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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS 2015. JÚNIUS 10-I ÜLÉSÉN HOZOTT 
HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T -50/2015.09.23.) 
 
A Zsinati Tanács a 2015. június 10-i ülésén hozott határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGNEK, A CSURGÓI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGNEK ÉS A TOLNA MEGYEI KÉKKERESZT EGYESÜLETNEK ADOTT 
„RÖVID” LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEIVEL ÉS TECHNIKAI RENDEZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOSAN (ZS.T-51/2015.09.23.) 
 
1. A Tolna Megyei Bíróság 2013. június 10.-vel kimondta a Tolna Megyei Kékkereszt Egyesület jogutód 

nélküli megszűnését, a kapott tájékoztatás szerint vagyontárgy nem maradt az egyesület után. A 
2004. december 2-án megkötött 6.000.000 Ft-ról szóló kölcsönszerződésben szereplő összeg nem 
hajtható be, ezért a Zsinati Tanács a Gazdasági Bizottság egyetértésével javasolja a kölcsön leírását és 
a Magyarországi Református Egyház könyveiből történő kivezetését. 

 
2. A Békési Református Egyházközség 1998. február 23-án kelt kölcsönszerződéssel felvett 2.000.000 Ft 

összeg törlesztéseként az egyházközség 2004. december 21-én átutalt 1.000.000 Ft-ot, amelyért 
cserébe – az egyházközség lelkipásztorának elmondása szerint – a tartozás másik felét a Zsinat 
Elnöksége egy korábbi szóbeli megállapodás alapján elengedte. A Zsinati Tanács a Gazdasági 
Bizottság egyetértésével javasolja a kölcsön hiányzó részének a Magyarországi Református Egyház 
könyveiből történő kivezetését. 

 
3. A Csurgói Református Egyházközség nehéz anyagi helyzetére hivatkozva kérte a több, mint 10 éve 

lejárt 6.000.000 Ft-ról szóló kölcsön elengedését. A Zsinati Tanács javasolja a kölcsön leírását és a 
Magyarországi Református Egyház könyveiből történő kivezetését. 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZERETETSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATAINAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T.-52/2015.09.23.) 
 
1. A Zsinati Tanács az előterjesztésben foglaltak alapján módosított 27 alapító okirat módosítását 

elfogadja. 
2.  A Zsinati Tanács felkéri a Szeretetszolgálati Irodát, hogy a módosítások átvezetését az alapító 

okiratokban végezze el. 
 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 
ELŐTERJESZTÉS  

 
Az MRE által fenntartott szeretetszolgálati intézmények alapító okiratainak módosítása szükségessé vált az alábbi 
okokból: 
Az elmúlt időszakban történt adminisztratív változások átvezetése:  

- ismét változott az illetékes engedélyező hatóság neve, a további esetleges névváltozások miatt egy 
általános hivatkozás kerül feltüntetésre; 

- módosult a fogyatékosokat ellátó bentlakásos intézményekben lakó képzési kötelezettekre vonatkozó 
jogszabály, így kikerülnek az erre vonatkozó rendelkezések; 

- a tevékenységi körök elnevezései pontosításra kerülnek, ezen változás megjelenik az adott intézmény 
nevében is; 

- pontosításra kerül a támogató szolgálatok vezetőire vonatkozó rész; 
- címekben történt változások átvezetése. 

 
Pályázati forrásból a közeljövőben új telephelyek jönnek létre: 

- a kiskunmajsai Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény fogyatékos nappali ellátása; 
- a dunaújvárosi MRE Újváros Drogambulancia szenvedélybetegek nappali ellátása; 
- a ráckeresztúri MRE KIMM tini rehabilitációs ellátása, valamint családterápiás és prevenciós központja. 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2015. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE 1-8. HÓNAP KÖZÖTTI ALAKULÁSÁRÓL (ZS.T -53/2015.09.23.) 
 
A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 1-8. hónap közötti költségvetéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A DOKTOROK KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATA  MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T -54/2015.09.23.) 
 
