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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ELNÖKSÉG INTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A ZSINAT TANÁCS 2016. MÁJUS 4-I 
HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSA ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-48/2016.05.11.) 
 

A Zsinat az Elnökség intézkedéseiről és az előző zsinati tanácsi ülés határozatainak végrehajtásáról 
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, és a tett intézkedéseket a maga részéről is megerősíti.  
 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A 175 ÉVES BUDAPESTI REFORMÁTUS SKÓT MISSZIÓ EGYHÁZKÖZSÉG JOGI 
STÁTUSZÁRÓL (ZS.-49/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinat az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 13.§ (1) bekezdés 
módosított második fordulata alapján elismeri a Skót Egyház felügyelete mellett és annak 
Nemzetközi Egyházmegyéjének részeként működő Budapesti Református Skót Misszió 
Egyházközséget (angolul: St. Columba’s Church), mint a Magyarországi Református Egyház (MRE) 
egyházközségét.  

2. Az Egyházközség státusza: önálló jogállású missziói egyházközség. 
A Budapesti Református Skót Misszió Egyházközség a Magyarországi Református Egyházon belül, 
mint belső jogi személy önálló jogalanyisággal, adószámmal rendelkezik, bankszámlát nyithat, és 
ugyanazon jogosítványok illetik meg, mint az azonos jogállású MRE kebelébe tartozó 
egyházközségeket.   

3. A Budapesti Református Skót Misszió Egyházközség szervezeti jellemzői: 
- az MRE Zsinatának határozatával ismeri el, mint az MRE missziói egyházközségét,  
- egyházkerületi, egyházmegyei beágyazódással rendelkezik,  
- elfogadja az MRE hitelveit,   
- az MRE alkotmányos rendjét tiszteletben tartja. Az egyházközség az MRE törvényeinek és a 

felsőbb egyházi hatóságok törvényes rendelkezéseinek korlátai között teljesíti mindazokat a 
feladatokat, amelyek az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, a hívek lelkigondozása, 
tanítása, az egyházfegyelem fenntartása, a szegények, árvák, elhagyottak és betegek gondozása 
tekintetében az egyházra várnak. E feladatainak teljesítése céljából megalakítja az egyházközség 
testületeit, megválasztja tisztségviselőit és gondoskodik a szükséges anyagi eszközökről. 

- speciális annyiban, hogy nincs területi ellátási köre és 
- angol anyanyelvű, 
- saját tagjaiból – saját választási rendje szerint – presbitériumot választ. 

4. A Budapesti Református Skót Misszió Egyházközség lelkésze: 
-  kinevezése és visszahívása a Skót Egyház rendje szerint történik, a Zsinat lelkészi elnökének 

előzetes tájékoztatásával, 
-  javadalmát a Skót Egyháztól kapja, 
-  fegyelmileg a Skót Egyházhoz tartozik, 
-  az illetékes magyar egyházmegye nyilvántartásba veszi, 
-  a lelkész automatikusan nem tagja az MRE Lelkészi Nyugdíjintézetének, de kérheti azt, 
-  a lelkész tagja az egyházközség székhelye szerinti egyházmegyei közgyűlésnek, tanácskozási 

joggal, 
-  a Zsinat lelkészi elnöke a gyülekezeti munka támogatására beosztott lelkészt rendelhet ki, 
- a beosztott lelkész javadalmát külön megállapodás alapján a Skót Egyház és az MRE közösen 

biztosítja. 

 
 
Budapest, 2016. május 11. 

 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINATI IFJÚSÁGI FÓRUMRÓL ÉS A 2017. ÉVI CSILLAGPONT IFJÚSÁGI 
FESZTIVÁLRÓL (ZS.-50/2016.05.11.) 
 

1. A CSILLAGPONT REFORMÁTUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ SZERVEZÉSÉRŐL 
A 2017-es Csillagpont Találkozó koordinátorának keresése megkezdődött. A találkozó helyszíneként 
felmerült Debrecen, így megkezdtük a terület megvizsgálását, hogy alkalmas-e a találkozó 
megszervezésére. A Tiszántúli Egyházkerület örömmel fogadná, ha a következő Csillagpont Találkozó 
náluk kerülne megrendezésre. A határon túliak szempontjából előnyösebb lenne ez a helyszín.  
Az eddigi tapasztalatok alapján bárhol is szerveztük meg a Csillagpontot, kiemelkedően a Dunamelléki 
Református Egyházkerület képviseltette magát a találkozón.  
 
