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NYILATKOZAT A SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM ÜGYÉBEN HOZOTT ROMÁNIAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLETRŐL
ZS.T. - 392/2014.12.03.

„És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, 
vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”

(1Kor 12,26-27)

A magyarországi Református egyház megdöbbenéssel értesült a sepsiszentgyörgyi székely mikó Kollégium 
ügyében hozott romániai bírósági ítéletről, amely a közös európai jogi normákhoz méltatlan módon, a jogbizton-
ságot veszélyeztető és az egyházi autonómiát sértő nyílt támadást intézett országa egyik vallási felekezete ellen. 
Egyházunk meggyőződése szerint a kollégium épülete, illetve az ott folyó egyházi szolgálat történelmi és erkölcsi 
okokból elválaszthatatlan az Erdélyi Református Egyházkerülettől. A mostani bírósági ítéletben foglalt elidegení-
tés, illetve a korábbi jogos visszaszolgáltatást végző bizottsági tagok meghurcolása a kommunista diktatúrák ma-
gatartását elevenítik meg, amire meggyőződésünk szerint minden Kelet-Közép-Európai demokratikus közösség 
egyszer és mindenkorra nemet mondott. 

A magyarországi Református egyház ezúton is kifejezi szolidaritását és testvéri közösségét a megalapozatlan 
és felelőtlen bírósági döntés által kiszolgáltatott erdélyi reformátusokkal, és a precedens miatt fenyegetett hely-
zetbe került összes romániai vallási felekezettel. Egyházunk a maga részéről mindent megtesz azért, hogy felhívja 
a nemzetközi egyházi és világi szervezetek figyelmét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult 
helyzetre és a kommunista diktatúra idején elkobzott egyházi tulajdon visszaszolgáltatása terén tapasztalható 
súlyos problémákra. Arra hívjuk a Kárpát-medencében és a világban élő keresztyén testvéreinket, közösen kérjük 
imádságban Istentől, hogy életünk alapja végre az igazságosság és a békesség legyen. Meggyőződésünk, hogy 
ez a közös vágy összeköt minket; magyarokat, románokat és a térség összes népét.

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A ZsinAti tAGoKnAK ÁTADott tABLEtEK hAsZnáLAti
IDŐSZAKÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 
ZS.T. - 372/2014.12.03.

A Zsinati Tanács kéri, hogy a XIII. zsinati ciklusra (2009–2014. év) megválasztott zsinati tagok továbbra is segítsék 
tanácsaikkal a felálló új Zsinat munkáját, ehhez biztosítja számukra a 2013. év során használatra átadott ASUS 
Nexus 7 típusú táblagépek folytatólagos használatát.

Budapest, 2014. december 3.

A XIII. Zsinat
Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai

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

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

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A KárPátALJAi rEForMátUs EGYháZnAK 
A nAGYBErEGi rEForMátUs KoLLÉGiUM ÉPÍtÉsi MUnKáLAtAirA nYÚJtott 
KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉRŐL 
ZS.T. - 373/2014.12.03.

 1. A Magyarországi Református Egyház, mint hitelező, a 8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint kamatmen-
tes kölcsönt biztosított a Kárpátaljai Református Egyház számára a Nagyberegi Református Kollégium 
építési munkálataira, a 2010. augusztus 20. napján kelt 130332/2010. Eln. számú kölcsönszerződés 
alapján, amely szerződésben Kölcsönvevő a kölcsön összegének 2010. december 31-jéig történő 
visszafizetését vállalta eredetileg.

 2. A Szerződő Felek később, a 130621/2012. számú szerződés megkötésével abban állapodtak meg, 
hogy a Kárpátaljai Egyház a fenti összeget, kölcsön jogcímen, 2014. december 31. napjáig tovább 
használhatja a Mezőváriban létesítendő Rehabilitációs Központ megvásárlása céljából.

 3. A Kárpátaljai Egyház kérésére a Zsinat Elnöksége az Elnökségi Tanáccsal egyeztetve, a 2014. októ-
ber 3. napján kelt 130404/1/2014. számú határozatával a kölcsön összegének visszafizetését teljesen 
elengedte, ily módon támogatva a nehéz helyzetben lévő Kárpátaljai Egyházat. 

 4. A Zsinati Tanács az Elnökség fenti döntését jelen határozattal megerősíti és a Kárpátaljai Református 
Egyháznak nyújtott 8 millió forint összegű kölcsön visszafizetésétől eltekint. A Zsinati Tanács kéri, 
hogy e határozat alapján a kölcsön kerüljön kivezetésre az MRE könyveiből.

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A MAGYArorsZáGi rEForMátUs EGYháZ 
2015. ÉVi KÖLtsÉGVEtÉsE ELFoGADásárÓL
ZS.T. - 374/2014.12.03.

A Zsinati Tanács az MRE 2015. évi költségvetését 19 359 540 742 Ft bevétellel és 19 359 540 742 Ft kiadással 
elfogadta.

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

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

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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fedezet ft

 I. MŰKÖDTETÉS 4 064 614 719

 II.  INGATLANJÁRADÉK 730 085 810

 III. JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS 291 566 880

 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK 14 273 273 383

Fedezet összesen 19 359 540 792

szükséglet ft

 A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület 1 450 725 369

 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 1 178 738 269

 II. Ingatlanjáradék fejezetből 202 201 043

 III. Jöv. kieg. fejezetből 69 786 058

 B) Dunántúli Ref. Egyházkerület 896 467 036

 I.  Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 772 276 797

 II.  Ingatlanjáradék fejezetből 59 154 018

 III.  Jöv. Kieg. Fejezetből 65 036 221

 C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület 861 974 500

 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 772 276 797

 II. Ingatlanjáradék fejezetből 30 872 807

 III. Jöv. kieg. fejezetből 58 824 897

 D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület 1 862 498 787

 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 1 341 322 857

 II. Ingatlanjáradék fejezetből 423 256 226

 III. Jöv. Kieg. Fejezetből 97 919 704

 E) Egyéb kötelezettségek 14 601 716

 I.  Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%) 14 601 716

A MAGYArorsZáGi rEForMátUs EGYháZ 2015. ÉVi KÖLtsÉGVEtÉsE
Zsinati Tanács, 2014. december 03.

Fő összesítő tábla
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szükséglet ft

 F) Államtól átvállalt feladatok ellátása 14 273 273 383

 IV.1. Köznevelési feladatok ellátása 11 086 048 649

 IV.2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése 1 012 590 994

 IV.3. A fakultatív hittanoktatás működtetése 832 733 740

 IV.4. Közgyűjteményi feladatok ellátása 839 570 000

 IV.5. szakkollégiumi feladatok ellátása 2 330 000

 IV.6. Bérkompenzáció 500 000 000

Szükséglet összesen 19 359 540 792

A Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetése
– I. Működtetés

 I. MŰKÖDTETÉS ft

 1. fedezet

 1.1. Közalapi járulékok 94 280 746

 1.1.1.  Dunamellék közalapi járulék befizetés 30 396 151

 1.1.2.  Dunántúl közalapi járulék befizetés 11 773 976

 1.1.3.  Tiszáninnen közalapi járulék befizetés 13 318 412

 1.1.4.  Tiszántúl közalapi járulék befizetés 38 792 207

 1.2. Járadékkiegészítés 2 098 309 000

	 1.3.	 Alapműködési	támogatás 1 852 024 973

	 1.4.	 Egyéb	működési	bevételek	 20 000 000

Fedezet összesen 4 064 614 719

 2. szükséglet

	 2.1.	 Egyházi	működés	ellátmánya 4 064 614 719

 2.1.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány 1 178 738 269

 a) Közegyházi hozzájárulás 220 543 649

 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 27 341 416

 c) Általános működési feladatok 902 927 607

 d) zárolt tartalék 27 925 596
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 I. MŰKÖDTETÉS ft

 2.1.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 772 276 797

 a) Közegyházi hozzájárulás 144 494 115

 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 17 913 342

 c) Általános működési feladatok 591 573 260

 d) zárolt tartalék 18 296 080

 2.1.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány 772 276 797

 a) Közegyházi hozzájárulás 144 494 115

 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 17 913 342

 c) Általános működési feladatok 591 573 260

 d) zárolt tartalék 18 296 080

 2.1.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 1 341 322 857

 a) Közegyházi hozzájárulás 250 963 463

 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 31 112 646

 c) Általános működési feladatok 1 027 469 346

 d) zárolt tartalék 31 777 402

Szükséglet összesen 4 064 614 719

 II. INGATLANJÁRADÉK ft

 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része 730 085 810

Fedezet összesen 730 085 810

 2. A járadékok felhasználása 730 085 810

 2.1. Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok 202 201 043

 2.2. Dunántúli ingatlanok utáni járadékok 59 154 018

 2.3. Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok 30 872 807

 2.4. Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok 423 256 226

 2.5. 2% kezelési költség 14 601 716

Szükséglet összesen 730 085 810

A Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetése
–  II. Ingatlanjáradék
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 III. SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSI ÉS KISTÉRSÉGI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ft

  1.1. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatása 291 566 880

 1. Fedezet összesen 291 566 880

  2.1. Támogatás összesen 291 566 880

  2.1.1. Dunamelléki Református Egyházkerület 69 786 058

 2.1.2.  Dunántúli Református Egyházkerület 65 036 221

 2.1.3. Tiszáninneni Református Egyházkerület 58 824 897

 2.1.4. Tiszántúli Református Egyházkerület 97 919 704

 2. Szükséglet összesen 291 566 880

 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA ft

 1.  Köznevelési feladatok állami finanszírozása 11 086 048 649

 1.1. Köznevelési működési támogatás 8 014 416 000

 1.2. Megelőző évek köznevelési működési támogatás korrekció 2 566 653 000

 1.3. Pedagógiai szakmai szolgáltatás EMMI támogatása 38 000 000

 1.4. Pedagógiai szakszolgálati tev. EMMI támogatása 5 203 000

 1.5. EGYMI átlagbér alapú támogatása 461 776 649

 2. Kötelezően választható hittanoktatás állami finanszírozása 1 012 590 994

 2.1. Átlagbér alapú támogatás 946 024 834

 2.2. Tankönyvtámogatás 66 566 160

 3. A fakultatív hittanoktatás állami finanszírozása 832 733 740

 4. Közgyűjteményi feladatok állami finanszírozása 839 570 000

 5. Szakkollégiumok állami finanszírozása 2 330 000

 6. Bérkompenzációs kötelezettség állami finanszírozása 500 000 000

Fedezetek összesen 14 273 273 383

A Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetése
– III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás

A Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetése
– IV. Államtól átvállalt feldatok ellátása
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 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA ft

 1. Köznevelési feladatok ellátása 11 086 048 649

 1.1. Dunamelléki Ref. Ek., intézmények 3 749 099 520

 1.1.1. tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 2 834 777 619

 1.1.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 914 321 900

 1.2. Dunántúli Ref. Ek., intézmények 848 284 914

 1.2.1. tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 641 437 482

 1.2.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 206 847 433

 1.3. Tiszáninneni Ref. Ek., intézmények 1 873 819 266

 1.3.1. tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 1 416 913 999

 1.3.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 456 905 267

 1.4. Tiszántúli Ref. Ek., intézmények 3 997 774 280

 1.4.1. tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 3 015 332 268

 1.4.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 982 442 012

 1.5. Közegyházi intézmény 25 445 353

 1.5.1. tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 19 308 965

 1.5.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 6 136 388

 1.6. Oktatási Iroda működtetése 22 400 000

 1.6.1. Személyi költségek (2 fő) 10 400 000

 1.6.2. Dologi költségek 3 000 000

 1.6.3. Banki tranzakciós költségek 9 000 000

 1.7. A Református Pedagógiai Intézet (RPI) működtetésére 81 304 000

 1.7.1. emmI támogatásból 38 000 000

 1.7.2. Köznevelési működési támogatásból 43 304 000

 1.8. A Református EGYMI működtetésére 466 979 649

 1.8.1. átlagbér alapú támogatásból 461 776 649

 1.8.2. emmI támogatásból 5 203 000

 1.9. Oktatásügyi szakmai tevékenységek 9 300 000

 1.9.1. országos Református tanévnyitó 600 000

 1.9.2. Imre sándor-díj és makkai sándor-díj 1 500 000

 1.9.3. gazdasági és szakmai vizsgálati feladatok 6 000 000

 1.9.4. Tanügyigazgatás – pedagógiai szakértő 800 000

 1.9.5. 3 országi vezetői és fenntartói konferencia szervezése 400 000

 1.10. Katechetikai szakmai feladatok (RPI) 11 641 667

 1.10.1. Katechetikai projekttámogatás 11 641 667
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 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA ft

