmányi ügyekben illetékes állandó bizottságának (a továbbiakban: tanulmányi bizottság) állásfoglalását kikérve bírálja
el.
Amennyiben a döntéshozó testület a szakképzettség elismerését kiegészítő feltételek
teljesítéséhez (pl. tantárgyi különbözeti vizsgák letételéhez, szigorlatok pótlásához, a segédlelkészi év vagy más összefüggő szakmai gyakorlat előzetes teljesítéséhez) köti, a
kiegészítő feltételek teljesítése után hoz döntést a szakképzettség elismeréséről.
A felsőfokú szakképzettség elismeréséről az intézmény igazolást állít ki.
A református teológus-lelkész szakképzettség elismeréséről kiállított igazolásban rögzíteni kell, hogy a kiadott igazolás az Egységes Lelkészképesítő Bizottság vonatkozó határozata nélkül nem jogosít fel a Magyarországi Református Egyház keretében lelkészi
szolgálat teljesítésére.

58

Református Egyház | 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám

IV. rész
A református felsőoktatási intézmények alkalmazottai

XIV. fejezet
Az alkalmazás általános szabályai
		

23. §
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

A református felsőoktatási intézmények alkalmazottai azok, akik egyházi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban látják
el az intézményben oktatási, kutatási, igazgatási, szervezési, gazdálkodási, műszaki és
üzemeltetési feladatait (továbbiakban: alkalmazottak).
Az intézményben az alkalmazás feltétele valamennyi munkakörben, hogy az alkalmazott
a) rendelkezzék az előírt iskolai végzettséggel, szakképzettséggel,
b) tartsa tiszteletben az intézmény református értékrendjét és szellemiségét,
c) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.
A református felsőoktatási intézmények alkalmazottai vonatkozásában a felmondási idő,
a végkielégítés, a nyugdíjkorhatár, a nyugdíjkorhatár betöltése utáni továbbfoglalkoztatás, a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő, a pótszabadság kérdéséről az intézmények
az érvényes állami jogszabályokban és az MRE lelkészek jogállásáról szóló törvényében
rögzítettek szerint SzMSz-ükben vagy az intézményi SzMSz mellékletét képező Foglalkoztatási Követelményrendszerben rendelkeznek.
A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat a református felsőoktatási intézmények az Nftv. előírásai és felhatalmazásai alapján SzMSz-ükben rögzítik.
Az egyházi szolgálati jogviszonyban alkalmazottak esetében, munkakörtől függetlenül, a
szociális és időskori ellátás, betegellátás, segélyek, támogatások, valamint a gyermeknevelési szociális ellátás vonatkozásában az MRE lelkészek jogállásáról szóló törvényét kell
alkalmazni.
Az intézmények minden alkalmazottjának kötelessége, hogy
a) a munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellássa feladatait,
b) megtartsa az intézmény szabályzataiban foglaltakat,
c) különösen is az intézményi etikai kódex vonatkozó előírásait,
d) tartózkodjon az intézmény és a MRE jó hírnevét sértő magatartástól, nyilatkozatoktól
és életviteltől.
Valamennyi alkalmazott munkaszerződésében rögzíteni kell, hogy a (6) bekezdés d)
pontjában rögzített előírások megszegése azonnali hatályú felmondási, a (6) bekezdés c)
pontjában rögzített előírások megszegése felmondási, illetve azonnali hatályú felmondási
ok lehet.
Az alkalmazás során az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos előírásokat az intézmények SzMSz-ükben rögzítik, figyelemmel az intézmény felekezeti jellegére és az
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire.
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XV. fejezet
Az intézmények oktatói
		

24. §
(1)