2. A ZSINATI IFJÚSÁGI FÓRUMRÓL 
Kiemelkedő témája a reformációhoz kapcsolódóan a megújulás volt.  
A fiatalok erre nézve három területet jelöltek meg kiemelkedően:  

- egyházi kommunikáció 
- az egyház tudatos missziója 
- az egyház a társadalmi változásokra mondott kézzelfogható iránymutatása 

 
A Zsinati Ifjúsági Fórum delegáltjainak záró nyilatkozata: 
Mi, a Zsinati Ifjúsági Fórum résztvevői hálásak vagyunk, hogy a Magyarországi Református Egyházban 
2012-ben létrejöhetett egy olyan, Krisztusban hívő református fiatalokat tömörítő fórum, amely évről 
évre egyházunkat és a benne lévő ifjúságot érintő kérdéseket tárgyalhatja meg. 
2012-ben és 2013-ban tartott tanácskozásainkon megfogalmaztuk, hogy református karakterünk 
alapját a hitvallásaink adják, ezért azok lefordítása a fiatalok nyelvére elengedhetetlen prioritást kell, 
hogy élvezzen a misszióban. Kimondtuk, hogy az egymástól eltérő biblikus kegyességi gyakorlatok 
színesítik, s nem gyengítik egyházunkat. Javaslatokat tettünk az egyházzal kapcsolatos előítéletek 
leküzdésével, a hitelességgel, a tabukkal, az etikai kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatban. Végül 
megfogalmaztuk, hogy hitelességünk biztosítéka csak az élő közösség lehet. Köszönetünket fejezzük ki, 
amiért a ZSIF munkáját annak kezdete óta élénk figyelemmel kíséri a Zsinat közössége – hálásak 
vagyunk a párbeszéd lehetőségéért. 2014-ben az EJB munkájához fogalmaztunk meg ajánlásokat az 
ifjúsági misszió szemszögéből. 2015-ben fórumunk a bizalom témakörével foglalkozott, és abban kértük 
az egyház vezetésének segítségét, hogy nagyobb felelősséget vállalhassunk egyházunk életének 
minden szintjén – köszönjük azokat a programokat, lehetőségeket gyülekezeti, egyházmegyei, 
egyházkerületi és országos szinten, ahol ez megvalósulhatott. 2016-ban mi fordulunk bizalommal a 
Zsinat felé, megosztva azokat a kérdéseket, amelyekben eligazításra, együttgondolkodásra, tanításra 
van szükségünk nekünk és kortársainknak. 
Ma a kérdésünk: hogyan tudunk élni fiatalként az egyházban? Hogyan tudjuk társainknak vonzóvá 
tenni közösségeinket, ahová tartozunk? Hogyan tudnánk tudatosan, felkészülten fordulni a 
társadalom felé? Hol vannak református identitásunk határai? Mit tud mondani a református 
egyház napi életünk megélt valóságára? Valljuk, hogy református identitásunk alapja Isten Igéje és 
meglévő hitvallásaink, amelyek egész életünkre nézve irányt mutatnak. Kérjük a Zsinat segítségét 
abban, hogy megszülessenek mai hitvallásaink, legyenek válaszaink napjaink társadalmi változásaira 
és a minket érő lelki kihívásokra, valamint legyenek olyan hitvalló cselekedetei egyházunknak, 
amelyekhez kapcsolódhatunk!  
Mi, a Zsinati Ifjúsági Fórum résztvevői megfogalmazzuk a fiatal egyháztagok látását, javaslatait 
egyházunk életével kapcsolatban azzal a reménységgel, hogy ezzel Isten dicsőségére és a 
Magyarországi Református Egyház Zsinatának segítségére lehetünk. 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA LEMONDÁS MIATT MEGÜRESEDETT ZSINATI TANÁCSI ÉS GAZDASÁGI 
SZAKBIZOTTSÁGI TISZTSÉGRE TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSRÓL (ZS.-51/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinati Tanács új tagjára történt választás eredményeként 81 igen 3 nem szavazattal a Zsinat 
Nyilas Zoltán (Dunamelléki Református Egyházkerület) északpesti esperest választotta meg. 

2. A Gazdasági Bizottság új tagjára történt választás eredményeként 77 igen 7 nem szavazattal a Zsinat 
Takaró András (Dunamelléki Református Egyházkerület) délpesti esperest választotta meg. 

 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI II. TÖRVÉNY 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-52/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a református 
hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény  egy olvasatban kerüljön módosításra. 

2. A Zsinat a református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról szóló 2016. évi I. 
törvényt az ülésen elhangzott módosításokkal együtt elfogadja.  

3. A Zsinat felkéri a Zsinat elnökségét, hogy az állami szabályozás alól indokolt esetben kérjen 
felmentést arra az átmeneti időszakra, mialatt a szakképesítéssel rendelkező hittanoktatók képzése 
befejeződik. 

4. A Zsinat felkéri az Oktatási Bizottságot, hogy a hittanoktatás szervezettebb adminisztrálása, 
koordinálása érdekében a következő zsinati tanácsi ülésre dolgozza ki ennek feltételeit külön 
szabályrendeletben azzal, hogy az 2016. szeptember 1-jével hatályba léphessen. 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSÁRÓL 
SZÓLÓ 2000. ÉVI I. TÖRVÉNY 85.§-A MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-53/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében az Egyházi 
bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény egy olvasatban kerüljön módosításra. 

