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,,Azokbanaz Ld&<ben"
Lukd,cseuangdliurna2. r6.sz7. uers

Az iinnepeknek ki.ikin<is eml6keztet6 ereje van.
Unnepkor nemcsak annyi trirt6nik, hogy megism6tl6dik az eml,6kez6s,s m6r tfrl is vagyunk rajta.
Kar6csonynak megjobbit6 6s megszentel6 hatalma
van az 6letiinkben. At6ljiik, hogy v6ltoznunk kell,
m6smilyenn6 keII lenniink. Erre utal az evang6lista
megjegyz6seis: ,,azokbana napokban".
Lehet, hogy ez csak annyit
tesz: amikor J6zus sziiletett.
Eml6keztink 16, s ez6rt
Kardcsony nem m6s, mint
eml6ktinnep. Ne becsiiljtk
ezt al6! J6, ha igy is tudjuk
kar6csonyt iinnepelni, hiszere ez az els6 l6p6s az
tinnep l6nyege fel6. Az
megjegyz6se
evang6lista
azonban igen szorosankapcsol6dik J6zus sziilet6s6hez.
,,Azokban a napokban",
ak6rcsak a mi napjainkban,
sok minden ttirt6nt: azokban
a napokban adott parancsot a csilszLr a n6psz6ml6l6sia, azokban a napokban indult el M6ria 6s J6zsef
Betlehembe, azokban a napokban tany6ztak kint a
pdsztorok a mez6n. Mely napokban?
J6zus
sztilet6s6nek napjaiban. Azok a napok J6,zus
sziilet6s6nek napjai, tehdt azok a napok J6zus napjai.
Akar6csony ez6rt nem csup6n az iinnepl6s ideje, nemcsak a megnyugv6s ideje, nemcsak a csal6dok
egyestil6s6gekaz ideje. Kardcsony 6s napjai: J6zus
napjai, azO szilet6s6neknapjai.
,,Azokban a napokban" - iW haszn6ij6k ezt a kifejez6st a Szabadit6tv6r6 pr6f6ci6k is. De n6luk ez nem
a mriltat, hanem a jriv6t jelenti. A pr6f6t6k a

szabadul6s, a megv6lt6s idej616l jrivendtilnek. S
Kar6csonyban Isten ig6retei teljesednek be, Az
evang6listaJ6zus sziilet6s6nekidej6t ehhez a pr6f6tai
kifejez6shezkriti. Ama napokban ad azUr szabadit6t,
sz(iz szilfiat, gyermek adatik, akinek a v6ll6n uralom
lesz, aki a B6kess6gFejedelme, eljrin Imm6nuel. Ama
napokbanmegv6lt azUr szenved6szoig6ja.Ezt olvassuk a pr6f6t6kndl. 6s igy is
van. Nem eml6kid6 a kar6csony, hanem az iidvriss6g
ideje. A pr6f6t6k r6lunk is
besz6lnek.mert a mi 6letiink
v6r megv6lt6sra.Azok, akik
a hal6l 6rny6ka fcildj6n jdrnak, l6tnak nagy vil6gossSgot, mondja a pr6f6ta. Es
ezek mi vagyunk. Akik m6rnyomom6r cisszeroskadnak
nis6guk terhe alatt, Hegv6lt6t 6s szabadit6t kapnak.
Es mi vagyunk, akik m6rm6r iisszeroskadunk.
Az iinnep szents6geolyan er6, mely arra k6sztet,hogy
viltozzunk meg, J6zus Isten szeretet6t vitte teijess6gre sz6munkra.A kar6csonynak egykori ideje ebbena
szeretetbenlesz a mi id6nkk6. Tiszta sziwel kiv6nom,
hogy ez legyen val6silggdmostani kar6csonyunkban: a
szolgSlatokban,gyrilekezeteinkben,a csal6dokboldog
az iinnep szents6g6nek megtaelcsendesed6s6ben,
pasztal6s6ban.A p6sztorok napjai, a b6lcsek napjai
legyenek a ti napjaitok. J6zus ideje legyen a ti id6tdk.
Adja Isten, hogy 6t6ljtik ezl. Aki egykor sztiletett,
most is veliink van, megrijit, megelevenit, szent 6letre,
rirrik boldogsdgrahiv.
Dr. Szab6Istv6n
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Az elmflt id6szak fontosabbesem6nyei
A tavaszi krizgy6l6s6ta m6jus 19-6n,jrinius 24'6n,
szeptember16-6n 6s november 15-6nvolt esperesigondnoki 6rtekezlet
- M6jus 7 - nyugdijas lelk6szek tal6lkoz6ja a R6day
diszteremben
- Jrilius 5-6n iktatta be a piisptik rir Agyag6si Istv6nt
esperesihivatal6ba a V6rtesaljai Egyh6zmegy6ben
Egyh6zkertilettink sz6kh6ziban talAlkozott jrllius
8-9-6n a 64 magyar reformStus egyhdzmegye
kuldritts6ge,a Gener6lis Konvent
- Jrilius 29-augusztus 13 ktiztjtt tartotta talillkoz6jdt
a Reform6tus Vil6gsz<ivets6gGh5na f6v6ros6ban,
Accr6ban.A MRE ktld<itts6g6t Szab6 Istv6n piispcikvezette.
Szeptember24-6n a R6day utcai sz6khdzbanhol'
land-magyar testv6rgytilekezeti taI6lkoz6ra kerult
sor, amelyet magyar r6szr6 Szab6 Jirlia baracskisapostag-mezlfalvar lelk6sz 6s f6rje, Gerard
Hofman, valamint Kocsev Mikl6s balatonsz6rsz6i
6s Harkai Ferenc6rdi lelk6szszewezett.
Szab6Istv6n ptisp<ikiu okt6ber 6. 6s 15. ktizdtt D6lKore6ban tett l6togat6st a PROK (Presbyterian
Church in the Republic of Korea) meghivSsara
Keriiiettink SAPARD-p6lyAzatai ktiziil 3 nyert
t6mogat6st:T6szeg,Kunszentmikl6s 6s Orgov6ny.
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A Kecshemdt-Katonatelepitetnplomot december s-dn szenteLtiihfeL
A Rdday utcai internd.tus fehijitott 4ptilete

-

T\.rdatjuk az (trintettekkel, hogy okt6ber I5'6t61 a
Hal6sztelki Reform6tus Kert6szeti Szakiskola 6s
Gimn6ziumot Bocskai Istv6n Reform6tus
Kdz6piskol6nakhivj6k

Amir6l el6re tudunk:
- 2005.janu6r 1-t6l Nagyk6rrjscinism6t egyetlenreform6tus egyh|zkozs6glesz, k6t lelkip6sztori 6ll6ssal.
- LELKESZTALALKOZO! -janu6r 10-6nh6tf6n, 10.00
6rdL6I.T6m6ja a 2004-es6v misszi6i tapasztalatai
6s a 2005-cis6v tervei
T6j6koztat6sul:
- 2004-bendecember23. 6s 31. kriztitt z6rva tart mind
a piispriki hivatal, mind a zsinati iroda. December
27-22-6ncsak iigyelet lesz a hivatalban.
- A kovetkez6 kiizgyiillst e az anyagokat m 6r e-mailen
kiildjiik azoknak, akiknek megkaptuk az e-mail
cim6t. Ez6rt kiiltinrisen is k6rjtk, hogy az esetleges
v6ltoz6sokal jelezz6k a prispdki hivatalnak!
Ktiszriniiik.

Dijd,tadd.s
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F6tiszteletff E gyhizkeriileti

Kiizgyff 16s!

Nemr6giben olvastuk a Filemonhoz irt levelet a bibliaolvas6
kalauz szerint. P6l apostol itt a szriktitt rabszolg6b6lkereszty6nn6 lett On6zimus 6rdek6ben ktizbej6rva, k6r6s6t t<ibbek
kiiz<itt igy indokolja: az6rt is k6rlek, 6s nem parancsolok
neked, hogy ne k6nyszerb6l,hanem szabad akaratb6l tedd
meg ezt a j6t (Filemon 14.v.).Az ij forditils k6szit6i - tal6n
az |vszizados teol6giai vitatkoz6st is sz6mba v6ve - m6r igy
forditj6k ezt a szakaszt: "cink6nt". Nyilv6n helyes ez a korrekci6, de a K6roli-fordit6s is j6, hiszen mindegyik megold6s
azt igyekszik kifejezni, amit az eredetit figyelembe v6ve igen
neh6z egy sz6val megoldani. 5z6 szerint ugyanis csak igen
"ne fgy tedd meg ezt a j6t,,
neh6zkesenlehet itt forditani:
ad6dik, hanem
k6nyszerit6sb6l
mint ami v6gzetszer(iktils6
mint ami l6nyegedb61,magilt6l 6rtet6d6en fakad". (Az itt
szerepl6 sz6t Plat6n magyardzza igy.) De h6t fakadhat-e
l6nyegtinkb6l j6? Az apostol nyilv6n nem a megromlott
emberi term6szet lehet6s6g6r61sz6l, hanem a krisztusi
emberr6l, akit a Szent L6lek fjj6sziilt Isten j6, kedves 6s
trik6letes akar ata megvizsg6l6s6r a, meg6rt6s6re6s megcselekv6s6re.
Ne k6nyszerb6l, hanem <jnk6nt, szabad akaratb6l, l6nyegb6'l ad6d6an. Hadd legyen ez a mi mostani kcizgyiil6stink
minden t6rgyal6si pontj6n, vit6j6n 6s dcint6s6n 6that6
lelki.iletiink, mert mindent megel6z6en,s mint l6tni fogjuk:
ezer gondunk ktizepette is elodizhatatlan szriks6gtink van
erre a bel6t6sra. Ervel6semetigyekszemh6t magam is az
apostol6hoz igazitani, s benneteket 6s rajtatok keresztril a
kiild6 testtileteket 6s gyulekezeteket is k6rni: ha a krisztusi
j6 megcselekv6s6neklehet6s6g6hez 6tkezink, arra ne
k6nyszerb6l, hanem Krisztus gyermekeinek kir6lyi szabadal k6sztessiik magunkat.
sdg6lv
L. Engedtess6k meg ez6rt, hogy szok6sost6l elt6r6en
el6szor azokr6l a bels6, szellemi-lelki gondjainkr6l sz6ljak,
melyek r6szben k<izvetlen szem6lyes tapasztalatokat is
jelentenek, r6szben pedig az esperesi jelent6sekb6l 6s a
bizotts6gi anyagokb6l t6rulnak fel. Valamennyi egyh6zmegyei jelent6s b6s6ggel sorolja ezeket a gondjainkat, most
mindegyikb6l csak azt emelem ki, amelyik,abban rnsrk6nsan, er6sebbhangsirllyal sz6l. Budapest-Eszakr6ljelzi a
megyei jelent6s k6t lelkip6sztor 6ll6scser6jeilletve szolgillatr6l val6 lemond6sa nyom6n felvet6d6 k6rd6seket. Mindk6t
tcirt6net egyfajta esettanulm6ny is lehetne, mert benniik
r6szben a lelkip6sztorok szolg6lat6nak ellehetetlentil6s6r6l,
illetve bels6, lelki kiuresed6sr6'I is sz6 van, s amilyen becsiiletes egTT'lszta konzekvenci6k levon6sa, olyan riaszt6
annak megsejt6se,hogy sz6mos szolgat6rsunk kiiszktjdik
ugyanilyen tipusri gondokkal: t'eh|t azzal, hogy gyr.ilekezet6ben elvesztek a szolg6lat5hoz sziiks6gesbizalmi l6gk<ir
oly fontos felt6telei, vagy azzal, hogy saj6t bels6 k6sztet6se
megcsappant. Igen-igen szriks6ges lenne rendszeres
lelkigondoz6i szolg6lat be6llit6sa, 6s annak kcizakarattal
val6 elfogad6sa, f6lret6ve minden biiszkes6get 6s rosszul
6rtelmezett szem6rmess6get,hiszen hitelvileg is aligha feldolgozhat6, hogy az egyik esetben a vocatio extern6t
foganatosit6 gyrilekezet vonja meg a bizalmat, a m6sik esetben pedig a vocatio intern6t nyilv6nitja semmisnek a szolg6latt6l visszal6p6 lelkip6sztor. Mindk6t eset arra figyelmeztet, hogy elhiv6sunk nem valami szellemi rejtekzugban
lebeg6 trinem6ny, hanem konkr6t 6s sokszor rettenetesen
neh6z 6letval6s6gokba beilgyazott kiildet6s. E helyt kell
sz6lnom - mert hosszri t6von idetart'ozik - a lelkip6sztork6pz6s hat6vesre b6vit6s6nek bonyodalmair6l. Nem is