Református felsőoktatási intézmény oktatója az lehet, aki az alkalmazás jelen egyházi
törvény 23. § (2) bekezdésében rögzített általános követelményein túl
a) mesterfokozattal (egyetemi vagy MA oklevéllel) rendelkezik,
b) az intézmény SzMSz-ében rögzített oktatói, tudományos kutatói és művészi követelményeknek – beosztásához mérten – megfelel.
(2)
Oktatói munkakörben elsősorban olyan református egyháztagot vagy az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) tagegyházai egyikében egyháztagsággal rendelkező személyt kell alkalmazni, aki életével és munkájával vállalja az intézmény céljait.
Ilyen pályázó hiányában alkalmazható a követelményeknek megfelelő más személy is,
amennyiben előzetes nyilatkozatával írásban vállalja, hogy tiszteletben tartja az intézmény szellemiségét és értékrendjét.
(3)
Hitéleti képzések szakmai törzsanyagáért felelős karok és tanszékek teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatója elsősorban olyan szakirányú oklevéllel rendelkező református
egyháztag lehet, aki törekszik az intézmény református szellemiségének erősítésére, a
keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallgatókkal való megismertetésére és megszerettetésére egész oktatói tevékenységében,
különösen pedig a nevelésben.
(4)
Az egyes oktatói munkakörökben történő alkalmazás feltételeiről és időtartamáról, különösen is a kinevezés határozatlan vagy határozott időtartamáról, a pályáztatás szükségességéről és a megbízatás meghosszabbításának rendjéről az intézményi SzMSz-ek
rendelkeznek.
(5)
Az egyetemi tanári kinevezéshez szükséges a habilitáció megléte. Az egyetemi docens,
főiskolai tanár és főiskolai docens, valamint egyetemen az adjunktus kinevezéséhez doktori (PhD vagy DLA) fokozat megléte szükséges.
(6)
Az intézmények SzMSz-ükben határozzák meg az oktatókkal szemben támasztott további alkalmassági, előmeneteli és teljesítménykövetelményeket, valamint azokat a jogkövet
kezményeket, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a követelményrendszerben foglaltakat
az oktató nem teljesíti.
(7)	Megbízási jogviszony keretében az oktatásban részt vehetnek az intézmény tudományos
kutatói és doktoranduszai, hazai és külföldi vendégoktatók, illetve egyéb olyan oktatók
és tanárok, akik az oktatói munka általános követelményeinek és az adott oktatói feladat
szakmai követelményeinek megfelelnek.
(8)
A nem hitéleti karon vagy nem hitéleti képzéssel összefüggésben alkalmazott oktató –
függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – írásban
nyilatkozik arról, hogy ő az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapításánál mely felsőoktatási
intézményben vehető figyelembe. Amennyiben az oktató az írásban adott nyilatkozata
alapján az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapításánál nem vehető figyelembe, a munkáltató
az Nftv.-ben foglaltaknak megfelelően az oktatói munkakörben történő foglalkoztatását
megszüntetheti.
(9)
Az intézmények SzMSz-ükben rögzítik, hogy a (8) bekezdésben foglaltakat a hitéleti
karo(ko)n vagy hitéleti képzéssel összefüggésben alkalmazott oktatók vonatkozásában
alkalmazzák-e.

60

Református Egyház | 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám

V. rész
A református felsőoktatási intézmények hallgatói

XVI. fejezet
A hallgatók felvétele, átvétele

A jelentkezés és a felvételi eljárás általános szabályai
25. §
(1)

A felvételi eljárások rendjének szabályozására az intézmények, intézményi SzMSz-ük részeként, hallgatói felvételi szabályzatot készítenek, melyet a Szenátus fogad el és a fenntartó hagy jóvá.
(2)
Nem hitéleti szakok vonatkozásában a felvételi eljárás rendjét a vonatkozó állami rendelkezések alapján kell meghatározni.
(3)	Hitéleti szakok vonatkozásában a felvételi eljárás rendjét jelen egyházi törvény rendelkezései alapján kell meghatározni.
(4)
Az MRE Zsinata minden évben közös tájékoztató füzetet ad ki, feltüntetve benne valamennyi református felsőoktatási intézmény képzéseit, különösen is hitéleti szakjait.
(5)
A felvételi eljáráshoz és a pótfelvételi eljáráshoz kapcsolódóan az intézmény felvételi szabályzata a jelentkezőnek intézményi eljárási díj, külön eljárási díj megfizetését írhatja elő.