2. Az Egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi II. törvény 2016. 
május 11-én lép hatályba. 

3. A Zsinat az Egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény 85.§-a módosítása érdekében az alábbi 
törvényt alkotja: 

 
2016. ÉVI II. TÖRVÉNY  

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSÁRÓL 
 

1.§ A Magyarországi Református Egyház a Magyarországi Református Egyház az Egyházi bíráskodásról 
szóló többször módosított 2000. évi I. törvény 85. §-át az alábbiak szerint módosítja: 

 
85. § (1)   A fegyelmi eljárás a bíróság jogerős érdemi határozatával megszüntethető, ha a 
panaszlott a bírsági eljárás során tisztségéről és a hozzá fűződő minden igényéről - beleértve az 
újabb választhatóságra való jogáról is - lemond. 
(2)    A fegyelmi vétségből származó kárigény érvényesítését - a panaszlottal szemben - sem a 
lemondás, sem az eljárás megszüntetése nem érinti. 

 
2.§ Jelen törvény 2016. május 11-én lép hatályba. Megállapította a Magyarországi Református Egyház 

2016. május 11-én megnyílt XIV. Zsinatának 4. ülésszaka a Zs-53/2016.05.11. sz. határozatával. 

 
 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ MRE ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI II. 
TÖRVÉNYÉNEK 142.§ (4) ÉS 151. §-A MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.-54/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében az MRE 
alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény egy olvasatban kerüljön módosításra. 

2. A Magyarországi Református Egyház az MRE alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. 
törvényének 142.§ (4); 151. §-a módosításáról szóló 2016. évi III. törvény 2016. május 11-én lép 
hatályba. 

3. A Zsinat az MRE alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvényének 142.§ (4); 151. §-a 
módosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja: 

 
 

2016. ÉVI III. TÖRVÉNY  
AZ MRE ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI II. TÖRVÉNYÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1.§ A Magyarországi Református Egyház a Magyarországi Református Egyház az MRE alkotmányáról és 
kormányzatáról szóló többször módosított 1994. évi II. törvény 142. § (4); 151. § szakaszát az alábbi 
módon módosítja: 

 
142.§ (4) A Zsinat második ülésén választja meg a Zsinat Elnökségének javaslata alapján a zsinati 

ciklus időtartamára: 
– a zsinati tanácsost,  
– a zsinati jogtanácsost,  
– az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökét, 
valamint megválasztja az egyházkerületek javaslata alapján: 
– a Zsinati Bíróság tagjait,  
– a zsinati bizottságok tagjait.  

A megválasztott vezetőkkel a Magyarországi Református Egyház, mint munkáltató nevében a 
Zsinat Elnöksége köt munkaszerződést, lelkipásztorok esetében pedig nevezi ki illetve rendeli ki a 
megválasztott vezetőt.  

 
151. § Az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökét a Zsinat választja a szakirányú 

egyetemi végzettséggel rendelkező egyháztagok sorából. 
 
2.§ Jelen törvény 2016. május 11-én lép hatályba. Megállapította a Magyarországi Református Egyház 

2016. május 11-én megnyílt XIV. Zsinatának 4. ülésszaka a Zs-54/2016.05.11. sz. határozatával. 
 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL ÉS AZ EHHEZ 
KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL (ZS.-55/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinat a Zs- 26/2015.11.19. sz. határozatával javasolta, hogy a felügyelő bizottságok helyett az 
egyes közegyházi intézmények cél szerinti tevékenységei végrehajtásának felügyeletét az illetékes 
zsinati bizottságok lássák el. 

2. A Zsinat felkéri a Jogi- és a Gazdasági Bizottságot, hogy készítsen elő tervezetet a fentiek 
bevezetéséhez az őszi zsinati tanácsi ülésre. 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ELSŐDLEGES JOGI 
SZEMÉLYISÉGÉNEK IGAZOLÁSÁRÓL (ZS.-56/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinat a Jogi Bizottság 1/2016.04.08. sz. határozata, valamint az Oktatásügyi Bizottság 1/2016. 
számú határozatával való egyetértésben kimondja, hogy az egyházi köznevelési és felsőoktatási 
intézmények elsődleges jogi személyiségét az állami jogszabály alapján csak az illetékes 
Kormányhivatal igazolja. Az ilyen típusú intézményeket a Kormányhivatal veszi nyilvántartásba és az 
Oktatási Hivatal honlapján nyilvántartásának teszi közzé adatait.  

2. A Zsinat úgy határoz, hogy a fentiek alapján a jövőben egyházfőhatósági igazolás kiadása ezen 
intézmények számára a Magyarországi Református Egyház által nem lehetséges, ilyen esetben az 
illetékes Kormányhivatalhoz kell folyamodni. 

 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIADÁSÁRÓL (ZS.-57/2016.05.11.) 
 

A Jogi Bizottság a 2/2016.04.08. sz. határozatával javasolta, hogy az egyházfőhatósági igazolás 
feltételeiben a köztartozás feltüntetése kerüljön törlésre, valamint az egyházfőhatósági igazolás 
tekintetében át lehessen ruházni az aláírási jogot. A Zsinat úgy határoz, hogy az új igazolás 
bevezetésének tapasztalatai alapján vizsgálja meg a Jogi Bizottság a kérdéskört újra, és terjessze azt a 
Zsinat a 2017 tavaszi ülése elé.  