annyira az ennek hivatalosit6sa sor6n t6madt neh6zs6gek
az 6rdekesek, hanem a hatod6vet v6llal6 hallgat6k n6melyik6nek hozz66ll6sa6s magatart6sa. A hatod6vesekk6pz6si
6s felk6szit6si munk6j6ra v6llalkoz6 lelkip6sztoraink n6meIyike keserfi tapasztalatokat szerzett, m|r azel6tt, hogy a
hozz6 kikr.ild<itt hatod6ves t6nylegesen megjelent volna
gyakorlati tanulmdnyai helyszin6n. F6lelmetes szakad6kok
t6rultak fel erktilcs 6s tanfegyelem tekintet6ben. Ezt 16tv6n,
nem neh6z megtal6lnunk az ok6t annak sem, hogy mi6rt
esik ki megannyi fiatal, p6lyakezd6 lelk6szrink a szolg6latb6I, vagy mi6rt nem v6llalkozik fi egy6ltal6n. Ez6rt is,
egyre er6sebb az a meggy6z6d6sem,hogy a gyakorlati 6v
bevezet6s6vel tal6n az utols6 6r6ban sikertilt egy olyan
elemet be6pitenr.ink Ielklszk6pz6srinkbe, mely nagyobb
megrendtil6sek n6lkril teszi lehet6v6 a t6nyleges lelkip6sztori 6lettel 6s annak nem kcinny(i k<ivetelm6nyeivel val6
szembesul6st.
2. fszakpest jelent6se r6szletesen kit6r az egyhilztags|gunk krir6ben is mutatkoz6 srilyos probl6m6ra a hilzass{g
int6zm6nye tekintet6ben. Az orszilgosan eldivatoz6 egyutt6l6s mint olyan igen komoly erktilcsi, egyhdzfegyelmi
k6rd6seket vet fel. Katek6zistink 6s hitoktat6sunk hallatlan
gyenges6g6tmutatja, hogy imm6r olyan fiatalok kopogtatnak be inozzilnk gyermektik keresztel6s6t k6rve, akik nem
6lnek tcirv6nyes h6zass6gban 6s nem akarnak abban 6lni,
arr6l mdr nem is besz6lve,hogy az irasztal{hoz is oda6llnak
a szcivets6gszent jegyeinek kiszolg6ltat6sakor. M6g presbiter is eset6ben bek<ivetkezett ilyen srilyos fejlem6ny'
Mindaddig, amig a tavaszon kibocs6tott zsinati tanit6s,
vagyis egyh6zunknak a kereszty6n h6zassSg tekintet6ben
kifejtett 6ll6sfoglal6sa nem b6vil azzal, hogy ennek
kcivetkezm6nyeit a gyrilekezeti munk6ban is 6rv6nyre juttatjuk, s mindaddig, mig egyh6zunklelk6szi 6s nem lelk6szi
tiszts6gvisel6i,jelesil a p6sztorok 6s presbiterek sz6mos
helyen zltzavaros libertinizmust k6pviselnek, megoldhatatIan csapdahelyzetekbekeriiliink. Az egyik gytilekezet tal6n
fgy oldja meg a dolgot, hogy a k6kem6ny rigorizmussal nyilv6nit egyhilztagnak b6rkit is, s a ttibbiekr6l m6g nyilv6ntart6s6ban sem vesz tudom6st: a p6sztori 6s gyrilekezeti
munk6t r6juk nem terjeszti ki, kiz6r6lag a t6rit6 misszi6
c6lj6nak tekinti 6ket mindenki m6ssal egyiitt. A m6sik
gyrilekezet pedig rigy oldja ezt meg, hogy a s6kramentumok
kiszolg6ltat6s6t semmilyen felt6telhez nem koti, hanem
ellenkez6leg, azokban l6tja az egyhdzhoz tattozils garanci6it.
Egyik sem reform6tus megold6s, mert az egyik tcirv6nyesked6s, a m6sik meg mer6 sakramentalizmus. Mindaz6ltal
nyilv6nval6, hogy a h6zass6g int6zm6nye oly m6rt6kben
megrendrilt, hogy azzal imm6r mint eg6sz egyh6zunkat
m6lyen 6that6, sirlyos vrils6gtrinettel kell foglalkoznunk. Ha
mindehhezhozz6vesszuk,hogy a 27. szdzadelej6rehozz6nk is
meg6rkezett a hiperfogyaszt6i t6rsadalom legrijabb idiotizmusa, a szinglikultrira, a veszedelemcsak m6g nagyobb.A
szinglikultirra a kciz6pkoriszerzetess6gcinikus par6di6ja: itt
a mag6noss6gotnem az Isten orszilg66fi v6llalja valaki,
hanem csak az6rt, hogy javait 6s fogyaszt6si6lvezeteitsenkivel ne kelljen megosztania.
3. B6cs-Kiskun ezeket is figyelembe v6ve besz6l hagyA kifejez6smegrendit6ental6l6, 6s egyom6ny-szakad6sr6l.
ben felveti azt a k6rd6st is, hogy vajon val6ban teljesen
szemben6zttink-e azzaI, milyen korban 6ltink. Lehet, hogy
m6g mindig valamif6le t9. szlzadi romantik6val szeml6ljrik
n6ptinket, mely azonban m6r gytikereit6l, hagyom6nyait6l
elszakadva egy teljesen m6s szerkeszt6sii vil6gban 61,
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s mi az 6 felkenet6s6nekr6szeseivagy'unk,akkor tiszteiben is
nagyr6szt t'alfunhozzdis igazodva? S lehet, hogy szolgat5r'
pr6f6tak6nt bizonys6gt6telre,papk6nt 6letiink
r6szesed.r.ink:
sz6mtacinfelad6s
az
,ui]trk b"1.6 6s csendesrezign6lts6ga,
6s kir6lyk6nt arra, hogy a ktizd6 egyhilz
odasz6n6s6ra,
h516s
iu" uptO, de veszedelmet iejtet6 .mozzanata r6szben azt
biin, k6rhozat 6s iirdtig ellen'
harcoljunk
tagjaik6nt
igazdn
nekunk
*"tutj", hogy s6rt6ddttek vagyunk 9r1e -a
"l* fi"au"#civiliz6ci6s fejlem6nyre? Sztics Ferenc rektor
5. Tolna hosszabbanrd6zrka gyiilekezetek6tmin6sit6s6nek
"em srfinik meg irjra 6s (rjra hangoztatni, hogy lassan m6rmellett. A kor6bbi kdzgvdl6senis refer6ltam err6l
probl6m6ja
*a" ,eti*:"f. u 1rid6hltor-irt lev6l hires ig6j6t ilvet6nm6d:
M6g egyszer 6s rcividen-megism6tlem:a
probl6m6r6l.
a
keressiik'
mfltat
a
hanem
"i".. iii'-"radand6 v6rosunk,
teittiletek csak akkor tudnak szab6lyozotegyhilzi
fokozatos
Ezen nvilv6n nem azt 6rti, hogy a mirltat v6gk6pp el kell
<ink6nybis elkeriilve rendszeressegitmindei-esetleges
tan,
a
jelens6gsorozat,
amit
uinlfn." 6pp"tt nem, hiszen, az a
gyi'ilekezeteknek,ha a sziiks6ges
*eger6tlenedett
a
adni
s6get
B6cs-Kiskuni jelent6s hagyom6ny-szakad6snaknevez, az
a misszi6sit6s'Sokan
megtcirt6nik
felm6rve
nianvat
an"yagiak
a
hogv
De
fakadt'
Zppen ebb6'la vil6gfelforgat6 indulatb6l
"visszamin6sit6s."Jelzem: egy er6tlen
i{y
aposztrof6lj6k
"ri
ieleniinkkel ne n6zziink szembe, hanem m6g mindig -egy
'tiiiotuu"6wel
test ilellett elmehettink azzalis,hogytapintatosan, a bajt meg
ezel6tti 6llapotot hiposztaz6ljunk, s ezt k6rnem nevezve,hagyjuk elsorvadni,de meg6llhatunk segits6gre,
iiik sz6mon- ncivekv6s6rtetts6ggel - n6piinkiin, nos, ez sem
a bajt is *ugoun"rrr". Ez az6tt is fontos lenne, mert re6lisan
misszgy
sz
eg6
t"iot* at"t magatart6s' Me ggy6z6d6sem,.!ro
szembesiilnrink kellene minden ilyen helyzetben a val6dik
to[org6sa ebb61lakad' B6rmilven misszi6i koniOi*""f.a"t
okokkal. Ezek lehetnek sokf6l6k.H6rmat hadd emlitsek most
teol6giai
ez
6s
azzal
."p.lOt alkotuni< isl ha nem sz6molunk
meg. Spiritu6lis kititesed6s' Ez azoknak a gyiilekezeteknekaz
f.etaet -, hogy a mai vil6gban az-istenn6lkiilis6gnekkor6b"r"iOfd" a szembesztik6,melyek l6tsz6muk alapj6n akar
kerjelentek
d6lib6bot
csak
meg,
bu., ,or"* liiott mut6ci6i
i"ti"*e"Vut "t is tudn6nak fenntartani, nemhogyegy leik6szi
g"iti"t Pedig a diagn6zis fel6llit6s6ban nem maradn6nk
irzet6st td6ltitani. Hogy ez a kitiresed6s mikor kezd6dtitt 6s
6s
kitiin6
M6ria
iiagunkra. i{add hivatkozzam itt Kopp
hogyan ment v6gbe, iz bizony hosszir 6s-szomorir trjrt6net
-"gf"pa eredm6nyeket hoz6 csaknem hrisz esztend6t
is lelki felt6ilttl", a" nyilv6rival6, hogy a megelevened6snek
And16s.
Sz6kelv
felcjiel6kutat6munldLj6ra. (Kopp M6ria
egy6rtelmii,
ahol
Van,
nem
adminisztrativak.
6s
vannak
ielei
Skrabski Arp6d: A vail6soss6g 6s eg6szs6gaz 6talakuL6tar'
ttkr<izi a
jetenlegi
megmereved6set
6llapotok
a
hogy
200415,
Pszichoszomatika,
sadalomban, Ment6lhigi6n6 6s
gytilekezet
a
6s
a
lelk6sz
fesziilts6g
a
nagy
Olyan
"vJ-otntag.
ioe-fzf). A vizsg6latokb6l kidertil, hogv a hiv6 ember
j6rni,
i;'d;dtt, h"# az"egyhhiiagok vagv m6shovakezdtek el
ink6bb 6t gyo".ubbun gy6gyul, kevesebb id6t titlt betegszegy'
az
vesznek.r6szt
hogy.nem
tiltakoznak,
il
at
uagy
"Uua.agg"i"6s tev6kenys6g n6lkiil, 6nk6pe re6lisabb 6s
az istentiszteleti 6letr6'I
hordozis6ban,
terheinek
i{i1orreg
6s
er6nyorient6lt
r"*e"l;t""f:".ebb, valamin t hatiltozottan
nem is 6esz6lve. K6rem, tizencit 6ve m6g lehetett arra
.rotiau"ita."lvii, k6ros szenved6lyekt6l tart6zkod6' A
hivatkozni, hogy a p6rttitk6r fenyeget6zlse' meg a kommu<isszehasonlitva
t titdttUteg"t a nem vall6sos emberekkel
"iriu itt ot"lg aiigat6miattnem j<innekaz emberektemplomba'
kiugr6aklUgyanakkor ezek a vizsg6latok segitenek a P3g,rotio"i 1enn6k,ha lelk6szeink n6melvike ezekjog-6s
iGt;;
Ne
is
felt6rni'
ir6nyait
yu"-tut ottai mentalit6s6nak f6bb
.r"iut*e"y-"t6dj ak6nt vonulna be az egyh6ztijrt6nelembe'
ieledji.ik, ai Ojszcivets6g misszi6ra kotelez6 kijelent6sei
Nem mindegyik esetbenfegyelmi jellegii a probl6ma, de van
az
melyek
rni"aig t6rsuhlk azoklial a katal6gusokkal,
"fr"i"gltett"ii''6"n u, is. M6iutt a vfJtoz1scsak 6ll6scser6vel
"ifti"it szolg6kat az ember nyomorirs6g6val szembesitik'
(n6h6ny ilyen esetbenmagam is kcizvetitettem,megvarhat7
a
itt'
Szdmos
kell
De a saj6tiyomorris6gunkr6l is sz6lnom
sziwel mindig). S v6gul -aztis l6tnunk kell'
lrutto*,
,rornori
misszi6 dolg6tan tett kezdem6nyez6besz6lget6sem.sor6n
(ien az elv6ndorl6i az ok. Ezek az egykoritdgz6
.;y.r"t
frogy
gyes
misszi6e
tapasztaltair azokat az ellent6teket, amelyek
m6ra kiiiresedtek, a reform6tusok sz6mra sok
nak elktjtelezett csoportok, mozgalmak, egyesiiletek kciz<itt lllZ"puf*"t
f6 a16 cstikkent, 6s igen jellegzetesen
szilz-sz6zi5tven
helyt
hat6rozott'
is
irgy
hriz6dnak. Ez6ft milr a misszi6i bizotts6g
akik teherhord6 k6pess6geminemberek,
id6s
l;bLr6giikben
hoev idv6 6v elej6n tartsunk err6l 6szinte, tiszt6z6 megbegu""ttya 6s V6rtesalja m6r komoly-sz6rv6nygondoz6
i-ati.."
amikor.sug.relutl. Ugy ttum lehet misszi6t v6gezni,,hogy
programot tewez, egyh6zmegyeiir6nyit6ssal, megszuntetvea
egy fratal a lelk6sz6nek, hogy megt6rt, a
eu:r6u""^ii"lenti
l"rafUi syakorlaiotJmikor a m6g nagyobbgytlekezetbenszol6b6hallv6n
avillaszt
i"fku., r<igvest azt-i6rdezi: kin6l, s
gondosal6 lekZszekre maradt sz6rv6nny6 v61t gyiilekezetek
g"t-"i t"ri. De rigy sem lehet misszi6t v6gezni, hogy soha
igaz|n
tudtak
sem
Za* ir. igy otthoni gyi.i'lekezetiikben
i"* nev"fii"k ez,'etrea k6rd6sekre, legf6k6ppen a megt6rteljesen
voltak
sem.
a
sz6rv6nymunk6ra
tretytanni,""ae
iet to""aUbepit6s6re,hagyjuk 6't<etelkall6dni, m6shov6
szatadok.' Sokat v6rok ezekt(fl a kezdem6nyez6sekt6l'
tZao"og"i. Iigyik f6 ot<nat<itt az egym6ssal szembeni
Ugv""uf.f.o" arr6l is sz6lnunk kell, hogy az elv6ndorl6k
gyanak-vdsttar-tom: k6rem, segitsetek oldani ezeket'
"i[y"a"o.ot Ua vagy azok agglomeraci6j6ba kijlt<iztek'
irj kezdem6nyez6sekr6l,. rij gy0lekezetek
BuLpett-D6l
4. Ebben az dsszeftigg6sbenfontos V6rtesalja megjg:
is jelent. De jelenti Baranya is'
lehet6s6g6r61
szervez6s6nek
arr6l
ok6n
*16.r", melyben oly gyakori szritsz6rts6gunk
pecsett
is rij lehet6s6gek.nyilnak'A.naqy;
el6v6rosaiban
es
loey
ferd"", ttogy m\ 6ll az 6ietiink 6s szolg6latunk centrum6ban'
-Ofv
hogy a v6ros ktizep6n6116
vizsg6lni,
kell
meg
lan
is
uatotot
olfr
m6r
hogy
Krisztus,
J6zus
u"ia"tiJ'"ek tartjuk a v6laszt:
lelki 6let6nek
reform6tusok
a
hogyirra,
elegend6-e
i"-pf"kimondani is r6sd[juk' Pedig ennek ignordl6sa srilyos
kirtengt-e 6ppen arra rnt'
Nagyk6nis
legyen.
helye
"gy"tl"tt
j6rhat.
egyhAzunk
Ny6ron
teol6giai krivetkezm6nyekkel is
tiiw "regyklr harom r6szreviftnagy gytilekezet,miut:6nnem
t titaSttreget vezetve r6szt vehettem a Reform6tus
- Z"tn"tA okokb6l, templom hij6n - a gyti'lekezetek
ilA;t
A
.
Vitagsr,t.';tteg nagygyfil6s6n Gh6n6ban .zilr6nyilatkozat
61et6tmegszervezni,6vtizedek ut6n azzalaz egyetlen
kiil<inall6
rendkivr'il kem6ny vtta el6zte meg' s
mlss"ziOi6ll6sfogtai6s6t
'megal6z6
taldlta mag6t szembe,hogy rijra egyesiiljenek'
iehet6s6ggel
val6
szdvets6gbol
a
hogy
volt,
szinte
li;"t
bdlcsendcintcjttek'
hogy
Hiszem,
kil6p6sselfenyegetvekellett 6rvelmink amellett, hogy az egyt6rm6sik
v-agy
egyik
h6z'missziOj6tt"'kk.ir6ppotttj6ban nem
6. Sz6lnom kell m6g egy sz6t az egyhilzfegyelemr6lis' Ez
r&eg 6Il, hanem J6zus Krisztus, aki az
sadalmi csoport ,tagy
-misszi6i
mindenkor visszat6r6 t6m6nk lesz, merthogy
feltehet6en
az
volt'
az
Szinte
paralcsol6jlr.
"gi'ra" n"" 6t a
6letiink
eg6sz
ellen
6embertink
sz6lv6n
fatuU"ut
6ir6stink, hogy rijra a L9. si6zad\ Iiber6lis teol6gia tdr el6re,
iotyataU"tt harcolnunk kell' Nos, f6jdalmas, humorral azt
-"tvU"" XtitZt"tt egy filoz6fiaiprincipiummal vagy t6rsadal*J" Jft"totn, hogy olykor egyh6zhat6s6gi seg6dcsapatokrais
mi programmal azJnositott6k. (Megjegyzem; igy volt ez a
t un " t"""Lun. D6lpest jelent6se--keresetleniil' de
rr*teg
N6metorczilgilban,
Hurmuiit Birodalom nemzeti-szocialista
aw6l sz6l, hogv m6r-milt mafft6z6 jelents6gek
k;;;;d"
6s igy volt n6ilunk is a szolg6l6 eryhlz teol6gi6j6ban a komfejiiket. Magam is megdiibbenek azon a
6vei alatt.) Ha viJzont Krisztus 6ll a kciz6ppontban, titdtt6k fel a
*tii"*rr"

