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A XIV. Zsinat 2016. november 16-17-i ülésének határozatai

A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK A 2016. MÁJUS 2-TŐL 2016. OKTÓBER 31-IG TERJEDŐ 
IDŐSZAKBAN TETT INTÉZKEDÉSEINEK AZ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 70/2016.11.16.

A Zsinat a Zsinat Elnökségének a Zsinat hatáskörében tett intézkedéseir�l szóló jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi és a tett 
intézkedéseket a maga részér�l meger�síti.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI IV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 71/2016.11.16.

1. A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a gazdálkodásról szóló 2013. évi IV. törvény   
  két olvasatban kerüljön módosításra.
2. A Zsinat a gazdálkodásról szóló 2013. évi IV. törvény 2. § új (8) bekezdését és a végrehajtási utasítás 4. § (1)   bekezdését az 

ülésen elhangzott egyéni indítványban foglalt módosításaival együtt második olvasatban elfogadja. Az  alapítványokra 
vonatkozó részt a Zsinat els� olvasatban elfogadja azzal, hogy a második olvasat a Zsinat 2017. évi tavaszi ülésén kerül 
megtárgyalásra. 

3. A Zsinat elfogadja, hogy a Gazdálkodásról szóló 2013. évi IV. törvény mellékletei a továbbiakban függelékek lesznek. 
Megállapítja, hogy a függelékeket a Zsinati Tanács is módosíthatja.

4. A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 2. § új (8) bekezdésér�l és a Végrehajtási   
utasítás 4.§ (1) bekezdésének módosításáról szóló 2016. évi IV. törvény 2016. november 17-én lép hatályba.

5. A Zsinat az MRE gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvényének 2. § (8) bekezdésér�l és a Végrehajtási utasítás 4. § (1)      
   

 1 .  §  A  M a g y a ro r s z á gi  R e fo r m á t u s  Eg y h á z  M R E  g a zd á l k o d á s á ró l  s zó l ó  tö b b s zö r  m ó d o s í to t t  2 0 1 3 . 
 é v i  I V .  t ö r v é n y  2 .  §  ú j  ( 8 )  b e k e z d é s é n e k  s z ö v e g é t  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t  á l l a p í t j a  m e g :

 
2. § (8) A kizárólag hitéleti bevételekb�l gazdálkodó egyházi jogi személyek gazdálkodására a pénzforgalmi szemlélet 

 érvényes. A könyvvezetésre, bizonylatolásra vonatkozó kötelezettségeiknek egyszeres könyvvitellel tehetnek eleget.

 2. § A végrehajtási utasítás (Vhu) 4. § (1) bekezdése � az egyéb szövegrészek módosítása nélkül � a következ� szövegrésszel 
egészül ki: A kizárólag hitéleti bevételekb�l gazdálkodó egyházi jogi személy a naptári évr�l a naptári év utolsó napjával 
egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszer�sített beszámolót készít, melynek formáját és tartalmát jelen törvény 
függeléke határozza meg.

 3. § Jelen törvény 2016. november 17-én lép hatályba. Megállapította a Magyarországi Református Egyház 2016. november 
16-én megnyílt XIV. Zsinatának 6. ülésszaka a ZS. - 71/2016.11.16. sz. határozatával.

Budapest, 2016. november 16.

bekezdésének módosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

2016. ÉVI IV. TÖRVÉNY
AZ MRE GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI IV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI I. TÖRVÉNY 85. §-a MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 72/2016.11.16.

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

2. A Zsinat az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény 85. §-ának módosítását az ülésen elfogadott módosításokkal  
els� olvasatként elfogadja és felkéri a Jogi Bizottságot, hogy a Zsinat következ�, 2017. évi tavaszi ülésére a törvény 
szövegét a módosított szöveg összhangba hozatalához szükséges kiigazításokkal készítse el�.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZEINEK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS 
NYUGDÍJINTÉZETÉRŐL SZÓLÓ 2002. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
.