A hitéleti alapképzési és az osztatlan mesterképzési szakok felvételi eljárásának rendje
		

26. §
(1)

(2)

(3)

A hitéleti alapképzési és osztatlan mesterképzési szakokra jelentkezőknek az alábbi okmányokat kell a kitöltött jelentkezési laphoz csatolni:
a) egyháztagságának igazolását,
b) saját kézzel írt önéletrajzot (1,5-2 oldal),
c) az érettségi bizonyítvány másolatát,
d) nem a felvételi eljárás évében érettségizett jelentkezőknek 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt,
e) a középiskolai bizonyítvány másolatát,
f) amennyiben az intézmény felvételi eljárási díjat számol fel, a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekk másolatát,
g) a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát,
h) a korábban megszerzett diploma másolatát.
Az egyházi alkalmazott képzésre jelentkezőknek az (1) bekezdésben rögzítetteken túl az
alábbi okmányokat kell a kitöltött jelentkezési laphoz csatolni:
a) református konfirmációról szóló igazolást,
b) a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevelét, az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes esperes ajánlólevelét,
c) református gimnáziumok diákjai esetében – a lelkészi ajánláson túl – a vallástanár
ajánló levelét.
A teológia szak–lelkész szakirányra jelentkezők esetében a jelentkezési határidőnél legalább két évvel korábbi református konfirmáció és református egyháztagság igazolása,
valamint 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása is szükséges. Ezen
a szakirányon más egyházkerületből érkező jelentkező esetén a jelentkező gyülekezete
szerint területileg illetékes egyházkerület püspökének írásbeli hozzájárulását is csatolni
kell a jelentkezési laphoz.
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(4)	Más felekezethez tartozó egyháztagot hitéleti egyházi alkalmazott képzésre – jelen egyházi törvény 17. § (4) bekezdésében rögzítettek szerint – a fenntartó eseti hozzájárulásával
lehet felvenni.
(5)
A hitéleti alapképzési és az osztatlan mesterképzési szakok felvételi eljárásának részei:
a) Pályaalkalmassági vizsga: célja a jelentkezők általános felkészültségéről, tájékozott
ságáról, pályaalkalmasságáról, egyházi kötődéséről, a református hitelvek és a választott hivatás iránti elkötelezettségéről, valamint, a szak jellegének függvényében,
énektudásáról és/vagy zenei felkészültségéről való meggyőződés. A pályaalkalmassági vizsgára felvételi pont nem adható.
b)	Felvételi pontok kiszámítása: célja a pályaalkalmassági vizsgán megfelelt jelöltek
szakmai felkészültségének minősítése, rangsor felállítása.
(6)
Hitéleti alapképzésre, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt
szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más címen járó többletpontok nélkül
számított pontszáma az állami felvételi eljárások vonatkozásában az adott felvételi időszakra meghatározott minimális bekerülési pontszámot eléri.
(7)
A teológia szak, valamint a teológia szak–lelkész szakirány esetében a diszlexia és a
diszgráfia, valamint a súlyos mentális vagy pszichés zavar a pályaalkalmasság vonatkozásában kizáró oknak minősül.
(8)
A református hittanoktató alapszak és a katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak
katekéta szakiránya vonatkozásában az intézmény a hallgatói felvételi szabályzatában
rögzítettek szerint a pályaalkalmasság vonatkozásában a tanító és/vagy a tanár szakok
pályaalkalmassági kritériumait is köteles érvényesíteni.
(9)
Az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak vonatkozásában az intézmény a hallgatói felvételi
szabályzatában rögzítettek szerint a tanár szakok pályaalkalmassági kritériumait is köteles érvényesíteni.
(10)
A pályaalkalmassági vizsgát minden felvételi eljárás során meg kell ismételni.
		