. Dunamell6ki
. 5
Reformdtus
Egrhdzkeriileti
Kozlem6nyek
tal616konys6gon, sokszor szem6rmetlen pimaszsdgon,
ahogyan egy-egykoll6ga vagy ak6r presbit6rium 6tg6zol az
egyhilzi tcirv6nyeken. A r6gi mond6s szerint: szeg6nyember
vizzel f6z - igen, szeg6nynek vagyunk, de ez nem jogalap
arra, hogy tcirv6nytelens6gektucatjait kcivess6kel egyesek,
mint az a vizsg6latok sor6n kideri.il, elkenilhetetlen 6s
sirlyos fegyelmi elj6r6sokat kik6nyszeritve. S hogy azt6n
ennek kapcs6n az elkcivetdk pimasz 6s arrog6ns megnyilatkoz6sokat,v6daskod6sokatengednekmeg maguknak, az
pedig a legsrilyosabbkateg6ri6baesik.
A fegyelmi v6ts6gek 6s azt megel6z6ena m6r-m6r v6ts6g
hat6r|t srirol6 tigyesked6sek tcibbs6ge az anyagiak kcirfll
forog. S ez6rt most hadd sz6ljak n6h6ny sz6t az anyaiakr6l
is. El6sz<iris a SAPARD-p|lyilzatokr6l n6h6ny sz6t. Most is
fenntartom, hogy azok az egyhizkozs6gek, melyekben megvolt a p6ly6zat bead6s6hoz minden felt6tel (6rv6nyes tervdokument6ci6, fedezet az onr6szhez, ak6r saj6t, ak6r m6s
forr6sb6l), s ennek ellen6re nem p{lyilztak, nem m6lt6k
arra, hogy m6sok el6tt - p|ly6z6k el6tt, 6s p6ly6zatb6l eleve
kiz|rtak el6tt - el6nyriket lIvezzenek a kertileti seg6lyek 6s
t6mogat6sok sz6toszt6sakor. Mi6rt kerr.iljcin e16'bbre,aki
lusta? De hogy ebb6l a kcizv6leked6s, vagy pletyka
6f6m6lt6sdga,vagy a rosszindulat azt hozta ki, s m6r igy
hallom vissza:hogy azok se sz6mitsanakkerrileti segits6gre,
akik nem nyertek ap|lydzatukkal - nos, ez a cinizmus veleje. Tiszteletteljelentem, hogy a SAPARD-programrabeadott
tobb sz6z egyhilzi p5.lyilzat kcizul alig k6t tucatot nyertek
meg egyhilzi p6lyiz6k, ez r,em j6 jel. Annak a tanuls6gait
azonban, hogy mit jelent egy p|lyilzatot kitcilteni, 6s hogy
ezut{n m6g tribbszcir kell majd p|Iy6zati firlapokat kitriltentink, azt hiszem, 6rdemes elraktdrozni. Hiszen a mostani
korm6nyzat politik6ja a krilts6gvet6s ter6n is arra k6nyszerit, hogy ne sz6mitsunk krils6 t6mogat6sra.
Sz6lnom kell arr6l is, hogy keniletrinkb6l tcibb helyr6l
negativ jelz6sek 6rkeztek r6szben a szilmvizsg|latok lefolytat6sa ok6n, r6szben az egyhilzkozs6givezet6t sz{m|rata:rtott t|j6koztat6 megbesz6l6sekut6n. Ha valakit oktalan 6s
alaptalan s6relem 6rt e t6ren, esetleg egyh6zkeriiletrink
sz6mvev6i prekoncepci6val megb6ntott6k, inszinudlt6k,
modortalanul b6ntak vele * e helyt eln6z6st k6rek, 6s igyekszem elj6rni, ilyen ne forduljon el6 tcibbet.Am, k6rdezem
csendben, val6ban
minden
egyh6zk<izs6gben 6s
int6zm6nyiinkben rendben van minden? S itt a rend sz6 a
fontos. Egyetlen sz6mvizsg6l6sem felt6telezi, hogy tisztiltalansdg lenne gyiilekezeteinkben, nem is felt6telezheti. De a
tisztas6gitt kev6s,a p6nz vesz6lyesrlzem,rendnek is lennie
kell, s 6k els6sorbanezen veszekszenek- joggal. Vagy csak
legenda m6r a kock6s kisfr.izet, melynek egyik fel6be a
perselybev6telt, a m6sik v6g6be meg az egyh6zfenntart6i
j6rul6kot vezetik - olykor ceyuz|val? Rem6lem, szdmvizsg6l6ink sem s6rt6dnekmeg: az 6 dolguk az,hogy rijra 6s rijra
minket, ezekkela dolgokkalnem lehet sem
eml6keztessenek
j|tszani, sem fegyelmezetlennek vagy hanyagnak lenni. De
lehet, hogy valaki rosszul 6rtelmezett szem6rmetess6gb6l
van felh6borodva. Ne legyen. Mindannyiunk krizcis6rdeke,
hogy egyhdzunkban valamennyi tenileten, igy a p6nztigyek
ter6n is, nemcsak tisztas6g, hanem rend is legyen. Ebbe a
folyamatba tartozik az avita is, mely a Zsinaton indult meg
arr6l, hogy az eg6szklzegyhilzi ftnanszirozilsi rendet gondoljuk rijra v6gig, hogy l6ssuk, amit eddig nem lehetetett
igaz|n l6tni, hogy az egyhilzkeniletek milyen m6rt6kben
veszik ki r6szriket a kdzegyhdzi terhek hordoz6s6b6l. Ezt
lehetne azt6n tov6bbvinni megy6kig 6s gyrilekezetekig is.
Rem6lem,term6keny v6ge lesz ennek a vit6nak, s egyszer
eljutunk oda, hogy minden ir6nyban l6that6vi v6lnak a
p6nzmozgilsok. Itt emlitem meg, hogy izzaszt6 perceket
6ltem 6t a zsinati elnriks6gi tan6cson, amikor a kotelez6
perselyp6nzek iigye el6'herr.ilt. Abban a meggy6z6d6sben
6ltem ugyanis, hogy legal6bb e t6ren fegyelem van egyh6zunkban, vagy legal6bb egyh6zkeriiletrinkben. Nem igy
volt, sajnos, 6s ez igen sok er6s 6rvet kivert ez akezemb{T.
Mindaz6ltal a legut6bbi zsinat 6gy drintdtt, hogy ezut6n

6vente egy nagy kcizponti c6l lesz, amire orsz6gos gyiijt6st
hirdettink majd. K6rem gyr.ilekezeteinket,ne legyenek
figyelmetlenek ezen a t6ren.
7. Ebben az <isszefugg6sben
kell most sz6lnom az iskolafinansziroz6s kcinil kirobbant vit6r6l is, noha egy6ltal6n nem
idetartozik. De 6ppenez6rt, ugyanis a masszivanmegdolgozott krizv6lem6nylassan rigy kezdi hinni, hogy a kcizoktatrisi
feladatot eLl6t6egyh{zi iskol6k finansziroz6si k6rd6se egyhilz-finansziroz6si rigy. Nem az, hanem a mindenkori kormdny alkotm6nyos kciteless6ge.Nem az egyhizakat t6mogatj{k az iskol6knak jfu6 p6nzekkel, hanem az iskol6inkba
j6r6 gyermekeket, s nem a korm6nyzat vagy valamelyik
miniszter sajdt p6nz6b6I,hanem tcjbbek kdzdtt az dltalam is
befizetett ad6b6l.Akik itt vagyunk, tudjuk j6l, hogy ha rigy
maradnak a dolgok, ahogyan a korm6nyzat a kcilts6gvet6st
eltervezte,s ahogy a finansziroz6sik6rd6sek cirv6nszabad
kezet adott n6melyeknek tcirv6nyek m6dosit6s6hoz,helyesebbenazok alkotm6nys6rt6feldirl6s6hoz,nem marad h6tra
m6s, az Alkotm6nybir6silghoz kell fordulnunk. A korminyzat hamupip6t6i hajlamosak ezt fenyeget6snekvenni
az egyhhzakr6sz6r&. Nem az. M6skor meg egyik-m6sik egyh6zi megnyilatkoz6s kit6telein szcirnyrilkcidnek.De mi
okon? Amit teheti.ink, nem m6s, mint szomorir 6s 6rtetlen
v6dekez6sannak a tobb Lizezer gyermeknek az 6rdek6ben,
akiket a trirv6nyalkot6 korm6nytcibbs6g nolens-volnes, de
ink6bb volens m6sodoszt6lydiskol6ss6 fokozna le. Igen,
t6rgyal6sok folytak 6s tal6n folynak is, m6g ig6retek is
elhangzottak.De cisszeseddigi tapasztalatunk arra k6sztet,
hogy meg kell v6rnunk a krilts6gvet6s v6gszavazdsht.
Milyen j6 lenne ink6bb arr6l besz6lntink e k<irben is, hogy
iskol6ink helyzet6t hogyan tudtuk tov6bb szil5rditani, s
bennr.ik a k6pz6si-nevel6si szinvonalat emelni. S ha mar
iskol6inkr6l kellett sz6lni, hadd emlitsem meg, hogy kor6bbi egyh6zkenileti kcizgyiil6siink hat6ro zata 6fielm6ben egyh6zkeriilettink elnciks6geelkezdte azokat a vizsg6latokat,
hogy mik6ppen, milyen felt6telekkel 6s mikor lesz lehets6ges az als6 6s kdz6pfokri tanint6zetek fenntart6s6t egyh6zk6zs,6gi,illetve egyh6zmegyei hat6skcirbe adni. Jelzem,
kor6bban kifejtett meggy6z6d6sembdlnem adtam fel semmit, de minden kcinilm6nyt tiszt6n szeretn6k lAtni, miel6tt
b6rmilyen jelent6s l6p6sresor kenil.
8. V6giil szeretn6k m6g sz6lni k<iz6leti felel6ss6gr.inkr61.
Lassan term6szetesen hozzilszokunk, b6rmily neh6z is
beletcir6dni, hogy baloldali korm6nyok idej6n valahogy
mindig nehezebb a politik6val sz6t 6rteniink. Ennek a
neh6zs6gnek a h6tter6ben nyilv6n ott munk6l m6g a r6gi
jakobinus diih (taposd eI a gyal6zatost!),meg a mindenkori
filiszter gyanakv6s: ha az egyhilz p6nzr6l besz6l, az csak a
csuh6sok moh6s6ga lehet. S persze, tudjuk, van ebben
ut6pia is, a vall6sn6lkiili szabad t6rsadalomr6l, ahogy azt
Marx tanitotta, meg van benne bolsevik n6peg6szs6grigyi
6vint6zked6s is: hiszen a vall6s p6linka (vodka) a n6pnek, s
az nem j6. De f6lret6ve a keserny6s tr6f6lkozdst, azt l6tjuk,
hogy alapvet6en megv6ltozott a vil6g. A t<irt6n6szek majd
elmondj6k unok6inknak, mi volt ennek az oka, mi azonban
a saj6t 6lettinkben is 6rz6keljiik, hogy a hit, a vall6s dolgai
a kciz6letben 6s a krizbesz6dbenjelentfs6gteljes szerephez
jutnak. EI6g, ha az Egyesiilt Allamok legut6bbi
elncikv6laszt6s6rautalok, mely sor6n szinte a l6legzetiink is
elakadt, mikor a jelcilteknek bizony nyilatkozniok kellett
vall6sos meggy6z6d6siikr6l. Vagy gondoljunk a francia
p6nzrigyminiszter Nicolas Sarkozy legut6bb megjelent
tanulm6nydra, melyben 6vszizados tabut megtcirve a hires
francia laikus 6llam m6dosit6s6ratesz javaslatot a vall6s
jav6ra. Igen, tudjuk, ezek csak nyugati imperializmus vadhajt6sai, de akkor mit kezdjink Oroszorsz6ggal,ahol az
ortodox egyh{z val6di renesz6nszt 6l dLt?F6lre6rt6s ne ess6k,
nem kifel6 besz6lek az illet6kesekhez, akik egy6bk6nt rendre bizonyitj6k, hogy nem illet6sek. Magunkhoz sz6lok.
4116l, hogy a kciz6letbenval6 megnyilatkoz6sainknak m6s-
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fajta sirlya 6s jelent6s6gelesz, mint eddig.volt' A vil6g v6lL ttugy l{6rc262'h6romsz6z6ves valldsi apalv
;;;6b;;;",
jelei
v*annaka vall6soss6grenesz6nsz6nak'Ez
"ta" f.o*ofy
viszont ata$vlta k6rd6sek rijragondol6s6ra^k6sztet'Hogyanr *itoepp"it sz6lalunk meg a-kciz6letben?-A kereszty6nek
tov6bbra is k6nvszer-cikum9n6l9s1, va gv szabad
;.r;;?;;at.
testv6ri"eselktitelez6sKrisztus dics6s6g6re?Sz6munkra igen
ennek a vdltoz6snak egyik pr6bakcivelesz a ket'
i"i*iAt"",
i6s 6ilampolg6rs6gr6lsz6l6 n6pszavaz6stigy6ben tett egyh6zi 6ll6sftIal6sok k6rd6se is. K6rek mindenkit a
Zsinatunk 6ltal 6s a tegnapi napon Beregdar6con-a
Cetter6lis Konvent 6ltal hozotl 6ll6sfoglal6st min6l sz6lesebb kiirrel ismertesse meg. Meggy6z6d6stink, hogy
nemzetnnk alapvet6k6rd6seir61van itt sz6,s nem p6rtpoliaz ut6bbit kifejezetten k6rosnak tarjuk
lit"iotiu"t6ci6kr6l,
e, tigybutt. Tisztelettel k6rjiik a magyar politikai elitet'
*ugrif."t is oldozz6k ki ez al6l, csak kesertis6get okoznak
""iJ "epti"t nek. S nekiink is, hiszen m6r od6ig fajultak a
r6di6s 6s t6v6s miisorokat cenzirdz'
dolgok,'hogy egyhdzi
"korl6tozzilk
egyhfuzunkatkciz6leti k6rd6sek""f.. fvh joltn
1"" ""fO'tt*gnyilatkoz6s6Uan? e nyilatkozatokat a puspciki
ielent6s ut6-n bemutatjuk, 6s k6rjiik, hogy a ktizgyiil6s
"hat6rozattal
sz6litsa fel egyhAzkeriiletunk gytilekezeteit e
nyiiutko"atok min6l sz6lesebbk<irii bemutat6s6ra' Arr6l a
szabads6gunkr6l van ttt sz6, hogy az 6ltalunk v6lasztott
k6sztessiik e ttirv6ny megalkotds6ra, 6s ami
p""t"-utti"t
'mA!
iotttotufb: arr6l is, hogy megtartjuk-e m6lt6s6gunkat'
Ez6"rt is tartom fontosnak, hogy ny6ron minden agg6lyoskod6s ellen6re megalakulhatott a Gener6lis Konvent'
-itt 6s most kett6s
tir"fv " f.tirtit k6pviseleirigy6t is v6llalta
jttarnpotg6rs6g iigy6ben is. Megegyeztiink abban is, hogy
"o**Uui utoli6 6idecember els6 vas6rnapj6ra hatdron trili
iltt ipa.rtotokat hivunk meg istentiszteleti szolg6latokra
ba. Az els6 felm6r6sek szerint mintegy citsz6z
il*pto*ul"t
t "tatott tirli lelk6sz jelezte 6rkez6si sz6nd6k6t' (Ennek
iieri.r6"6r6l m6g a d6iut6ni szakaszban sz6 lesz majd')
F6tiszteletii egyh6zkeriileti k<izgvfil6s!
J"f""te.u-"t izzalkezdtem, hogy P6l apostol id6ztem' aki
Fiiemont arra k6ri, j6t6tem6nyelegyen szabadakaratdb6l'
n" k6tty.ru"it6sb6'I. S azut6n j6r6szt gondjainkr6l sz6ltam'
jtit'
De f6lre6rt6s lenne azt hinni, hogy ma panaszkod6sra
minmajd,
jelent6setb6l.kitfinik
iiirrk "gybe, hiszen amint a
ur"., itogy h6laad6ssal magasztaljuk
den oliunk'megvan
"sz6nd6kom
ai volt, hogy a gondjainkkal'
I-stentinket. A
l":ui"f.f.uf, saj6t v6tkeinkkel 6s harcainkkal szembesulve
njia a beierezdii5tin a szivtink, hogy nemcsak egy-egy
,;ltr"ire.f.o" *ug611nu6s visszatekintve szabad h6l6snak
lennti"nk, hanem azt is h6l6b6l val6 tenntink, amil -itt 6s
*ost a mai napban az eljcivend66rttehetilnk' Migid6nk va-n'
cseiekedjiinklOt *itta"tt"kkel, int az lge (Galata 6,10):
l6gyun i" a" iga"mond6s j6t6tem6ttyg, I l6gyen az az rgent*iiraa.e. Kori 6sszel az' egyhilzunkkal testv6ri kapcsolatban 6116d6l-koreaipresbiteii6nus egyh6zbantehettem l6togrla.i. A kereszty6ns6gb6mulatos gyorsas6ggal ntivekszik'
3-p.ttr" ennek sz6mtilan krils6 jelei is.mutatkozik' M6gis
iz'fogott meg a legjobban, hogy alegapr6bb, alig sz6z lelke-s
gvtiiu"t"r"t"i is i6gezni akarj6k a kereszty6n 6let telszervezni'
iess6g6hez hozziltirt'oz6 munk6kat: iskol6t
munk6ba fogni, evang6liz6lni' Mikor
.r"t"i"tt"olg6lati
hogy m6gis 6rulj6k 9l -a.titkot, mi az oka
-"gloeta"rd*,
".rri"k u dinamizmusnak, csak annyit feleltek mosolyogva:
uri r"ug"f. is tudt6k, csak tal6n elfelejtett6k' Tov6bb
urOtt,;aL-, de akkor mondj6k meg, mit felejtetttint eI'.Ki
vat: az irva a debreceni kotl6gium homlokzat6ra is, l6ttuk
mondt6k. S tov6bb mosolyogtak.Milyen udvariasak 6s tapintatosakl Orand.oet laboiando l lm6dkozz6l 6s dol9ozz6l' De
"ajo" -"lyit et felejtettiik el a kett6 k<iztil?Vagy mindkett6;? - fjatban m6i ezt is tiltani akarj6k- nekiink! Vagy a
helyes sorrendet v6tettrik el? Vagy azt feledtrik el, hogy
imaasag n6lktil semmit sem 6r semmilyen sikeriink sem a
szervezked6s, sem az alkot6s vil6g6ban, vagy azt nem

