A XIV. ZSINAT
ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI
2018. február 21.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2018. ÉVI 1. SZÁMÚ
KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.T. - 1/2018.02.21.)

A Zsinati Tanács az MRE 2018. évi 1. számú költségvetés-módosítását 33 335 057 315 Ft bevétellel és
33 335 057 315 Ft kiadással elfogadja.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI
INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (ZS.T. - 2/2018.02.21.)
1. A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.–
2/1/2018.02.21.)
2. A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.–
2/2/2018.02.21.)
3. A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.–
2/3/2018.02.21.)
4. A Zsinati Tanács a Kálvin János Kiadó 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.– 2/4/2018.02.21.)
5. A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2018. évi költségvetését elfogadja.
2/5/2018.02.21.)

(ZS.T.–

6. A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.–
2/6/2018.02.21.)
7. A Zsinati Tanács a Református EGYMI 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.– 2/7/2018.02.21.)
8. A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.–
2/8/2018.02.21.)
9. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2018. évi költségvetését elfogadja. (ZS.T.–
2/9/2018.02.21.)
10. A Zsinati Tanács a Wáli István Református
költségvetését elfogadja. (ZS.T.– 2/10/2018.02.21.)

Cigány

Szakkollégium

2018.

évi

11. A Zsinati Tanács a Budapesti Református Cigány Szakkollégium 2018. évi költségvetését elfogadja.
(ZS.T.– 2/11/2018.02.21.)

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁS-KÉRELEM ŰRLAPJÁNAK ÉS AZ
IGAZOLÁS KIADÁSI RENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T. - 3/2018.02.21.)

1.
Az egyházfőhatósági igazolás-kérelem űrlapjának és az igazolás kiadási rendjének
módosítását szükségessé tették a bekövetkezett törvényi változások, valamint az egyháztagok
részéről felmerült jogos igények.
2.
A fentiekre tekintettel a Zsinati Tanács elfogadja a ZS.-133/2007. és a ZS.-24/2015.11.19. sz.
zsinati határozatok módosítását, valamint elrendeli új űrlap bevezetését.
3.
A Zsinati Tanács jelen határozat elfogadásával elrendeli, hogy az új űrlap kerüljön fel a
református egyházkerületek honlapjára, valamint az országos református honlapra, hogy
lelkipásztoraink mielőbb használatba vehessék azokat.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

HATÁROZAT AZ EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁSOK KIADÁSÁNAK RENDJÉRŐL
1. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglalt rendelkezések szerint a bevett
egyház és annak belső egyházi jogi személye egyházi jogi személy. Ezek jogi személyiségét az egyház
belső rendje szerint meghatározott egyházfőhatósági igazolás tanúsítja.
2. Az egyházfőhatósági igazolás írásbeli kérelemre adható ki. A kérelem postai úton, faxon, valamint
elektronikus formában is előterjeszthető.
3. A kérelemben meg kell jelölni a felhasználás célját, az egyházi jogi személy jellegét, székhelyét,
valamint képviselője megnevezését.
4. Amennyiben az igazolást pályázat, támogatás, hitelfelvétel, vagy bármely más anyagi előny
érdekében kérik, úgy nyilatkozni kell arról is, hogy a kérelmező jogi személynek nincs három
hónapon túli lejárt egyházi köztartozása.
Lejárt egyházi köztartozásnak minősül:
- a Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben fennálló fenntartói járuléktartozás,
-

a Zsinat által elrendelt kötelező perselypénz-tartozás,

-

lejárt és meg nem fizetett egyházi hiteltörlesztő-részlete,

-

egyházi törvény által előírt egyéb kötelező befizetés-tartozás.