27. §
(1)

A kétszintű érettségi bevezetése (2004/2005. tanév) előtt érettségizett jelentkezők a teológia szak és a teológia szak–lelkész szakirányra való jelentkezés esetében választhatnak:
a) vagy a hozott pontok alapján kérik a felvételi eljárás lefolytatását,
b) vagy szóbeli felvételi vizsgát tesznek: ebben az esetben a megszerzett pontok száma a felvételi vizsgán szerzett pontokból és a beszámítható többletpontokból áll elő.
(2)
A felvétel vizsga tárgyait és pontozását az intézmény hallgatói felvételi szabályzata rögzíti.
(3)	Teljesítményért a felvételi eljárásra vonatkozó állami jogszabályokban rögzített esetek és
pontszámok mellett az alábbi jogcímeken adható többletpont:
a) legalább jó eredményű középszintű hittan érettségiért: 40 többletpont,
b) kántor alapszak esetében az előzetes zenei tanulmányok alapján az intézmény felvételi szabályzatában rögzített módon adhatóak többletpontok, azzal a megszorítással, hogy az előzetes zenei tanulmányok jogcímen megítélt többletpontok összege
nem lehet több 40 pontnál.
(4)
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az előnyben részesítés alapján legfeljebb 40
többletpont szerezhető hitéleti alapképzések és osztatlan képzés esetén, az intézmény
felvételi szabályzatában rögzített módon.
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A hitéleti osztott MA mesterképzési szakok felvételi eljárásának rendje
		

28. §
(1)

A hitéleti MA mesterképzési szakokra való jelentkezés feltétele:
a) bármely hitéleti osztatlan és MA mesterképzés vagy hitéleti BA alapképzés keretében megszerzett diploma,
b) nem hitéleti szakon megszerzett diploma esetében egyházi felsőoktatási intézmény
keretében teljesített, teológia minor részismereti képzés, vagy legalább 50 kreditpontot elérő, egyéb hitéleti részismereti képzés elvégzését igazoló dokumentum.
(2)
A jelentkezőknek az alábbi okmányokat kell a kitöltött jelentkezési laphoz csatolni:
a) saját kézzel írt önéletrajzot (1,5-2 oldal),
b) nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzettek esetében 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt,
c) amennyiben az intézmény felvételi eljárási díjat ír elő, a felvételi eljárási díj befizetését
igazoló csekk másolatát,
d) a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát,
e) a korábban megszerzett diploma másolatát,
f) nem hitéleti szakon megszerzett diploma esetében a teológiai részismereti képzés
teljesítését igazoló dokumentumot,
g) egyháztagságának igazolását.
(3)	Egyházi alkalmazott mesterképzési szak esetében a (2) bekezdésben rögzített dokumentumokon kívül a jelentkezési laphoz csatolni kell:
a) református konfirmációról szóló igazolást,
b) református egyháztagság igazolását,
c) a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevelét, az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes esperes ajánlólevelét.
(4)	Más felekezethez tartozó egyháztagot hitéleti egyházi alkalmazott képzésre – jelen egyházi törvény 17. § (4) bekezdésében rögzítettek szerint – a fenntartó eseti hozzájárulásával
lehet felvenni.
(5)
A felvételi eljárás részei:
a) pályaalkalmassági elbeszélgetés,
b) a felvételi pontok kiszámítása.
(6)	Egyházi alkalmazott szak pályaalkalmassági elbeszélgetés során a felvételi bizottság
szóbeli, egyéni elbeszélgetés keretében felméri a jelentkezők
a) református egyházi kötődését, gyülekezeti kapcsolatait,
b) egyházismeretét,
c) református hitvallásos elkötelezettségét,
d) a választott hivatás iránti elkötelezettségét,
e) szóbeli kifejezőkészségét,
f) pályaalkalmasságát.
(7)
Nem egyházi alkalmazott hitéleti mesterképzési szak esetében a pályaalkalmassági elbeszélgetés során a felvételi bizottság szóbeli, egyéni elbeszélgetés keretében felméri a
jelentkezők
a) egyházi kötődését, gyülekezeti kapcsolatait,
b) keresztyén hitvallásos elkötelezettségét és életfelfogását,
c) szóbeli kifejezőkészségét,
d) pályaalkalmasságát.
(8)
A pályaalkalmassági elbeszélgetést minden felvételi eljárás során meg kell ismételni.
(9)
Az alkalmasnak minősített jelentkezők felvételi pontozása a felvételi eljárásra vonatkozó
állami jogszabályok alapján, az intézmény hallgatói felvételi szabályzatában rögzítettek
szerint történik.
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(10)