tudjuk mAr, hogy im6ds6ggala legnagyobbver.es6getis elhordozlatjuk, bt lJien er6inek rildott ter6v6 tehetjtik sajdt er6te'
lens6gunket?Vagy 6ppenIstent felejtettuk-m6r el a nagy l6zas
Vagy csak azt, hogy 0 r6lunk semmik6pbuzg6=lkod6sunkba"i
pun" -"g nem feledkezii<?Segitsen-bennunket a mai kijzIsteniink, hogy a t*u!4 2003-as 6vet sz6mba
gyflettil.t"
v6v6n,v6laszt talaljunk ezekrea k6rd6sekreis'

9. A PUSPOKI JELENTfSH EZ T6Z6D6 HATAROZATOK
El6terjeszt6: Varga L6szl6
1. A krizgyiil6s megkciszciniDr. Szab6 Istv6n ptispcik irr
jelent6s6t.
2. A kozgytil6s sztiks6gesnek tartja a. rendszeres bels6
teu.ijonaorZi szolgdlat treanit6sat a megf:iradt' tan6cstalan"? t?tt, gyiileke;eti 6s csal6di gondokkal kiiszkcid6 szolgat6rsak meger6sit6s6re.
3. Aktizgyiil6s megkdszciniazongyiilekezetek6s lelkip6sztorot .rot"gutat6t, afik a VL 6v bevezet6seut6n vdllaltdk a
gyakorlati
iJrL"aA l"elt<ipasztorinemzed6k segit6s6t a
megismer6s6ben.
gyiilekezeti6let
4. Aki)zeyiil6s sziiks6gesnektartja-6s k6ri mind a missziOi, mina i"tanulm6nyi bizotts6got,hogy a-tanfegyelmi 6s
etitai norm6k hangs(rlyoz6s6rak6szitsen eI6 6s szervezzen
i"t-aUUf.epra alkaliakat. Egvben k6ri az egvh6zmegy6ket
"tikui, tttittd a tanfegyelmi probl6m6k 6lszem6rem;i;J;
a, amig lehets6 ges, azok orvosl6s6ra'
16'lmerrtes feltfu 6sfur
5. Akdzgyiil6s hitet tesz a csal6d6s h6zass6gint6zm6ny6pres""t Uibtiu'i alapjair6l. Mind letkip6sztorokat, mild
Litereket, mind pedig a gyiilekezettagjait.mindenlibertinus
gvutortuitut 6s'filoz6fi6val szemben er6siteni kell e norilanOt sz6l6hat|rozott bizonys6gt6tellel'
6. A kcizgyiil6s sziiks6gesnek tartja az egyhilztags6g 6s
.nuh6rf.su;fui k6rd6sekpresbit6riumi, egyh6zmegyei'egy'
as zsinati megt6rgval6s6t, a hat6rozott' egv6r'
;?;k;;iiffi
telmii 6116sfoglal6st.
7. A kiizgyiil6s hitet tesz arr6l, hogy a tdrsadalmunkban
mesielen6'devianci6k,hamis d6lib6bot kerget6 vagy 6ppen a
m6lys6geibe sodr6 tendenci6ival szemben az
;ifiit;;t
a
ugy"tt"tt megoti6s-J6zus Krisztus megtart6 kegyelme'
6letvitel.
Szentir6sb6l fakad6
8. A k<jzgyiil6s nem tekinti ,,visszamin6sit6snek"azt'
"r"if."t eiy""gvtilekezet elv6ndorl6s miatti l6tsz6mcscik[u"e.u, "ugv i"tt i er6tlens6gmiatt a teherv6llal6sbanmeggy""gtift, 6s a.tya"gyhilzkizs6gb6'.misszi6iv6 lesz' S6t' a
iii*ZiOi' egynalua;segek segit6s6vel lehet6s6get kiv6n
teremteni ez-engytlekezetek meger6sit6s6hez'
9. A k<izgyiil6s t6mogatja 6s miss-zi6i c6lk6nt tiizi ki a
befogadds6t a nagyobb
f.irt"f"pUdt"kr6'l,,elvindorl6k"
"a""."fU", sztiks6gesnektartja 6s t6mogada ezekenhelyef."" " trA iegszoroiabb 6rtelm6ben vett misszi6i gyiilekeze'
tek l6tesit6s6t.
10. A ktizgyiil6s meger6siti azt az,elvet, hogy a1v-a8.r$91annak is kell I6teui"Liu; "";" e16gtiJzbss6gesnek lenni,
3rt"i, a" ennek elienkez6je is 6rv6nyes, nem el6g annak I6ta
rr^"i, n"""* annak is kell lenni' Ezt kell, hogy segitse
gyru"Jtr"tu. bels6 ellen5rz6s gyilekezeti, egyhdzmegyei' e
h6zkeriileti szinten.
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11.Ak<izgyfil6saz iskol6k finansziroz6s6r6ljelenleg foly6
vit6ban vil6gosan l6tja azokat a csfsztat6sokat, amelyek
azt pr6b6lj6k sugallni, hogy trilfinanszirozottak az egyhizi
int6zm6nyek. Mi nem k6rtink trilfinanszirozist, csak az
Alkotm6ny 6ltal minden 6llampolgdrnak, sztl6nek, tanul6nak, elesett, segit6sreszorul6 embert6rsunknak biztositott
egyenl6 anyagi felt6teleket az egyhizak 6ltal fenntartott
int6zm6nyekbenis.
t2. Akozgy1l6s teljes egyet6rt6ssel6s t6mogat6ssal6ll a
Zstnat 6s a Gener6lis Konvent 6ltal hozott 6ll6sfoglal6s
mell6 a kett6s 6llampolg6rs6gtigy6ben.Ezen 6ll6sfoglal6st
min6l sz6lesebb krjrben k6ri 6s rendeli el terjeszteni.
Meggy6z6d6stink,hogy nemzetrink alapvet6 k6rd6seir6'lvan
itt sz6,6snem p6rtpolitik6r6l. Ez ut6bbit kifejezettenk6rosnak tartjuk ez tigyben. Ezen 6ll6sfoglal6sokat lehet6s6g

szerint kerr.iletiink minden egyh|ztag1ilhozel kell jutattni.
L3. A kcizgyiil6skegyelettel eml6kezik meg azokr6l a szolgat6rsakr6l, lelkip6sztorokr6l, Ielkip6sztor feles6gekr6l,
gondnokokr6l, presbiterekr6l, akik az elmrilt krizgyiil6s 6ta
mentek el krizr.ili.inka Mennyei Hazdba. Elhunyt nyugalmazott lelkip6sztorok: P6teri Ferenc, Gordisa, P6ndi J6nos,
Pestl6rinc-Szemeretelep,Papp G6bor, Helv6cia, T6th Arp6d,
ny.esperes,Szeksz6rd,Berz6tei L6szl6, ny.esperes,Gycingycis.
Aktiv szolgdlat kcizbenhunyt el: Kun Lajos mak6di lelkip6sztor. Szeretteikre Isten vigasztal6 kegyelm6t k6ri.
14.A krizgyfl6s megkrisz<ini
a nyugalombavonult lelkip6sztor
testv6reink tcibb6vtizedes szolgSJatdt,a nyugalmuk esztendeire
b6kess6get,testi- lelki er6t k6r Urunkt6l: Mikesi KSroly,
Kiskunhalas, SomogyiLilszl6, Szalkszentm6rton.

HATAROZATOK- 2004.november 18.
1O/A,TIATAROZATOK AZ IFJUSAGI MISSZIOI
JELENTESHEZ

A k<izgyril6skciszcinetet
mond a ReformdtusIskoldk Napja
megszervez6inek.

El6terjeszt6: Btittger Antal

A ktizgyiil6s tdmogatja az Iskolaiigyi Szervezet kihelyez6s6t2004. szeptember6t6la L6nyay Utcai Reform6tus
Gimn6ziumba.

1. Az egyhilzkeriileti k<izgy(il6sk<jszrinetetmond mindazoknak, akik r6szt vettek a kenileti ifiirs6gi tal6lkoz6
szervez6s6ben.

4 . A hat6ron tuliak sz6m6rakirt6n6 tankcinyvgytijt6sterv6t a
kcizgydl6st6mogatja.

2. Az egyh6zkertileti krizgyiil6s megbizza az lfi:6silgi
Bizotts6got,hogy k6szitsena gyr.ilekezetekben
foly6 i{ris6gi munk6t segit6vez6rfonalat.

A kcizgy(i16sfelk6ri az Iskolatigyi Bizotts6got, hogy a
pedag6gusdijakra felterjesztett szem6lyeketk6t 6ven 6t
megism6teltfelterjeszt6sn6lkri,ltartsa 6rv6nyben,azonban
a felterjeszt6t6la felterjeszt6shat6rideje el6tt k6rjen irdsbeli meger6sit6st.

11.IIATAROZATOK A TANI.ILMA\M JELENTESHEZ
El6terjeszt6:dr. Nary Istv6n

A krizffi6s megbizzaa Gazdas6giBizotts6got,vizsg6lja
meg olyan elkiilcinitett p6nzi.igyi alap l6tesit6s6nek
Iehet6s6g6t,amely a DM tertilet6n indul6 6vod6kmrikrjd6s6t t6mogatja.

t. Az egyhilzkertiLleti
krizgyffl6selfogadja a 2003. 6vr& sz6l6
tanulmAnyi jelent6st.
2. Az egyhflzkerti{eti krizgyiil6s l6tuehozzaaz Egyh6zkeruleti
Tanulm6nyi Alapot, amely segiti a kenilet altal j6v6hagyott posztgradu6lisk6pz6sbenr6sztvev6iket,m6sr6sztel6segiti a tov6bbk6pz6st, frnanszirozza trakt6tusok, diszszertilci6k kiad6s6t.
3. Az egyhilzkenilet a Tanulm6nyi Bizotts6g javaslatait
firyelembe v6ve mag66v6 teszi a kotelez6 lelk6sz-tovdbbk6pz6srigy6t, 6s megteszia sziiks6gesint6zked6seket.
4. Az egyh6zkertileti krizgyiil6s k6ri a kerulet elnciks6g6t,
hogy a gyiilekezetekhitbeli er6srid6s6tsegitend6szewezze
meg a bibliaiskolai rendszert, gondoskodj6kannak szem6lyi 6s anyagi felt6teleir6'1.

13.HI$AROZATOKA KATECHETIKAIJELENTESHEZ
El6terjeszt6:
dr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta
A jelent6st a kcizgyiil6selfogadja.

2. A megyei katechetikai el6ad6k az esperesi.[elk6szihivatalok 6s a lelk6szk<irrikcisszehangoltansegitik egym6st
abban, hogy a teni'letiikcin 616katech6tdk idej6ben kapjanak 6rtesit6stkertiLletikonferenci6inkr6l.
o.