 
A Zsinati Tanács a Doktorok Kollégiuma által 2015/3. számon elfogadott szervezeti és működési 
szabályzatának módosításait jóváhagyja. 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

                                 
DOKTOROK KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
1. PRAEAMBULUM 
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 nyitottsággal, 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 közgyűlése 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 segíti és szolgálja. 
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 ajánlására, 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 rendelkeznek.  
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 szervezett, 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 munkálkodni. Ezt az elnökség 
regisztrálja és erről a közgyűlésnek tájékoztatást ad.  
3.3  A Doktorok Kollégiuma szekcióinak számát és a hozzá tartozó tudományterületeket, illetve tudományágakat a közgyűlés 
fogadja el.  
3.4. A szekciók minimum 5 doktorált fővel alakulhatnak és működhetnek. Öt doktorátussal rendelkező tag hiányában az adott 
szekció megszűnik vagy működése szünetel. A szekciók újjáalapítása öt aktív doktor meglétével és közgyűlési jóváhagyással 
történhet meg. 
A szekciók - munkájuk hatékonyabb végzése érdekében - összeolvadhatnak, illetve külön válhatnak, 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.  
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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 Doktorok Kollégiumának vagy szekcióinak regisztrált tagjává.   
A szekciók munkájában résztvevők (meghívottak, vagy jelentkezők) a közgyűlésnek nem tagjai, választói joggal nem 
rendelkeznek, tisztségre nem választhatók. 
 
4. A DOKTOROK KOLLÉGIUMA VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 
4.1  A Doktorok Kollégiuma vezetését az elnökség látja el.  Az elnökség tagjai: az elnök 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 választást 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 szekcióvezetők 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 függetlenül határozatképes.  
5.2  A közgyűlés fogadja el az elnökség éves beszámolóját, a főtitkári jelentést, valamint meghallgatja 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, szekció ülések, összevont szekció ülések, tematikus konferenciák, 
kulturális rendezvények. 
6.2  A Doktorok Kollégiuma ökumenikusan nyitott az együttmunkálkodásra az általa művelt tudományterületeken 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 rendes és tiszteletbeli tagjait, valamint a szekciók munkájába 
regisztráltakat és jelentkezetteket.   
6.4  A szekciók – a közgyűlés által meghatározott keretek között és irányelvek szerint - önállóan végzik 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 szekcióülésre 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, meghatározott 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 Kollégiuma 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.  
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 Zsinat 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 2015. július 7-én megtárgyalta és elfogadta. 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 440 HRSZÚ; 4116 BEREKBÖSZÖRMÉNY, SZABADSÁG U. 5. 
INGATLAN ELADÁSÁRÓL (ZS.T -55/2015.09.23.) 
 
1. A Zsinati Tanács a 4116 Berekböszörmény, Szabadság u. 5; 440 hrszú lakóház és udvar 

megnevezésű ingatlan értékesítését 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint eladási áron jóváhagyja. 

2. Az értékesítésből származó bevételből el kell számolni a Szeretetszolgálati Iroda költségeit, míg az e 
feletti összeg a Gondviselés Háza Református Idősek Otthonát illeti meg.  

3. A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét az eladáshoz szükséges jogi aktusok megtételére. 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA ÚJ, EGYSÉGES DÍJLEVÉL-MINTA MEGALKOTÁSÁRÓL VALAMINT AZ 
EGYESÍTETT TAGSÁGI ÉS FENNTARTÓI NYUGDÍJJÁRULÉK BEFIZETÉSI FELTÉTELEIRŐL                               
(ZS.T -56/2015.09.23.) 
 
 

1. A Zsinati Tanács elrendeli egy új, egységes díjlevél-minta elkészítését az Elnökségi Tanács javaslata 
alapján a következő zsinati ülésre. 