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A REFORMÁTUS EGYMI ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
(ZS.-58/2016.05.11.) 
 

A Zsinat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 
Általános Iskola, Óvoda, Kollégium, Utazó Gyógypedagógusi Hálózat és Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okirat-módosítását jóváhagyja. 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A 2017. ÉVI TERVEZETT REFORMÁCIÓI ÜNNEPSÉGEKRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-59/2016.05.11.) 
 

A Zsinat a 2017. évi tervezett reformációi ünnepségekről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS ÚJRAFORDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-60/2016.05.11.) 
 

A Zsinat a II. Helvét hitvallás újrafordításáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

BSZÁMOLÓ A II. HELVÉT HITVALLÁS ÚJRAFORDÍTÁSÁRÓL 

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója kezdeményezése nyomán a kérdést 2013. szeptember 
11-i ülésén vette napirendjére a Zsinat elnökségi tanácsa, majd 2013. szeptember 27-28-i ülésén a Generális 
Konvent elnöksége is tárgyalta. 
A Heidelbergi Káté új fordításának elfogadásával együtt ugyanis „A Magyarországi Református Egyház hitvallási 
iratai” című kiadványából is új, átdolgozott kiadást tervez készíteni a Kálvin Kiadó. Ezzel kapcsolatban volt 
szükséges dönteni arról, hogy csak a Heidelbergi Káté szövegét cserélik-e le, a többit pedig csak újra tördelve-
korrigálva közlik, vagy pedig újragondolt koncepció szerinti kiadványt készítenek, a Heidelbergi Káté új 
fordításának megjelenését követően a Második Helvét Hitvallás revideált vagy új fordítását is elkészítve. 
Mindkét testület támogatta az egyház hitvallási iratait tartalmazó kiadványban a Második Helvét Hitvallás 
korszerűbb fordításának megjelentetését és ehhez javasolta a hitvallás Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos 
Gábor 1988-ban Kolozsváron megjelent – Juhász Tamás által 2010-ben átnézett – fordításának megvizsgálását és 
használatát. 
A döntés nyomán Szabadi István kapott felkérést a javasolt fordítás átnézésére, aki több száz kérdésben tett 
észrevételt. Az Generális Konvent elnöksége a szöveg átdolgozása helyett végül új fordítás elkészítése mellett 
foglalt állást, amelyet Buzogány Dezső készített el és Szabó István püspök lektorált. Jelenleg egy Kárpát-medencei 
egyházkerületi delegáltakból álló bizottság dolgozik a szöveg véglegesítésén, megvitatva a fordítással kapcsolatos 
még eldöntendő stilisztikai és teológiai kérdéseket. A bizottságnak a Generális Konvent április 25-én és 26-án 
Nagyváradon megtartott elnökségi ülésén elhangzott értékelése szerint egységes, jól olvasható fordítás született, 
amelyet keveset kellett javítani. 
Július 4–6. között a felvidéki Kassa ad otthont a Generális Konvent 2016. évi közgyűlésének. A szöveg végső 
korrektúrája után ez a tanácskozás várhatóan elfogadásra ajánlja majd a részegyházak illetékes testületeinek a 
Második Helvét Hitvallás új fordítását, támogatva, hogy a fordítás a Magyar Református Egyház egységesen 
használt szövegű hitvallása legyen. 

 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

 

 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A GENERÁLIS KONVENT LITURGIAI ÉS HIMNOLÓGIAI BIZOTTSÁGA 
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-61/2016.05.11.) 
 