 2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése 1 012 590 994

 2.1. Hittanoktatók díja és járulékai 760 367 159

 2.2. Közvetett kifizetések 146 016 008

 2.3. Adminisztrációs és informatikai költségek 28 000 000

 2.3.1. személyi költségek 12 000 000

 2.3.2. Dologi és egyéb 4 500 000

 2.3.3. Informatikai 9 000 000

 2.3.4. Bankköltség 2 500 000

 2.5. Katechetikai szakmai feladatok (RPI) 11 641 667

 2.4. Tankönyvtámogatás 66 566 160

 3. A fakultatív hittanoktatás működtetése 832 733 740

 3.1. Dunamellék 302 894 740

 3.2. Dunántúl 115 361 103

 3.3. Tiszáninnen 124 064 503

 3.4. Tiszántúl 278 755 122

 3.5. Katechetikai szakmai feladatok (RPI) 11 658 272

 4. Közgyűjteményi feladatok ellátása 839 570 000

 4.1. Dunamelléki Gyűjtemények működtetése 196 310 019

 4.2. Pápai közgyűjtemények működtetése 152 592 156

 4.3. Sárospataki közgyűjtemények működtetése 189 163 830

 4.4. Tiszántúli közgyűjtemények működtetése 269 033 003

 4.5. Közművelődési intézmények támogatása 1 000 000

 4.6. Zsinati Levéltár működtetése 31 470 992

 4.6.1. Levéltár működtetési feladatai 23 470 992

 4.6.2. történész tényfeltáró Bizottság kutatási feladatai 8 000 000

 5. Wáli István Református Cigány Szakkollégium működtetése 2 330 000

 6. Bérkompenzáció költségei 500 000 000

Szükségletek összesen 14 273 273 383

Egyenlegek

 a) Köznevelési feladatok egyenlege 0

 b)  Kötelezően választható hittanoktatás egyenlege 0

 c) Fakultatív hittanoktatás egyenlege 0

 d) Közgyűjteményi feladatellátás egyenlege 0

 e) Szakkollégiumi működtetés egyenlege 0

 f) Bérkompenzációs kötelezettség egyenlege 0

 IV. fejezet EGYENLEG 0
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A Magyarországi Református Egyház költségvetése 2015
(1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés)

fedezet ft

 A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek 81 794 190

 I. Közegyházi ingatlanjáradék 35 914 190

 II. Partnerhilfe 25 000 000

 III. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel 20 880 000

 III.1. egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel 20 880 000

 III.1.1. egyéb, átfutó bevétel 20 000 000

 III.1.2. Gyűjtemények hozzájárulása 
  az oRgyt költségeihez

880 000

 B) Szabad felhasználású fedezetek 809 345 310

 IV. Közegyházi feladatok ellátmánya 760 495 342

 IV.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása 220 543 649

 IV.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása 144 494 115

 IV.3. tiszáninneni Ref. egyházkerület hozzájárulása 144 494 115

 IV.4.  tiszántúli Ref. egyházkerület hozzájárulása 250 963 463

 V.  Közegyháznak fizetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a) 14 601 716

 VI. Egyéb bevételek 34 248 252

 VI.1. Közegyházi intézmények szolidaritási hozzájárulása 20 000 000

 VI.1.1. Károli gáspár Református egyetem 20 000 000

 VI.2. SDG Konferenciaközpont bérleti díj 3 300 000

 VI.3. egyéb 10 948 252

Fedezet összesen 891 139 500

szükséglet ft

 I. Közegyházi működés 396 229 500

 I.1. Választott testületek költségei 30 400 000

 I.1.1. Zsinat és Zsinati Tanács 8 000 000

 I.1.1.1. Ülésezések költségei 4 000 000

 I.1.1.2. eszközbeszerzés zsinati tagok számára 4 000 000

 I.1.2. Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok 22 000 000

 I.1.3. zsinati Bíróság 400 000

	 I.2.	 Zsinati	Hivatal	működtetése	(2.	sz.	melléklet) 219 000 000

	 I.3.	 Magyar	Református	Egyház	működési	költségeihez	hozzájárulás 25 000 000
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szükséglet ft

	 I.4.	 Egyéb	közegyházi	működési	költségek 96 500 000

 I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése 28 000 000

 I.4.1.1. Közegyházi ingatlanok állagmegóvása,
  karbantartása

16 000 000

 I.4.1.2. Közegyházi ingatlanok felújítási alapja 12 000 000

 I.4.2. Számviteli adminisztráció, ellenőrzés 31 000 000

 I.4.2.1. Közegyházi feladatok számviteli adminisztrációja 16 000 000

 I.4.2.2. Közegyházi intézmények számviteli felügyelete 15 000 000

 I.4.3. Informatika 12 000 000

 I.4.4. Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők 12 000 000

 I.4.5. Gépjármű 9 000 000

 I.4.6. Közös egyházi beszerzés működtetése 4 500 000

 I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek 25 329 500

 I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai 12 000 000

 I.5.2. MEÖT 8 000 000

 I.5.3. KözösPont misszió 1 100 000

 I.5.4. Lágymányos Ökumenikus Központ 2 029 500

 I.5.5. 72 óra kompromisszumok nélkül program 2 200 000

 II. Közegyházi szakmai feladatok 389 030 000

 II.1. Missziói feladatok 143 010 000

 II.1.1. missziói rendezvények 2 152 000

 II.1.1.1. Külmisszió/Interserve 600 000

 II.1.1.2. Missziói előadók országos konzultációi 800 000

 II.1.1.3.  Trauma Konferencia költségei (PC USA) 752 000

 II.1.2. egyházzenei feladatok 6 900 000

 II.1.2.1. egyházzenei feladatok 6 900 000

 II.1.3. Református Missziói Központ (RMK) működtetése 115 000 000

 II.1.3.1. RMK működési támogatás 115 000 000

 II.1.4. Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia-központ 
  működtetése

3 300 000

 II.1.4.1. állagmegóvás 3 300 000

 II.1.5. Cigánymissziói feladatellátás 12 500 000

 II.1.5.1. Intézkedési terv megvalósítása a sratégia alapján 3 500 000

 II.1.5.2. Országos cigánymissziós referens 4 000 000

 II.1.5.3. oktatási programok támogatása (WIsz) 3 000 000

 II.1.5.4. mRe-heKs közös program 2 000 000

 II.1.6. Ökogyülekezet 2 358 000

 II.1.6.1. ebből: egyházi forrásigény 1 100 000

 II.1.6.2. ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.1.) 1 258 000

 II.1.7. Dobos Károly-díj 800 000
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szükséglet ft

 II.2. Külügyi feladatok 11 680 000

 II.2.1. Nemzetközi kapcsolatok 10 000 000

 II.2.2. Budapesti skót misszió 500 000

 II.2.3. REV európai területi munka, magyar alelnökség 300 000

 II.2.4. geKe zsinatok budapesti találkozója 300 000

 II.2.5. Holland-cseh-magyar egyházak együttműködése 580 000

 II.3. Ifjúsági feladatok 2 600 000

 II.3.1.  Ifjúsági egyeztetések, hálózatok erősítése 1 000 000

 II.3.2. 2015. évi Csillagpont 0

 II.3.3. Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés 800 000

 II.3.4. Zsinati Ifjúsági Fórum 800 000

 II.4. Média és kommunikációs feladatok 49 500 000

 II.4.1. Református tartalomszolgáltatás 18 500 000

 II.4.1.1. Televíziós, rádiós műsorok 3 500 000

 II.4.1.2. Reformatus.hu 15 000 000

 II.4.2. Kommunikációs kampányok 15 000 000

 II.4.2.1. szJA 1%-os kampány 8 000 000

 II.4.2.2. egyházi ünnepek és üzenetek 
  külső kommunikációja

7 000 000

 II.4.3. Egyházi rendezvények kommunikációja 2 000 000

 II.4.3.1. Zsinati ülések kommunikációja, élő közvetítések 2 000 000

 II.4.4. Reformátusok Lapja 10 000 000

 II.4.5. Confessio folyóirat 0

 II.4.6. Református egyház (közlöny) 4 000 000

 II.5. Teológiai és tudományos feladatok 27 340 000

 II.5.1. Doktorok Collegiuma működtetése 4 200 000

 II.5.2. Kálvin-emlékévek feladatai 17 040 000

 II.5.2.1. Református egyházi Könyvtár 
  (támogatott kiadványok)

14 040 000

 II.5.2.2. Protestáns Lexikon előkészítése 3 000 000

 II.5.3. Egységes Lelkészképesítési Bizottság 4 000 000

 II.5.4. Jövőkép Bizottság 2 100 000

 II.6. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok 60 600 000

 II.6.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza működési tám. 60 000 000

 II.6.2. Dizseri Tamás Emlékérem 600 000

 II.7. Kulturális és közéleti feladatok 2 500 000

 II.7.1. Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése 2 500 000



12 RefoRmátus egyház | 2015. új folyam V. (LXVII.) 21. szám

szükséglet ft

 II.8. Szociális és diakóniai feladatok 91 500 000

 II.8.1. MRE Szeretetszolgálati Iroda feladatellátása 1 200 000

 II.8.1.1. Diakóniai díjak 1 200 000

 II.8.2. Mosdósi Gyógyintézeti Iskola 2 000 000

 II.8.3. Lelkészek szociális segélyezése 88 300 000

 II.8.3.1. GYES kiegészítő szociális segély 41 000 000

 II.8.3.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kieg. 36 000 000

 II.8.3.3. ZS.T. 218/2012. 1205 sz. határozata alapján 
  (Ny. intézet)

5 000 000

 II.8.3.4. Rendkívüli lelkészi segélyalap 6 300 000

 II.9. Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok 300 000

 II.9.1. Kodifikációs Bizottság ülései 300 000

 III. Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése 30 000 000

	 III.1.	 Református	Lelkészi	Nyugdíjintézet	működési	költségei	
  támogatása

30 000 000

 IV. Egyéb közegyházi célfeladatok 31 880 000

 IV.1. Ingatlanjáradék folyósítása 3 000 000

 IV.2. Partnerhilfe felhasználása 25 000 000

 IV.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer 3 000 000

	 IV.4.	 Országos	Református	Gyűjteményi	Tanács	működtetése 880 000

 V. Egyéb kiadások 44 000 000

	 V.1.	 Fedezettel	rendelkező,	illetve		átfutó	tételek 20 000 000

	 V.2.	 Egyéb	kiadások,	tartalék 24 000 000

 V.2.a. Bankköltség 4 000 000

 V.2.c. Egyéb kiadások, tartalék 20 000 000

Szükséglet összesen 891 139 500
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Zsinati Hivatal működési költségei
(2. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés I.2. pont részletezése)

sorszám megnevezés ft

1. Külügyi iroda ( 2 fő)
a) Munkabér és járulékai 13 000 000

2. Ifjúsági iroda (2 fő)
a) Munkabér és járulékai 9 000 000

3. Jogi iroda (2 fő)
a) Munkabér és járulékai 12 000 000

4. Gazdasági és pénzügyi osztály (5 fő)
a) Munkabér és járulékai 33 000 000

5. Gondnokság (4 fő)
a) Munkabér és járulékai 13 000 000

6. Elnökségi és tanácsosi titkárság (4 fő)
a) Munkabér és járulékai 28 000 000

7. Kommunikációs szolgálat (3 fő)
a) Munkabér és járulékai 19 000 000

8. Missziói iroda (2 fő)
a) Munkabér és járulékai 11 000 000

9. zsinati hivatal közös költségek 81 000 000

Összesen 219 000 000

Egyházi nyugdíjalap – 2015
(3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok)

(huf) (euR) Összesen (HUF érték)

nYitÓ VAGYon 840 000 000 1 735 000 1 377 850 000

Bevételek

 mRe támogatás 0 0 0

 hozAm 12 600 000 6 940 14 751 400

 Nyugdíjintézet befizetése  0  0  0

ZárÓ VAGYon 852 600 000 1 741 940 1 392 601 400

Éves felhalmozás 12 600 000 6 940 14 751 400
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A Magyar Református Egyház 2015. évi költségvetése
(4. sz. melléklet)

FEDEZETEK 

megnevezés ft

 I. Az MRE részegyházai hozzájárulása 35 880 000

    I.1.  Magyarországi Református Egyház 25 000 000

 I.1.1.  Dunamelléki Református Egyházkerület (21,28%) 7 250 000

 I.1.2. Dunántúli Református Egyházkerület (13,94%) 4 750 000

 I.1.3. Tiszáninneni Református Egyházkerület (13,94%) 4 750 000

  I.1.4. tiszántúli Református egyházkerület (24,22%) 8 250 000

  I.2.  Romániai Református Egyház 7 500 000

  I.2.1.  erdélyi Református egyházkerület (11,01%) 4 500 000

  I.2.2.  Királyhágómelléki Református Egyházkerület (7,34%) 3 000 000

		 	I.3.		 Kárpátaljai	Református	Egyház	(3,67%) 1 500 000

		 I.4.		 Szlovákiai	Református	Keresztyén	Egyház	(3,67%) 1 500 000

		 I.5.		 Szerbiai	Református	Keresztyén	Egyház	(0,73%) 300 000

		 I.6.		 Horvátországi	Református	Keresztyén	Kálvini	Egyház	(0,20%) 80 000

  II.  Támogatások 0

  II.1.  Kárpát-medencei Oktatási Alapba befolyó összegek  0

  II.2.  Állami támogatás  0

  III.  Egyéb 0

		 III.1.		 2013.	évről	áthúzódó	feladatok	finanszírozása	(Kálvincsillag)  0

Fedezet összesen 35 880 000

  

SZÜKSÉGLETEK 

megnevezés ft

  I.  A MRE és a GK működési költségei 9 300 000 

  I.1.  Személyi kiadások 4 000 000 

		 I.2.		 Ülésekkel	összefüggő	költségek 5 300 000 

  I.2.1.  generális Konvent elnökség ülései 800 000 

  I.2.2.  generális Konvent bizottsági ülések költségei 600 000 

  I.2.3.  Kárpát-medencei együttműködés tematikus munkájával 
    összefüggő ülések költségei

800 000 

  I.2.4.  GK plenáris ülése (2013-ban Közös Zsinat) 3 100 000 
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SZÜKSÉGLETEK

megnevezés ft

  II.  Programok, rendezvények 18 900 000

  II.1.  Református Egység Ünnepe 2 000 000

  II.1.1.  Református Egység Fesztivál (Debrecen) 0

  II.1.1.1.  állami támogatásból  

  II.1.1.2.  Részegyházi hozzájárulásokból  

  II.1.2.  Református zenei fesztivál (Budapest) 2 000 000

  II.2.  Ifjúsági kezdeményezések 2 900 000 

  II.2.1.  Kárpát-medencei fórumok, kapcsolatok 1 200 000

  II.2.2.  Testvérifi találkozó Kárpát-medencei szinten 500 000 

  II.2.3.  Kárpát-medencei Imaéjjel és bibliaismereti verseny 500 000

  II.2.4.  Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 700 000

  II.3.  Diaszpóra 5 000 000 

  II.3.1.  Alkalmi lelkészküldés Európába 2 000 000 

   II.3.2.  Diaszpóra közösségek működési támogatása 3 000 000 

  II.4.  Szeretetszolgálat – Szeretethíd 3 000 000

  II.5.  Kiadványok 6 000 000 

  II.5.1.  Kálvincsillag 6 000 000

  II.5.2.  magyar Református Világtalálkozó programfüzete  

  II.5.3.  Kárpát-medencei brossura új kiadása  

  II.6. Közép-Európai Keresztyén Találkozó  

  II.7.  Magyar Református Világtalálkozó egyéb programjai 0

  II.7.1.  Megemlékezés a bodrogkeresztúri konventről  

  II.7.2.  Rádiós együttműködés  

  II.7.3.  REND  

  II.7.4.  Dunamelléki programok  

  II.7.5.  Ifjúsági rendezvények  

  II.7.6.  Családi nap (Kárpátalja)  

  III.  Részegyházak támogatása 13 000 000

  III.1.  Kárpát-medencei Oktatási Alap 11 000 000 

  III.1.1.  Gyűjtésből befolyt összeg  

  III.1.2.  Gyűjtés költségvetési kiegészítése 11 000 000

  III.2.  Lelkészküldés a Kárpát-medencében 2 000 000

  IV.  Tartalék 1 000 000

Szükséglet összesen 42 200 000

Egyenleg -6 320 000
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A Magyarországi Református Egyház Közegyházi Intézményei 2015. évi költségvetési módosításának 
összesítő táblázata
(5. sz. melléklet)

Intézmény neve
2014. évi 
főösszeg

2015. évre 
tervezett 
főösszeg

fenntartói 
működési 
támogatás 

2015-re

feladat-
finanszírozás 

2015-re

Befizetés 
a közegyházi 

költségvetésbe

mRe Bethesda 
gyermekkórháza

1 988 740 000 1 789 014 000 60 000 000 – –

egymI 345 138 544 541 619 849 – – –

mRe Kálvin János Kiadója 279 971 000 277 270 000 – 14 040 000 –

Károli gáspár Református 
egyetem

4 659 253 619 3 457 456 500 – – 20 000 000

Református Lelkészi 
Nyugdíjintézet

1 474 189 781 1 289 532 535 30 000 000 5 000 000 –

Református missziói 
Központ

364 067 810 295 264 416 115 000 000 – –

Református Pedagógiai 
Intézet

137 144 000 142 425 000 – 34 925 000 –

Reformátusok Lapja 110 300 319 113 594 000 10 000 000 – –

mRe szeretetszolgálati 
Iroda

6 182 197 318 6 950 740 000 – 1 200 000 –

Wáli István Református 
Cigány Szakkollégium

125 243 810 75 833 668 – 3 000 000 –

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A MAGYArorsZáGi rEForMátUs EGYháZ 
KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
ZS.T. - 375/2014.12.03.