5. Az egyhilzkeriileti kcizgydl6sfontosnak tartja a kanonika
vrzlt{ci6 gyakorlat6nak megirjit6s6t, 6s megteszi a sztiks6gesint6zked6seket.
I

6. Az egyhilzkeniLletikcizgy{i16sa tanulm6nyi jelent6shezsorolja az egyhilzmeryei teol6giai 6s felekezettudom6nyi jelent6seket, 6s ennek megfelel6enrij vizit6ci6s k6rd6ivet k6szit.
12. HIffAROZAT OK AJ ISKOI,AUGYI JELENTESHEZ
El6terjeszt6:Hiircsiik Imre

Az egyhilzkerileti krizffi6s 6vente k6t alkalommal keniIeti katechetikai tovdbbk6pz6 szewez6s6trendeli el, javasolja a Gazdas6giBizotts6gaak,hogy vizsgalja meg a lehet6s6g6t annak, hogy ennek a krilts6geihezhozzdjdruljon. A
kiad6sokr6la Katechetikai Bizotts6gt6telesenelsz6mol.
Az egyhilzkeriileti kcizgyfil6s felk6ri a Katechetikai
Bizotts6got annak megvizsg6l6s6ra, hogy milyen
kiinywetlkcinyveketlehetne kiadni feln6ttek sz6m6ra.
Az eryhilzkeriileti krizgpdl6skimondja, hogy tenilet6n a
feln6tteknek legal6bb 70 felk6szit6 foglalkozds ut6n lehet
konfumdlni.
A vizit6ci6s jegyz6kcinyvekkatechetikai k6rd6skcir6t a
Katechetikai Bizotts6gfehi,lvizsg6lja.

1. A k<izgyiil6selfogadjaaz iskolar.igfi jelent6st.
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14.#ffAROZATOK A DIAKONIAI JELENTESHEZ
El6terjeszt6:Derencs6nyi Zsuzsanna
1. Ak<izgyiil6selfogadjaa diak6niai jelent6st.
2. Ak6;;yiil6s az irjonnan bel6p6 diak6niai int6zm6nvekr6l
tilj6koztar6 jegyz6kkiadds6t rendeli el egy 6venk6nt'
javasoljaaz egy'
vas5tnapszervez6s6t
S. e-t<dzgyfles'diak6niai
hazmigy6knek, valamint, hogy annak perselyp6nz adom6ny6val, valamelyik diak6niai int6zm6nybtdmogassSk'
4. Akozffi6s javasolja a fokozott testv6ri kapcsolattart6st az
Er.u6paiUni6 hatarain kiviil es6magyar gyirlekezetekkel'
15. HIffAROZATOK A GYfJTEMENM
JELENTESHEZ
El6terleszt6'.dr. Horvith

ES UUBUT,ENT

Erzs6bet

1. Az egyh6zkenileti kcizgyril6selfogadja a gyffjtem6nyi 6s
mfieml6ki el6ad6ijelent6st a 2003. 6w6'I.
2. A kdzgyiit6shat6rozatothoz at6l, hogy felk6ri a canonica
visitati6t v6gz6<et,hogy ellen6rizz6k az egyh6zktizs6gek
gyfijtem6nyi6s miieml6ki k6rd6iveinekpontoskittilt6s6t 6s
an-nak tartalm6t.
3. A kti zgydl 6.shat6r ozatot hoz aw 61,hogy az egy,h6zmegy6k
vezet6i sziiks6g szerint vonj6k be a visitati6ba az egyh6zmegyei gyfijtem6nyi 6s miieml6ki el6ad6t, vagy a
Gyiijtem6nyi Bizotts6g tagiait'
hatiltozatot hoz, hogy a Gy6jtem6nyi 6s
4. A kozffi6s
wttiemteH Bizotts6g munk6j6nak a tov6bbiakban nem
r6sze a miieml6k 6pii'letek iigye, mely igy 6tkerul az
Epit6sngyi Bizotts6ghoz.
5. A ktizeyiil6s felk6ri a Gyiijtem6nvi Bizotts6got,h.ogyfolytassaLunk6jdt egy 6pulet-, miit6rgy- 6s term6ftild-nyil'
v6ntart6s kidolgoz6s6ra.
6. A kcizgyiil6s felk6ri az egyhilzkeri.rlet elntiks6g6t' hgsy -a
gyiileliezeti ktjny'vbarak kezel6s6hez,gondozilsShozk6sziilt
iimutat6t sokszorositsaigy, hogy az egyhilzkeriiLletminden
kapjon egy p6ld6nyt, s ezeket az esperesek
egyhAzkozs6ge
6ltal juttassa e\ az egyhitzkcizsegekhez.
Sztiks6gszerint a Lev6lt6ri Utmutat6bol is k6szitsenig6ny
szerintiokszorositott p6ld6nyokat, melyeket a krinyvt6rihoz hasonl6m6donkapjanak meg azok az egyhilzkozs6gek,
amelyek nem rendelkeznekezzel.
7. A kozgyiil6s aj6nlja azoknak az egyhilzkozs6geknek,
melyek klen6diumaikat, irataikat 6s egy6b vesz6lyeztntett
6rt6keiket nem tudj6k biztons6gosan meg6rizni, hogy
azokat let6tk6nthelyezz6k el ezeket az egyhilzmegyei,vagy
az egyhilzkerileti gyiijtem6nvekbe' A tulajdonjog 6s a b6r-ikJri hatrnalat joga is a let6tbe helyez6egyh6zkcizs6gn6l
marad.
8. A k<izgyiil6saj6nlja az egyhlzkeriilet egyt5zkdzs6geinek,
hogy Gmet6ik szakszeri, tcirv6ny 6ltd' eL6irt nyilv6n;
atfusa 6rdek6ben keress6k meg T6th Imre kecskem6ti
presbitert, temet6 gondnokot.

a gyirlekezetek frgyelm6be aj6nlja a helyi
2. A kozey6l6s
-megkeret6s6t
a gytilekezet 6let6nek fontosabb
m6dia
esem6nyeinekmegjelenit6se6rdek6ben.
3. A kiizgy(l6s javasolja a Zsinatnak, hogy - szak6rt6k
bevon6s6val- dolgoztassaki az MRE egys6geskcinlvel6 6s
nyilv6ntarto programj6nak (szoftver6nek)ktivetelm6nyeit'
4. A krizgyiil6s rigy hat6roz, hogy 2005-t61 a vizit6ci6s
jegyz6k6nyvekiirlapjait interneten is hozz6f6rhet6v6teszi,6s
u t ittUitftittapokat az egyhlzkenilet szerver6nis fogadja'
5. A kozy6I6s megbizza a bizotts6got, hogy dolgozzon ki
javaslitot az a)apvet6informatikai eszkozcikkelnem renlemarad6s6nakmegsziintet6s6re'
delkez6egyh6zk<izs6gek
17. HIflAROZAT OI<AZ EGYHAZZENEI JELENTESHEZ
ElSterjeszt6:dr. Divid Istv6n
I. Az egyhilzkerirleti kozgyiil6s elfogadja az egyhilzzenei
jelent6st.
2. A kozffi6s az Egyhilzzenei Bizotts6ggal eglutt teljes
erkolcsi t6mogat6s6r6l biztositja a P6csi Reform6tus
Koll6giumot koll6giumi kisorgon6j6nak6pit6sekapcs6n,s
megk"risztinia fenntart6 6s az iskolavezet6seddigi p6lda6rb6kii ffuadozilsilt.
3. A ktizgyiil6s szorgalmazzaa min6s6gs'egyh|zzenejelenI6t6t, 6; hangsulyozzaaz 6nek-tanit6sfontoss6g6ta hitoktat6sban, a gyermek- 6s ifiris6gi munk6ban, a gyiilekezeti
kdzegy6letben, vahhint egyhilzmegyei-egyh6zkerti'leti,
rendezv6nYeken.
h6zi
18. ruffAROZA.TOK A GAZDASACTEIZOTTSAC
JELENTESEHEZ
El6te4eszt6: Varga L5szl6
1. Akr;zgyffl6selfogadjaa Gazdas6giBizotts6gjelent6s6t'
2. A k6zyitr6s elfogadja a keriilet, a puspciki hivatal, a
sz6t*'tii6s a konviktus 2004' I-iII negyed6vikcilts6gvet6si
besz6mol6jdta Gazdas6giBizotts6gjelent6sealapj6n'
krilts6gvet6sbemutatott
s a 2004.6viegyhazkeriiLleti
3. A kiizgl'616
3 6t0 15sE' Ftbev6teli,3 670 158E' Ft
elfogadja,
mOaoJitasat
A ktizgyiil6s a ptispdki hivatal bemukiad6si v6grisszeggel.
tatott kriG6gvetesi m6dosit6s6t 85 000 E' Ft bev6teli 6s
85 000 n. pt kiad6si dsszeggelelfogadja,a fennmarad65
000 E Ft-ot a 2005.6vi tartal6kalapba helyezi'
4. A kdzgyfl6s a sz6khizban lev6 intern6tus 6s professzori
hk6sJk felujit5si munk6it tudom6sul veszi. A v6gelsz6mol6st, a zilrszilmad6ssal egyiitt fogjuk megvizsg6lni' Az
max' 15
el6txilnyzatkcilts6gp6tmunk6k miatti v6gcisszeg6t
M Ft-tal megemelia hitel terh6re.
5. Ak<izgyiil6s2005.januar 1-t61ahitoktat6i 6radijakkerii'leti
elsz6ilol6s6t rendeli eI. Ennek m6dj6t ez 6v v6g6igaz el'
nciks6gdolgozzaki, 6s az egyhilzmegy6kkelegyeztesse'

El6terleszt6: dr. Szil6gyi S6ndor

6. AktizgyLil6selfogadjaa Hor6nszkyutcai ingatlan fehijit6si,
beruh6z6si programj6t, megadja a felhatalmazilst a ter.
vez6sre es az 6pit6si enged6ly megszerz6s6re'A hasznosit6sra vonatkoz6ana k6s6tbiekben dtint.

1. A krizgy(i16selfogadja a M6dia 6s Informatikai Bizotts5rg
jelent6s6t.

7. A ktizgyiil6s felk6ri a Sz6mvizsgal6 Bizotts6got, hogy
k6szit#n egy alapfokri v6gzetts6g6presbiter 6s gondnok

16. IIATAROZATOK A MEDiA ES INFORMATIKA
JELENTESHEZ
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Reform6tus
riltal is 6ttekinthet6, elv6gezhet6kcinyvel6si utasit6st azon
egyhilzkozs6gek szilmilra, ahol kizilr6lag hit6leti
tev6kenys6gfolyik.

5. A k<izgy(l6s felk6ri a Misszi6i Bizotts6got, hogy a
kcivetkez6 6v elej6n szewezzen konferencidt a sz6rv6nygondoz6lelkipdsztorok6s munkatdrsak sz{milra P6csett.

8. Ak<izgyiil6sk6ri azoka|a lelkip6sztorokat,ahol j6 mfiktid6
szoftver segits6g6vel v6gzrk a kcinyvel6st, hogy ezt 2004.
december Ll-ig jelezz6k a piispdki hivatalnak, tartalmi
leir6ssal 6s ismertet6sselegyiitt.

6. A krizgyfl6s felk6ri a Misszi6i Bizottsdgot, hogy az egyhdzunkkal 6s gpiLlekezeteinkkel kapcsolatban rill6 egyesiiletek 6s mds szervezetekvezet5ivel folytasson megbesz6l6st misszi6nk alapvet6 k6rd6seir6l 2005 febru6rj6ban.

9. A k<izgyr,fl6selrendeli a lelk6szi dijlevelek havi k6szp6nz
javadalm6nak 2005.janu6rt6l min. 65 000 Ft-ra, a beosztott lelk6szek eset6ben min. 42 000 Ft-ra kirt6n6 emel6s6t.

22. MISSZIoI EGYHAZKOZSfG AI"AKiTASA

10.Akttzey(il6sjavasolja el6ir6nyoznia 2005' 6vi ktilts6gvetes
tervez6sn6l a sz6l<h6zdiszterm6nek fehijit6si munk6inak
fedezet6t.
11.A k6zgyiil6s k6ri a MRE Zsinatilt, hogy az eddigi
be6rkezett, illetve felhiv6sra be6rkezend6 tapasztalatok
alapjdn vizsgalja fehil a MRE Gazd6lkod6si Tcirv6ny6t,
ahol lehet, a}rolaz 6llami szabdlyzatokmegengedik,min6l
jobban vegytik figyelembe a saj6ts6gos egyhilzr szempontokat.
18/A.IIAIAR OZNTO:KAZ fPitPST AT'SIZOTISAG
JELENT6S6HEZ
El6terjeszt6:F6nagy Mikl6s
1. Az egyhlzkerileti k<izgyfil6selfogadja a jelent6st
2. Az egyh6zkertileti k<izgyfl6s az egyhilzkenileti 6pit6si
t6mogat6sokelbiral6sdn6l els6tbs6getbiztosit a folyamatban l6v6 6pitkez6seksegit6s6nek.
3. Az egyh6zkenileti ktizgyiil6s felhivja az 6pitkez6
gyuleliezeteket, hogy az fj 6piilet 6pit6si terv6t
iSlem6nyez6sre' nyujisr4k be iz Egyhhzkertileti Epitesi
Csoporthoz.Amennyiben ez a v6lem6nyez6sik6relem nem
lrkeztkbe a DMREk 6pi#si Csoportj6hoz, akkor ahhoz a
beruhilzfishoz nem adhat6 kenileti t6mogat6s.
22. HATAROZATOKA MISSZIOI BIZOTTSAG
JELENTESEHEZ
El6terjeszt& dr. Szab6 IstvS.n
1. A kttzey6l6sfelk6ri a Misszi6i Bizotts6got, hogy irjon ki
pillyilzalnt olyan munk6kra, amelyek felt6rjak az eW'
h6zunkban v6gzend6 misszi6i munka rij lehet6s6geit.
Egyrittal k6ri a kdlts6gvet6sibizotts6got,hogy a prilyadijak
fedezetlt rilIitsa be kcivetkez66vi kcilts6gvet6sbe.
2. A ktizgyiil6s felk6ri a Misszi6i Bizotts6got' hogy
kezdem6nyezzenkonzultdci6t azon lelkip6sztorokkal 6s
gyilekezeti munk6sokkal, akik a misszi6ban 6s az
evang6lizdl6sbankival6 munk6t v6geznek,hogy tapasztalataikat rendezett form6ban bocs6ss6kegyh6zkeniletr'ink
rendelkez6s6re.
3. A kiizgyfl6s elfogadja a misszi6i munk6ra vonatkoz6
k6rd6ivet, 6s elrendeli annak a jtiv6 6vi (2004) vizit6ci6s
k&d6ivhez csatol6s6t.
4. Akdzffil6s felk6ri a Misszi6i Bizotts6got, hory k6szitse el
egy egys6gesszempontri lelkip6sztori illetve gyiilekezeti
illetve
szolgrilatinapl6vizlatdt,6s terjesszebe a kcizgy(16s,
egyhdzkeriileti tan6cs el6 elfogad6sra'