5. A fentiek szerint lejárt egyházi köztartozás fennállása esetén a 4. pontban meghatározott cél szerinti
felhasználás érdekében egyházfőhatósági igazolás nem adható ki, kivéve, ha a Református Lelkészi
Nyugdíjintézethez igazolt fizetési haladékkérelmet nyújtott be, amelynek elbírálása folyamatban
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van, vagy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet a befizetésre haladékot engedélyezett és az
engedélyben foglalt határidő még nem telt le.
6. Az igazolás kiadását kérő egyházi jogi személy - amennyiben a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi kérelmére a főszabályként előírttól eltérő ütemezéssel teljesítheti esedékessé váló befizetési
kötelezettségeit. Ebben az esetben az egyházfőhatósági igazolás iránti kérelmet ennek
figyelembevételével kell elkészíteni.
7. Az egyházközségek esetében az egyházfőhatósági igazolás iránti kérelmet az illetékes Esperesi
Hivatalba kell benyújtani, egyéb esetben a Zsinati Hivatalhoz. A beadványt az Esperesi Hivatal
három munkanapon belül – azt záradékolva – továbbítja a Zsinati Hivatalhoz.
8. Amennyiben a kérelem hiányos vagy bármilyen okból aggályos, a kérelmezőt hiánypótlásra kell
felhívni. A határidők számítása a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.
9. Amennyiben a kérelmező valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, ellene az egyházi bíráskodásról szóló
2000. évi I. törvényben meghatározott eljárás kezdeményezendő.
10.A Zsinati Hivatal Jogi Osztálya a kiadás feltételeit, a kérelemben foglalt adatok hitelességét
megvizsgálja és előkészíti az igazolást. Kiadmányozási joga a Jogi Osztály vezetőjének,
akadályoztatása esetén a zsinati tanácsosnak van.
11. Az egyházfőhatósági igazolások kiadásának határideje a kérelem Zsinati Hivatalhoz való érkezésétől
számított 15 nap.

KÉRELEM EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIADÁSÁHOZ

Alulírott………………………………………………………lelkipásztor/intézményvezető
kérem,
szíveskedjenek egyházfőhatósági igazolást kiadni az alábbi egyházi jogi személy részére:

hogy

Az egyházi jogi személy
(egyházközség, stb. intézmény) pontos
elnevezése:…………………………………………………………………………………………
Jellege (a megfelelő aláhúzandó): anya-, társ-, missziói egyházközség, egyházmegye, egyházkerület,
intézmény
Székhelye (teljes címe):
Adóazonosító (egyházközségé/intézményé):
Képviseletre jogosultak adatai:
Személyi igazolvány szerinti személynév:………………………………………………………………………………………...
lelkipásztor
Anyja neve:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcímigazolvány szerinti lakcím:
Személyi igazolvány szerinti személynév:……………………………………………………………………….…………………….
gondnok
Anyja neve:
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Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcímigazolvány szerinti lakcím:
Az igényelt egyházfőhatósági igazolás felhasználásának célja:
Pályázati felhasználás esetén a kiíró neve, a pályázat pontos elnevezése, száma:
Egyéb, az igazolásban közölni kívánt adat, ezzel kapcsolatos kérelem (példányszám, hatósági
bizonyítvány):
Alulírott kérelmező büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent
nevezett egyházi jogi személynek, vagy egyházi törvényben meghatározott képviselőjének az
alábbiak szerint nincs/van (a megfelelő aláhúzandó) három hónapon túl lejárt egyházi köztartozása.
Egyházi köztartozásnak minősül:
- a
Református
Lelkészi
Nyugdíjintézettel
járulék:…………………………………..Ft,

szemben

fennálló

fenntartói

-

a Zsinat által elrendelt kötelező perselypénz-tartozás:…………………………………..Ft,

-

lejárt és meg nem fizetett egyházi hitel törlesztő-részlete:…………………………………..Ft,

-

egyházi törvény által előírt egyéb kötelező befizetés-tartozás:…………………………………..Ft

A Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben fennálló fenntartói járuléktartozás ügyében
alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a befizetésre …………….. dátummal fizetési haladék kérelmet
nyújtottam be, amelynek elbírálása folyamatban van. 1
A Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben fennálló fenntartói járuléktartozás ügyében
alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a befizetésre haladékot kértem, amelyet a Lelkészi
Nyugdíjintézet ……………………… számú határozatával ………………..határidőig engedélyezett. 2
Alulírott kérelmező tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat szolgáltatok, velem
szemben az Egyházi Bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvényben meghatározott eljárásra kerül sor.
Kérelmező aláírása:

Dátum, pecsét:
Alulírott, Esperes/Fenntartó képviselője az adatszolgáltató személyének azonosságát igazolom:
Aláírás:
Dátum, pecsét:
A kérelmező által kitöltött nyomtatványt szolgálati úton, azaz az Esperes/Fenntartó útján kérjük az
MRE Zsinati Hivatala Jogi Osztályához eljuttatni! (1146 Budapest, Abonyi u. 21;
zsinat.jog@reformatus.hu; tel: 06-1-460-07-04, fax: 06-1-460-07-05

1

Amennyiben ilyen kérelem benyújtására nem került sor, a kipontozott részek üresen hagyandók.
Amennyiben ilyen kérelem benyújtására és befizetési haladék adására nem került sor, a kipontozott részek üresen
hagyandók.
2
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA SZ.-J. I. FOLYTONOSSÁGI DÍJ ÜGYÉBEN, VALAMINT A
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZETE ÉS AZ ERDÉLYI GYÜLEKEZET
JOGVISZONYÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (ZS.T. - 4/2018.02.21.)

1. Sz.-J. I. 2%-os folytonossági díj ügyében a Zsinati Tanács úgy határoz, hogy kérelem elbírálása
érdemben abban az esetben lehetséges, ha előtte a Nyugdíjintézet igazgatója az Erdélyi
Gyülekezetnek a Magyarországi Református Egyház Lelkészi Nyugdíjintézetéhez kapcsolódó
jogviszonyát felülvizsgálja.
2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a Zsinati Tanács jelen határozattal a Nyugdíjintézet
igazgatóját felhívja, hogy 2018. április hónap végéig vizsgálja felül az Erdélyi Gyülekezetnek a
Magyarországi Református Egyház Lelkészi Nyugdíjintézetéhez kapcsolódó jogviszonyát.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

7

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA N. P. 2%-OS FOLYTONOSSÁGI DÍJ ÜGYÉBEN (ZS.T. - 5/2018.02.21.)

1. N. P. 2017. július 6-án kelt beadványában a mindenkori minimálbér 2%-a, azaz az elismerési
díj visszamenőleges befizetésének engedélyezését kérte a Református Lelkészi
Nyugdíjintézettől. Az utolsó befizetés 2014. december 19-én történt a 2014. év 1-6.
hónapjára vonatkozóan. N. P. hivatkozása szerint azért nem fizette az elismerési díjat, mert
munkanélküli volt.
2. A Nyugdíjintézeti Intézőbizottság 2017. december 8-i ülésén hozott, E/1/2017.12.08.
határozata szerint a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság 4 nem és 3 tartózkodás mellett N. P.
elmaradt 2%-os folytonossági díja utólagos befizetési kérelmét a Zsinati Tanács elé terjeszti
azzal, hogy a visszamenőleges befizetést nem támogatja.
3. A 2018. január 17-i ülésen az Elnökségi Tanács megtárgyalta a fenti előterjesztést, és az
Elnökségi Tanács egyetértésével a Zsinat Elnöksége úgy határozott, hogy az előterjesztést a
Zsinati Tanács elé utalja azzal, hogy az Elnökségi Tanács nem támogatja a kérelmet.
4. A Zsinati Tanács N. P. fellebbezését elutasítja, számára a folytonossági díj visszamenőleges
megfizetését nem engedélyezi.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA SZ. E. EGYHÁZI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS IGÉNYLÉSE
ÜGYÉBEN (ZS.T. - 6/2018.02.21.)