A Zsinat els� olvasatban elfogadja az el�terjesztést és úgy határoz, hogy a Jogi Bizottság tárgyalja meg a tervezetet és javaslatát 
terjessze a Zsinat 2017.  évi tavaszi ülése elé, hogy a Zsinat következ� ülésén azt érdemi vitára lehessen bocsátani.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK TANÁCSKOZÁSI 
SZABÁLYZATÁNAK ÉS ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 74/2016.11.16.

1. A Tanácskozási Szabályzat módosítását a Zsinat 2016. november 16. napján fogadta el. A Tanácskozási Szabályzat   
módosítása elfogadásával egyidej�leg hatályba lép.

2. A Zsinat Tanácskozási Szabályzata az el�terjesztésben foglalt módosításokkal és az egyéni módosító indítványban 
foglaltakkal együtt az alábbiak szerint módosul:

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK
TANÁCSKOZÁSI SZABÁLYZATA ÉS ÜGYRENDJE

5. §

(1)  A Zsinat ülésére szóló meghívót az ülésnap el�tt legalább 30 nappal a f�bb tárgysorozati pontok megjelölésével és az  
indítványok beadási határidejének közlésével kell megküldeni a Zsinat tagjainak.

(2)  A szakbizottságokat az ülés el�tt legalább 3 héttel össze kell hívni a tárgysorozati pontok megtárgyalására.

(3) A törvényjavaslatokat legkés�bb az ülésnap el�tt 15 nappal, az ülésen tárgyalandó egyéb anyagokat legkés�bb az ülés el�tti 
8. napon kell a zsinati tagok részére elektronikusan elérhet�vé tenni. Egyidej�leg fel kell hívni a �gyelmet a módosító 
javaslatok el�terjesztésének határidejére.

21. §

(6)  Szavazategyenl�ség esetén választásnál sorshúzás dönt, minden egyéb esetben  � amennyiben a választás eredménytelen � ,  
a szavazást meg kell ismételni.

 

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

Dr. Huszár Pál s.k.
f�gondnok, a Zsinat világi elnöke

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

Dr. Huszár Pál s.k.
f�gondnok, a Zsinat világi elnöke

30. szám2016. új folyam (LXVIII.)REFORMÁTUS EGYHÁZ2

ZS. - 73/2016.11.16



       24. §

(1)  A törvényeket a Református Egyház cím� hivatalos lapban meg kell jelentetni és a Reformátusok Lapjában ismertetni.

(2)  A hatályba lépésre vonatkozóan minden törvényben külön kell intézkedni.

(3)  A zsinati határozatokat és intézkedéseket a Református Egyház cím� hivatalos lapban kell megjelentetni, és a Reformátusok 
Lapjában ismertetni.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ A LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS 
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI I. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ZS. - 75/2016.11.16.

1. A Zsinat elfogadja, hogy a Zsinat Tanácskozási Szabályzata 17. §-a értelmében a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 
2013. évi I. törvény két olvasatban kerüljön módosításra.

2. A Zsinat a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvényt az ülésen elhangzott módosításokkal együtt els� 
olvasatként elfogadja, és kéri a Jogi Bizottságot, hogy tárgyalja meg a jelenlegi törvényjavaslat szövegét és második 
olvasatként a Zsinat következ�, 2017. évi tavaszi ülésére terjessze el�.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ 
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL
ZS. - 76/2016.11.16.

A Zsinat elfogadja a Jogi Bizottság javaslatát és felkéri a Zsinat Elnökségét a közegyházi intézmények bels� ellen�rzési rendszerének 
kiépítésére.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS FORDÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 77/2016.11.16.

1. A Zsinat köszönetet mond a II. Helvét Hitvallás fordítójának, dr. Buzogány Dezs� professzor úrnak, lektorának, dr. Szabó István 
püspök úrnak és a fordítás ellen�rzésével megbízott bizottságnak a munkájáért.