(11)
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A hitéleti mesterképzési szakra jelentkezők esetében a teljesítményért járó vagy az előnyben részesítés jogcímén adható többletpontok vonatkozásában a felvételi eljárásra vonatkozó állami jogszabályok az irányadók.
Hitéleti mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel,
a) akinek a pontszáma az adható maximális pontszám 50%-át eléri, és
b) alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint
legalább egy, államilag elismert B2 szintű (korábban: középfokú) komplex (korábban: C típusú) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, vagy
c) mesterképzésben vagy osztatlan képzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító
oklevelet, vagy
d) egyetemi vagy főiskolai képzésben diplomát szerzett.

A teológia részismereti képzésekre való jelentkezés rendje
		

29. §
(1)
(2)

(3)

A teológia részismereti képzésekre (a továbbiakban: részismereti képzés) való jelentkezés előfeltétele bármilyen felsőfokú, de legalább BA szintű végzettség.
A jelentkezőnek az alábbi okmányokat kell a kitöltött jelentkezési laphoz csatolnia:
a) korábban megszerzett felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
b) saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal), amely kitér a képzésre való jelentkezés motivációjának ismertetésére is.
A részismereti képzésre való felvételről a benyújtott dokumentumok alapján, felvételi eljárás lefolytatása nélkül a rektor, több karú intézmény esetében a Hittudományi Kar dékánja határoz.

Pótfelvételi eljárás
		

30. §
(1)	Hitéleti szakok pótfelvételi eljárását a rektor engedélyezi.
(2)
Pótjelentkezést hitéleti szakra az a személy nyújthat be, aki az általános felvételi eljárásban az adott szakra az adott felsőoktatási intézménybe nem nyújtotta be jelentkezését.
(3)
A jelentkezésre és a jelentkezés elbírálására jelen egyházi törvény felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hallgatók átvétele
		

31. §
(1)

(2)

Másik felsőoktatási intézményből (a továbbiakban: elbocsátó intézmény) református felsőoktatási intézménybe (a továbbiakban: átvevő intézmény) az a hallgató vehető át a
megfelelő szakra, illetve szakirányra,
a) aki az elbocsátó intézményben egy, hitéleti szakok esetében két félévet sikeresen
lezárt,
b) akinek hallgatói jogviszonya az elbocsátó intézményben fegyelmi eltiltás miatt nem
szünetel, elbocsátás vagy fegyelmi úton, illetve minősítő vizsga útján való kizárás
miatt nem szűnt meg, illetőleg a kötelező elbocsátás, kizárás vagy fegyelmi eltiltás
feltételei nem állnak fenn,
c) megfelel az átvevő intézmény intézményi felvételi szabályzatában az adott szakra
való jelentkezés feltételeinek.
Az átvételi kérelemről az átvevő intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzítettek szerint határoz.
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(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Az átvett hallgató a tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzítettek szerint kérvényezheti, hogy az elbocsátó intézményeiben teljesített tantárgyait és azok kredit-értékét beszámíttathassa.
Az átvett hallgató az adott képzés kreditértékének legalább harmadát az átvevő intézményben köteles teljesíteni.
A református felsőoktatási intézmények tanulmányi és vizsgaszabályzataikban a hallgatók átvételét további követelményekhez köthetik, valamint az elbocsátó intézményben teljesített tantárgyak beszámításával kapcsolatban további megszorításokat rögzíthetnek.
A református teológia szak – lelkész szakirány vonatkozásában az intézmények közötti
átjelentkezés kérdéséről – a (7) bekezdésben rögzítettek kivételével – a rektor, több karú
intézmény esetében a Hittudományi Kar dékánja jelen paragrafus figyelembe vételével
dönt, egyéni mérlegelés alapján.
A „nem megfelelt” minősítés miatt egyházi alkalmazott képzésből kizárt hallgató átvétele
előtt a rektor, több karú intézmény esetében a Hittudományi Kar dékánja kikéri az elbocsátó
intézmény vezetőjétől a hallgató minősítésének indoklását, és kijelöl egy ad hoc bizottságot, amely az átjelentkezőt személyesen meghallgatja. Az átvételről az ad hoc bizottság
dönt. Az átvett hallgatót az átvevő intézményben lefolytatott minősítő vizsgái vonatkozásában egy „feltételesen megfelelt” minősítéssel rendelkező hallgatóként kell kezelni.
Az a hallgató, aki hitelvi kérdések miatt került összeütközésbe valamely református felsőoktatási intézmény református keresztyén értékeivel, és ezért őt az egyházi alkalmazott
képzésekből kizárták, más református felsőoktatási intézmény egyházi alkalmazott képzésére nem vehető át.
Az a hallgató, aki hitelvi kérdések miatt került összeütközésbe valamely református felsőoktatási intézmény keresztyén értékrendjével, és ezért őt a hitéleti szakokról kizárták,
más református felsőoktatási intézmény hitéleti szakjaira nem vehető át.