   1. A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház 2015. évi költségvetését 1 789 014 000 Ft bevételi 
és 1 789 014 000 Ft kiadási összeggel fogadja el. 

  ZS.T. - 375/1/2014.12.03.
   2. A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2015. évi költségvetését 295 264 416 Ft bevételi és 

295 264 416 Ft kiadási összeggel fogadja el. 
  ZS.T. - 375/2/2014.12.03.
   3. A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda 2015. évi költségvetését 6 950 740 000 Ft bevételi és  

6 950 740 000 Ft kiadási összeggel fogadja el. 
  ZS.T. - 375/3/2014.12.03.
   4. A Zsinati Tanács a Kálvin János Kiadó 2015. évi költségvetését 277 270 000 Ft bevételi és 277 270 000 Ft 

kiadási összeggel fogadja el. 
  ZS.T. - 375/4 /2014.12.03.
   5. A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2015. évi költségvetését 113 594 000 Ft bevételi és  

113 594 000 Ft kiadási összeggel fogadja el.
  ZS.T. - 375/5/2014.12.03.
   6. A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2015. évi költségvetését 142 425 000 Ft bevételi és 

142 425 000 ft kiadási összeggel fogadja el.
  ZS.T. - 375/6/2014.12.03.
   7. A Zsinati Tanács a Református EGYMI 2015. évi költségvetését 541 619 849 Ft bevételi és 541 619 849 Ft 

kiadási összeggel fogadja el. 
  ZS.T - 375/7 /2014.12.03.
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   8. A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2015. évi költségvetését 3 457 456 500 Ft be-
vételi és 3 457 456 500 Ft kiadási összeggel fogadja el.

  ZS.T. - 375/8/2014.12.03.
   9. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2015. évi költségvetését 1 289 532 535 Ft be-

vételi és 1 289 532 535 Ft kiadási összeggel fogadja el. 
  ZS.T. - 375/9/2014.12.03.
 10. A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2015. évi költségvetését 75 833 668 

Ft bevételi és 75 833 668 Ft kiadási összeggel fogadja el.
  ZS.T. - 375/10 /2014.12.03.

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A ZÁRSZÁMADÁS KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ KOMPENZÁCIÓ 
FELHASZNÁLÁSÁNAK IRÁNYELVEIRŐL
ZS.T. - 376/2014.12.03.

 1. A Református köznevelési törvény (1995. évi I. törvény) végrehajtási szabályrendelete 8. §-ának felha-
talmazása alapján a Zsinati Tanács úgy határoz, hogy a közoktatási kiegészítő támogatás 2013. évi 
elszámolása utáni kiegészítés felosztásának alapját a 2013. évi súlyozott átlaglétszámok jelentik.

 2. A 2013. után bekövetkező fenntartóváltások esetében a támogatás a jelenlegi fenntartót illeti meg.

Budapest, 2014. december 3.

ELŐTERJESZTÉS 
A KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 2013. ÉVI ELSZÁMOLÁSA UTÁNI 

KIEGÉSZÍTÉS TÁRGYÁBAN

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi 
LXII. törvény 24. § (2) bekezdése [mely a Magyar Közlöny 2014. évi 159. számában november 21-én jelent meg] 
5 801,1 M Ft összeget irányoz elő a 2013. évi közoktatási kiegészítő támogatás elszámolása utáni állami tarto-
zásként, melynek kiutalása 2014 decemberében várható. Az egyházak az előterjesztéshez egyetértésüket nem 
tudták biztosítani, mivel az elszámolás nem vette figyelembe az állam és az önkormányzatok által a köznevelésre 
fordított kiadások teljes körét. A 2013. évi elszámolást megalapozó számítások elvégzésekor nem a Magyar Ál-
lamkincstár (MÁK), hanem a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) létszámadatait vették figyelembe, ugyanis 
az állami intézmények létszámadatit 2013 óta a MÁK nem kezeli. Mindezek alapján kérdéses, hogy a zárszám-
adási törvényben meghatározott összeget milyen létszámadatok alapján osztják szét a bevett egyházak között. 
számításaink szerint azonban 1 405,1 m ft utalása várható. 

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

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

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke
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A Zsinati Oktatási Iroda a támogatás felosztásával összefüggésben a következőket javasolja: 
– a támogatás átutalására a 2013. év súlyozott tanulói létszámának megfelelően kerüljön sor. 
– a súlyozott átlaglétszám számításakor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a 2013. év első kilenc hónapjában 

a gyermek, illetve tanulói létszám számításának más elvei érvényesültek, mint az utolsó három hónapban, hisz 
a 2013. október 1-jével bevezetett működési támogatást már az alapfokú művészetoktatás és a kollégiumi ne-
velés létszáma után is igénybe vehetik a bevett egyházak. [Az éves súlyozott átlaglétszámok a január-szeptem-
ber, illetve az október-december hónapok éves súlyozott átlaglétszámának összeadásával állapítható meg.]

A köznevelés finanszírozásának gyökeresen megváltozó rendszere óvatosságra int, így az alábbi szempontokra 
szükséges felhívni ismételten a fenntartók és intézmények figyelmét:
 a) Az intézményfenntartók a Református köznevelési törvény [1995. évi I. tv.] 23. §-a alapján a támoga-

tást csak köznevelési célra fordíthatják. A fenntartó is és intézménye is köteles könyvelésében elkülö-
nítetten kezelni a kiegészítő támogatás kiegészítését, azaz a felhasználásról a könyvelésben pontos 
és átlátható képet kell kapnia az ellenőrzésnek.

 b) A fenntartó testület haladéktalanul rendelkezzen a 2014-ben felhasználható összeg nagyságáról és 
rendeltetéséről, azt építse be a 2014. évi intézményi költségvetésbe. A 2015. évre átvitt összeg záro-
lását – a 2015. évi intézményi költségvetés elfogadásáig – el kell rendelni. 

 c) Irányelvek a támogatás felhasználásához fenntartóknak:
 – A fenntartók vegyék figyelembe a 2015. évi intézményi költségvetések elfogadásánál is a 

tartalékolás követelményét. 
 – Törekedjenek arra, hogy köztartozása ne legyen intézményüknek, mivel az az állami tá-

mogatás folyósítását veszélyezteti.
 – Törekedjenek arra, hogy közüzemi számláikat, valamint a diákétkeztetés költségeit az in-

tézmények folyamatosa rendezzék, mivel rövid időszakon belül kezelhetetlen tartozások 
e két területen halmozódhatnak fel. 

 – A minőségi munkaerő megtartása fontos szempont a következő esztendőkben is, ennek 
érdekében a református köznevelési intézményeknek és fenntartóknak törekedniük kell 
arra, hogy az intézmények dolgozóit megillesse minden olyan juttatás, mint ami a közal-
kalmazottakat megilleti. 

 – Amennyiben a nevelési-oktatási feladat megoldása halaszthatatlan beruházástól függ, 
úgy pályázati önrészként, esetleg köznevelési célú ingatlanvásárlás érdekében felhasz-
nálhatják a támogatást.

 d) A közoktatási kiegészítő támogatás 2013. december 31-i egyenlegének meghatározása a 2014. évi 
hites könyvvizsgálat eredményeként megtörtént. A Református köznevelési törvény végrehajtási sza-
bályrendeletének 8/B § (2) bekezdése immár szabályozza a támogatás felhasználásáról negyedéves 
kimutatás készítését a Zsinat Elnöksége számára:

„8/B § (2) Az intézményfenntartással összefüggő kiadásokról a fenntartó negyedévente tételes 
kimutatást készít, melyet a negyedévet követő hó 20. napjáig megküld a Zsinati Oktatási Iroda útján a 
Zsinat elnökségének. A Zsinat Elnöksége elrendelheti a működési támogatás fenntartói és intézményi 
könyvvizsgálatát.”

A 2013. évi kiegészítő támogatás kiegészítésének ily módon szabályozott felhasználása elegendő garanciát je-
lent a központi elvárások (az iskolarendszer működésének stabilitása) és a helyi tervek (a likviditás biztosítása, 
fejlesztési lehetőségek kihasználása) megvalósításához, segíti intézményeinket a törvényes működési feltételek 
megteremtésében, ugyanakkor a külső elvárásoknak (köznevelési célú maradéktalan felhasználás, belső ellen-
őrzés) is eleget tesz.
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A 845/2 HRSZ.-Ú, 8646 BALATONFENYVES, MÁRIA U. 54. SZ. 
ÜDÜLŐVEL KAPCSOLATOS ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 377/2014.12.03.

 1. A Kaposvári Református Egyházközség, mint üzemeltető, pályázati forrásokból 2014 szeptemberé-
ben elkezdte a 845/2 hrsz.-ú, 8646 Balatonfenyves, Mária u. 54. sz. közegyházi tulajdonban álló üdü-
lő/konferenciaépület felújítását. A felújítás és akadálymentesítés bruttó összköltsége 46 596 003 Ft, 
amely nem tartalmazza a Konferenciatelep ezen fejlesztéséhez kapcsolódó teljes felújítását. A kon-
ferencia épület teljes rekonstrukciójára a pályázati összegen kívül még bruttó 25 965 944 Ft-ot szük-
séges fordítani.

 2. Tekintettel a Magyarországi Református Egyház nehéz helyzetére, a Zsinati Tanács elfogadja, hogy a 
teljes felújításhoz szükséges bruttó 25 965 944 Ft összeget a Kaposvári Református Egyházközség, 
mint üzemeltető biztosítsa.

 3. A Zsinati Tanács a rendelkezésre bocsátott bruttó 25 965 944 Ft ellentételezéseként a 2015. decem-
ber 31-én lejáró, a Kaposvári Református Egyházközség és a Magyarországi Református Egyház 
között 2004. október 13-án kötött ad 671/2004. számú üzemeltetési szerződést 2022. december 31-ig 
meghosszabbítja.

Budapest, 2014. december 3.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 36509/0/A/19 HRSZ.-Ú, 1088 BUDAPEST, RÁKÓCZI U. 19. 
i. EM. 19. sZ. LAKás tULAJDonJoGánAK tárGYáBAn
ZS.T. - 378/2014.12.03.

A Zsinati Tanács, a végrendeleti úton MRE tulajdonába került 35509/0/A/19 hrsz.-ú, természetben 1088 Budapest, 
Rákóczi u. 19. I. em. 19. szám alatti egyszobás lakást a Tiszántúli Református Egyházkerület részére, vendéglakás 
céljára, ajándék jogcímen tulajdonba adja, a végrendelkező eredeti szándékának megfelelően.

Budapest, 2014. december 3.
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A MAGYArorsZáGi rEForMátUs EGYháZ áLtAL ALAPÍtott 
EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 379/2014.12.03.

 1. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt a Fővárosi Törvényszék közhasznúvá minősítette 
és megállapította, hogy megfelel az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályainak.

 2. A zsinati alapítású Református misszió Alapítvány, valamint a Református Közéleti és Kulturális Központ 
Alapítvány közhasznúvá minősítése és az új jogszabályoknak való megfeleltetése folyamatban van.

 3. A Szárszóért Alapítvány ügyében a ZS.T. - 364/2014.05.28. számú határozat értelmében – mely szerint 
a Zsinat felhívta a Zsinati Hivatal Jogi Osztályát az alapítvány ügyeinek feltárására – megállapítható, 
hogy az alapítvány legalább 3 éve nem működik, vagyona nincs, a kuratórium nem került összehí-
vásra, a törvény által megkövetelt beszámolók nem kerültek benyújtásra. A Fővárosi Főügyészség 
felhívására ezzel kapcsolatosan a tájékoztatást megadtuk, így hivatalból megindult a megszüntetési 
eljárás.

 4. A Zsinati Tanács a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, a Református Misszió Alapítvány, 
a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány és a szárszóért Alapítvány tekintetében a be-
számolót elfogadja.

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A rEForMátUs rEhABiLitáciÓs ALAPÍtVánY 
ALAPÍtÓ oKirAtánAK MÓDosÍtásA tárGYáBAn
ZS.T. - 380/2014.12.03.

 1. A Zsinati Tanács a már korábban közhasznúságot kapott Református Rehabilitációs Alapítvány ügyé-
ben az alapítvány felügyelő bizottságát megszünteti, mivel a módosított 2011. évi CLXXV. törvény ezt 
csak az 50 M Ft éves bevétel fölött írja elő kötelező elemként.