1.
A 2018. február 14-i ülésen az Elnökségi Tanács megtárgyalta SZ. E. egyházi öregségi nyugdíjkiegészítés iránti kérelmét, és az Elnökségi Tanács egyetértésével a Zsinat Elnöksége úgy határozott,
hogy az előterjesztést a Zsinati Tanács elé utalja.
2.
A Zsinati Tanács Sz. E. egyházi öregségi nyugdíj-kiegészítési igényét elutasító 16/2017. számú
református lelkészi nyugdíjintézeti határozatot jóváhagyja.

INDOKOLÁS
Sz. E. 2018. február 2-án fellebbezést terjesztett elő a fent hivatkozott református lelkészi
nyugdíjintézeti határozat ellen, és kérte a fellebbezés felettes szervhez történő felterjesztését. A
fellebbezésben nem történt hivatkozás érdemi tényre.
A Zsinati Tanács álláspontja szerint Sz. E. Református Lelkészi Nyugdíjintézethez történő
befizetéseinek elmaradása és a lelkészi képesítés hatályban tartásának elmaradása miatt nincs alapja
a kérésének, így méltányosság gyakorlására sincs lehetőség.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A LELKÉSZI ÁTLAGJAVADALOM 2017. ÉVI MÉRTÉKÉRŐL (ZS.T. 7/2018.02.21.)

1. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a
Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számítva, a Magyarországi Református Egyházban a
2017. évi lelkészi átlagjavadalom 192.755,- Ft/hó/fő volt.
2. A Zsinati Tanács felkéri a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, hogy az MRE lelkészeinek
ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a 2017. évi
– a Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számított – lelkészi átlagjavadalom összegét
tegye közzé.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A BUDAPEST-ALBERTFALVA-KELENVÖLGYI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG KELENVÖLGYI REFORMÁTUSOKÉRT ALAPÍTVÁNYT ÉRINTŐ NÉVHASZNÁLATI
KÉRELME ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.T. - 8/2018.02.21.)

1. A Budapest-Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség a Kelenvölgyi Reformátusokért
Alapítvány „református” jelző névhasználata tárgyában kérelmet terjesztett elő a
Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény (továbbiakban
Gt.) 58. § (1) bekezdése alapján.
2. A 2018. január 17-i ülésen az Elnökségi Tanács megtárgyalta a fenti előterjesztést, és az
Elnökségi Tanács egyetértésével a Zsinat Elnöksége úgy határozott, hogy az előterjesztést a
Zsinati Tanács elé utalja azzal, hogy feltétel: az alapító okiratban szerepeljen az, hogy az
alapítvány kuratóriuma a kedvezményezett egyházközség presbitériumának évente legalább
egyszer beszámol a gazdasági tevékenységéről, továbbá a Gt. 56-62. §-ában előírt
kötelezettségvállalásokat megteszi, és az alapító okiratát összhangba hozza a hivatkozott Gt.
szakaszok előírásaival.
3. A Zsinati Tanács a 2. pontban foglalt feltételekkel a Budapest-Albertfalva-Kelenvölgyi
Református Egyházközségnek a Kelenvölgyi Reformátusokért Alapítvány „református” jelző
névhasználata tárgyában benyújtott kérelmét elfogadja.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A BUDAPEST-ALBERTFALVA-KELENVÖLGYI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ALBERTFALVAI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTŐ ALAPÍTVÁNYT ÉRINTŐ
NÉVHASZNÁLATI KÉRELME ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.T. - 9/2018.02.21.)