A Zsinat a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 
 

 
BESZÁMOLÓ A GENERÁLIS KONVENT LITURGIAI ÉS HIMNOLÓGIAI BIZOTTSÁGA MUNKÁJÁRÓL 

 
2016. május 4-én tartotta alakuló ülését a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága. Az új testület az 
egész magyar reformátusságot érintő istentiszteleti (liturgiai) és ehhez szorosan kapcsolódó egyházzenei, az 
énekeskönyv megújítását célzó munkát végzi Fekete Károly püspök, bizottsági elnök és a titkári teendőket ellátó 
Bódiss Tamás egyházzenei vezető irányításával. A megalakult bizottságba az egyházrészek 2-2 tagot delegáltak, 
általában egy liturgiai és egy zenei területen munkálkodó tag személyében. A bizottságnak ezen kívül szakmai 
alapon meghívott tagjai is vannak. 
A korábban a Magyarországi Református Egyház (MRE) keretében működött énekeskönyv megújító munka tehát 
nem szűnt meg, hanem a liturgiai megújulási tervekkel szorosabb kapcsolatba kerülve folytatódik tovább. Mind 
az anyaországi, mind a határon túl élő reformátusok folyamatosan követhetik majd e munkát a híradásokon, 
beszámolókon keresztül. 
A bizottság elnöke bevezetőjében ismertette a MRE Zsinatának őszi ülésén az új református énekeskönyv és 
példatár bevezetéséről elfogadott Zs- 28/2015.11.19 számú határozatot. Ez egyebek mellet úgy rendelkezik, hogy 
„a MRE Zsinata, tekintettel a Generális Konvent elnöksége által már 2010-ben támogatott, a liturgiai és az 
énekeskönyvi munka összekapcsolására irányuló javaslatra, figyelembe véve a bizottságok által végzett eddigi 
munka szakmai eredményeit is, hozzájárul, hogy az egész magyar reformátusság istentiszteleti és ehhez szorosan 
kapcsolódóan egyházzenei életének megújítását szolgáló munka koordinálását a Generális Konvent keretében 
megalakuló Liturgiai és Himnológiai Bizottság vegye át”.  Emlékeztetet a sokféle elvárásra, amely ráterhelődik a 
liturgia és az énekeskönyv ügyére, ezért kiemelte, hogy a bizottság minden tagjának mozgósítania kell a lelki-
szellemi és szakmai-tapasztalati tőkéjét ahhoz, hogy a bizottságra bízott munka ütemesen és eredményesen 
menjen végbe.  
Fekete Károly püspök köszönetet mondott az előző testületek munkájáért, a sok energiát áldozó tagokat pedig 
kérte, hogy továbbra is segítsék tudásukkal és ügyszeretetükkel a kibővült bizottságot. 
Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban lezajlott böjti liturgiák kipróbálása is tanúsította, hogy van még teendő 
bőven. „Jelenlegi helyzetünkben elsősorban magunkra számíthatunk és nem szabad arról lemondanunk, hogy 
minél többekkel megértessük: az istentisztelet az egyház lélegzetvétele, az ének-zene pedig ennek 
nélkülözhetetlen alkotórésze.” 
Működésének kereteiről is tárgyalt a bizottság. A részletesebb kidolgozás előterjesztése a következő ülés feladata 
lesz.  
Korábbi hivatalos összefoglalók, jelentések segítségével mindenki képet kaphatott a megelőző testületek 
munkájáról, annak eredményeiről, majd a jelenlévők áttekintették a jelenlegi helyzetet és a jövőbeni célokat 
vitatták meg.  Liturgia terén a böjti időben szerzett tapasztalatok összegyűjtése és kiértékelése a feladat. A 
kipróbálásra ajánlott böjti istentiszteletek tapasztalatairól többféle gyülekezettípusból érkeztek visszajelzések a 
Kárpát-medence különböző részeiről. A következő fontos cél egy adventi-karácsonyi ünnepkörre vonatkozó 
példatár, liturgiai rend kidolgozása. Ahhoz, hogy ezt idejében megismerjék a gyülekezetek és megfelelő módon 
felkészülhessenek, a kiadványnak már október folyamán meg kell jelennie, mely lehetőséget ad az eddiginél 
szélesebb körű kipróbálásra.  
Jelentős előrelépés lenne, ha idén adventkor és karácsonykor már nemcsak a jelenlegi, hanem az új énekeskönyv 
anyagából is lehetne énekelni. Ezért a bizottság célul tűzte ki, hogy az istentiszteleti rendhez, illetve az 
ünnepkörhöz illeszkedően énekeket is közzétesz, már az új énekeskönyvre előre tekintve. Lehetőség lesz tehát 
nem énekeskönyvi énekeket is ajánlani, énekelni adventtől kezdve, a különböző összetételű kórusok számára 
pedig fontos segítség lehet a liturgiába illeszkedő ünnepköri kórusművek ajánlása, közzététele is. 
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Liturgiai téren továbbra is fontos ápolni és fenntartani a kapcsolatot és együttműködést a Romániai Református 
Egyház liturgiai bizottságával, ezért a két bizottság együttes ülésére is sort kell hamarosan keríteni. 
Az adventi-karácsonyi énekek fent említett összeállításától részben függetlenül tovább folyik a teljes 
énekeskönyv megújításának munkája. Ennek most legfontosabb része a ’48-as énekgyűjtemény dicséreteinek 
forrásvizsgálata. Ennek segítségével lehet majd eldönteni, milyen hibákat lehet, illetve kell javítani. Döntés 
született arról is, hogy az eddig összegyűjtött új és bővített énekanyagot a következő hetekben énekeljék és 
nézzék át a bizottság tagjai, hogy a következő – június 14-i – ülés főként ennek az énekanyagnak az áttekintéséről 
szóljon.  
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A ZSINAT HATÁROZATA A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS INTÉZMÉNYFENNTARTÓK 
TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA ORSZÁGOS MONITORING RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRÓL 
(ZS.-62/2016.05.11.) 
 

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata elrendeli a református köznevelési 
intézményfenntartók és intézmények tevékenységének támogatására monitoring rendszer 
kialakítását, melynek működtetésével a Zsinati Oktatási Irodát bízza meg.  

2. A Zsinat felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy a monitoring rendszer eljárásrendjét határozatban 
adja ki. 