 2. A Zsinati Tanács Czibere Károly kuratóriumi tag lemondása miatt a korábban felügyelő bizottsági 
tisztet beköltő ifj. Beszterczey Andrást kéri fel kuratóriumi tagnak. 

 3. A Zsinat felhatalmazza a Zsinat Elnökségét a módosítással kapcsolatos dokumentáció aláírására.

Budapest, 2014. december 3.
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 
oKtAtás KÖZVEtLEn KiFiZEtÉsEi csoPortDÍJánAK MEGáLLAPÍtásárÓL
ZS.T. - 381/2014.12.03.

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a MRE hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósítá-
sának és elszámolásának rendjéről szóló többször módosított ZS.T. - 137/2011.12.07. szabályrendelet 15. § (5) 
bekezdés felhatalmazása alapján az állami iskolák 1–2., 5–6. és a hatévfolyamos gimnáziumok 7–8. évfolyamán 
kötelező erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan oktatás havidíját a közvetlen kifizetések terén a 2014. 
szeptember 1. és a 2015. augusztus 31. közötti időszakra a következőképp állapítja meg:

A csoport létszáma Bruttó havidíj

1. 8 fős, vagy ezt meghaladó tanulói létszámú csoport 11 170 Ft/csoport/hó

2. 8 fő tanulói létszámot el nem érő csoport 9 050 Ft/csoport/hó 

2015. szeptember 1-jétől a csoportdíjak végleges megállapításig előlegként kifizethető összeg:

A csoport létszáma Bruttó havidíj

1. 8 fős, vagy ezt meghaladó tanulói létszámú csoport 10 200 Ft/csoport/hó 

2. 8 fő tanulói létszámot el nem érő csoport 8 200 Ft/csoport/hó

Budapest, 2014. december 3.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT 
ÖntEsZt KitÖLtÉsE tárGYáBAn
ZS.T. - 382/2014.12.03.

 1. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy az Állami Számvevőszék által kidolgozott, és az egyház számára 
rendelkezésre bocsátott, az egyházi jogi személy 2010–2013 közötti közpénz felhasználásáról és köz-
feladat ellátásáról szóló ún. öntesztet minden közpénz-felhasználásban érintett egyházi jogi személy 
teljesítse.

 2. Az Állami Számvevőszék az önteszttel az egyházi jogi személy vezetői, vezető testületei, fenntartó 
testületei, szervezetei, intézményei ellenőrzési feladatait támogatja a nem hitéleti célú szakmai közfel-
adat-ellátásának és az ezzel összefüggő közpénz-felhasználásának szabályosságára vonatkozóan. 
Az önteszt kitöltésének célja az is, hogy az egyházi szervezetek felkészüljenek az ÁSZ jövőben vár-
ható ellenőrzéseire, a közpénzekkel való kiemelt elszámolásra.
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 3. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy minden érintett egyházi szervezet a kitöltött öntesztet legkésőbb 
2015. április 30-ig elektronikus formában juttassa el mind fenntartója, mind illetékes egyházkerülete, 
mind a zsinati hivatal gazdasági és Pénzügyi osztályára.

 4. A Zsinati Hivatal a fentiekről minden érintett intézmény vezetőjét és fenntartóját 2015. január 1-ig érte-
síti. Felelős: a zsinati tanácsos.

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A MAGYArorsZáGi rEForMátUs EGYháZ 
DoKtoroK KoLLÉGiUMánAK sZMsZ-E MÓDosÍtásárÓL
ZS.T. - 383/2014.12.03.

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma SzMSz-ének, a Doktorok Kollégiuma Közgyű-
lése általi módosítását megerősítőleg jóváhagyja. 

Budapest, 2014. december 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

 1. Preambulum

A Magyarországi Református Egyház Doktorainak Kollégiuma a teológiai tudományok magas szintű 
kutatására és művelésére szervezett közösség. A teológiai és az ahhoz kapcsolódó tudományokat a 
magyarországi Református egyház hitvallásainak szellemében a magyarországi Református egyház 
felsőoktatási intézményeivel együttműködve, ökumenikus lelkülettel és más tudományok iránti nyi-
tottsággal, az egyház egészének javára műveli. 

 2. A Doktorok Kollégiumának tagjai 

 2.1. Rendes tag

A rendes tag teljes jogkörrel rendelkezik, a közgyűlésnek választó és választható tagja.
 a) A magyarországi Református egyház, valamint a határon túli magyar református egyháztestek 

aktív szolgálatban álló teológiai doktora. Belépési nyilatkozatára a Doktorok Kollégiuma köz-
gyűlése őt befogadja. A belépést az elnökség regisztrálja.

 b) Az az aktív szolgálatban álló református lelkész, aki nem hittudományi egyetemen szerezte 
doktori minősítését, de tudományos területe művelésével a magyar református egyházakat se-
gíti és szolgálja.
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 c) Azon kimagasló tudományos eredményekkel bíró, nem teológiai doktorátussal rendelkező aktív 
státuszú református személy, akiknek munkássága a magyar Református egyházat segíti és 
szolgálja. 

 A b) és c) esetben a Doktorok Kollégiumába való felvételről legalább 3 közgyűlési rendes tag ajánlá-
sára, a közgyűlés titkos szavazattal dönt.

 2.2. Tiszteletbeli tag

A tiszteletbeli tag a Doktorok Kollégiuma tudományos munkájában teljes jogkörrel részt vehet, de 
tisztségre (elnökség, szekció elnök, titkár) nem választható. 

 a) Az az aktív szolgálatban, aktív státuszban már nem álló, korábban rendes tagságra jogosult 
személy, valamint azon nem református tudós, aki tudománya művelése során kiemelkedően 
szolgálta, szolgálja egyházunkat.

 b) A magyarországi Református egyház hittudományi egyetemeinek tiszteletbeli doktorai.
A közgyűlésre a tiszteletbeli tagok is meghívást kapnak. Ők a közgyűlésen szavazati joggal rendel-
keznek. 

 2.3. Regisztráció

A regisztrációval kapcsolatos kérdéseket a Közgyűlés az elnök-titkári értekezlet hatáskörébe 
utalja.

 3. A Doktorok Kollégiumának szekciói 

 3.1.  A Doktorok Kollégiuma tudományos munkáját részben teológiai szakcsoportok szerint szer-
vezett, részben az egyházi és a világi tudományosság közös területein létrehívott szekciókban 
végzi.

 3.2. A Doktorok Kollégiumának tagjai maguk döntik el, hogy mely szekcióban kívánnak munkálkod-
ni. Ezt az elnökség regisztrálja és erről a közgyűlésnek tájékoztatást ad. 

 3.3.  A Doktorok Kollégiuma szekcióinak számát és a hozzá tartozó tudományterületeket, illetve tu-
dományágakat a közgyűlés fogadja el. 

 3.4. A szekciók minimum 5 doktorált fővel alakulhatnak és működhetnek. Öt doktorátussal 
rendelkező tag hiányában az adott szekció megszűnik/működése szünetel. A szekciók 
újjáalapítása öt aktív doktor meglétével és közgyűlési jóváhagyással történhet meg.

  A szekciók – munkájuk hatékonyabb végzése érdekében – összeolvadhatnak, illetve külön vál-
hatnak, szükség esetén alszekciókat alakíthatnak. A változást a közgyűlésnek kell jóváhagyni. 

 3.5.  Az egyes szekcióknak legalább évente egy ülést kell tartaniuk.
 3.6.  A szekció elnökségét (szekcióelnök, szekciótitkár) a közgyűlés alkotó tagjai választják meg 

a tudományterületet kimagaslóan és aktívan művelő teljes jogú tagok közül. A tisztségekre 
ajánlást, a szekciókban regisztrált teljes jogú (rendes) tagok tehetnek. A választás 6 évre szól.  
A tisztségviselők korlátozás nélkül újraválaszthatók. 

 3.7.  Az egyes szekciók vezetői évente meghatározzák a Doktorok Kollégiumának programját, az 
évi tudományos munka fő hangsúlyait, a lelkésztovábbképzésben vállalt feladatait, üléseinek 
témáit és közzéteszik azt. 

 3.8.  A Doktorok Kollégiuma szekcióinak ülésein – a Doktorok Kollégiuma tagjain kívül – meghívással 
vagy jelentkezéssel lehet részt venni. A szekciók munkájában így résztvevők nem válnak a Dok-
torok Kollégiumának vagy szekcióinak regisztrált tagjává. A szekciók munkájában résztvevők 
(meghívottak, vagy jelentkezők) a közgyűlésnek nem tagjai, választói joggal nem rendelkeznek, 
tisztségre nem választhatók.
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 4. A Doktorok Kollégiuma vezető tisztségviselői

 4.1.  A Doktorok Kollégiuma vezetését az elnökség látja el. Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök 
és a főtitkár. 

 4.2.  A Doktorok Kollégiumát az elnökség bármely tagja önállóan képviseli.
 4.3.  A Doktorok Kollégiumának ezen tisztségviselőit a közgyűlés titkos szavazással választja meg. 

Az elnökséget 6 évre választják. A tisztségviselők korlátozás nélkül újraválaszthatók. A válasz-
tást a Zsinat erősíti meg.

 4.4.  Az elnökség évente legalább egyszer köteles a közgyűlést összehívni, továbbá a szervezési és 
tudományos munkák egyeztetése érdekében egy másik alkalommal az elnökség, a szekcióve-
zetők és a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottsága együttes ülést tart.

 5. A közgyűlés

 5.1.  Az elnökség a meghívókat a tárgysorozattal együtt a közgyűlés előtt egy hónappal köteles 
kiküldeni. A szabályszerűen összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha az alkotó tagok  
50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a második gyűlés a tagok számától füg-
getlenül határozatképes. 

 5.2.  A közgyűlés fogadja el az elnökség éves beszámolóját, a főtitkári jelentést, valamint meghall-
gatja és elfogadja a szekciók vezetőinek, az egyes szekciókban végzett tudományos munkáról 
szóló beszámolóit.

 6. A tudományos ülésszakok – a szekciók munkája

 6.1. A tudományos munka formái: plenáris ülések, szekcióülések, összevont szekcióülések, temati-
kus konferenciák, kulturális rendezvények.

 6.2.  A Doktorok Kollégiuma ökumenikusan nyitott az együttmunkálkodásra az általa művelt tudo-
mányterületeken egyházi szervezetekkel, valamint világi tudományos testületekkel.

 6.3.  A Doktorok Kollégiumának elnöksége, a szekciók elnökségével egyetértésben, évente legalább 
egy alkalommal többnapos tudományos ülésszakra hívja össze a Doktorok Kollégiumának ren-
des és tiszteletbeli tagjait, valamint a szekciók munkájába regisztráltakat és jelentkezetteket. 

 6.4. A szekciók – a közgyűlés által meghatározott keretek között és irányelvek szerint – önállóan vég-
zik tudományos munkájukat. A szekciók üléseit a saját elnökségük hívja össze. Több szekció 
együttesen is munkálkodhat. A szekciók egymás tudományos munkáját figyelemmel kísérik.

 6.5.  A tudományos ülések programját a szekciók elnöksége állítja össze. A meghirdetett szekció-
ülésre az elkészített programot tájékoztatás végett a Főtitkári Hivatalnak előzetesen megküldik.

 6.6.  A szekciók ülései nyilvánosak – kivételt képez ez alól azon ülés, amikor a tagok az elnök és titkár 
személyére a javaslatot határozzák el. 

 6.7. A szekciókba regisztrált tagok javaslatot tehetnek a szekció tudományos tervére, meghatáro-
zott kutatásra, programokra. 

 6.8. A szekciók évi munkájuk eredményeiről a Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén beszámolnak. 

 7. A Doktorok Kollégiuma részt vesz a lelkésztovábbképzésben, együttműködik a Zsinat Tanulmányi és 
teológiai Bizottságával.

 8. A Doktorok Kollégiuma tudományos díjat és kitüntetést alapíthat. A díjazottakról a Doktorok Kollégiu-
ma közgyűlése az elnökség ajánlása alapján titkos szavazással dönt. 

 9. A Doktorok Kollégiuma a Collegium Doctorum című periodikában megjelenteti évente legalább egy 
alkalommal, az elhangzott jelentősebb, tudományos értékű előadásokat. A Collegium Doctorum 
szerkesztőbizottsága az elnökség, felelős szerkesztője a főtitkár. 
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 10. A Doktorok Kollégiumának szervezési, ügyviteli teendőit a Főtitkári Hivatal látja el. A Főtitkári Hivatal 
kidolgozza a működéshez és a kiadványok megjelentetéséhez szükséges költségvetést, és ezt a Zsi-
nat elé terjeszti. A Zsinat ennek figyelembe vételével állapítja meg a támogatás mértékét. A Doktorok 
Kollégiuma önállóan nem gazdálkodik, de az elnökség jogosult regisztrációs díjat, vagy a részvételi 
hozzájárulás költségeit megállapítani és a befizetés módjáról gondoskodni. 

Jelen szabályzatot a Doktorok Kollégiumának közgyűlése 2014. július 15-én megtárgyalta és elfogadta, és az a 
Zsinati Tanács ZS.T. - 383/2014.12.03. sz. határozatával történő megerősítése után 2015. január 1-től lép hatályba.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A WáLi istVán rEForMátUs ciGánY sZAKKoLLÉGiUM 
sZMsZ-E MÓDosÍtásárÓL
ZS.T. - 384/2014.12.03.

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház a Wáli István Református Cigány Szakkollégium SzMSz-ének mó-
dosítását jóváhagyja. 

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA ADAtsZoLGáLtAtásrÓL A tÖBBEs JoGVisZonnYAL 
RENDELKEZŐ LELKÉSZEK TÁRGYÁBAN 
ZS.T. - 385/2014.12.03.

 1. A Zsinati Tanács felhívja az Egyházkerületeket, hogy a nyilvántartásukban szereplő, többes jogvi-
szonnyal rendelkező lelkipásztorokról tételes listát küldjenek 2015. január 31-ig a Református Lelkészi 
Nyugdíjintézetnek.