2. A Zsinat elfogadja, hogy a II. Helvét Hitvallás átdolgozott szövege a Magyar Református Egyház egységesen használt szöveg� 
hitvallása legyen.

Budapest, 2016. november 16.
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A ZSINAT HATÁROZATA A ZSINAT ÉS A ZSINATI TANÁCS 2017. ÉVI ÜLÉSEINEK ÜTEMEZÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 78/2016.11.16.

Február 22. (szerda)   Zsinati Tanács ülése 
Május 17. (szerda)    Zsinati Tanács ülése 
Május 23-24. (kedd-szerda)   Zsinati ülés
Június 24-25. (szombat-vasárnap)  Debrecen, Jubileumi Zsinat
November 22-23. (szerda-csütörtök)  Zsinati ülés 
December 13. (szerda)   Zsinati Tanács ülése

A Zsinat elfogadja a Zsinat és a Zsinati Tanács 2017. évi üléseinek ütemezését azzal, hogy szükség szerint  további  zsinati  tanácsi  
ülések  hívhatók össze az év folyamán.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ TESTVÉREINK BEFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁLLÁSFOGLALÁS 
TÁRGYÁBAN
ZS. - 79/2016.11.16.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadja a fogyatékossággal él� testvéreink befogadásáról szóló  állásfoglalást 
és azt intézményeknek és gyülekezeteknek tanulmányozásra, valamint missziói programjukba való beépítésre ajánlja.

2. A Zsinat úgy határoz, hogy az állásfoglalás a Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönyében és a reformatus.hu  
oldalon is megjelenjen.

 

Állásfoglalás
fogyatékossággal élő testvéreink befogadásáról

Krisztus a jöv�, fogyatékossággal él� testvéreinkkel együtt követjük �t!