XVII. fejezet
A hallgatók jogai és kötelességei
		

32. §
(1)

(2)

(3)

(4)

A hallgató joga – az Nftv.-ben foglaltakon túl –, hogy színvonalas oktatást kapjon, a krisztusi szeretet jegyében egyéni gondoskodásban részesüljön, és részt vegyen az intézmény gyülekezeti és egyéb közösségi életében.
A református felsőoktatási intézménybe felvett hallgatónak – az Nftv.-ben foglaltakon túl
– kötelessége, hogy
a) törekedjen a keresztyén értékek és hagyományok megismerésére,
b) tiszteletben tartsa az alkalmazottak és hallgatótársai emberi méltóságát, személyes
vallási meggyőződését, felekezeti és vallási hovatartozását,
c) tiszteletben tartsa a református erkölcsi és szellemi értékeket, az intézmény hitéleti
jellegű rendezvényeit és hagyományait,
d) tartózkodjon az MRE hitelveibe ütköző vagy jó hírnevét sértő megnyilvánulásoktól,
e) a hallgatói fogadalom szellemében éljen.
A hitéleti képzésben részt vevő hallgatónak – a (2) bekezdésben rögzítetteken túl – kötelessége, hogy
a) valamely keresztyén egyház tagja legyen,
b) nyitott legyen az ökumenikus párbeszédre,
c) a keresztyén életfolytatásban önmagát gyakorolja.
Az egyházi alkalmazott képzésben részt vevő hallgatónak – a (2)-(3) bekezdésekben rögzítetteken túl – kötelessége, hogy
a) a református egyház tagja legyen és vallja az MRE hitelveit,
b) választott egyházi hivatására való felkészülése érdekében a keresztyén életfolytatásban önmagát gyakorolja,
c) példaadással vegyen részt az intézmény hitéleti alkalmain,
d) szolgálatkészen vállaljon az intézmény hitéleti és ifjúsági gyülekezeti alkalmain felkérés szerinti közreműködést.
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XVIII. fejezet
Hallgatói juttatások és térítések
		

33. §
(1)

(2)
(3)

A református felsőoktatási intézmények a felvett és beiratkozott hallgatókat az e célra
kapott állami intézményi hallgatói előirányzatból, valamint központi költségvetésen kívüli
források (saját bevételek) felhasználásával anyagi és egyéb juttatásban részesíthetik, s
ennek elveit, módját, továbbá a hallgatók által fizetendő díjakat és térítéseket – a vonatkozó jogszabályok keretei között – hallgatói térítési és juttatási szabályzatban határozzák
meg. A hallgatói térítési és juttatási szabályzat az intézményi SzMSz részét képezi.
A költségtérítés, önköltség összegét a rektor javaslatára a Szenátus határozza meg.
Az intézmények hallgatói térítési és juttatási szabályzatukban rögzítik, hogy mindazokért
a szolgáltatásokért, amelyeket a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében térítésmentesen vehetők igénybe, a hitéleti szakos hallgatóknak mely szolgáltatásokért és mennyi önköltségi díjat számít fel.