A 2004, NOVEMBERI

El6terjeszt6:Sirnonfr Sindor
A Dunamell6ki Reform6tus Eg5'h6zkertilet krizgyfl6se a
Sv6bhegyi Misszi6i Reform6tus Egyh6zkcizs6gmegalakul6s6t kimond6 egyh6zmegyeihat6rozatot meger6siti.A
megalakult egyhilzkozs6g6let6re Isten 6ld6s6t k6ri.
23. EGYHAZKOZSEGEKATMIN6S1TESE
El6terleszt6: Simonfi S6ndor
l-. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiLlet k<izgyfiI6se a
kor6bbi h6rom nagyk6rcisi reform6tus egyh6zkozs6g
(Alszeg, Felszeg, Bokros-Ny6rsap6ti) Nagyk6rcisi
Reform6tus Egyhilzkozs6g n6ven egy egyh6zk6zs6gg6
egyestiLl6s6tkimond6 d6lpesti egyhilzmegyei hat6rozatot
meger6siti. A megalakult egyhilzkozs6g 61et6re Isten
61d6s6tk6ri.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet kcizgyfil6se a
Pom6z-Budakalssz-Csob6nkaReform6tus T6rsegyh6zkrizs6gBudakal6szi Reform6tus Egyh6zktizs6gg6(anyaegyh6zki)zs6g) 6s Pom6z-Csob6nkaReform6tus T6rsegyh6zkiizs6gg6 sz6tvdLl6s6tkimond6 6szakpesti egyh6zmegyei
hatlroiatnt meger6siti. Az egyhilzkiizs6gek 6let6re Isten
tov6bbi ald6s6t k6ri.
3. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerti'Iet kcizgy(il6se az
fszakpesti Egyh6zmegyehatdrozatfit, amellyel a tijki 6s a
v6chaity6ni anyaegyhilzkcizs6geketmisszi6i egyhilzkdz'
s6gg6,valamint' a V6rtesatjai Egyh6zmegyehatilrozatit,
amellyel az alap-als6szentiv6ni,a bodm6ri, a csabdi, az
ercsi, a felcsirti, a s6rszentmikl6si, a sukor6i, a verebi,
valamint a v6rtesdobozi anyaegyhilzk<izs6geketmisszi6i
egyhdzkdzslgg6min6sitette 6t, meger6siti. Egylen felk6lr
a- Egyh6rkertileti Tan6csot 6s az illet6kes lelk6szi szoli'
daritesi alapokat, hogy biztosits 6k az egyhilzijogszab6lyok
szerinti t6mo gat6sokat az e gyhilzki5zs6geknek'
24.A GYOKOSSY.ENDRE LELKIGONDO46I
INTEZET AT,APITASA
6s szuppnvizoRr
AI,APITO OKIRAI
Preambulum
Az Alapit6k a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z alkotm6m6dositott 1994.6v II'
nyar6l 6s korm6nyzit6r6l sz6l6tcibbsz<ir
egyhilzitcirv6ny 105.$(2) bekezd6se,valamint a fels6oktat6sr6l
m6dositott1993.6vi DOG tv. 11.$-bankapott felsz6b Uibbsz<ir
hatalmaz6s alapj6n jelen alapit6 okirat al6ir6s|vall6tuehozz6k
a GycikcissyEndre Lelkigondoz6i 6s Szupervizori Int6zetet'
Az Intilzet me galapitAs6nak c6lj a:
A Magyarorsz6giReform6tus Eryh6zban, azon beltil els6sorban a-Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletben a lelkigondoz6s6s a pasztor6lisszupervizi6gyakorl5sa6s k6pviselete'
Szupervizi6val 6s pasztor6lis tov6bbk6pz6sekkel segiti a
lelk3szek, egyhlzi munk6sok, egyhlzi int6zm6nyek, gyi'leke-

KOZGYtT,PS HATAROZATAI

'
Kozlem6nyek
Egyhdzkertileti
Reform6tus
I 0. Dunamell€ki
zetek lelkigon doz6i szolgillatilt. Azint6zet megteremti egybena
KRE Hittudom6nyi Kar Vall6spedag6giai6s Pasztor6lpszichoa Magyarorsz6giReforI6giaiTansz6kgondoz6s6banv'6gzend6,
m6tus Egyh6z Zsinata 6ltal Zs'L7712002'zsinati hatilrozattal
elfogadottk6pesit6si ktivetelm6nyek alapj6n foly6 pasztordlpszichol6giaegyetemiszakir6nyri tov6bbk6pz6s6s a lelkigondoz6r k6pz,6svezet6szrtpervizor egyetemi szakir6nyri tov6bbk6pz6skurzusainak kii1s66s bels6felt6teleit.
Az intilzet jog6ll6sa
Az int,lzetalapit6ja:
a Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet
(1092Budapest,R6dayu. 28.)
6s a K6roli G6sp6rReform6tus Egyetem
(1092Budapest,Rddayu. 28.).
Az intdzetneue:
Gycikiissy Endre Lelki gondoz6i 6s Szup erv izoti Int6zet
Azint6zet nem tjn6ll6 jogi szem6ly.
Az intdzetfenntart6ja:
Dunamell6ki ReformStusEgyh6zkerr'ilet
(1092Budapest,R6dayu. 28.)
Az intdzetszctkmaimiih6dtet6je:
Karoli G6sp6rReform6tus Egyetem
(1092Budapest,R5dayu. 28.).
Az intlzet mtik\ddsefelett a tc)rudnyessdgi
feligyeleti jogot
a Dunamell6ki Reform5tus Egyh6zkeriilet;
a szahmaifeligyeleti jogot
a K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar VaITansz6kegyakorolja.
l6spedag6giai6s Pasztor6lpszichol6giai
Az intdzet szekhelye,miikr)ddsi fuIye:
6000 Kecskem6t,K6lvin t6r 1.
Az intlzet uezet6je:

-

tart6sa
int6zm6nyek,szervezetekrendszeresszupervizi6ja
konferenci6kszervez6se

Az int6zeLegyuttmiikcidrk az egyh|zi szoci6lis,valamint diak6niai int6zetekkreditpontostov6bbk6pz6seit,felmeri.il6szakmai
szupervizi6stev6kenys6g6tell6t6 K6roli G6sp6r Reform6tus
Egyetem Tanit6k6pz6 F6iskolai Kar Diak6niai Int6zete
Szoci6lis6s SzakvizsgaKcizpontj6val.
Az int'lzet g azd dlhodd'sa
Az Int6zet a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerilet ktiltaz Intlzet miikcidtet6s6nek,fejleszt6s6nekc6lj6ra
s6gvet6s6b61
elkr.ilijnitettforr6sokkeretei kozotl az egyh{zi 6s 6llami jogszab6lyok el6ir6saiszerint cin6ll6angazd6lkodik.
Gazd6lkod6s6nakjogszertis6g66rt,6sszerfis6g66rtaz int6zet
vezeL6jea felel6s.
Az Int'6zeLelhelyez6s6nekmegold6s6t,a miikcid6s6hezsziiks6gesinfrastruktrir6t a Fenntart6 biztositja.
Gazd6lkod6s6r6l6vente beszimol a Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Ktizgyiil6s6nek.
Jelen alapit6 okiratot j6v6hag1'taa Dunamell6ki Reform6tus
Egyh6zkeriilet Ktizgytil6se1252'2004.sz. hat|tozathv al 2004.
november 18-6n, valamint a K6roli G6sp6r Reform6tus
(XI.09.)ET hat6rozat sz.hatftozaEgyetemTan6csaL2012004.
thval 2004. november9-6n.
Budapest,2004.november18.

Dr. Nagy S6ndor
DRE f1gondoh

Dr. Szab6Istv6n
DRE piisprih

Dr. N6meth D6vid
I(RE HTKd,ehd.n

Dr. SziicsFerenc
KRE rehtor

26. LELKf,SN T6POSjTB SEK I{AIALYBAN TARTASA

Az int6zet vezet6j6t a K6roli G5,sp6r Reform6tus Egyetem
Hittudom6nyi Kar Vall6spedag6giai6s Pasztor6lpszichol6giai
Tansz6k6nekvezet6je- ennek hi6ny6ban a Kar d6k6nja egyet6rt6s6vel a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet
prispcikeneveziki 6s menti fel, allapitja meg illetm6ny6t, jutalmazdsfiqegy6bjavadalmazilsilt.Az egy6bmunk6itat6i jogokat
a K6roli G6spar Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar
Vall6spedag6giai6s Pasztor6lpszichol6giaiTansz6k vezet6je
gyakorolja.
Az irft6zet egy6b dolgoz6inak alkalmazils|ra a Karoli G6spar
Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar Vall6spedag6giai 6s
Tansz6k6nekvezet6je- ennek hi6ny6ban
Pasztor6lpszichol6giai
a Kar d6k6nja - egyet6rt6s6velaz int6zet vezet6jetesz javaslatot, a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet ptisp<ikeneveziki
6s menti fel, allapitja meg illetm6ny6t, jutalmaz6sdt, egy6b
javadalmaz6s6t.Az egy6bmunk6ltatoi jogokat az int6zet vezet6je gyakorolja.
sdge
Az intdzet teudkeny

-

El6teleszt6: Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet krizgyiil6se
Benk6n6Dank6 Lilla, Galsi Arp6d 6s Gqlsi {rngdn6 (D6lpest),
dr. T6th L6sz16('Eszakpest),valamint T6th L. Ikist6f' T6thn6
Bede Krisztina (V6rtesalja)Ielk6szekk6pesit6s6t5 6vte, azaz
2009.november30-ig hat6lyban tartja.
27. EGYEB UCvpX
El6terj eszt6:Varga Lhszl6
A krizgyfil6sfelhivja a lelkip6sztorok frgyelm6t arra, hogy
aki gyiilekezetilelk6szi 6ll6sa mellett m6s keres6foglalkoz6st
foly'tat, annak az Egyhilz Alkotm6ny6r6l 6s Korm6nyzat6t6l
m6dositott 1994.6vi II. Egyh6ziTdrv6ny 39 5 (2)
sz6l6,tcjbbszcir
pontja szerint a presbit6rium hozziljaniils{t, az egyhizmegye
6s az egyh|zkertilet kcizgyfil6s6nekenged6ly6t kell k6rnie
ehhez.A k6relmet h6rom6venk6ntmeg kell irjitani.

pasztor6lpszichol6gia
egyetemiszakir6nyi tov6bbk6pz6s6s
a lelkigondoz6i k6pz'6svezet6szupervtzor egyetemi szakFelhida tov6bb6 a figyelmet arra, hogy a ,,keres5
ir6nyu tov6bbk6pz6s szewezlse, lebonyolit6sa
foglalkoz6s" kateg6ri|jilbatartozik az is, ha valaki gyriLlekezeti
tartdsa
t6ma specifikus,lelkigondoz6ikurzusok szervez6se,
mellett rendszeresjavadalommal honor6lt
lelk6szi szolgd).ata
rink6ntesek,egyhilzimunk6sok k6pz6se
egyhlzi szolgdlatot,,m6sod6ll6sk6nt)'v6gez. Nem tartoznak
lelk6szek,egyhSziszem6lyekszupervizi6ja
azonbanebbea kateg6tr6baazET szerint a presbit6riumok,az
oktat6si 6s egyhilzr int6zm6nyekben dolgoz6kpasztor6lis
egyh6zmegyeikcizgytfl6s,az egyh|zkeriileti ktizgytil6s,a zsinat
szupewizi6ja
pasz6ltal v6lasztott lelk6szi tiszts6gvisel6k.
egyhilzi int6zm6nyekben dolgoz6k lelkigondoz6i 6s
tor6lis rin. "kreditpontos" tov6bbk6pz6sekszervez6se,
A 2004. NOVEMBERI K6ZGY(iLES HATAROZATAI
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EGYHAZMEGYEIADATOK
ADATSZOLCATTASOATUME:2004.NOVEMBER
BARANYA
UJ HELYEN SZOLGAL:
1. BorussM6ria - Hidasra B6lyr6l
2. Kov6csCsaba- Hidasr6l Old-Beremendre,majd elhagyta szolgdlati hely6t

2. Ftisttjs G6bor - lemondott csillaghegyi lelkip6sztori
tiszt&61 Q<irendelthelyettes: Feszty Zsolt)
3. Gv6rtrVEszter - beo.lelk6szk6ntaz Egyetemi Gyi.iLlekezetbe,
Kecskem6tr6l
4. Kod6csy Tam6s - KGRE int6zeti lelk6sz

DELPEST
BACS-KISKUNSAG
SZT}LETETT:
1. Farag6n6Bencsik D6ra gyermeke
2. P.Szab6Barnab6s-KovdtsTheod6ra 5. 6s 6. gyermeke
(ikrek, kisfrit-kisl6ny)
3. Sipos Ajtony Levente negyedik gyermeke (firi)
U.I HPT,YEN SZOLGAL:
f . ifj. Koml6si P6ter - Kecskem6tr6'Ikiilf<jldre risztcindijjal
2. T6gl6siAnna - Kerekegyh6za
3. Somogyin6Ficsor Krisztina - Kecskem6t
4. SomogyiP6ter - Kecskem6t-Nyugat
5. VinczeIstvdn - Kiskunhalas- Eszak
6. Kov6csCsongor- Szalkszentm6rton
7. YargaLilszl6 - kecskem6ti elntiklelk6szi tiszt6r61 lemondva
koll6giumi f6igazgat6lett
8. Somoryi Lilszl6 - Szalkszentm6rtonr6l nyugdijba ment
9. Mikesi K6roly - Kiskunhalasr6l nyugdijba ment
10.V6gh GizeIIa- Haj6sr6l Kiskunhalasra
1"1.Mayer Melinda - Haj6s
12.Kov6csS6ndor- cig6nymisszi6,Kfupiltalja - egyh6ziszolg6lat6t megszr.intette
13. Gy6rffy Eszter- egyetemiill. iskolai lelk6szlett Budapesten

SZULETETT:
1. S6fr6nyZoltiln bugyi lelk6sz2. gyermeke,Krisztina
2. MorvaAkos 6s CsernaAnett(Pilis)gyermeke,Botond
SZOLGAL:
UI TTNT,YNN
1. Borsin6KusztosIldik6 beo.lkp.- Majosh6za
fegyelmielj6r6smiatt felfi.ig2. Cs.BiroZolt6n- Hal6sztelek,
gesztve
3. Fazekas J6nos G6bor - T<ikttl-Hal6sztelek
ELHUNYT:
t Kun Lajos makddi lelkip6sztor 34 6ves kor6ban

ESZAKPEST
HELYEN SZOLGT{,L:
Sebesty6nGy5z6-F6t
Szab6 Zolt{n - ZueI6b6l H6vizgycirkre
Katona Zsuzsanna- volt f6ti beo.lp. k6rh6zlelk6sz
Kistarcs6n 6s V6cott
4. R6mes Ren6ta - (h6zass6gseeit6t61)b'Ip. Budakeszin
5. Cs, Nagy J6nos - Budakal6sz

UJ
1.
2.
3.