3. Előterjesztés határideje 2016. szeptember 30. Felelős: Oktatás Iroda 

 
 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A 2016. ÉVI REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI DÍJAK JELÖLTJEIRŐL   
(ZS.-63/2016.05.11.) 
 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2016. esztendőben a Makkai Sándor-díjat Balogh 
Györgyné nyugalmazott tanárnőnek, Uherkovich Zoltán tanár úrnak és Csomortán Melinda 
óvodavezetőnek, az Imre Sándor-díjat pedig Szűcsné Farkas Zsuzsanna igazgató asszonynak 
adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli magatartásuk elismeréseként. 
 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 



  

19 

 

A ZSINAT HATÁROZATA A 2016. ÉVI DOBOS KÁROLY DÍJ JELÖLTJÉRŐL (ZS.-64/2016.05.11.) 
 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2016-ban a Dobos Károly-díjat Kiss István Alsószuha-
Zádorfalva-Szuhafői lelkipásztornak adományozza gyülekezetét megőrző, építő és példamutató 
emberi-hitbeli magatartása érdemeként. 
 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A 2016. ÉVI DIAKÓNIAI DÍJAK JELÖLTJEIRŐL ÉS A KIÍRÁS MÓDOSÍTÁSRÓL 
(ZS.-65/2016.05.11.) 
 

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2016-ban a Kiss Ferenc-díjat Tóth Tamásné sz. 
Rakottyai Ilona asszonynak, a Juhász Zsófia-díjat pedig Tatai Zsuzsanna asszonynak adományozza 
szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli magatartásuk érdemeként. 

2. A Zsinat a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának 
elismerésére 2006-ban a Zs-109/2006. számú határozatával megalapította a következő díjakat: 
 „Kiss Ferenc Díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai 
szolgálatért, 
 „Juhász Zsófia Díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai 
szolgálatért. 
A Zsinat a díjazottak számának 1-1-főben való maximalizálásával az eredeti határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 
A kitüntetéssel járó díj összege díjazottanként nettó 300.000.- Ft; melynek forrását a közegyházi 
költségvetés biztosítja. 
A kitüntetett személyek száma díjanként 1 fő. 
A Zsinat a díj odaítélésével kapcsolatos előkészítő és végrehajtó feladatokkal megbízza a 
Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodáját és a Diakóniai és Egészségügyi 
Bizottságot. 

 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
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A ZSINAT HATÁROZATA A PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖKSÉG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  
(ZS.-66/2016.05.11.) 
 

A Zsinat a Protestáns Tábori Püspökség 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 
 

 
BESZÁMOLÓ A PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖKSÉG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

 
RÖVID VISSZATEKINTÉS 
Hálaadás van a szívünkben az elmúlt esztendőben átélt megtapasztalásokért, melyekben az Isten békessége, 
irgalma és kegyelme vett körül bennünket.  Krízis helyzetekkel bővelkedő esztendő áll a HM és a MH személyi 
állománya mögött. A déli határainkra zúduló menekült áradat megállítása, valamint a menekültek mielőbbi, 
országon történő átutaztatása érdekében, a honvédség is jelentős szerepet jutott. A viszonylag nyugodt, 
kiegyensúlyozott jelen, már az év elejétől kezdődően egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Tavaly eljutottunk odáig, 
hogy Európa társadalmainak szembe kellett néznie olyan veszélyforrásokkal, amelyekkel eddig nem számolt. 
Óriási erőfeszítések árán sikerült csökkenteni az atomháború fenyegetettséget, helyette azonban kénytelenek 
vagyunk végig nézni Európa átalakulását, a nemzetközi terrorizmus terjedését, az öngyilkos merénylők 
megjelenését, a vallási indíttatású erőszak fellángolását.  
Hazánkban ugyan sikerült a kockázati tényezőket a minimumra redukálni, de a veszély nem múlt el. Katonáink a 
veszélyeztetett határ szakaszokon, mind a mai napig állandó szolgálatot látnak el. Alkalmazkodva az új 
feladathoz. A tábori püspökség állománya, mind a mai napig elrendelt váltásokban a katonák mellett végzik 
lelkészi teendőiket. 
 
SZEMÉLYÜGYEK 
A szeptemberi miniszterváltáson kívül, a PTP-t érintő változás nem történt.  A meglévő állománytáblánk létszám 
kerete nem változott, az továbbra is 10 fő + 1 fő adminisztrátor. (feltöltve) 
 
MISSZIÓK 
Július 10-től Hankóczi Gergely őrnagy Szarajevóban töltött 6 hónapot.  
Augusztus 02-tól Dudás Ferenc főhadnagy került félévre a KFOR kötelékébe.  
Szeptember 22-től Oláh Emil alezredes vonult be központi missziós felkészítésre. 
Befejezett katonai missziók száma: 45, folyamatban: 1 
 
KÜLKAPCSOLATOK 
Február 1-4 között Amszterdamban szervezték meg a NATO vezető Tábori Lelkészek Konferenciáját. 
Szolgálatunkat Nánai László pk. helyettes képviselte. A novemberi Varsóban rendezett protestáns vezetők  
konferenciáján sajnos nem tudtunk részt venni. 
Fontos dolognak tartjuk a nemzetközi kapcsolatokat, és nem szeretnénk kimaradni a közös gondolkodásból, 
szövetségi rendszerből fakadó feladataink probléma megoldásaiból. 
Június  4-9. között megtartottuk éves „zarándok” utunkat. A busznyi katonával Heidelberg városában a Káté 
történetével ismerkedtünk meg közelebbről. Vendéglátóink a kinti magyar gyülekezet lelkipásztora és gyülekezeti 
tagjai voltak.  
 