Hisszük, hogy Isten minden embert a saját képmására teremtett (1Móz 1,2; 1Móz 1,31). A Biblia úgy ábrázolja az embert, mint aki 
törékeny, sérülékeny, kiszolgáltatott lény, de olyan teremtmény, akivel Isten tör�dik. Az Istent�l teremtett emberekként Isten védelme 
és oltalma alatt állunk (Róm 8,31). Emberi állapotunk Isten színe el�tt � minden látszólagos különbség ellenére � nem különbözik 
abban, hogy mindnyájan vétkeztünk (Róm 3,10-12). Isten el�tti legnagyobb fogyatkozásunk és legnagyobb akadályoztatásunk b�nös 
voltunk: b�nökkel a hátunk mögött és b�nökt�l veszélyeztetetten élünk, mindnyájan szükséget látunk, sz�kölködünk Isten nélkül, 
még ha esetleg luxuskörülmények között élünk is. Mindannyiunknak vannak fogyatkozásai, mert ajkunk néma megszólítani a 
szenved� felebarátot, fülünk süket meghallani embertársunk panaszát, szemünk vak meglátni a nyomorult szenvedését. Valljuk mi is: 
�Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dics�ségének� (Róm 3,23). 
   Felismertük, hogy mindnyájan � az egészséges ember, a még nem fogyatékos személy, a fogyatékossággal él� felebarát és a 
valamilyen képességében akadályoztatott ember � Isten kegyelmére szorulunk. Mindnyájan csak Jézus Krisztus által leszünk igaz 
emberekké. Ez a közös nevez�, Isten pedig változatlanul megment� szeretetével és evangéliumával közeledik hozzánk, emberekhez, 
mert � minden embert � akár fogyatékossággal él, akár nem � szeret, és terve van az életével, hogy az � szent neve dics�ségére éljünk, 
és egyszülött Fiát kiábrázoljuk életünkkel.
     Valljuk, hogy �Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor b�nösök voltunk� (Róm 
5,8). Isten megváltó tervét személyválogatás nélkül minden emberért � akár fogyatékos személy, akár nem � végrehajtotta Jézus 
Krisztusban.
    Felismertük, hogy a beteg, a szenved�, a fogyatékos ember feltétlen elfogadásában mutathatjuk meg már most Isten országának 
jelét. A keresztyén gyülekezetnek a Krisztusban már megjelent és az üdvösségben majd tökéletesen kiteljesed� Isten országát kell 
visszatükröznie, ahol nincs többé ép ember és sérült ember, hanem minden mindenekben Krisztus. Éppen ezért Krisztus gyülekezete a 
fogyatékos személyeknek olyan életteret biztosít, amelyben a gyülekezet tagjai nem teljesítményük szerint ítélik és értékelik �ket és 
életüket, hanem a Krisztus-követés értelmében, amely a felebarát feltétlen elfogadásában, a betegek, fogyatékos emberek és 
szenved�k melletti önzetlen kiállásban valósul meg.
    Valljuk: Isten akarata, hogy a gyülekezet közösségébe befogadjuk fogyatékossággal él� testvéreinket (Mt 25,35). És így alkosson 
minden ember, akár fogyatékossággal él, akár nem, egy testet: Krisztus testét (1Kor 12,27). Minden embert, akár fogyatékossággal él�, 
akár nem, tanítvánnyá kell tenni. (Mt 28,19) Nincs külön útja a keskeny úton a fogyatékos embereknek és a nem fogyatékos 
embereknek. Egy szívet és egy utat adott nekünk a mi mennyei Atyánk (Jer 32,39). Minden embernek vannak, akár fogyatékos, akár 
nem, lelki ajándékai és természetes képességei, melyekkel Istent dics�íti és szolgálhatja: �Mert ahogy egy testnek sok tagja van, de nem 
minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk 
adatott kegyelem szerint különböz� ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is�� (Róm 12,4-6). �Egy gyülekezet sem lehet meg 
fogyatékosok nélkül, ahol a fogyatékosok hiányoznak a gyülekezetb�l, ott a gyülekezet fogyatékos� (Juhász Zsó�a).
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    Felismertük, hogy a gyülekezet azzal mutatja meg befogadó szeretetét, hogy minden elérhet� eszközzel (tanítás, tájékoztatás, 
felvilágosítás, technikai segédeszköz, technikai feltételék megteremtése) elhárítja a küls� és bels� akadályokat az Ige befogadása el�l. 
Ezzel ráirányítja a �gyelmet az esélyegyenl�ség és az akadálymentesség isteni dimenziójára.
Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus embert felemel� szeretete az alapja és táplálója azoknak a min�ségi kapcsolatoknak, amelyek a 
fogyatékos embereknek és a nem fogyatékos embereknek kedvet adnak az élethez. Ez a Krisztus-követés áldássá válik ebben a 
világban.

�Jövel teremt� Szentlélek,
és híveiddel légy vélek!�

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A 2017. ÉVI TERVEZETT REFORMÁCIÓI ÜNNEPSÉGEKRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 80/2016.11.16.

A Zsinat a 2017. évi tervezett reformációi ünnepségekr�l szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2016. november 16.

A ZSINAT HATÁROZATA A CSILLAGPONT IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉRŐL
ZS. - 81/2016.11.17.

A Zsinat a 2017. évi Csillagpont I�úsági Találkozó megrendezésér�l szóló el�terjesztést elfogadja, meger�sítve, hogy a  2017. évi 
Csillagpont I�úsági Találkozó helyszíne és id�pontja: Debrecen, 2017. július 25-29.

Budapest, 2016. november 17.

A ZSINAT HATÁROZATA A BALATONSZÁRSZÓI SDG KONFERENCIA KÖZPONT 5 ESZTENDEJÉRŐL SZÓLÓ 
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
ZS. - 82/2016.11.17.

A Zsinat a balatonszárszói SDG Konferencia Központ elmúlt 5 esztendejér�l szóló beszámolót elfogadja, egyben felkéri a Zsinati  
Tanácsot a beszámolóban foglalt kérdések üzemeltet�vel is történ� végigtárgyalására.