 2. Ezen listát alapul véve 2015. január 1-jétől a többes jogviszonyt fenntartó lelkészek után feleslege-
sen befizetett járulékok (tb/nyugdíj) összege az adott egyházkerületi ellátmányból levonásra kerül.  
A levonást az egyházkerület az érintett egyházmegyék felé érvényesíti a ZS.T. - 261/2013.05.29. szá-
mú Zsinati Tanácsi határozat alapján. 

Budapest, 2014. december 3.

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

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

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

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

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A ciViL sZErVEZEtEK rEForMátUs nÉVhAsZnáLAtA tárGYáBAn
ZS.T. - 386/2014.12.03.

 1. Az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatá-
sáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a hatályba lépett 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv-
ről a korábbinál lényegesen bonyolultabb szabályozást vezetett be az alapítványokra és egyesületek-
re, valamint a közhasznúsági megfelelés is komoly követelményekkel jár. 

 2. A fentiekre tekintettel a Zsinati Tanács alapos megfontolásra javasolja, hogy mely esetekben érdemes 
létrehozni a civil szervezetet egyházi célok támogatására.

 3. A Zsinati Tanács alapos megfontolásra javasolja, hogy egyházi célokra ne az alapítványi formát vá-
lasszák.

 4. A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy a református névhasználatot csak a közegyház által támogatandó 
célokra létrejött és ehhez szükséges megfelelő vagyonnal rendelkező egyházi szervezetek által alapí-
tott civil szervezet esetén támogatja.

Budapest, 2014. december 3.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUSOK LAPJA ÁREMELÉSÉRŐL 
ZS.T. - 387/2014.12.03.

 1. A Zsinati Tanács nem járul hozzá a Reformátusok Lapja eladási árának az előterjesztésében foglalt 
mértékű áremeléséhez.

 2. A Zsinati Tanács kéri a következő Zsinati Tanácsot, hogy mind a 2015. év vonatkozásában, mind hosz-
szútávon rendezze a Reformátusok Lapja finanszírozási kérdéseit.

Budapest, 2014. december 3.

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

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

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A CONFESSIO FOLYÓIRAT ÁTMENETI SZÜNETELTETÉSÉRŐL 
ZS.T. - 388/2014.12.03.

 1. A Zsinati Tanács átmenetileg szünetelteti a Magyarországi Református Egyház kiadásában megjele-
nő „Confessio” című egyházi folyóiratot.

 2. A Zsinati Tanács felkéri a Zsinatot, hogy a lap további sorsáról döntsön egy arra alkalmas zsinati ülésen. 

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A 2015. ÉVi csiLLAGPont iFJÚsáGi tALáLKoZÓ 
AnYAGi táMoGAtásárÓL
ZS.T. - 389/2014.12.03.

A Zsinati Tanács nem tud közegyházi forrást biztosítani a 2015. évi Csillagpont Ifjúsági Találkozó megszervezé-
séhez, de kéri a közegyházi intézményeket, gyülekezeteket, magánszemélyeket, hogy anyagi hozzájárulásukkal 
segítsék a találkozó létrehozását.

Budapest, 2014. december 3.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A ZsinAti hiVAtAL áLLoMánYtáBLáJA És A hiVAtALBAn 
EGYEs KÖZEGYháZi FELADAtoKhoZ rEnDELt MUnKAtársAK LÉtsZáMárÓL sZÓLÓ BEsZáMoLÓ 
ELFoGADásárÓL
ZS.T. - 390/2014.12.03.

A Zsinati Tanács a Zsinati Hivatal 2014/2015-ös állománytáblájáról és a Hivatalban egyes közegyházi feladatok-
hoz rendelt munkatársak létszámáról szóló beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy az változás nélkül, min-
denben megfelel a 2007. november 23-án, a ZS.T. - 123/2007. sz. határozatban foglaltaknak.

Budapest, 2014. december 3.

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

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

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

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

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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ZSINATI HIVATAL ÁLLOMÁNYTÁBLÁJA 2014/2015

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A MAGYArorsZáGi rEForMátUs EGYháZ 
FEJLESZTÉSÜGYI HELYZETÉRŐL 
ZS.T. - 391/2014.12.03.

A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház fejlesztésügyi helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag 
elfogadja.

Budapest, 2014. december 3.

zsinati hivatal dolgozói létszám

Elnökségi Titkárság és Tanácsosi Titkárság 4 fő

Kommunikációs Szolgálat 3 fő

gazdasági és Pénzügyi osztály 5 fő (ebből 1 fő félállású)

Jogi osztály 2 fő

Külügyi Iroda 2 fő

Ifjúsági Iroda 2 fő

missziói Iroda 3 fő (ebből 2 fő félállású)

oktatási Iroda 2 fő

gondnokság 4 fő

Közegyházi költségvetésből finanszírozott programok létszám

fejlesztési ügyek referense 1 fő

Református.hu honlap 2 fő

Kötelező hit- és erkölcstanoktatás adminisztrációja 1 fő

HEKS cigánymisszió 2 fő félállású

Egyházzenei csoport 2 fő (ebből 1 fő félállású)

Kárpát-medencei kapcsolattartó 1 fő

ORGyT, Confessio, Lelkészképesítés 1 fő

Csillagpont 2 fő (ebből 1 fő félállású)

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

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ AZ MRE FEJLESZTÉSÜGYI HELYZETÉRŐL

A 2007-13-as EU költségvetési ciklus zárásához közeledve indokolt megvizsgálnunk azokat a projekteket, melyek 
véghatáridőn belüli befejezése kockázatosnak minősül, illetve azokat, amelyek szabálytalansági eljárások miatt 
számíthatnak szankciókra, vagy kerül veszélybe megvalósításuk.

Elszámolási véghatáridő

A 2007–13-as időszakban támogatást nyert projektek esetében a kifizetési kérelmek benyújtásának legkésőbbi 
időpontja 2015. június 30-a. Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, ami eddig az időpontig nem valósítható 
meg. Az ezt követően felmerült költségeket a kedvezményezettnek saját költségből kell állnia.

Ezen időpont után tehát csak kivételesen indokolt esetben lesz lehetőség számlák benyújtására, egyedi elbí-
rálással jóváhagyott szerződésmódosítás alapján. 

A közelgő véghatáridő miatt áttekintettük egyházunk teljes projekt állományát, annak érdekében, hogy látha-
tóvá váljanak azok a kritikus projektek, melyek esetében a fenti véghatáridő betartása kockázatosnak tűnik és így 
intézkedés szükséges. 

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a késedelemben lévő projektek problémái az alábbi kategóriákba 
sorolhatóak:
– Kifizetési igénylések elbírálásának/jóváhagyásának folyamata rendkívüli módon elhúzódott. Ennek alapvetően 

két oka volt:
 – A legtöbb esetben az érintett minisztérium döntéshozatala húzódott el, ami azt jelentette, hogy akár 

4-5 hónap alatt történtek meg a kifizetések a benyújtott számlák alapján. A kifizetések ilyen mértékű 
késlekedése komoly anyagi problémákat okozott több intézménynél, illetve kivitelezőnél is. Ilyen ese-
tekben általában az intézményi tartalékokhoz nyúltak, megelőlegeztek számlákat az állami kifizetésig, 
vagy komoly tartozások keletkeztek.

 – Voltak azonban olyan esetek is, amikor az egyházi kedvezményezett hónapok óta várta számlái kifi-
zetését, azonban mint a vizsgálat során kiderült, saját mulasztása miatt jött létre a késlekedés. több 
esetben a minisztérium a benyújtott számlákhoz kapcsolódóan hiánypótlásra szólított fel a kedvez-
ményezettet, amit az elmulasztott megtenni.

– Közbeszerzési dokumentációk elbírálásának folyamata elhúzódott az érintett minisztériumnál. Ezekben az 
esetekben szintén akár több hónapnyi csúszással lehet számolni, ami tovább gyűrűzve összefügg a finanszí-
rozási helyzettel is. Addig ugyanis, amíg a közbeszerzési dokumentációk nem kerülnek jóváhagyásra, a ked-
vezményezett számlát sem tud benyújtani az adott projekt elemre, hiába folyik, vagy esetleg ért is már véget a 
kivitelezési munka.

– Több projekt esetében megfigyelhető, hogy bár jelenleg a tervezettek szerint halad, de nagyon feszített a 
megvalósítás ütemezése, a 2015. június 30-i véghatáridőhöz közeli zárás van betervezve. Ezeket a projekteket 
folyamatosan nyomon kell követni, mivel egy kis csúszás is problémákat jelenthet a későbbiekben.  

– A projekt fizikai befejezése megtörtént, de a minisztériumnál hosszú ideje húzódik mind szerződésmódosítási/
változás bejelentési kérelem jóváhagyása. Amíg ezek a jóváhagyások nem történnek meg, a projekt nem zár-
ható le és a végső kifizetések sem történhetnek meg. 

– A projektben leszerződött kivitelező cég folyamatosan halasztja a munkák megkezdését. 
– Előfordul, hogy komoly gondot jelent az önerő-támogatási kérelem hosszú elbírálási ideje. Az önerő-támoga-

tási kérelem minisztériumi jóváhagyásáig az eljárásrend szerint az EU támogatásokat sem lehet kifizetni, azaz 
az önerő döntésig emiatt megáll a projekt finanszírozása. Ez komoly késedelmet és finanszírozási problémát 
jelenthet a projektben.

A vizsgálat által feltárt problémák esetében igyekszünk támogató közreműködésünkkel segíteni azok elhárítását 
és a projektek gördülékeny továbbmozdulását. 

Kérjük a Tisztelt Zsinati Tanácsot, hogy a kritikus projektekre kiemelt figyelmet fordítsanak, tekintettel azokra 
a lehetséges súlyos következményekre (szabálytalansági eljárás, visszafizetés, támogatási rendszerből való ki-
zárás) amelyeket hordozhatnak a véghatáridőből való kicsúszás esetén. Ezt megtámogatva részletes kimutatást 
fogunk összeállítani az egyházkerületek kritikus projektjeiről és azokról a fejleményekről, melyeket sikerült elérni 
esetükben.
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Szabálytalansági eljárások

A 2007-13-as időszakban támogatást nyert MRE projektek esetében 2014. november végéig az alábbiak szerint 
indultak szabálytalansági eljárások:
– 39 db projekt esetén merült fel gyanú a közreműködő szervezet részéről, hogy egyházunk esetén nem szabály-

szerű projekt-megvalósítás zajlik. A gyanúbejelentéssel érintett projektek esetében a gyanúval érintett összeg 
összesen 2,4 mrd ft volt. Volt olyan projekt, mely esetében több gyanú is megfogalmazódott.

– A 39 db esetből 4 db projektnél került a gyanú elutasításra és így nem indítottak szabálytalansági eljárást.
– A 35 db megindított szabálytalansági eljárásból 24 db projektnél megállapításra került a szabálytalanság ténye.
A szabálytalansági eljárások indokai az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
– Közbeszerzési szabályok megsértése.
– Pótmunkák elszámolhatóságának kérdésessége.
– A helyszíni ellenőrzésen megállapított hiányosságokat a kedvezményezett nem korrigálta.
– Az előleg kifizetése után a jogszabály szerint 6 hónapon belül be kell nyújtani az első kifizetési kérelmet, ami a 

projektben nem történt meg.
– A projekttel kapcsolatos változásokat a kedvezményezett nem jelentette be a közreműködő szervezet felé.
A lezárt eljárások esetén, a szabálytalanság megállapításának eredményeképpen az alábbi szankciók születtek:
– Pénzügyi korrekció került megállapításra, melynek esetében összesen közel 7 millió Ft-tal csökkentették az el-

számolható költségek körét. A legtöbb esetben a projektben lévő projektmenedzsment költséget, vagy annak 
egy részét ítélték nem elszámolhatónak a szabálytalanság következményeként. továbbá több esetben a szabály-
talanul beszerzett eszközök költségét ítélték nem elszámolhatónak.

– A kedvezményezett megsértette a vonatkozó jogi szabályozást, azonban pénzügyi érdeksérelem nem történt, így 
szankciót sem rendeltek el. 

– A projekt magasabb kockázati besorolásba került, mely szigorúbb ellenőrzést von maga után a projekt további 
életútjában. 
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Közlemény

A Magyarországi Református Egyház XIV. zsinati ciklusára vonatkozó egyházi választási folyamat során a 
négy egyházkerület közül egyedül a Tiszántúli Református Egyházkerületben változott meg teljesen sze-
mélyében az elnökség, ezért e kerületben székfoglaló beszédekre került sor.

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2015. január 24-én a debreceni Nagytemplomban megtartott ala-
kuló közgyűlésén dr. Fekete Károly püspök, a 2015. január 31-i Közgyűlésen dr. Adorján Gusztáv főgond-
nok alábbi székfoglaló beszédei hangzottak el: 

„Titokzatos közösség Krisztussal”
(Unio mystica cum Christo)

Tanítványság	testvéri	közösségben,	hiteles	tanúkként,	emberközelbe	vitt	teológiával

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Igen tisztelt Meghívott Vendégeink! Kedves Testvéreim! 

A Jézus Krisztus missziói parancsát betöltő egyházban közös cél a tanítványság és a tanítvánnyá tétel. A Tiszán-
túli Református Egyházkerület története, öröksége, kincse, hogy számítva az „íme, én veletek vagyok minden na-
pon, a világ végezetéig” ígéretre – ugyan változó történelmi körülmények és személyi feltételek mellett, de – eddig 
is igyekezett betölteni küldetését az evangélium szolgálatában. Mint akinek a felmenői között számos generáción 
át hűséges református lelkipásztorok szolgálták egyházunkat, és mint aki ifjú korától kezdve a Debreceni Refor-
mátus Kollégium örökségével kel és fekszik, tisztában vagyok azzal, hogy az őrállók és örökhagyók óriási folya-
mába kapcsolt be 40 évvel ezelőtt életem Ura és ad ezen a munkamezőn újabb és újabb szolgálatokat. 

hálás vagyok Istennek, hogy gazdag lelki-szellemi örökséget vehetek át, amit továbbépítésre most rám terhel 
az Egyház Ura. Pál apostol szavai erősítenek: „tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van 
hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit 
éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk 
lakozó Szentlélek által” (2Tim 1,12–14).