XIX. fejezet
Esélyegyenlőség, jogorvoslat
		

34. §
(1)

(2)

(3)

A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékosságához igazodó
felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani számára ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.
Az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos előírásokat az intézmények tanulmányi és
vizsgaszabályzatukban rögzítik, figyelemmel az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire is.
A jogorvoslati és feljebbviteli ügyekben eljáró testület összetételével, működésének rendjével és a jogorvoslati kérelem elbírálásával kapcsolatos rendelkezéseket az intézmények
SzMSz-ükben rögzítik.

XX. fejezet
Minősítési eljárás
35. §
(1)

(2)
(3)

Az MRE a református felsőoktatási intézményekben egyházi alkalmazott képzésben részt
vevő valamennyi hallgatótól elvárja, hogy egyéni életvitelével, kegyességének látható és
mérhető jeleivel, szóbeli és más megnyilvánulásaival úgy a református felsőoktatási intézményen belül, mint azon kívül bizonyságát adja annak, hogy
a) hitbeli felfogása és magatartása a Szentírás, valamint református hitvallások tanítását követi,
b) az MRE Zsinatának tanbeli és etikai állásfoglalásait magára nézve kötelezőnek fogadja el,
c) alkalmas a tanulmányi idő alatt rá váró, megcélzott szakképzettségének megfelelő
közegyházi jellegű feladatok ellátására,
d) a jövőben alkalmas lelki vezetője és munkatársa lehet a rábízott gyülekezeteknek,
illetve a hittanoktatásban részt vevő gyermekeknek és fiataloknak.
Az egyházi alkalmazott képzésben részt vevő hallgatók ezért minden tanévben minősítési
eljáráson (habitusvizsgálaton) esnek át.
A minősítési eljárást minősítő bizottság folytatja le. A bizottság tagjait és annak elnökét
kar nélküli intézmények esetében a rektor, több karú intézmény esetében az egyházi alkalmazott képzésben illetékes karok és tanszékek oktatói állományából a Hittudományi
Kar dékánja kéri fel. A bizottságban az egyházi alkalmazott képzésben részt vevő hallgatók képviseletét biztosítani kell. A minősítő bizottság összetételére vonatkozó további
rendelkezéseket az intézmények SzMSz-ükben rögzítik.
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(4)

A minősítési eljárás
a) „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre alkalmas”, vagy
b) „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre feltételesen alkalmas”, vagy
c) „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre nem alkalmas”
minősítéssel zárul.
(5)
A minősítési eljárás során „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre feltételesen
alkalmas” minősítést nyert hallgató egyházi alkalmazott szakon folytathatja tovább tanulmányait, ám amennyiben őt a minősítő bizottság bármely következő minősítése során a
(4) bekezdés b) vagy c) minősítésével illeti, úgy a hallgató egyházi alkalmazott szakon
nem folytathatja tovább a tanulmányait.
(6)
A minősítési eljárás során „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre nem alkalmas” minősítést nyert hallgató az adott intézményben egyházi alkalmazott szakon nem
folytathatja tovább tanulmányait, és ilyen szakra a későbbiekben sem vehető át, nem
vehető vissza.
(7)
A „nem alkalmas” minősítést kapott hallgató tanulmányait – jelen egyházi törvény, valamint az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatának szakváltásra, illetve felvételi eljárásra vonatkozó előírásai szerint – református felsőoktatási intézményben nem hitéleti,
illetve nem egyházi alkalmazott hitéleti szakon tovább folytathatja.
(8)
A minősítési eljárás egyéb részleteit, ideértve az eljárás menetét, a védekezéshez való
jog érvényesítésének módját, valamint a fellebbezés szabályait az intézmények SzMSzükben rögzítik.
(9)	Hallgató átjelentkezése, átvételre vonatkozó kérelme esetén a fogadó intézmény köteles
az elbocsátó intézménytől a hallgató minősítési eljárásainak eredményéről írásban tájékoztatást kérni, az elbocsátó intézmény pedig köteles e tájékoztatást írásban megadni.