TOVÁBBKÉPZÉSEK 
Katonai vonatkozásban Budapesten került sor szakmai (elméleti) képzésre, melyek az előírások szerinti kötelező 
tanfolyamok, képzések. Az éves általános alap gyakorlati képzések (éleslövészet, tereptan, 10 km 
menetgyakorlat) pedig Várpalotán, valamint Püspökszilágyin kerültek végrehajtásra, értékelésre. 
A katonák számára kötelező éves egészségügyi, és fizikai állóképesség felméréseken a szolgálat minden tagja 
eredményesen szerepelt. Ez nem tartozik szorosan a képzések sorába, de ennek hiánya automatikusan a 
honvédség állományából való távozást, a szolgálati jogviszony megszüntetését vonja maga után. 
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Minden esztendőben szervezünk teológiai kurzust is, melyeken egy-egy felkért teológiai professzor tart 
körünkben előadást. 2015-ben Mátraházán sikerült a konferencia lebonyolításához helyszínt, ellátást biztosítani.  
Örömteli hírként jelentem, hogy 2015-ben megkezdtük a Ludovika Akadémia épületében, a helyőrségi 
istentiszteleteket. Alkalmainkat minden hónap első vasárnapján tartjuk. 
Szolgálatunkat a továbbiakban is szeretnénk Isten és Elöljáróink előtt felelősséggel hordozni. A katonák napi 
életét mindig nagyban befolyásolták a napi politikai események.  
A folytatódó migráns helyzet, valamint az Ukrajnában zajló események cseppet sem megnyugtatóak. Ebben a 
minősített, feszült helyzetben, a fokozott éberség fenntartása mellett, imádságban hordozzuk a Kárpátaljai 
magyarság próbatételét, nyomorúságát, és az Unió döntéshozóinak a jövőre vonatkozó elgondolását.  
Szövetségi kötelezettségnek eleget téve, tapasztaljuk a pattanásig feszült helyzetet Koszovóban, és Boszniában is, 
amely mélyen érinti a kinn szolgáló katonáinkat, kollegáinkat.  Az értékelő és feladatszabó értekezleteken kiemelt 
pontként szerepel, hogy a tábori lelkész jelenlétére, szolgálatára nagy szükség van. 
Hálaadással kezdtem jelentésemet, azzal is szeretném befejezni, Istennek legyen örök dicsőség a lehetőségért, 
hogy ezen a speciális területen szolgálhatjuk országának épülését. 
A teljes személyi állomány nevében mondok köszönetet mindkét delegáló egyház püspökeinek, zsinatának a 
segítő, támogató együttműködésért. 
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYI TANÁCS 2015. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL (ZS.-67/2016.05.11.) 
 

A Zsinat az Országos Református Gyűjteményi Tanács 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 

 
BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYI TANÁCS 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

 
Az Országos Református Gyűjteményi Tanács országos hatáskörű, adminisztratív jellegű feladatok ellátásával 
foglalkozik. 
Általános helyzet 
Egyházunk gyűjteményei 2015-ben 837 890 860 Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesültek. A 
támogatás folyósításáig a Zsinat biztosította – az előző évek gyakorlata szerint – a gyűjtemények finanszírozását. A 
gyűjtemények szakmai feladataik ellátása mellett (látogatók „kiszolgálása”, gyűjteményi munka, állományrevízió, 
gyarapodás, műtárgyvédelem) számtalan programmal (konferenciák, előadások, rendezvények, kiállítások, 
bemutatók stb.) várják a látogatókat, a munkatársak a tudományos élet területén is jelen vannak (publikációk, 
könyvkiadás, tudományos fokozat megszerzése). A gyűjtemények mindegyikében folyik digitalizálás (speciális kutatói 
adatbázisok stb.).   
Folyamatosan bővül a 2011-ben indított magyarországi egyházi könyvtárak új közös katalógusa és információs 
portálja, az Unitas (www.unitas.hu). A portálon több egyházi könyvtár állományának együttes lekérdezése, egy-egy 
felekezet könyvtárainak vagy egy kiválasztott könyvtár katalógusának kutatása lehetséges.  
Múzeumaink 2015-ben is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája programhoz. 
Gyűjteményeink szakmai kapcsolatot ápolnak mind egyházi, mind világi vonalon, mely építi nemcsak az adott 
szakterületet, de a közművelődést is (lásd a részletes egyházkerületi beszámolókban.). 
Az ORGyT az 1981-es felméréshez készülő adatbázis feltöltését folytatta.  Az ORGyT két munkatársa személyi jellegű 
támogatásban nem részesült.  
Az ORGyT szakmai munkája  