Kettős őrizetben van ez a kincs, hiszen nem csak nekünk kell őriznünk, hanem a Szentlélek is őrzi, ezért ez a 
kincs nem önzővé tevő magántulajdon, hanem sáfárságra adott érték: közkincs. Közös is és kincs is! A szentlélek 
érteti meg igazán velünk, hogy a Krisztus evangéliuma kisajátíthatatlanul közös. Ezért nincs jogom azt eltitkolni, 
szégyellni, de eltékozolni sem. A Lélek tud elindítani tolakodás és bigottság nélküli szolgálatra. A szentlélek szük-
séges ahhoz is, hogy meglássuk: nekünk drága kincsünk van! Nem bóvlit, leértékelt holmit, selejtet vagy illegáli-
san beszerzett árut kínálunk templomainkban, a gyülekezetekben, vagy oktatási és diakóniai intézményeinkben, 
hanem az értékálló, egészséges, legális, krisztusi evangéliumot. Olyan kincs ez, amire alapozható a jövendő. Ez 
igazán átörökítésre érdemes azoknak a mai kincskereső nemzedékeknek, amelyek nem szeretnének érzelmileg 
kifosztottak, érték- és tekintély-válsággal küszködők maradni. 

Az evangélium drága kincsének továbbadása és a Krisztushoz gyűjtés munkájának folytatása akkor marad 
valódi lehetőségünk, ha testvériesebb egyházzal, hiteles Krisztus-tanúságtétellel, emberközelbe vitt teológiával 
végezzük szolgálatunkat. 

Meggyőződésem, hogy a testvéri közösségben megélt tanítványsághoz hozzá tartozik a testvéri vezetés.

i.
Tanítványság testvéri közösségben

Testvéri vezetés

Az egyházi tisztség felelősségteljes viseléséről a Barmeni Teológiai Nyilatkozat 4. tételével vallom, hogy: „Az egy-
házban a különböző tisztségek nem egynek a többi fölötti hatalmát alapozzák meg, hanem az egész gyülekezetre 
bízott és annak parancsolt szolgálat gyakorlói. – Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az egyház ettől a szolgálattól 
távolesően, különleges uralmi jogkörrel felruházott vezetőket adhatna, vagy adathatna magának.”
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Reformátori örökségünkben a kívánatos rend alapja az egyetemes papság elve. Gerhard Sauter definíciója 
szerint: „Az egyetemes papság elve azt jelenti (amint azt az 1Pt 2,9 félreérthetetlenül mondja), hogy Isten népé-
nek egésze választatott ki az Isten szolgálatára, s ezért Isten tulajdona, semmilyen más hatalomnak nincs aláren-
delve. Istennek mindenkivel közvetlenül van dolga, úgy, ahogy az Ószövetség papja az Isten előtt állt, anélkül, 
hogy másvalaki közvetítésére rászorult volna. Pontosan ez az, amit az »egyetemes papság elve« mondani akar: a 
kollektív Isten előtt állást az istentiszteleti gyakorlatban! Így az, hogy »közvetlen menetelünk van Istenhez,« sem-
mi esetre sem azt jelenti, hogy mindenki elegendő lenne önmagában. A »testvériség« azon alapul, hogy Jézus 
Krisztus testvérünkké lett, és mi ennek alapján, ahol Ő jelen van, egymás testvéreivé válunk. A testvériség tehát 
az ingyenes isteni kegyelem közlésén alapul, a megbékélés kiábrázolásában.”1 

Az egyházban vannak ugyan különböző tisztségek, de ezek nem uralkodásra adattak, hanem szolgálatra, 
hogy Istennek a világgal való megbékélését munkálják. 

A barmeni hittétel nem a vezetés elvét magát veti el, hanem a különleges uralmi jogkörrel felruházott vezetők 
élre kerülésétől óv. A teológiai érvelés megcélozza a jó egyházi vezetés feladatkörének megnevezését: az egyházi 
tisztségben lévők az egész gyülekezetre bízott szolgálat megvalósítói. 

Vallom, hogy az egyház hatalma az Igében van. Az élő Úr maga kormányozza népét Igéje által. Az egyház 
valamennyi tisztségviselője csupán az Ő Igéjének szolgája (minister verbi Divini). mindnyájuk hatalma „egy és 
ugyanaz a hatalom”, ti. annak az Igének a hatalma, amelynek szolgálnak. 

Ebben a koncepcióban felértékelődnek a testületi döntések, a személyes keresztyén felelősségvállalás és az 
egyház autonómiájának a tiszteletben tartása.2

Az egyházvezetés és egyházigazgatás szolgálata közben működnie kell a közösségi kontrollnak is, amelynek 
során a tisztségben lévők számot kell adjanak a gyülekezet vagy az illetékes egyházi testület előtt a rájuk bízott 
szolgálat véghezviteléről. Ezzel a visszakapcsolással valósul meg az, hogy az egész gyülekezet felelős a szolgá-
lat betöltéséért.

Törvényszerűen léket kap az egyház hajója, ha torzul az egyházban a belső hatalomgyakorlás. Az egyetemes 
papság tanítását valló protestáns egyházakban is produkálhat kiábrándító jelenségeket a klerikalizálódás és a 
hierarchizálódás. 

ha egyedül Krisztus a tekintély, akkor az nem agyonnyom, nem nyomaszt, hanem helyre illeszt maga körül 
mindent és mindenkit. Akinek a számára Krisztus a mindenek fölötti tekintély, az Őrajta keresztül nézi a másikat, 
az nem akar rátelepedni a környezetére, s nem akar uralkodni a mellette élőkön, hanem magára nézve is elfogad-
ja Krisztus bennünket egyenrangúakká tévő szolgálatát és azt maga is gyakorolja.

Akkor fog normalizálódni az életünk, ha Jézus Krisztus, az alázat és szeretet királya lesz az egyetlen igazi tekin-
tély a számunkra, akinek a tekintélye olyan hatalmas lesz előttünk, hogy ránézve tudunk Istennek engedelmesen 
cselekedni, alázatosan, szeretettel szolgáló, tartalmas életet élni.

Az egyetemes papság elvének fokozott megvalósulását azzal kívánom segíteni, hogy a nem-lelkészi gyüleke-
zeti tagokat, presbitereket partnerekként tekintem. Nemcsak paritásos létszámarányukra nézve, hanem vélemé-
nyük, súlyuk és tevékenységük tekintetében is. 

Egy testvéri légkörű, munkatársi szemléletű, testületekre támaszkodó, emberközeli vezetés gyakorlásával kí-
vánom összekötni a fokozatos testületek rendszeres találkozását és mozgatni a feladatszabás, beszámoltatás, 
ellenőrzés, visszacsatolás folyamatát. Feladatomnak tekintem, hogy összefogjam az erőket. Számítok ebben az 
esperesi kar, az előadók, a bizottságok, tisztségviselők és tanácsosok munkájára. Ez a munkastílus nem nélkü-
lözheti a vertikális és a horizontális eszmecserét, a valós információ-áramlást. 

Magamra nézve fontosnak tartom azt, amit a legendás hírű Csikesz Sándor teológiai professzor jegyzett fel a deb-
receni Kollégium mendikáns diákjainak eszményeiről.3 Mindössze négy szó, ami számomra is útmutatás. Az első a 
kegyesség (pietas), azaz a lelki szempont soha nem hanyagolható el; a második a becsületesség (probitas), a csen-
des életfolytatásban és a magunk dolgának elvégzésében (1thessz 4,11); a harmadik az emberiesség (humanitas), 
a szeresd felebarátodat értelmében; és a negyedik a megszentelődésre törekvés (sanctimonia vitae), amely egy 
szentségtelen világban is követi a Krisztusban testté lett Szentségest, hogy a gonoszt jóval győzze meg. 

 1 Gerhard Sauter: Teológia és egyházvezetés. Egyház és Világ. 1991/24–25. sz. 26.

 2 Gerhard Sauter: Teológia és egyházvezetés. Egyház és Világ 1991/24–25. sz. 25.

 3 Csikesz Sándor: A református kollégiumi nevelés lényeges vonásai. Csikesz Emlékkönyvek 5. Debrecen, 1943. 
110–111. 
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Testvéri közösség 

Az élő egyháztagság és az abban való megmaradás feltétele az, hogy az egyház tagjaiból alakuljon ki a szentek 
közössége (communio sanctorum). A heidelbergi Káté 55. kérdés-felelete segít értelmezni, hogy mit is értünk a 
„szentek közösségén”. „Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak, és részesei 
minden javának és ajándékának. Másodszor: mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag 
javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.” – Vagyis nincs magán-keresztyénség, mert Krisztus 
Lelke betagol a gyülekezet közösségébe. 

A betagolás akkor igazi, ha részeseivé (participatio4) válunk a Krisztus jótéteményeinek5, és ha részesedünk 
egymás ajándékaiban. A Krisztusban való részesedés öröme találkozik a tagok részeltető-továbbadó készségével. 

A szentek közösségének házirendje szerint az egymás számontartása kötelező, hiszen a szentek közössége 
számon tartó közösség. A tagok megosztják testvéreikkel Istentől nyert ajándékaikat.6 De a szentek közössége 
szeretetközösség is, ahol az egyház tagjai kölcsönösen segítik egymást szeretetből (Ef 4,16). Hitvallásunk moz-
gósít minket, hogy mindenki készséggel és örömmel szolgáljon a többi tag javára és üdvösségére. A mindenki 
kiemelésével nem a speciális szolgálatot végző személyek és hivatalos testületek jelentőségét vitatja a Káté, 
hanem azt hangsúlyozza, hogy ezek a gyülekezet által megbízott személyek és testületek ne légüres térben, ne 
közömbös, vagy ellenséges közegben szolgáljanak, hanem együtt munkálkodjanak. A mindenki teszi lehetővé 
egy olyan munkatársi közösség kialakítását, ahol az imádkozó, felelősséghordozó, felhatalmazó, megvalósító és 
ellenőrző csoportok egy szívvel és egy lélekkel keresik és munkálják az egész gyülekezet boldogulását. 

A szentek közössége munkaközösség is. Ezért nincs jogosultsága a gyülekezeti munkában az úgynevezett 
Einmann-System-nek, amely sajnos sok gyülekezetben elterjedt. sok helyen megszokottá vált, hogy mindent a 
lelkész tud, és mindent ő is csinál. A lelkipásztor totális szerepe előbb-utóbb elnyom minden alulról jövő kezde-
ményezést a gyülekezetben, és elsorvasztja a gyülekezeti aktivitást. 

Mivel a szentek közössége munkaközösség, ezért a jövő útját a gyülekezeti „team”-munkában látom, ahol a 
közös munkamegosztáson alapuló, kollegiális gyülekezetvezetést gyakoroljuk. e szerint mindenki a saját képes-
ségeivel szolgálhat a többi tag javára és üdvösségére. Az egyszemélyes, mindenes-lelkész vezette gyülekezettől 
a több szolgálattevős, és a szolgálatot többféle módon végzők közössége felé kell elmozdulnia gyülekezeteink-
nek. Minél kisebb és szűkebb egy mai gyülekezet belső magja, a szolgálatot vállalók és szolgálatot végzők köre, 
annál szűkebb a gyülekezet jövőképe, és – emberileg – jövőjének esélye.

Az sem mindegy azonban, hogy a közösség tagjainak egymás felé fordulása milyen indulattal történik. Nem 
elégedhetünk meg a kötelességszerűséggel, mert az egyház Urának a „készséggel és örömmel” végzett szol-
gálat az igazi elvárása.7 Luther mindig azon ismerte fel a jócselekedeteket, hogy azok „készséggel és jókedvvel” 
(sponte et hilariter) történnek.8 

Készség és öröm: ez a nyitja annak, hogy tolakodás-mentesen és vonzóan forduljunk felebarátainkhoz, akik 
így könnyebben tudják értékelni és elfogadni jó szándékú tetteinket. A készség és öröm ismertetőjel: ahol ez a 
kettő harmóniában és tisztán jelentkezik, ott munkálkodik a Szentlélek, ott működik az anyaszentegyház közös-
sége és Krisztus Lelke másokat is betagol a gyülekezet közösségébe.

 4 A HK 55. kérdés-feleletén kívül a Krisztusban való közösséget említik még: HK 32., 53., 65., 76. kérdés-feleletek; 
a részesedés-gondolatot lásd még: HK 32., 45., 53., 65., 75., 77., 79. kérdés-feleletekben.

 5 A Krisztus jótéteményei (beneficia Christi) Melanchthon tipikus kifejezése az 1521-es Loci communes-ben.  
A HK 5. kérdésében is használja a Káté a kifejezést. W. Neuser szerint: „Híressé vált Melanchthonnak az 1521-es 
Loci communes-ben elhangzott mondása: »Christum cognoscere hoc est beneficia eius cognoscere«. Wilhelm 
H. Neuser: A Heidelbergi Káté atyái. Református Szemle 1979/5-6. 372–373. Ld. még: J. Goetzmann tanulmá-
nyát, in.: Warum wirst..., 117–120.

 6 ezt ugyanígy látja Kálvin az Institutio IV.1.3-ban!
 7 A feleletben a „készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére“ szófordulat az 5Móz 28,47-ből vett 

gondolat. P. Ch. Marcel: Die Lehre von der Kirche und den Sakramentum. In Lothar Coenen (Hg.): Handbuch zum 
Heidelberger Katechismus. Neukirchen-Vluyn. 1963. 140. 

 8 Michael Beintker: Der Ansatz der Ethik im Heidelberger Katechismus als Beispiel einer reformatorischen 
Pauluslektüre. In: Paul-Gerhard Klumbies, David du Toit, (Hg.), Paulus. Werk und Wirkung. Festschrift für Andre-
as Lindemann. Tübingen 2013. 620. Fordította: Fazakas Sándor.; Vö. HK 90.
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A Krisztus jótéteményeiben való részesedés sok gyakorlati feladat megoldását követeli tőlünk, most csak né-
hányat említek példaként:
– A konfirmáció reformja nem tűr halasztást, aminek legfőbb célja, hogy megszerettesse konfirmandusainkkal a 

gyülekezetet és betagolódni segítse őket az egyházba, ahol egy életen át hallhatják, megismerhetik és megél-
hetik az Ige tanítását. 

– Tudatosan kell működtetnünk azt, amink van, intézményeink rendszerszemléletű összefogásával. Ne az izolált-
ság növekedjen, hanem az együttműködés gazdagítson. 