2. A Zsinati Tanács elrendeli, hogy 2016. január 1-től a lelkipásztori javadalmak utáni járulékokat (a 
tagsági és a fenntartói járulék összevonva) a Református Lelkészi Nyugdíjintézet által kibocsátott 
nyilvántartási törzsszámhoz kötve kell befizetnie az állásfenntartónak.  

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA B.Á-NÉ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELMÉNEK TÁRGYÁBAN                          
(ZS.T -57/2015.09.23.) 
 

 
1. A Zsinati Tanács B. Á-né méltányossági kérelmét támogatja azzal, hogy a Magyarországi Református 

Egyház rendkívüli lelkészi segélyalapjából (költségvetési sor: II.8.3.4) 1.800.000 Ft-ot biztosít 
számára. 

2. A Zsinati Tanács felkéri a Zsinat Elnökségét, hogy fenti összeg kifizetéséről gondoskodjon. 
 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

B. Á.-né lelkészözvegy méltányossági kérelmét Nyilas Zoltán esperes szolgálati úton – a Dunamelléki Református 
Egyházkerületen keresztül –  terjesztette fel a Református Lelkészi Nyugdíjintézethez. 
Néhai B. Á. lelkipásztor az állami öregségi nyugdíja elérése után, hosszú súlyos betegség után halt meg. Özvegy 
B.Á-né férje halála után is hűséggel ellátta a gyülekezeti feladatokat, a lelkészlakásból 2015. június 15-én 
költözött el. Mivel az egyházi törvény nem ad lehetőséget a NYIB számára méltányossági kérelmek elbírálását 
illetően, a kérelmet – a NYIB E/1/2015.09.09. sz. határozata alapján –  támogatólag a Zsinati Tanács elé terjeszti. 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI STATISZTIKAI 
ADATAIRÓL (ZS.T -58/2015.09.23.) 
 
 A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház statisztikai adatairól szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁSOK KIADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 
(ZS.T -59/2015.09.23.) 
 
1. A Zsinati Tanács a Zs-133/2007. számú zsinati határozathoz kapcsolódó adatbekérő űrlap technikai 

módosítását támogatólag a Zsinat következő ülése elé terjeszti. 

2. A Zsinat Elnöksége felkéri a Jogi Bizottságot, hogy készítse elő az egyházfőhatósági igazolások 
kiadási rendjének átfogó módosítását, amint a Lelkészi Nyugdíjintézet nyilvántartása alkalmassá 
válik a kontrolladatok rövid határidőn belüli szolgáltatására. 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 
KÉRELEM EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIADÁSÁHOZ  

 
Alulírott ……………………………………………………………………………….lelkipásztor/intézményvezető  kérem, hogy 
szíveskedjenek egyházfőhatósági igazolást kiadni az alábbi egyházi jogi személy részére: 
 
Az egyházi jogi személy  
(egyházközség, stb. intézmény) pontos elnevezése: 
  
Jellege (a megfelelő aláhúzandó): anya-, társ-, missziói egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, 
szeretetszolgálati-, missziói-, oktatási-, egészségügyi intézmény, egyéb   
 
Székhelye (teljes címe): 
Adóazonosító (egyházközségé/intézményé): 
 
Képviseletre jogosultak adatai: 
Személyi igazolvány szerinti személynév: ……………………………………………………………………... lelkipásztor 
Anyja neve: 
Születési név: 
Születési hely, idő: 
Lakcímigazolvány szerinti lakcím: 
 
Személyi igazolvány szerinti személynév: ………………………………………………………………………..gondnok 
Anyja neve: 
Születési név: 
Születési hely, idő: 
Lakcímigazolvány szerinti lakcím: 
 
 Az igényelt egyházfőhatósági igazolás felhasználásának célja: 
 
Pályázati felhasználás esetén a kiíró neve, a pályázat pontos elnevezése, száma: 
 
Egyéb, az igazolásban közölni kívánt adat, ezzel kapcsolatos kérelem (példányszám, hatósági bizonyítvány): 
 
Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a fent nevezett egyházi jogi személynek, vagy egyházi törvényben 
meghatározott képviselőjének NINCS/VAN (a megfelelő aláhúzandó) három hónapon túl lejárt egyházi 
köztartozása. 
Egyházi köztartozásnak minősül: 

- a Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben fennálló fenntartói járulék  
- a Zsinat által elrendelt kötelező perselypénz 
- lejárt és a meg nem fizetett egyházi hitel törlesztő-részlete 
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- egyházi törvény által előírt egyéb kötelező befizetés 

 
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy amennyiben az egyházi jogi személynek, vagy az egyházi törvényben 
meghatározott képviselőjének van lejárt egyházi köztartozása, azt 30 napon belül kiegyenlítem. 
Alulírott kérelmező tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat szolgáltatok, velem szemben az 
Egyházi Bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvényben meghatározott eljárásra kerül sor. 
 
Kérelmező aláírása:  
 
Dátum, pecsét:  
                        

Alulírott, Esperes/Fenntartó képviselője a fenti adatok valódiságát igazolom: 
 
Aláírás:  
 
Dátum, pecsét: 
 

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

 
 

mailto:zsinat.jog@reformatus.hu
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ ELEKTRONIKUS TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERRŐL 
(ZS.T -60/2015.09.23.) 

 
1. A Zsinati Tanács támogatja, hogy a hiteles lelkészi törzskönyvnek a papír alapú törzskönyv 

(„törzskönyvi karton”) számítson, azonban minden egyházkerület köteles az elektronikus 
törzskönyvi rendszerbe a szükséges adatokat naprakész állapotban átvezetni. 

2. A Zsinati Tanács támogatja, hogy a lelkészek egyedi azonosítóját az eddigi azonosítószámok 
figyelembevételével alakítsák át a Református Lelkészi Nyugdíjintézet informatikai rendszerére 
tekintettel.  

3. A Zsinati Tanács támogatja, hogy az elektronikus törzskönyvben a lelkészek egyedi azonosítójuk 
alapján szerepeljenek. A lelkészi azonosítók egységesen 8 számjegyből álljanak, melyek első 
számjegye férfiak esetében 1-gyel, nők esetében 2-es számmal kezdődik. 

4. A Zsinati Tanács támogatja, hogy az elektronikus törzskönyvben minden további olyan adatot 
szerepeltetni kelljen, melyekre a Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek szüksége lehet. 

5. A Zsinati Tanács támogatja, hogy az elektronikus törzskönyvben tárolt adatokhoz eltérő jogosultsági 
szinttel az előterjesztésben ismertetett módon történjen meg a hozzáférés kialakítása. 

6. A Zsinati Tanács támogatja, hogy a teljes rendszer kerüljön bevezetésre 2016. május 31-i 
határidővel.  

7. A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a fenti feladatok tekintetében a szükséges 
intézkedéseket hozza meg. 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A lelkészi törzskönyvek ügye az évek során több fórumon, különböző körökben került megtárgyalásra, többek 
között elnökségi tanácson, püspöki titkári találkozókon, elnökségi konzultációkon illetve a Nyugdíjintézet 
vezetésével folytatott egyeztetésen is. 
 
Hiteles lelkészi törzskönyvnek a papír alapú törzskönyv („törzskönyvi karton”) számítson, azonban minden 
egyházkerület köteles az elektronikus törzskönyvi rendszerbe a szükséges adatokat naprakész állapotban 
átvezetni. 
 
A lelkészek egyedi azonosítóját, az eddigi azonosítószámok figyelembevételével szükséges átalakítani az 
nyugdíjintézeti informatikai rendszer miatt. A lelkészi azonosítók egységesen 8 számjegyből álljanak, melyek első 
számjegye  férfiak esetében 1-gyel, nők esetében 2-es számmal kezdődik. 
 
Az elektronikus törzskönyvben a lelkészek egyedi azonosítójuk alapján szerepelnek. 
Az elektronikus törzskönyvben minden további olyan adatot szerepeltetni kell, melyekre a Nyugdíjintézetnek 
szüksége lehet. 
 