1. A Budapest-Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség az Albertfalvai Református
Templomépítő Alapítvány „református” jelző névhasználata tárgyában kérelmet terjesztett
elő a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény
(továbbiakban: Gt.) 58. § (1) bekezdése alapján.
2. A 2018. január 17-i ülésen az Elnökségi Tanács megtárgyalta a fenti előterjesztést, és az
Elnökségi Tanács egyetértésével a Zsinat Elnöksége úgy határozott, hogy az előterjesztést a
Zsinati Tanács elé utalja azzal, hogy feltétel: az alapító okiratban szerepeljen az, hogy az
alapítvány kuratóriuma a kedvezményezett egyházközség presbitériumának évente legalább
egyszer beszámol a gazdasági tevékenységéről, továbbá a Gt. 56-62. §-ában előírt
kötelezettségvállalásokat megteszi, és az alapító okiratát összhangba hozza a hivatkozott Gt.
szakaszok előírásaival.
3. A Zsinati Tanács a 2. pontban foglalt feltételekkel a Budapest-Albertfalva-Kelenvölgyi
Református Egyházközségnek az Albertfalvai Református Templomépítő Alapítvány
„református” jelző névhasználata tárgyában benyújtott kérelmét elfogadja.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI
KARA (KRE-HTK) SPIRITUALITÁS ÉS MISSZIÓ AZ EGYHÁZBAN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
LÉTESÍTÉSE TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 10/2018.02.21.)

1. A 2018. január 17-i ülésen az Elnökségi Tanács megtárgyalta a Károli Gáspár Református
Egyetem Szenátusa előterjesztését, és az Elnökségi Tanács egyetértésével a Zsinat Elnöksége
úgy határozott, hogy az előterjesztést támogatólag a Zsinati Tanács elé utalja.
2. A Zsinati Tanács a KRE-HTK Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési
szak létesítése tárgyában benyújtott előterjesztést (akkreditációs anyag, mintaterv, képzési
és kimeneti követelmények) jóváhagyja azzal, hogy a szakra az jelentkezhet, aki
jelentkezéskor ténylegesen gyülekezeti szolgálatban áll, vagy ilyen jellegű kapcsolattal
rendelkezik és erről püspöki, vagy esperesi ajánlást csatol, és vállalja, hogy a Magyarországi
Református Egyházban folytatja szolgálatát.
3. A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét mint a fenntartó MRE képviselőit, hogy a
felvételi kiírást ellenőrizze, hogy a fenti feltétel szerepel benne.
Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLET, BELTERÜLET 32778/0/A/10.
HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 11/2018.02.21.)

1. A 2018. január 17-i ülésen az Elnökségi Tanács megtárgyalta a Budapest XIV. kerület,
Belterület 32778/0/A/10. helyrajzi számú, a természetben 1146 Budapest, Abonyi utca 27. I.
emelet 3. ajtó alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést, és az Elnökségi Tanács
egyetértésével az Elnökség úgy határozott, hogy az előterjesztést támogatólag a Zsinati
Tanács elé utalja.
2. A Zsinati Tanács a Budapest XIV. kerület, Belterület 32778/0/A/10. helyrajzi számú, a
természetben 1146 Budapest, Abonyi utca 27. I. emelet 3. ajtó alatti ingatlan megvásárlására
vonatkozó előterjesztést azzal fogadja el, hogy amennyiben az ingatlan szerződésben írt piaci
forgalmi értékét szakértői értékbecslés alátámasztja, az ingatlan megvásárolható.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 2015. DECEMBER 9-ÉN, 2016. FEBRUÁR 17-ÉN, 2016. MÁJUS 4ÉN ÉS 2016. JÚNIUS 1-JÉN TARTOTT ZSINATI TANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVÉNEK HITELESÍTÉSÉRŐL
(ZS.T. - 12/2018.02.21.)

A Zsinati Tanács 2015. december 9-én, 2016. február 17-én, 2016. május 4-én és 2016. június 1-jén
tartott ülései jegyzőkönyvének aláírásával történő hitelesítésére Hegedűs Béla elhalálozása miatt
Victor Dánielt kéri fel.

Budapest, 2018. február 21.

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

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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