1. Az ORGyT vezetője Kohán Péter megbízottal folytatta az egyházi vagyonleltár elkészítését, a digitálisan 
feldolgozott adatok kereshető, összesíthető formában, adatbázisban történő rögzítését. A tervek szerint 
jövőre zárulnak le a munkálatok, azt követően lehetőség nyílik az adatok lekérdezésére, valamint a meglévő 
adatok frissítésére. A rendszerbe adatot csak az arra jogosult felhasználók vihetnek fel; a már rögzített 
adatokat sem nem módosíthatják, sem meg nem nézhetik. El kell kerülni azonban a dupla adatrögzítést. A 
rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy bármely kérdéshez adandó válasz mellé tetszőleges számú fényképet 
lehessen feltölteni.  

2. A Reformáció 500 munkaprogramot a megválasztott kurátorok folytatják – református részről Kozmácsné 
Fogarasi Zsuzsanna és az ORGyT vezetője. 

3. Az ORGyT az állami támogatás elszámolását koordinálja, összesíti, szöveges beszámolóval juttatja el azt 
szolgálati úton. 

4. Az ORGyT munkatársa pályázatfigyelést végzett, a kiírt lehetőségekről tájékoztatta a gyűjtemények és a 
múzeumok igazgatóit. 

Szakmai kapcsolat - konferencia 
Gyűjteményeink munkatársai részt vesznek mind az egyházi könyvtárosok (EKE), mind az egyházi levéltárosok 
(MELTE) munkájában. 
A gyűjtemények egyes területeinek igazgatói oktatnak vagy az adott egyházkerület teológiáján, vagy állami 
egyetemen (pl. DRHE, DE, ELTE, SRTA, Veszprémi Egyetem). 
A gyűjtemények az állami szakmai szervekkel karöltve figyelnek a jövendő lelkésznemzedék felkészítésére, hogy 
hogyan gondoskodjanak egyházunk gyülekezeti klenódiumairól.  
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Dr. P. Szalay Emőke (Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekció elnöke) vezetésével folyik „A határontúli 
református gyülekezetek tárgyi emlékeinek felmérése” c. program. A MRE Zsinata 1995-ben indította el a határontúli 
református gyülekezetek klenódiumainak összeírását célzó kutatásokat, melynek 2012-ben a 20. kötetének 
megjelentetéséhez adott támogatást az ORGyT.  
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A ZSINAT HATÁROZATA A TÉNYFELTÁRÓ TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL ÉS A 
BIZOTTSÁGI ELNÖK LEMONDÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL (ZS.-68/2016.05.11.) 
 
 
1. A Zsinat a Tényfeltáró Történész Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
2. A Zsinat felkéri a Zsinat Elnökségét, hogy a lemondott bizottsági tagok helyére a személyi 

jelöléseket a Zsinat következő ülésére tegye meg. 
3. A Zsinat megköszöni dr. Horváth Erzsébetnek a Bizottságban végzett több éves alapos és fáradságos 

munkáját, életére és további munkájára Isten gazdag áldását kéri. 
 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 
 
 

BESZÁMOLÓ A TÉNYFELTÁRÓ TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 
A Bizottság a Zsinat által meghatározott témakörben folytatta tovább a 2010-ben megkezdett munkáját.  
 
A 2015-ös novemberi Zsinatnak a Bizottsággal kapcsolatos határozatai a következőkben lettek végrehajtva: 
Boér Zoltán folytatta a kutatást az ÁBTL-ben: fénymásolás, iratátvétel, munkavégzés igazolása. 
A tervezett előkészített interjúk megbízás hiányában nem készülhettek el. 
2016. március 11-én a Zsinat lelkészi elnöke Budapesten a Ráday utcai Püspöki Hivatalba hívta a Bizottság két 
tagját és Földváryné Kiss Rékát, a NEB elnökét, melyről nem készült jegyzőkönyv és az emailes meghívókon sem 
szerepelt a beszélgetés tárgya. 
A TTB vezetője 2016. február 18-19-én részt vett a Pannonhalmán a bencések múltfeltárási szakmai 
konferenciáján. 
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A ZSINAT HATÁROZAT REFORMÁTUS NÉVHASZNÁLAT TÁRGYÁBAN (ZS.-69/2016.05.11.) 
 

1. A Zsinat hozzájárulását adja, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén működő 
Nagybarcai Református Egyházközség (székhelye: 3641 Nagybarca, Kossuth u. 57.) által létrehozott 
Nagybarcai Református Gyülekezetért Alapítvány a „református” jelzőt a nevében használja.   

2. Az így létrehozott alapítvány teljes neve: Nagybarcai Református Gyülekezetért Alapítvány. 
 

 
Budapest, 2016. május 11. 

 
 

Dr. Huszár Pál 
főgondnok, a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 

 
 
 