Az elektronikus törzskönyvben tárolt adatokhoz, eltérő jogosultsági szinttel a következők férjenek hozzá: 
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ADATKEZELŐ HOZZÁFÉRÉS JOGOSULTSÁG        HATÓKÖR 

lelkipásztor saját adataihoz teljes körűen szerkesztési jog nélkül 

esperes                          
(+ esperesi hivatal 
kijelölt személy) 

egyházmegyéjéhez tartozók adataihoz csak a megyei 
adminisztrációhoz szükséges 
adatokhoz 

szerkesztési joggal 

püspök                               
(+ püspöki hivatal 
kijelölt személy) 

egyházkerületéhez tartozók adataihoz az egyházkerületi 
adminisztrációhoz szükséges 
adatokhoz 

szerkesztési joggal 

zsinat elnökség mindenki adataihoz az országos 
adminisztrációhoz szükséges 
adatokhoz 

szerkesztési jog nélkül 

zsinati hivatal vezetője                                           
(+ jogi osztályon 
kijelölt személyek) 

mindenki adataihoz az országos 
adminisztrációhoz szükséges 
adatokhoz 

szerkesztési jog nélkül 

nyugdíjintézet mindenki adataihoz a nyugdíjügyekkel 
összefüggő adatokhoz 

a nyugdíjügyekkel 
összefüggésben: szerkesztési 
joggal, egyébként szerkesztési 
jog nélkül 

rendszergazda mindenki adataihoz teljes körűen rendszergazda jogosítványokkal 

 
A teljes rendszer tervezett bevezetési határideje: 2016. május 31. 
 
A Nyugdíjintézet nyilvántartásával összefüggő feladatokat leszámítva, a rendszer használatban van illetve 
feltöltés alatt áll. A Nyugdíjintézet kéréseit a további fejlesztések és bővítések során figyelembe kell venni, 
melyek a NYIB 3/2015.09.09. sz. határozata alapján jelenleg az alábbiak: 
1. A Nyugdíjintézeti Intézőbizottság felszólítja a Zsinati Tanácsost, hogy azonnali hatállyal intézkedjen, hogy a 

Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek teljes hozzáférése legyen biztosítva – betekintésre - az e-
törzskönyvhöz. 

2. A NYIB felszólítja a Református Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatóját a lelkészi azonosító számok 
egyházmegyénkénti egyeztetésére, ellenőrzésére. 

3. A NYIB felszólítja a RNYI igazgatóját, hogy az egyedi lelkészi azonosítóval nem rendelkező nyugállományú 
lelkészek részére azonosító számot készíttessen. 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGAINAK 
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (ZS.T -61/2015.09.23.) 
 
1. A Zsinati Tanács javasolja, hogy a Magyarországi Református Egyház a közegyházi intézmények 

felügyeleti vizsgálatát évente egy külsős szakmai cég felkérésével végeztesse el, melynek költségét 
a közegyházi költségvetésbe illessze be.  

2. A Zsinati Tanács javasolja, hogy a felügyelő bizottságok helyett az egyes közegyházi intézmények 
felügyeletét az illetékes zsinati bizottságok lássák el, az előterjesztésben foglaltak alapján. 