XXI. fejezet
A hallgatókK fegyelmi felelőssége
		

36. §
(1)

(2)

(3)

(4)

Ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, vagy
az intézményi etikai kódexben rögzített normák ellen az etikai bizottság jogerős határozata szerint súlyosan vétett, fegyelmi vétséget követ el, ami miatt fegyelmi büntetésben
részesíthető. E kötelezettség körébe tartozik a hallgató fogadalmában, jelen egyházi törvényben, különösen is annak 32. § (2) d), (3) c), (4) a)-b) pontjaiban, valamint az intézmény szabályzataiban rögzített kötelességének vétkes megszegése.
Fegyelmi vétségnek minősül a hallgató olyan, az intézményen kívüli magatartása is,
amely a hallgató jogállásával összeegyeztethetetlen, az intézmény jó hírnevét vagy szellemiségét súlyosan sérti vagy veszélyezteti.
A fegyelmi eljárás részletes szabályait, ideértve a mentesülés eseteit és a mentesítési
eljárást, az intézményi fegyelmi bizottság megalakítását, a tárgyalás és a bizonyítás szabályait, a védelem biztosításának, továbbá a fegyelmi tárgyalás nyilvánosságának kérdéseit, a fegyelmi büntetés fokozatait, továbbá a fellebbezési eljárás szabályait az Nftv.
vonatkozó rendelkezései alapján az intézmények hallgatói fegyelmi szabályzata állapítja
meg. A hallgatói fegyelmi szabályzat az intézményi SzMSz részét képezi.
Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez az intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzata fűz hátrányos következményeket.
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(5)

(6)

(7)
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Nem tekinthető fegyelmi vétségnek, ha valamely egyházi alkalmazott képzésben részt
vevő hallgató hitelvi kérdések miatt kerül ellentétbe a felsőoktatási intézmény református hitelveivel, s ezzel lehetetlenné teszi az adott szakon vagy szakirányon hallgatói jogviszonya fenntartását. Ilyen esetekben a hallgatót kar nélküli intézmények esetében a
Szenátus, több karú intézmény esetében a Hittudományi Kar kari tanácsa előtt történő
meghallgatás után, rendkívüli minősítési eljárás keretében, Szenátusi vagy kari tanácsi
határozattal, fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül, azonnali hatállyal valamennyi egyházi
alkalmazott szakról ki kell zárni. Az egyházi alkalmazott szakokról így kizárt hallgató más
magyarországi református felsőoktatási intézmény egyházi alkalmazott szakjaira nem
vehető át. Arról, hogy az egyházi alkalmazott képzésből kizárt hallgató tanulmányait az
adott intézmény valamely más, nem egyházi alkalmazott szakán folytathatja-e, a kizárást
kimondó testület határoz.
Nem tekinthető fegyelmi vétségnek, ha valamely hitéleti képzésben részt vevő hallgató
hitelvi kérdések miatt kerül ellentétbe a felsőoktatási intézmény keresztyén alapelveivel, s
ezzel lehetetlenné teszi hitéleti szakon a hallgatói jogviszonyát. Ilyen esetekben a hallgatót az (5) bekezdésekben foglaltak szerint, fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül, valamen�nyi hitéleti szakról ki kell zárni. A hitéleti szakokról így kizárt hallgató más magyarországi
református felsőoktatási intézmény hitéleti szakjaira nem vehető át. Arról, hogy a hitéleti
szakokról kizárt hallgató tanulmányait az adott intézmény valamely nem hitéleti szakán
folytathatja-e, a kizárást kimondó testület határoz.
Az egyházi alkalmazott vagy hitéleti képzésből való kizárást kimondó határozatot a kizárást kimondó testület elnöke megküldi a magyar református felsőoktatási intézmények
vezetőinek.

VI. rész
Vegyes és záró rendelkezések

XXII. fejezet
Vegyes rendelkezések
		

37. §
(1)
(2)

A református felsőoktatási intézményekben valamennyi képzés tekintetében minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.
A református felsőoktatási intézményekben pártpolitikai tevékenység nem folytatható.

XXIII. fejezet
Záró rendelkezések
		

38. §
(1)

(2)

Jelen egyházi törvényt megállapította a Magyarországi Református Egyház 2009. február
25-én megnyílt XIII. Zsinatának 14. ülésszakán született Zs. - 367/2014.04.24. számú zsinati határozat.
Hatályba lép 2014. augusztus 1-jén, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeiről szóló 2007. évi III. törvény.
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