ELHUNYT:
Papp G6bor ny. helv6ciai lelkip6sztor
t

TOLNA
BUDAPEST_ DEL
U.T NNT,YNNSZOLGAL:
f . ifj. Takar6 Tam6s- Pesterzs6bet-Kcizpont
2. Papp Tibor - Pestszentl6rinc-Kossuth t6r
3. K6lm6n Csaba- Nagykov6csi
4. Kiss Gyula - Kelenfcild
5. J6ray M6rton - Nagyw6rad t6r
6. BorosP6ter - Budahegyvid6k
7. V6gh Mih6ly - Budahegyvid6kr6l kr.ilfcildrecisztcindijjal
8. Siba Bal6zs -megbiz6srepiil5t6ri lelk6szs6g ell6t6s6ra
9. Kiss Gyula - Kelenf<ildr6l Tisz6ninnenre
ELHUNYT:
t P6ndi J6nos lelkip6sztor, volt megyei f6jegyz6

BUDAPEST - ESZAK
O.lnnr,ynNSZoLGAL:
1. Csaholczi Lilszl6- Obuda (B6k6scsab6r6l)

SZTiLETETT:
1. Szab6S. P6ter,Madocsa- 3. gyermekiik,Barnab6s

TtrERTESALJA
A megyeik<izgyiil6sjrilius 5-ei til6s6n beiktatta Agyag6si
okt6ber 15-6n tartott
Istv6n esperest.A Lovasber6nyben,
megyei kcizgyiil6seniktatt6k be Kardos Abelt megyei
lelk6szif6jegyz6itiszts6g6be.

t.r npr,vnNszoLGALeARoKUSLELK6SzEK):
1.
2.
3.
4.
5.

Gottfried Rich6rd -Alap-Als6szentiv6n
T6th L, Krist6f - P6tkar6l Argentin6ba
Orsz6ghIstv6n - P6tka
Eisenbacher P6ter - KajSsz6
Stift Jdnos - S6rbog6rd beo. lkp.

'
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Egrhdzkeriileti
Reformdtus
I 2. Dunamelldki

VASANLASILEHET6SBC
GEPKOCSI
Az Opel Torm6si M6rkakeresked6sa kovetkez6kedvezm6nyeketnyfrjtja lelkip6sztoroknak
Q<eriiletiigazol6smellett):Alegmagasabbflottakedvezm6ny8%-t6ll4%-ig terjed az Opelg6pkocsi tipust6l fugg6en.
Egyhilzi dolgoz6k r6sz6re(tan6rok, adminisztrativ alkalmazottak, stb) - keriileti igazol6s
mellett - az alilbbrYo-oskedvezm6nyttudj6k adni:
5%
Agrla Essentia
7%
Agila Enjoy
CorsaEssentia 5%
Corsa(egy6b) 7%
7%
ComboTour
Meriva Essentia 3%
Meriva(egy6b) 7%
Astra ClassicII. 4%
7%
A stra( ir j)
7%
Zafira
8%
Vectra
8%
Signum
8%
Vivaro
8%
Movano
Figyelem! A szalonban m6r egy6bk6nt is akci6s g6pkocsikra nem 6rv6nyes a fenti kedvezm6ny!
B6vebb felvil6gosit6ssal Fruttus Arp6d Zolt|n a 761502-900 telefonon, vagy a
fruttus. arpad@tormasi.hue-mail cimen tud szolgdlni.

CNYE
T
LETIToZICNA
ruUATUSEGYHAZKERU
DUNAMELI€rcNPPO
hivatalos
lapia
Reformdtus
Egyhdzkertilet
a Dunamell6ki
DRESz6khiza
Szerkeszt6sdg:
Budapest1092, Rildayutca28.
Telefon:36-l -2t tio-zSf
Fax:36- l -2 | 80-0 I 8
matav.hu
e-mail:ph@mredmek.
Felel6sszerkeszt6: Varga L{szl6f6iegyz6
Enik6piispokiktil0gyititkdr,BolcsfoldiAndrdslelkdsz
Szerkeszt6:
Regdczy-Nagr

A Dunamell6kiReformdtusEgyhdzkeriilet
a lelk6szekrdl
2112004.
szfmri Szabflvrendelete
1. $. E Szab6lyrendelethat6lya kiterjed a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeri.iletkebel6beI"artoz6
v alamennyI e gyhflzi szem6lyre
a) a gyiilekezeti,
b\ az int1zeti,
c) a beosztott lelk6szekre (ak6r gyi.ilekezetben,ak6r egyhdzi int6zmdnyben teljesftenek
szolg6latot),
(ide6rtvea lelk6szjeldlteket6s az exmitt6ltteol6giaihallgat6kat).
d) a seg6dlelk6szekre

I. A lelk6szek alkalmazdsilrfil 6s szolg6lat6r6l
2. g. Seg6dlelk6szi szolgillatra alkalmazhat6 az az egyh ztag, aki teol6giai tanulm6nyait sikeresen
elvdgezte,vlgbizonyitv6nyt szerzett,6s a Zsinati Lelk6szk6pesitoBizotts6g el6tt eredmdnyesen
letette az els6 lelk6szk6pesit6vizsg6t. A lelk6szi szolg6latba16p6egyh6ztagnakazegyh zker{ileti
kdzgyil6s el6tt esktit kell tennie. Ezutfin bocs6tja ki 6t az egyh zkeriilet piispoke (vagy
megb(zottja) seg6dlelk6szi szolgSlatra.
g.
3. Az elsd 6s m6sodik lelk6szk6pesit6vizsga kozott legal6bbegy 6v gyakorlati id6t minden lelk6szi
szolghlatbal6p6egyh6ztaggyiilekezeti seg6dlelk6sziszolghlatbankoteleseltolteni.
g.
4.
Seg6dlelk6sziszolgllatra kiv6telesen alkalmazhat6kazok az egyhilztagokis, akik absolutoriumot
szercztek, valamelyik Teologiai Egyetemen (Akad6mi6n) lelk6szjeloltek, de az elso
aikalmazhsitnak
vizsg6tm6g nem tett6k le. A lelk6szjeloltekseg6dlelk6szk6ntval6
lelk6szk6pesit6
idlhl;rrtamanem haladhatja meg azt az rd6t, amennyi halad6kot adott r6sziikre a Zsinatt
Lelk6szk6pesit6Bizotts6g, illetve - sikertelen vizsga esetdn - amennyi idtit engedllyez a
lelk6szk6pesit6srevonatkoz6 zsinati szablLlyzata javft6 vizsga let6tel6re.A lelkdszjeldlteknek a
lelk6szi szolg6latok v6gz€s6re val6 felhatalmaz6saaz egyh6zkerUletpUspcik6nekfr6sos
hatitrozattval t6rt6nik.
5. $. (l) Ha a gyiilekezeti6rdek vagy elh6rithatatlansziiks6gigy V'w6nja kiv6telesenalapvizsgdttett
teol6giaihallgat6is alkalmazhat6seg6dlelk6sziszolgiiatra(exmisszi6).
(2) A seg6dlelk6szi szolgllatra alkalmazott teol6giai hallgat6t az egyhdzkeriJletpUspdk6nekaz
exmisszi6ra vonatkoz6 hatirozatahat^lmazza fe| a leik6szi teendcikelv6gz6s6re.A felhatalmazfls
munkaidej6trigy kell megAllapftani,hogy a
visszavon6sig6rv6nyes.Az exmitt6lt seg6dlelk6szek
(tit munkanapot) az Egyetemen
munkahetet
egy
osszefliggrien
havonta
tanulm6nyi id6ben
el'
(Akad6mi6n)tanulm6nyaikkalfoglalkozvatdlthessenek
(3) A seg6dlelk6szeket
istentiszteletkeret6benkell a szolgillatrakibocs6tani.
elhelyezlstrol az egyhfnkeriilet
vizsga sikereslet6televt6n a seg6dlelk6szek
6. g. Az els6 lelk6szk6pesit<1
ptispdkeint6zkedik. Ez esetbenfigyelembe kell venni az adott gyiilekezetent(tl az egyhdzmegylk
szempontjaitis.
lelk6sziut6np6tl6s6nak
7. g. Azokkal a seg6dlelk6szekkel,akik a Teol6giai Egyetemre (Akad6mi6ra) val6 beiratkozdsukkora
Dunamell6ki Egyhdzkeriilet teriilet6n volt 6lland6 bejelentett lak6suk, a pUspcikrendelkezik.
Kiv6teles esetben valamelyik m6sik egyhdzker0let k6r6sdre - h.tz6r6lag az 6rintett szem6ly
- a seg6dlelk6szkiad6s6hoza pUspdkhozzSjSruIhat'
egyetertesevel
8. g. A seg6dlelk6szi szolgSlatra alkalmazhs az egyh|zkerilet piispok6nek kirendel6 hatirozathval
tiirt6nik. A seg6dleik6szidrjkozben sziiks6gess6v6lt el- 6s 6thelyez6sea pUspcikhat6sktir6be
tarlozik.
9 $. (1) Az egyhlzkeriiletben alkalmazottseg6dlelk6szekr6la Piispoki Hivatal nyilv6ntarthstvezet.
(2) M6s egyhhzkeruletb6lokleveles lelk6szeket 6tvenni - lelk6szv6laszt6seset6t kiv6ve - csak
szabhlyszeruelbocs6t6lev6l aiap.y6n,az esperes-gondnoki6rtekezleteltizetesenged6ly6vellehet.
6s kirendel6st adhat a szolgillatra 6tveend6
A hatfsozatig a ptspdk ideiglenes felhatalmaz1Lst
seg6d-6s beosztottlelk6szeknek.

csak
(3) Azoknak a lelk6szeknek a szolg6latba 6llft6sa, akik okleveliiket ktilfoldon szerezt6k,
jelleggel 6s legfeljebb 1
okleveltik honos(t6saut6n tijrt6nhet meg. A honosft6sig ideiglenes
esztend6relelk6szk6ntalkalmazhatok.
vizsgabizonftv6nya
k6relemhezcsatoland6 azI.6s - ha van - a II. lelk6szk6pesit6
10. g. A bekebelez6si
(oklev6l); eddigi mtikod6s6rrii szolg6lati bizonyitvany; torzskonyvi hiteles kivonat; nylatkozat,
rend6rhatosagi
melyben az 6t;&el6t k6rd biintet6j6gi felel6ss6getudatfban kijelenti, hogy sem
itelet hxfiya
ilyen
611
eljirfs, sem btintet6biros6gi elj6r6s nincs ellene folyamatban,illetve nem
6llami hat6s6g
alatt. M6s orsz6gb6l atteteptiiot<ezen feliil kotelesek bemutatni az illetlkes
tart6zkoddsi enged6lY6ti s.
lelk6szibeoszt6stkap, az 1994.
11. $. (1) Minden lekEszrdi 6s lelk6szjekjltr6l,il<r az egyh6zkeriiletben
6vi tr. tv.34. $-6banfoglaltak szerinttorzskonyvetkell vezetni'
pedig a
yezeti 6s 6rzi, m6sodp61d6ny6t
(2) Atorzskonyv els6 p6ld6ny6t az illetlkes esperesihivatal
piispdkihivatal.
az egys6ges
Az irjonnan szolg1latbal6pcikr61a piispoki hivatalban kell k6t p6ld6nybanki6llitani
az illet6kesesperesi
nyomtatv6nyonit6rzsktinyvi lapot, s annakegyik p6ld6nyatmegkellkuldeni
bizonyitvfnnyal
szolg|lati
hivatalnak. M6s egyh6zmlgy6betort6n6 thvozils eset6naz esperesa
egytitt 6tkiildi az illtala lrzott ttirzskonyvi lapot is'
naponbeli.il szolgSlatiriton
12. $. (1) A t6rzsk6nyv adataibant6rt6nt minden villtoz6stkdtelesa lelk6sz 15
okm6nyr6l klszitett
az esperesi hivatalnak bejelenteni, 6s okm6nyokkal igazolni. Az igazol6
hivatalnak.
ptispdki
a
m6solatotaz espereshiteleifti, 6s fgy jelenti tovdbb av6ltoz6st
a
(z) A lelkip6sztor a r6la yezetett ttrrzskonyvbe a szuks6gesv6ltoz6sok 6tvezet6se6rdek6ben,
t6ved6sekkorrig6l6sa c€li6b6l betekinthet'
fendszeresftetttorzskonyv
13. $. Az exmitt6tt te6t6giai hallgat6kr6l nyilv6ntart6st kell vezetni az efre
kell <irizni' Az
nyomtatv6nyon, 6s ugyanrigy a piispoki hivatalban 6s az esperesi hivatalban
lapok
a
nyilvfntart6
abszolut6rium6s a lel*szi uirrgu t.tetele ut6n, megfelel6kieg6szit6sselezek
a kiilfoldi oklev6llel
a torzskonyvhoz csatoland6k.Ugyanilyen nyilv 5ntart6svezetend6 azo}r6r
is, akik m6g nem honos(ttatt6kokleveliiket.
rendelkez6lelk6szekr<11
hat6lybantarto lelk6szel<t6Iaz
14. $. Nem egyh6zi szolgalati viszonyban-16v6,de lelk6szi k6pesit6stiket
hivatalban. Egy6b
e1iz6 g-ban koriilirt nyilvantartas vezetend<ia piispoki 6s az illet6kes esperesi
jelenteni
kotelesek az
t6rzsk6nyvi adataik mellett, ezen a 12. g-ban.foglaltaknak megfeleltien,
minden v6ltoz6stis'
adataikban, szolg1lativiszonyukban(egy6bkeres6viszonyukban)ttirt6n6
6we helyezhet6rendelkez6si
15. $. Seg6dlelk6szsaj6tk6r6s6revagy egyi';zi 6rdekb6l legfeljebb egy
utan koteles
6l1om6nyba.A rendelkez6si 6liomaigu helyezett seg6dlelk6sz,ann+ megsztin6se
lelk6szk6pesit6
II'
letolteni a gyiilekezeti szolg6latbaniz egy 6vi gyakorlatot, csak ezntantehet
a piisptrk helyezheti
vrzsg1ft.A beosztott lelk6szt saj6t k6;;lmdre vagy egyhhzi 6rdekb6l
rendelkez6si6llom6nYba'
szolgillatra rendelheti, amit
16. $. A rendelkez6si 6llom6nyban l6v6 lelk6szeket a piispirk barmikor
k6r6siikre keriiltek
k6telesek elfogadni. Ennek megtagadasafegyJmi v6ts6g. Akik saj6t
amit az
rendelkez6si dilom6nyba, maguk ir b6rmikor k6rhetik szolgdlati beoszt6sukat,
egyh6zkeriiletpiispiike a lehet6s6ghezk6pesttelj esit'
vonatkoznak,melyeket
17. $. A rendelkez6si 6llim6nyban 16v6-lelk6szekremindazok a kotelezetts6gek
el6ir.
hat6lybantart6lelk6szekre
az Igg4.6vi tr. tv. 33. $lUana k6pesit6siiket
nem egyh^zi munkakorben dolgoznak, abbaaz
egyhfutagokat,
1g. $. Azokata lelk6szi k6pesit6sti
lkik
bejegyezni, melynek
egyh6zk6zs6gbe6s annak megfelelEen illet6kes egyhilzmegy6bekell
tv. 33. $-6banfoglalt
rer0ler6nanairoobejelentett lak6suk van. ott kell teljesfteni az t994. 6vi II.
koteless6geket.
lelk6szi munkakorben.Az
19. $. A nyug6tlomanybanl6v6 lelk6szek is alkalmazhat6kkisegit6 beosztott
a szab6lyok
egyhfLzibeoszi6sbantev6kenyked6nyugdijas lelk6szekre 6rtelemszerfienmindazok
kell.
vezetni
is
vonatkoznak,mint a beosztoti lelk6szekre.Torzskdnyviikettov6bbra
az rntezmenyhelye
20. $. (l) Az egyhgzi int1zmlnyben alkalmazott lelk6szi k6pesit6si egyhintagokat
kell bekebelezni, 6s tcirzskdnyv6t ennek
vagy a lakhelye szerini illet6kes egyhlLzmegy6be
meefelel6enkell vezetni.