– Feladatunk a gyülekezetek megerősítése lelki-szellemi és anyagi téren, valamint a szolidaritás még figyelme-
sebb megélése. Egyéni érdek vagy irigység nem előzheti meg a gyülekezet-plántálási kísérleteket és a missziói 
próbálkozásokat. 

– A diakóniai és szociális intézmények speciális segítésére egyházkerületi diakóniai tanácsadó iroda felállítása 
szükséges.

– A részesedés-gondolat komolyan vétele tarthat meg bennünket a nagyobb egyházi közösségben gondol-
kodni. A Tiszántúl egészének őrállói felelőssége van a testvér egyházkerületek tekintetében, a közös zsinati 
és országos ügyeinkben éppúgy, mint Kárpát-medencei szinten és a reformátusok világközösségében. Isten 
ajándéka, hogy egyházunk erőszakkal szétszakított szervezeti egysége fokozatosan, türelmes odafigyeléssel, 
a testvérfelekezeteket nem bántva, az etnikai feszültségeket figyelembe véve, közösen formálódik. Ez is jele 
annak, hogy Isten közösségteremtő szeretetéből senki nem maradhat ki. Napról napra tanuljuk az egységet 
és időről időre vizsgázunk is belőle. Életformává kell tennünk, hogy döntéseinknél magától értetődő szempont 
legyen a részegyházak helyzete, lelkisége, növekedése. ez több megfontolást és tapintatot igényel minden 
testülettől. Döbbenetes, hogy együtt mennyi mindenünk van, s mennyi mindenben kellene még részeltetni 
egymást! A kölcsönös teherhordozás áldásai, az egység bizonyságai is táplálják önazonosságunk forrásait. 
egységünk nem uniformizálás, hanem értékmegosztás és tanulás egymástól.

Összefoglalva: a testvéri közösség megerősítésével az a célunk, hogy egyénileg és közösségileg vonzó, hívoga-
tó, megtartó, befogadó és maradásra ösztönző gyülekezeteink legyenek. 

ii.
Hiteles Krisztus-tanúság

székfoglalóm második gondolatköre az, hogy a Krisztussal való titokzatos közösség megélésében nélkülözhe-
tetlen a hiteles tanúság Krisztusról. A hiteles tanúság legnyilvánosabb felülete az istentisztelet és az igehirde-
tés. Ezért kulcsfontosságúnak tartom az istentisztelet megújulásának folyamatát és az igehirdetés méltóságának 
megerősítését. 

Az istentisztelet megújulása, az igehirdetés méltósága

Az anyaszentegyház közösségébe való betagolásnak és benne maradásnak legfontosabb eszköze az istentisz-
telet. Minden egyházi korszaknak megvannak a nehézségei, s bizonyára van még számos más ránk nehezedő 
gond is, de az istentiszteleteink milyenségére vonatkozó feladatokkal kapcsolatban nem tehetünk úgy, mintha 
azok nem lennének fontosak. Az istentisztelet ideje alatt nyitva vannak az ajtók, és bárki bejöhet. tapasztalato-
kat gyűjthet hitünkről, életünkről, tanításunkról és annak külső megnyilvánulásairól, gyülekezeteink légköréről.9 
Számomra éppen ezért széleskörű közügy, sőt egyházunk kulcskérdése, hogy istentiszteleti életét kik szervezik, 
kik vezetik, és ki, milyen felkészültséggel és odaszánással végzi azt. Reménységem, hogy a generális Konvent 
Liturgiai Bizottságában eddig végzett munkák hamarosan beérik és a Liturgiai Példatár teljes vasárnap délelőtti 
rendjét elkezdhetjük kipróbálni.

 9 Korunk istentisztelettel kapcsolatos elvárásaihoz ld. Fekete Károly: Református istentiszteletünk hiányai és azok 
pótlása. Confessio 2008/2. 74-82.  
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Debreceni díszdoktorunk, Eberhard Busch professzor figyelmeztet: „Csak akkor vagyunk elődeink lelki gyerme-
kei, csak akkor járunk az ő nyomdokaikban, csak akkor megyünk az úton velük kézen fogva, ha az egyház bennünk 
is Isten Igéje szerint újul meg: ha nem a megváltozott kor körülményeihez, hanem mindenekelőtt Isten élő Igéjéhez 
igazodunk.”10 

A lelkipásztori tisztséget értelmező mai teológusok közül többen is szóvá teszik ezt. Albrecht Grözinger szerint: 
„A posztmodernben az emberek a lelkészben nem a nagy kommunikátort keresik, hanem a bibliai-keresztyén 
tradíció interpretálóját a mindenkori élethelyzet kontextusában.”11 Walter Steck azt ajánlja, hogy a valóságos ese-
mények legyenek a gyakorlati teológiai reflexió tárgyai. Ki kell fejlesztenünk egyfajta sajátos reflektáló képességet, 
reflektáló kultúrát.12 David Buttrick a mozgás-folyamat metaforáját tartja a prédikáció paradigmájának és nem az 
egyetemi előadást. Walter Bruggemann azt vallja, hogy „legtöbbször nem több tanácsra, hanem több erőre van 
szükségem. Nem új információra…, hanem arra a bátorságra, szabadságra és cselekedetre való felhatalmazásra, 
melyet az evangéliumban már megkaptam.”13

A biblikusan tiszta és szellemi igényességgel hangzó igehirdetés értékteremtő és minőségi esemény, amely 
gondolkodtat. Az igehirdetésnek nemcsak bizonyos igényeket kell kielégítenie, hanem bizonyos más igényeket is 
kell ébresztenie.14 Isten igényessége többre kötelez bennünket, mint amivel mi megelégszünk. 

Lelki megújulásunk alapkérdése az igehirdetés megújulása. Meggyőződésem, hogy a lelkipásztorok összetett 
feladatának koronája az igehirdetés. Ugyanakkor sok minden fontosabbá válik a teendők listáján, mint éppen a 
vasárnapi igehirdetésre készülés. Ezért tudatosítani kell: a prédikáció megújulásának újra a legfontosabbnak kell 
lennie! Ezért az igehirdetés alkotói folyamatára való koncentrálást minden módon serkenteni kell, mert hisszük: a 
készülésbe fektetett energián áldás lesz! ehhez azonban meg kell találnunk azt a tehermentesítést a lelkipásztori 
élet- és munkakörülményekben, amely felszabadít kit-kit arra, hogy tevékenység-piramisunkon végre/újra az őt 
megillető helyre kerüljön a prédikációra való elmélyült készülés.

Mi az eredménye a hátrányba került igeszolgálatnak? Megfáradt, lemerült igehirdetők, átlagos igehirdetések és 
formális-álmatag-lanyha igehallgatás. Mi lenne a kívánatos? Folyamatosan töltekező igehirdetők, mélyen szántó 
igehirdetések, melyek következtében megelevenedő gyülekezetek támadnak.

Kiáltás lelkiség után… – a spirituális megújulás vágya

A nyilvános istentisztelet és az ott elhangzó igehirdetés letéteményese a lelkipásztor. ezért, ha lelki megúju-
lást szeretnénk, akkor nagyobb odafigyelést igényelnek a lelkipásztorok. Odafigyelésemet azzal is megmutatom 
majd, hogy sorban, minden lelkészi kiskört szeretnék meglátogatni, hogy beszélgethessek szolgatársaimmal.  

Tiszántúli lelkészi karunk átlagéletkora megfiatalodott, ami öröm, de fokozott figyelmet is érdemel. A lelkészi 
életpályával kapcsolatban sem feledkezhetünk el a tehetséggondozásról, a többre bízatottság miatti előrelépte-
tésről, az embergazdálkodásról és a bizalomépítésről. 

Méltó a munkás a maga bérére – mondja a II. Helvét Hitvallás XVIII. fejezetének utolsó bekezdése. E téren is 
vannak mulasztásaink. A hűséges egyházi szolga egzisztenciális biztonsága nem luxus, hanem apostoli jog (vö. 
1Kor 9, 1Tim 5.), ezért a lelkipásztori megélhetés érdekében szolidárisan kell keresnünk a lelkészi javadalmak 
és fizetés-arányosítás megoldását. Testi-lelki egészségünk kizsákmányolását nem szentesítheti a szolgálati cél, 
mert akkor beállunk az önpusztítók táborába. ezért tovább szélesítjük a lelkipásztorok és egyházi alkalmazottak, 
munkatársak lelki egészség- és családvédelmét, egyaránt figyelve a preventív programokra és az akut helyze-
tekre. Az ésszerű tehermentesítés miatt több kiképzett munkatárs beállítása szükséges, figyelve a változatos 
gyülekezeti adottságokra, kiemelten is a nagyobb lélekszámú gyülekezetekben.

Az egyház mérhetetlen gazdagságává válik, ha tiszta lelkületű szolgákkal rendelkezik (Richard Baxter). Ezért 
lelkipásztorkodásunknak kulcsfogalma napjainkban a spiritualitás. Mivel a világ sodrása oly erős, az egyházi szol-

 10 Eberhard Busch: Református. Kálvin Kiadó. Budapest. 2008. 13.  
 11 Idézi: Michael Meyer-Blanck: Új gyakorlati teológiai vázlatok. Lelkipásztor 2000/252.
 12 Idézi: Boross G.: A gyakorlati teológia fő problémái az ezredfordulón. Theologiai Szemle 1998/4. 210.
 13 Walter Brueggemann: Finally Comes the Poet, 84., 88. Idézi Czövek Tamás: A valóság ábrázolása, avagy az Ige 

műfaja és az igehirdetés műfaja. www.parokia.net/publicate/valosag.html 
 14 Bibó István: Igehirdetés az igehallgató fülével. THÉMA 1999/2-3. 23. 
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gálat pedig olyan összetett, ezért sokkal több és elmélyültebb elcsendesedésre (meditatio), őszintébb Istenhez 
kiáltásra, bizonyosságban szólóbb imádságra (oratio), illetve bátor és folyamatos harcra van szükségünk a rafinált 
kísértésekkel szemben (tentatio). A meditációt negligálva nem beszélhetünk alapos igehirdetésre készülésről.  
A gépies oráció vallási rituálévá korcsosul. A ki nem védett kísértések pedig aláássák az egyház hitelességét. 

Az istentisztelet megújulása, az igehirdetés méltósága és a lelki feltöltődés segíthet abban, hogy vonzóvá 
tudjuk tenni az egyház ügyét ma. Amikor a Krisztus-hirdetésben ez a három – istentisztelet, igehirdetés, lelkiség 
– összhangba kerül, akkor annak az az eredménye, hogy Krisztus követői „Isten és emberek előtti kedvességre 
találtak”. Ha az ApCsel 2,42-47 verseit felidézzük, akkor ott nem szuper teljesítményeket, szenzációs attrakciókat 
látunk, hanem azt, hogy következetesen tették a dolgukat. Önkorlátozó életközösségben figyeltek egymásra. 
Kiegyenlítő rendszert működtettek. Állhatatosan, örömmel, tiszta szívvel és Istent dicsőítve végezték az istentisz-
teletet. Imádkoztak, dolgoztak és megtörték a kenyeret Krisztus áldozatáért hálát adva. mi lett ennek az eredmé-
nye? Kedvesség a nép előtt és minőségi létszámemelkedés Istentől, hiszen nem egyszerűen többen lettek, ha-
nem üdvözülőkkel szaporította őket Isten! A folyamatosan tisztességes Krisztus-követés és a hiteles gyülekezeti 
élet lett a legsikeresebb evangélizáció. 

A reformáció 500. évfordulójára készülve, egyházkerületünk esperesi karának támogatását magam mögött 
tudva, ünnepélyesen meghirdetem egyházkerületünkben a 2015. és a 2016. esztendőkre a „Hirdesd az Igét!” 
programot, amely nem csak énekli, hogy „Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki 
temploma…” (RÉ 292,1), hanem tusakodik, dolgozik, elmélyül és kreatívan cselekszik azért, hogy hagyományos 
csatornáinkon és a XXI. század technikai lehetőségeit is bevonva, változatos formában és műfajokban keressük 
az igei üzenet átadásának módját és eszközrendszerét. Biztatás ebben a kezdeményezésben a Kálvin Kiadónál 
elindult, „Magyar református igehirdetők” című új könyvsorozat első darabja is, amelyet az „álmokat álmodó és 
látásokat látó”, egykori debreceni vallástanár, dr. Rózsai Tivadar prédikációs kötete indított el. A „Hirdesd az Igét!” 
program közös megtervezésébe és véghezvitelébe mind a kilenc egyházmegyénk lelkészi karára feltétlenül szá-
mítok!

    
iii.

Emberközelbe vitt teológia 
a református keresztyén identitás megerősítéséért

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
A felnőtt gyülekezet tanítása a reformátori örökség része. A reformátori szóhasználat szerint a tiszta tanításra 
(pure docetur) törekvés mindennapos cselekvésünk része kell, hogy legyen. A tanítás az egyházban nem plusz 
jócselekedet, hanem létszükséglet. Amikor egyházunk története során ezt a munkaterületet parlagon hagyták, 
akkor mindig mélypont jött; amikor megbecsülték, akkor azzal a hitben maradást szolgálták és a jövendőt mun-
kálták. 

Amikor manapság szembe találja magát az egyház a „vallások piacán” egy szinkretista vallás- és világfelfogás-
sal, vagy a hamis ökumenizmust zászlóra tűzve az általános keresztyénség szólamaival, sokféle szektássággal, 
politikai és társadalmi messianizmussal, szabados erkölcsű és gondolkodásmódú demokráciával, globalizáció-
val, információdömpinggel, technikai robbanással, testkultusszal, sztárcsináló emberimádattal, és még sorol-
hatnánk, akkor nem csoda, ha a történelmi egyházak tagjai között fenyeget a gyülekezeti tagok identitás krízise. 

Fel kell vennünk a többfrontos harcot a tunyasággal, s ehhez átgondolt módszerek, új alkalom-típusok és 
más megközelítési módok szükségesek. Bibliai analfabétizmusban élünk, amely kommunikációs zavarokat idéz 
elő: nem értjük egymást, mert az egyházi alapfogalmak, a régi teológiai evidenciák és a megfogalmazás (az ún. 
„kánaáni nyelvezet”) sokaknak idegen. ezért a gyülekezetépítés tartalmi eseményévé fogjuk tenni a változatos 
tanító alkalmak szervezését. Bevezetést kell adnunk a református gondolkodásmódba, hogy milyen rugóra jár az 
agyunk, a szívünk, és a hitünk. A személyes hit bátorságához „felnőttség”, gondolkodás, látásmód kell. 