Budapest, 2016. november 17.

A ZSINAT HATÁROZATA OLÁH MIKLÓS EMLÉKÉNEK MEGÖRÖKÍTÉSÉRŐL
ZS. - 83/2016.11.17.

1. A Zsinat Oláh Miklós hitvalló életét és mártíromságát határozatában örökíti meg, és egyidej�leg szorgalmazza Oláh Miklós 
sírjának védetté nyilvánítását.

2. A Zsinat szeretettel ajánlja református oktatási intézményeink �gyelmébe az Oláh Miklós példamutató életét bemutató 
kiadványt, amely �Felvirrad még Magyarországra! - Oláh Miklós élt 21 évet� címmel jelent meg a Lévay József 
Közm�vel�dési Egyesület kiadásában.

Budapest, 2016. november 17.
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A ZSINAT HATÁROZATA A 2017. ÉVI KÖTELEZŐ PERSELYADOMÁNY KEDVEZMÉNYEZETTJÉRŐL
ZS. - 84/2016.11.17.

Az Zsinat Elnökségi Tanácsa 2016. október 12-i ülésen való megállapodása értelmében javasolja a Zsinatnak, hogy a 2017. évi október 
utolsó vasárnapi perselyadomány gy�jtése a Nyíregyháza-Örökösföldi Egyházközség (Tiszántúli Református Egyházkerület) új 
temploma építésére legyen meghirdetve.

Budapest, 2016. november 17.

A ZSINAT HATÁROZATA LEMONDÁS MIATT MEGÜRESEDETT ZSINATI BÍRÓI ÉS KÜLÜGYI ÉS ÖKUMENIKUS 
BIZOTTSÁGI TISZTSÉGRE TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSRÓL
ZS. - 85/2016.11.17.

1. A választás eredményeként 71 igen 2 nem szavazattal a Zsinat Bukáné Zakar Zsuzsanna 
 (Tiszántúli Református Egyházkerület) lelkipásztor asszonyt választotta meg a Zsinati Bíróság tagjának.
2. A választás eredményeként 74 igen 1 nem szavazattal a Zsinat Darvas Szilárd Levente (Tiszáninneni Református 

Egyházkerület) lelkipásztort választotta meg a Külügyi és Ökumenikus Bizottság tagjának.

Budapest, 2016. november 17.

A ZSINAT HATÁROZATA A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 
KIJELÖLÉSE TÁRGYÁBAN
ZS. - 86/2016.11.17.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata határozatában a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány alapító   
okiratát az alábbiak szerint módosítja: a kuratórium tagjai 2022. december 31-ig terjed� id�re dr. Kálmán Csaba, Kiss Péter, 
Oláh István és Veres Sándor.

2.  Az Alapítvány felügyel� szervének tagjai 2021. február 28-ig terjed� id�re kerülnek kinevezésre.
3. A Zsinat felhatalmazza a Zsinati Tanácsot, hogy a Zsinat helyett és nevében eljárva legkés�bb 2016. december 31-ig bízza 

meg a kuratórium 5. tagját, valamint döntsön a kuratórium elnökének személyér�l.

Budapest, 2016. november 17.

A ZSINAT HATÁROZATA A „REFORMÁCIÓ GYERMEKEI” PROGRAMHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL
ZS. - 87/2016.11.17.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata hálás szívvel tekint a kárpátaljai testvérek kezdeményezésére és csatlakozik a  �Reformáció 
gyermekei� programhoz, kifejezve ezzel, hogy a Magyar Református Egyház jöv�je érdekében a gyermekvállalás támogatása 
Egyházunk alapvet� érdeke és hitbéli kötelessége. Felkéri a Zsinat és az egyházkerületek elnökségét, hogy  gyermekvállalásra bátorító 
programot dolgozzon ki, és gondoskodjon arról, hogy a gyülekezetek megkapják a program végrehajtásához szükséges támogatást.

Budapest, 2016. november 17.
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