3. A Zsinati Tanács felkéri a Gazdasági- és a Jogi Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 
készítsék elő a fentiek bevezetéséhez szükséges jogszabályi módosításokat és terjesszék azt a 
következő zsinati ülés elé. 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Az MRE Zsinati Tanácsa a ZsT-33/2009.11.18. számú határozatával felügyelő szerv felállítását határozta el 
mindazon zsinati fenntartású intézmény, vagy önálló jogi személyiségű szervezeti egység tekintetében, ahol a 
vagyon mértéke azt megköveteli, majd ezt követően az MRE Zsinati Tanácsa ZsT-50/2010.02.24. számú 
határozatával elfogadta az MRE közegyházi intézményei felügyeletéről szóló szabályrendeletet is. 
A Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 3-i ülésén javasolta, hogy a közegyházi intézményeknél ezt a vizsgálatot 
egy külsős cég végezze, akik erről a Zsinati Tanácsnak tartoznak beszámolással, valamint javasolták, hogy erre a 
vizsgálatra legyen minden évben egy elkülönített összeg a költségvetésben. 
A Gazdasági Bizottság a Zsinat Elnökségével egyetértve a fentieket figyelembe véve javasolja, hogy a felügyelő 
bizottságok helyett az egyes közegyházi intézmények szakmai felügyeletét az illetékes Zsinati Bizottságok lássák 
el.  
A Bizottságok a feladathoz számvizsgálót/könyvvizsgálót/szakértői átvilágítást, stb. vehetnek igénybe, valamint 
ad hoc bizottságokat is felállíthatnak.  
A Bizottságok ezt a szakmai felügyeletet a végrehajtás során is gyakorolhatják, a cél az, hogy tevékenységük ne 
csak utólagos ellenőrzésre terjedjen ki.  
A felügyelettel megbízott bizottság a költségvetés elkészítésekor iránymutatást, utasítást adhatna a felügyelt 
intézmény számára. 
 
Javasolt felosztás: 
1. Bethesda Gyermekkórház - szakmai felügyeletét ellátja: Diakóniai és Egészségügyi Bizottság 
2. Református EGYMI - szakmai felügyeletét ellátja: Oktatási Bizottság 
3. Kálvin János Kiadó - szakmai felügyeletét ellátja: Számvizsgáló Bizottság illetve Teológiai és Tanulmányi 

Bizottság 
4. Károli Gáspár Református Egyetem - szakmai felügyeletét ellátja: Oktatási Bizottság illetve Teológiai és 

Tanulmányi Bizottság 
5. Református Lelkészi Nyugdíjintézet - szakmai felügyeletét ellátja: Nyugdíjintézeti Intézőbizottság 
6. Református Missziói Központ - szakmai felügyeletét ellátja: Missziói Bizottság 
7.  Református Pedagógiai Intézet- szakmai felügyeletét ellátja: Oktatási Bizottság 
8. Reformátusok Lapja - szakmai felügyeletét ellátja: Kommunikációs Bizottság 
9. Szeretetszolgálati Iroda - szakmai felügyeletét ellátja: Diakóniai és Egészségügyi Bizottság 
10.  Wáli István Református Cigány Szakkollégium - szakmai felügyeletét ellátja: Missziói Bizottság 
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A Zsinati Tanács jóváhagyása esetén a fentiek bevezetéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 

 a 2013. évi IV. Gazdálkodási törvény 24.§ (6) (7) módosítása, 

  a felügyelő bizottságokról szóló szabályrendelet (ZsT-50/2010.02.24.) visszavonása, 

 a zsinati bizottságok jogkörének kiegészítése a többlet jogosítványokkal, 

 a Zsinati Számvizsgáló Bizottság feladatának pontosítása a közegyház és a Zsinati Hivatal működésének 
évi négyszer történő ellenőrzésével, 

 külsős cég/szakértő igénybevételének lehetőségéről elvi határozat kiadása, melynek költségéről minden 
év költségvetési tervezésekor dönt a Zsinati Tanács. 
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA KÖZEGYHÁZI PÁLYÁZATI PÉNZFELHASZNÁLÁS TÁRGYÁBAN                
(ZS.T -62/2015.09.23.) 
 

A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy amennyiben közegyházi, nem hitéleti 
pályázatok vagy egyéb támogatások elnyerése vagy azok feltételeinek teljesítése érdekében szükséges, 
az Egyház a rendelkezésére álló pénzösszegeket (lekötött pénzösszegeket is) a pályázat 
finanszírozására, legfeljebb fél év időtartamra a pályázó rendelkezésre bocsássa. 

 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 
 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 