Régi és új gyülekezeti tagjaink ismeretének felfrissítésére és a hozzánk tartozni akarók bevezetésére elindítjuk 
a református keresztyén öntudatot megerősítő, többszintű, széles tematikájú és összehangolt gyülekezeti fel-
nőttképzési programot, amely a hitkérdésektől az életvezetési kérdésekig segíti híveink mindennapjait. Nagyobb 
hangsúlyt kell tennünk a hitvallás-magyarázat identifikációs elmélyítésére. A hitvallásos megújulás nem felekezeti 
kérdés, hanem a keresztyénség fennmaradásáért szükséges életkérdés. Keresztyén hitünk összefüggései izgal-
masak és ihletet adnak ahhoz, hogy rátaláljunk a mai válaszokra. 
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Ennek az emberközelbe vitt, népszerű teológiai és keresztyén kulturális programsorozatnak a megszervezését 
mihamarabb elkezdjük, hogy 2016-ban új impulzussal serkentse a „Hirdesd az Igét!” programot, és szélesítse azt 
a református keresztyén identitás megerősítéséért.

A megvalósítás természetesen nem csak a helyi gyülekezeti erőkkel számol majd, hanem a lehető legszéle-
sebb előadógárdával lehet eredményes, amelyben mindenképpen helye van a Debreceni Református Hittudo-
mányi egyetem oktatói karának és doktoranduszainak, református gimnáziumaink és általános iskoláink jól fel-
készült tanárainak, az ösztöndíjjal külföldön járt lelkipásztoroknak, a sok tehetségű, és számos területen képzett 
református értelmiségieknek, presbitereknek, gyülekezeti tagoknak.  

Wolfhart Pannenberg evangélikus teológus meglátása kívánkozik ide, aki azt javasolta, hogy meg kell találni 
a harmadik utat a szekularizmus és a fundamentalizmus között. ez pedig a hit és az értelem közötti szövetség 
megújításának az útja. 

Nem elég a kampányszerű vagy egyszeri „vallásos élmény”, hanem következetes aprómunka, kitartó missziói 
és folyamatos gyülekezetépítési munka vezet a kereső emberek gyülekezetbe kapcsolásához.15 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
Egyik barátomtól kaptam egy idézetet, amit minél többször olvasok, annál fontosabb a számomra:

„Legyünk Egyház, ki folyvást tanul, ki odafigyel a kérdező nőre, 
ki felismeri a kereső férfit, nem aszott nézeteket ismétel unos-untalan, hanem előre tör.
Legyünk egyház, ki emberi, ki szívvel ítél, lélekkel tanít, szívósan szolgál, 
és nem felsőbbrendűen, hanem odahajolva kérdez.
Legyünk egyház, ki igazmondó, ki a szükségeset mondja, a helyeset hitelesíti, 
nem a világ játszadozásaihoz idomul, hanem Isten országához.
Legyünk egyház, ki táplál, ki friss kenyeret nyújt, és tiszta bort, 
ki remél, nemcsak érvel, és ki nem pusztán oldoz, hanem hevít, melegít.
Legyünk Egyház, ki azon van, hogy jóság, és nagylelkűség legyen.”16

Adjon nekünk ehhez a szemléletváltáshoz elkötelezettséget és egymásra találást a szentháromság Isten, teremt-
sen számunkra titokzatos közösséget Krisztussal (Unio mystica cum Christo), hogy testvéri közösségben, hiteles 
tanúkként, emberközelbe vitt teológiával éljük meg tanítványságunkat, mint tiszántúl magyar református népe.

ezekkel a gondolatokkal ajánlom magamat Isten irgalmazó szeretetébe és egyházkerületünk közösségének 
jóindulatába. 

Dr. Fekete Károly
püspök

 15 Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata – Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben. Kálvin 
Kiadó Budapest 2013., 16.

 16 Ferment, 2005/1. 17. Jacqueline Keune versét fordította: Bencze Lóránt.
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Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! Főtiszteletű Püspök Urak!
Tisztelt Vendégek! Kedves Vendégek!

Engedjék meg, hogy először megköszönjem a Tiszántúli Egyházkerület minden gyülekezetének a bizalmát a 
főgondnoki szolgálat elnyerése kapcsán. A jó Isten áldását kérem életükre és szolgálatukra!

Egy őszinte vallomással hadd kezdjem főgondnoki székfoglalómat, úgy érzem magam, mint életem első műtéti 
beavatkozása előtt, nagy izgalommal és drukkal, de nagy bizakodással a Jó Isten segítségében.

Mint akkor is, most is egy számomra – bár tankönyvekből már ismert, és részben talán tudott is – új feladat 
előtt állok.

Az úgymond „műtői környezet” nem ismeretlen számomra, hisz református lelkész Édesapám révén, aki egy 
csodálatosan szép kis Szatmári faluban, Kérsemjénben szolgált, és a „REFI”-ben eltöltött évek után, majd már 
felnőttként, mint második ciklusát töltő presbiter megismerhettem az Egyházban folyó munkát. 

A gyógyításban mindig ott van, és itt is kell, hogy legyen az alázatos bizakodás a gyógyítás sikerében, és a 
félelem annak sikertelenségétől. 

Alapszakmámból kiindulva, mint gyógyító orvos, aki nap mint nap a test gyógyításával foglalkozik immár 35 
éve, egyre többször jut eszembe áldott emlékű Kiss László osztályfőnököm egyik osztályfőnöki órája, ahol azt a 
kérdést tette fel nekünk, „zöldfülű tinédzsereknek”: – Hogy egy orvos kint hagyhatja-e a hitét a műtőajtó előtt a 
műtét idejére?.

Akkor sokféle vélemény hangzott le az osztályunkban!
A kérdés megválaszolása ma már egyértelmű számomra:
– Nem, és nem is tudja! Nem teheti meg!
Hiszem és tudom, hogy a test és a lélek kapcsolata a gyógyításban és a gyógyulásban csak az Istenbe vetett 

hit által valósulhat meg!
A test nem gyógyulhat meg a lélek nélkül, de a lélek megbetegítheti a testet.
Orvosi pályafutásom alatt, hálát adva a Jó Istennek, láttam csodálatos gyógyulásokat és érthetetlen halálokat is.
Láthatom még ma is a születés Isteni csodáját, ami csak az Ő fantasztikus – mai nyelven szólva hatalmas lo-

gisztikája – segítségével jöhet létre. 
Kérdezhetik, miért is beszélek ennyit a gyógyulásról és a gyógyításról?
A válasz teljesen egyértelmű!
Mert sok a beteg! És ez sajnos igaz!
Beteg körülöttünk a világ, az egyén, a társadalom! Határainktól még ugyan távol, de fegyverek dörögnek, „be-

teges agyú” emberek fegyverrel irtják egymást európa-szerte.
A ma embere nem találja a helyét! Arra a kérdésre, hogy: Hogy vagy? – a többség csak panaszokkal válaszol.
Kiüresedett lelkű tömegek keresik a helyüket, szektákba, sok esetben Jézus Krisztus igaz tanításával vissza-

élve, álegyházakba menekülnek.
A jó hír nem hír, a rossz hír, az igen! Azt terjesztik úton-útfélen, a médiából – tisztelet a kivételeknek – ömlik a 

mocsok, az erőszak.
ha ma körülnézünk a társadalomban, óriási értelmi- és érték-válsággal találkozunk, ami megbetegít és beteg-

gé tesz bennünket.

Csak néhány adat:
– Daganatos, szív- érrendszeri halálozásban világelsők vagyunk,
– A pszichoszomatikus betegek száma emelkedik,
– Válságban az egyén, a család,
– Csökkenő gyermekvállalási kedv,
 …és sorolhatnám tovább.

Miben kereshetőek az okok? 

A lelkek kiüresedésében, a szeretet hiányában, és ennek a hiába való keresésében. 
De van egy jó hírem! A legfőbb Gyógyító itt van velünk, itt van közöttünk!
ebbe a gyógyító munkába kell a magyar Református egyháznak és az abban szolgálóknak, dolgozóknak „de-

rékig bele állnia”. 
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Ahogy dr. fekete Károly püspök úr a székfoglalójában megfogalmazza, ezért van szükség testvéri vezetésre, 
testvéri közösségekre.

Ma már elmondhatjuk, a templomajtók kinyíltak és nem zárulhatnak be még egyszer! Nem engedjük, nem 
engedhetjük meg!

A szimbolikusan nyitott templomajtón át vezessük be a kereső embereket Jézus Krisztus országába türelem-
mel, szeretettel, azzal a mosollyal és jókedvvel, amit Tőle kaptunk.

A hit és a mosoly a gyógyulás egyik alapfeltétele, nem a „vigyorgás”, amit sokan összetévesztenek az igazi 
Krisztus által fakasztott mosollyal.

Ha hitünk van, tudunk mosolyogni, ha mosolygunk, a lelkünk szeretettel telítődik meg és a testünk is gyógyu-
lásnak indul a szeretet ereje által. Hisz tudjuk – „az soha el nem fogy!” 

Ehhez kellenek a befogadó testvéri közösségek, az azokban folyó MINDENKI által végzett mindennapi türel-
mes munka, szolgálat. 

Az elődeink által elkezdett építkezést, aminek biztos a fundamentuma, tovább kell folytatnunk, támogatnunk: 
– Tudatos gyülekezetépítéssel.
– A templomajtók még nagyobbra nyitásával.
– A missziós munka kiszélesítésével.
– Szociális intézményeinkben folyó ápolási munkához szoros kapcsolat továbbépítése a diakónusi szolgálattal.
– A minőségi oktatás továbbfejlesztését a bölcsődéktől az egyetemekig.
– Az egészségügyi intézményekben végzendő hitéleti gyógyító munkát, ami az ápoló személyzetre is ki kell, 

hogy terjedjen.
– A „Hirdesd az Igét” program támogatását, annak minél szélesebb körben történő propagálását. 
– Az egyént, a családot, a társadalmat el kell árasztani – orvosi nyelven – a Krisztusi szeretettel megtöltött infúzi-

ókkal, amelyek behatolnak a legkisebb szövetek közé is.
– Keressük meg ehhez a tenni akarókat, mindenki a saját környezetében.
– Merjünk kérni! Nem csak a Jó Istentől, hanem a földi hatalmaktól is.
– A Fentről kapott talentumokkal egyszer mindenkinek el kell számolnia! Ez a mi felelősségünk! 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!

Hiszem és vallom, hogy a Jó Isten ezekhez a feladatokhoz áldást, bölcsességet és erőt is ad, hisz ezt kérjük Tőle 
nap mint nap.

Befejezésül Pál apostol szavait idézem a – Mindennapi Kenyerünk kiadványból –, hisz azt is minden nap kérjük! 
A mai napra rendelt tanács és ígéret meg van írva a Galatabeliekhez írt levél 6. részének 9. versében:
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el. Mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk!” 

ezekkel a gondolatokkal kérem a Jó Isten segítségét, ehhez a szolgálathoz, ehhez a nagy gyógyításhoz és együtt 
munkálkodáshoz! 

Köszönöm, hogy meghallgattak! Áldást! Békességet!

Dr. Adorján Gusztáv
főgondnok
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Fontos EsEMÉnYEK
2015. FEBrUár 25 – DEcEMBEr 26.

 Február 25. Zsinati ülés I. – alakuló (MRE)
 (Március 15. vasárnap Nemzeti ünnep)
 Március 18. Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 Március 23–24.  Generális Konvent elnökségi ülés (Beregszász/Kolozsvár)
 (Április 3. Nagypéntek)
 (Április 5–6. Húsvét)
 Április 8. Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 Április Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács
 április zsinati Ifjúsági fórum (mRe)
 Április 15. Országos esperes-gondnoki értekezlet (MRE)
 Április 19–21. Kárpát-medencei Missziói Diakóniai Vezetői Konferencia
 Április 22. Zsinati ülés II. (MRE)
 Április 29. Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 május Lendület Ifjúsági találkozó (Kárpátalja)
 Május 7–8. Zsinati Tanács ülése (MRE) 
 (Május 14. Áldozócsütörtök)
 (Május 24–25. Pünkösd)
 május 24. magyar Református egység Napja
 Május 27. Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 Május 29–30. Szeretethíd
 Május 29–30. Református Zenei Fesztivál
 Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
 Június 10.  Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 Június 27. Református Énekek hangverseny – MÜPA
 Június vége Kárpát-medencei Református Általános Iskolák Találkozója
 Június vége Generális Konvent elnökségi ülés (Kecskemét) 
 Június vége generális Konvent plenáris ülés
 Július 5–8. Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója (Zilah)
 Július 21–25. Csillagpont Ifjúsági Találkozó (Tata)
 Július 31. Egységes lelkészképesítő vizsga jelentkezési határideje (MRE)
 Augusztus 19. szerda Ünnepi Istentisztelet 
 (Augusztus 20. csütörtök Állami ünnep)
 Augusztus 22. Családi Nap (Kárpátalja)
 Szeptember 9. Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 Szeptember 10–11. Lelkészképesítő vizsga (SZRKE)
 Szeptember 12. Zsinati Tanács (SZRKE)
 Szeptember 15–16. Egységes Lelkészképesítő Vizsga (MRE)
 Szeptember Kárpát-medencei Református Tanévnyitó (Bácskossuthfalva)
 Szeptember 27 – október 4.  Teremtés hete
 Október 1–31. Október a Reformáció Hónapja (Megnyitója: október 1. csütörtök)
 Október 8–11. 72 óra kompromisszumok nélkül program
 Október 13–14. Elnökségi Tanács ülése (vidékre kihelyezett) (MRE) 
 Október 16. Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjel
 (Október 23. péntek Nemzeti ünnep)
 Október Közös Reformációi Istentisztelet
 November 11.  Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 November 18–19. Zsinati ülés (MRE) (Galyatető, Mátraháza)
 November Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap adománygyűjtése
 (November 29. Advent 1. vasárnapja)
 December 2. Elnökségi Tanács ülése (MRE)
 December 9. Zsinati Tanács ülése (MRE)
 (December 25–26. péntek-szombat Karácsony)
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