(2) A Zsinat int6zm6nyeiben szolg6l6 lelk6szek szolg6lati viszonyuk megszrin6se eset6n
visszakerUlnekeredeti egyh6zhat6s6gukrendelkez6seal6. T6rzskdnyviiket az intlzeti szolgillat
ideje alatt az llletlkes egyhflzi hat6sSgokvezetik. Intlzeti szolg6lati viszonyuk megszlin6set
jelenteni tartoznakmind a teriileti mind az eredetilegillet6kes egyh zi hat6s6goknak.
21. $. (I) Az ilthelyezend6 seg6d- 6s beosztott lelk6sznek - siirg6s esetek kiv6tel6vel - rigy kell
k6zbesiteni az Sthelyezohathrozatot,hogy legalfbb 8 nappal a szolgillatba 6ll6s hat6rideje el6tt
megkapja.
(2) Az 6thelyez6snil a piispok egyidejtileg 6rtesiti az lrdekelt egyhhzkozs6gekvagy int6zm6nyek
vezetlLt, az esperest- ha az 6thelyez6sm6sik egyh{Lzmegy6be
tort6nik, mindk6t esperest-,
valamint a Zsinati Irod6t.
22. S. G) Az ilthelyezett seg6d- vagy beosztott lelk6sz 6rkez6se id6pontj6rol kriteles ertesiteni az
egyhhzkozs6glelk6sz6t,lelk6sz hi6ny6bana gondnokot,illet6leg az intlzmlny vezet6j6t.
(2) Az 6ll5s elfoglalilsdt hdrom napon beliil ir6sban, a szolgillati it betartdsdvaljelenteni kell a
piisp<iknek.Ha m6s egyhhzmegy6b6lt<irt6nikaz fitheIyezls,vagy ez az eIs6szolg6latihely, nyolc
naponbeltil szem6lyesenis jelentkezni kell az esperesndl.
23. $. Ha a seg6d-vagy beosztottlelk6sz szolgillatihely6t nem foglalja el, fegyelmi vdts6getkovet el.
24. S. Q) Az 6116stfenntart6 egyhhzkozs6gilletve int6zm6ny felelcis a26rt, hogy a lelk6szeknek az
illet6kes 6llami szervekndl tdrt6n6 bejelent6se a hat6lyos jogszabillyoknak megfelel6en
megtdrt6nj6k.
(2) Az espereskcitelesa lelk6sznekigazol6stadni a szolgdlativiszony fenndll6sfr6l.
25. $. (1) Minden egyhdziszolg6latban6116lelk6sz (bele6rtveaz exmittillt teol6giai hallgat6t 6s a kisegit6
jelleggel tagSaa Lelk6szi Nyugdijintlzetnek.
nyugdijas lelk6szt is) k<itelez<i
(2) Az 6ll6sfenntart6 ktiteles a javadalmak utdn az esed6kestags6gi dijat az egyhdzi tdrv6nyek
rendelkez6seinek
megfelel6enlevonni 6sbefizetni.
26. $. A seg6d-6s beosztott lelk6sz a gyiilekezeti lelk6sz kilnyitdsa 6s feli.igyeletemellett v1gzi a lelk6szi
teend6k rL bizott resz6t. Munkak<ir6ve1,munkav6gz6s6velkapcsolatos minden vit6s k6rd6ssel
els6sorbanaz esperesk<itelesfoglalkozni.
27. 5. A seg6d-vagy beosztottlelk6sz p6nzbeszed6imunkak<irrelnem bizhat6 meg.
28. $. A lelk6szek akivhnatos teol6giai tov6bbk6pz6senkivtili tanulm6nyokat(egyetemi,f6iskolai stb.)
csak a presbitdrium hozzdj{tnililsa 6s az' rllet1kes esperes 6s piispbk enged6lye alapj6n
folyathatnak. E tanulm6nyok v6gz6s6vel kapcsolatos munkaid6-kedvezm6nyt csak akkor
vehetnek ig6nybe, ha tov6bbtanuldsuk az egyhdz szempontj6b6l indokolhat6, 6s ezt az
engedelyez6 okirat tartalmazza.

igazgat6s6ban
II. A lelk6szek feladatai az egyhdtzkdzs6gek
29.$. A gyiilekezeti lelk6sz a gondnokkal egyiitt k6pviseli az egyhilzkdzs6get.Minden az egyhd:zkdzsfg
nev6benkiadott okiratot kettris al6ir6ssalkell ellStniok. Minden, az egyhhzkrizs6get6rint6 jogi
vagy vagyoni k6rd6sbenegyiitt nyilatkozhatnak az egyhilzkdzs6gnev6ben.Ha valamely iigyben
nem 6rtenek egyet, azt a presbit6rium el6 kell vinni 6s annak a hatdrozat6t kdtelesek a
tov6bbiakbank6pviselni U994.6vi tr tv. 45. $. b)1.
k6t hivatalos k6rb6lyegz6velkell rendelkeznie:
Az egyhilzkrizs6gnek
a) az ,,egyhdzkdzs6g" feliratf, melyet olyan iratokra kell b6lyegezni, amelyeket a lelk6sz a
gondnokkalegyiitt.ir al6;

(3) Az egyhiLzklzs6g6ltal kibocs6tott 6s az egyhlzkdzslghez lrkezett iratokr6l iktat6konyvet 6s
betrirendesritmutat6t kell vezetni.
(4) A r6gi anyakonyvekj6 6llapotban val6 meg6rz1s1r6l,ha szi.iks6ges,bekot6s6r6l 6s megfelel6
tizbiztos szekr6nybenva16 orz1s6r6lgondoskodnikell.
(5) Az anyakdnyveket pontosan 6s tiszthn kell vezetni, 6s minden anyakonyvezend6esem6nyt
azonnalbe kell jegYezni.
Az anyakonyvi adatokat mindig az lrdekelt szem6lyi igazolv6nyavagy mes hiteles okirat alapj6n
kell bevezetni.
(6) Anyakonyvi kivonatot az 1895. okt. I el6tti bejegyz6sehlI az 611amirendelkez6sekszerint a
lelk6sz kdteles kiadni mindenkinek, aki ezt k6ri. K6s6bbi id6b6l csak a Magyarotszilgr
Reform6tus EgyhSzon beliil, egyh zi c6lra 6s szolg6lati riton megki.ildve, valamint kiilftildiek
rdsz6rek0teles kiadni.
(7) Az egyhinkozslgi v6laszt6i gyril6s (lelk6szv6laszt6si6s presbiterv6laszt6si)jegyzcikonyveketa
presbiterijegyz6konyvek kozott kell vezetni.
A presbiteri jegyzrikonyveket vagy bekotott 6s el6re sz6mozott konyvbe kell imi, s azokat a
lelk6sz, a gondnok, a jegyzlkdnyv-vezetri 6s a hitelesitclk i4fk al6, vagy irhatjik g6ppel is, ez
esetben a hitelesit6kkel minden egyes oldal6t a16 kell iratni, 6s ezeket 3-5 6venk6nt be kell
ktittetni. Az elnokl6 lelk6sz nem vezetheti aiegyzlkdnyvet.
(8) A jegyz6konyvi kivonatot a lelk6sz a (f6)gondnokkalegytitt hitelesiti.
31. $. (1) A seg6dlelk6szta gyakorioev alatt minden adminisztrativ6s igazgatfsi teend6bebe kell vezetni.
Seg6d-6s beosztottlelk6sz hivatalos kiadv6nyt - anyakdnyvikivonatot, jegyz6kcinyvikivonatot
nem irhat a16,alfuirhsijoga apresbit6riumelntrki tisztltbetolto feliigyel6 lelk6sznekvan.
(Z) A seg6d- 6s beosztott lelk6szt a presbit6rium megbizhatja a presbiteri jegyzT teendtiivel, aki
kdtelesazt elv6llalni.
32. $. Beosztott lelk6sz, ha az esperest6lhelyetieslelk6szi megbiz6stkap, minden lelk6szi feladatot
elv6gez.
jogk6tlbe tattoziklI994 6vi tr. tv. 82 $.
33. $. Helyeltes lelk6sz kirendel6seaz egyhlnmegyeesperes6nek

(4)b)1.
nelktil,a lelk6sz
nemmaradhatteljesjogkonel mrikod6lelk6szvezet6se
34. $. (1) Mivel az egyhhzkozs6g
az
idej6reis helyetteslelk6sztkell kinevezni. Ai|calilban egyhdzkdzslg
rendesevi siaUaas6ga
ki.
helyetteslelk6sznevezend6
eset6ben
30 napotmeghalad6akadillyoztat6sa
lelk6sz6nek
presbit6riumot.
kell
a
mindenesetbenthjlkoztatni
(2) Helyetteslelk6szkinevez6s6r6l
bejelentenia piisp6knek.
koteleshalad6ktalanul
(3) Azesperes
mindenhelyetteslelk6szikinevez6st
adatait
egyhhztagok
elkoltoz6
teriilet6r61
lelk6szekotelesaz egyhilzkozslg
35. $. Minden egyhhzkozs6g
(fj lakcim6vel egyutt) megkuldeniaz 6j lak6hely szerint illet6kes esperesnek,vagy az ii
lelk6sz6nek.
gyi.ilekezet
akik fennkiv6nj6ktartaniardgi lak6helyUkszerintiegyhflzkozs6gben
36. $. Azoknakaz egyh1ztagoknak,
fr6sbankell bejelentenitikezt a r6gi lak6hely szerinti egyh6zk6zs6g
az egyhfuztags6gukat,
lelkip6sztorfit,mind az esperest
lelk6sz6nek,aki err6l mind a lak6hely szerinti egyhdzkdzs6g
tdjlkoztatja.
Amennyiben a villasztott egyhinkozs6gbenegy 6vet meghalad6 idon 6t nem tesz eleget
egyh ztags6gikoteless6g6nek,torolni kell a v6laszt6k n1vjegyz1keb6l,6s ernil 6rtesiteni kell a
hogy vegy6kp6sztori gondozasba.
lak6hely szerinti egyh6zk6zs6get,

III. A lelk6szekjavadalm6r6l
37. $. A gytilekezeri lelk6sz 6s minden 6l1and6jelleggel alkalmazott lelk6sz javadalm6t dijlev6lbe kell
fogialni. A dijlevdl szerinti javadalom legalacsonyabbm6rt6k1t az egyhhzkeruletikozgyiil6s
hathrozzameg, dijlev6lt6l elt6r6 javadalmat nem foly6sithat az 6ll6sfenntart6.Amennyiben a
dijlevelek a javadalom bizonyos v6ltoztat6s6tlohetov6 teszik, annak m6rt6k6t idcir6l-id6re az
egyhfzkeriileti krizgyril6s, illetve annak nev6ben eljdr6 egyhdzkeriileti tan6cs vagy elnoks6g
javasolja.

38. $. (1) Gyi.ilekezetilelkdsztszolg6latiidej6nekfiiggv6ny6benkorp6tl6k illeti meg.
(2) A korp6tl6k m6n6ke minden letoltcitt 5 szolg6lati6v ut6n az alaprlletm6ny5 szdzal6ka.
vizsg6j6tkovet6 6v janu6r
(3) A korp6tl6krajogosit6 szolgflati id6 a lelk6szm6sodiklelk6szk6pesit6
1-6nkezd6dik.
(4) A korp6tl6kot az 6llSsfenntart6a k6lts6gvet6sterh6rekdtelesbiztosftani.
nem kell dijlev6lbefoglalni, azt a presbit6riumvagy annakelnciks6ge
39. $. A seg6dlelklszekjavadalm6t
|llapitla meg. Ez az osszeg azonban nem lehet kevesebb az egyh zkeri.ileti kozgytil6s 6ltal
beosztottlelk6szijavadalomn6l.
meg6llapftottlegalacsonyabb
40. $. A st6la a lelk6szekjavadalm6nakr6sze,merteketaz egyhilzmegy6kszabj6kmeg. A st6l6t a lelk6sz
6s beosztottja(akfurseg6dlelk6szi,akhr exmisszusimin6s6gbenszolg6l) k<izottkell megosztani
fiiggetleniil att6l, hogy l<t vdgeztea szolg6latot.A megosztdsardnya2:L-hez(Egy lelk6sz6s egy
beosztottlelkdszesetdna lelk6sza st6la2/3-6t,a beosztottlelk6szaz ll3-6t kapja.K6t lelk6sz,k6t
beosztottlelk6sz eset6n216-2/6a lelk6szek6,l/6-Ll6 a beosztottak6.Egy lelk6sz,k6t beosztott
lelk6sz eset6n214 alelkdszl,t/4-I/4 a beosztottak6.K6t lelk6sz6s egy beosztotteset6n2/5-215a
lelk6szek66s 1/5 a beosztott6stb.) Ettril elt6r66s a beosztottakatk6rosit6megoszt6sta lelk6szek
sem szabadalkalmazni.
kozdtti kdzds megegyez€ssel
Ahol a dijlev6l szerint st6lav6lts6gvan, annak osszeg6tis ebben az arilnybankell megosztania
lelk6szekktjzdtt. Ilyen esetbena szolgillatokalkalmdval az adomdnyoz6t6lbefoly6 minden dsszeg
be, mint adom6ny.
az egyh zkozs6gp6nztirrSbafrzetend1
kell biztositania presbit6riumnak.
kolts6gvet6sileg
minden esztend6ben
A st6lav6lts6g<isszeg6t
sz6molhat6el, ami nem tekintend6
kolts6g
41. $. Kiils6 szolgflatok (temet6sek)eset6benkozleked6si
javadalomnak, nem tartozik a nyugdtjalapba6s amely dsszegmindig a szolgillatot t6nylegesen
vegzltvagy vegzlket illeti meg.A kozleked6sikolts6ga st6la l0 Vo-n6ltdbb nem lehet.
42. $.A lelk6sz az igehirdetlt szolghlatotnem teheti fiigg6v6 az egyh zfenntart6ij6rul6k befizet6s6t61
vagy a st6la megfizet6s6t6l.Keresztel6s6rtst616t sem k6rni, sem elfogadni nem lehet. A
keresztel6sszents6gecsak annak a gyermeknekszolgSltathat6ki, akinek legal6bbaz egYk sziiltije
megkereszteltreform6tus.Esketni csak h6zass6gianyakdnyvikivonattal igazolt esetbenlehet.
43. $. A lelk6szekjavadalm6nakrdszltklpezi a dfjlev6l szerinti term6szetbenilak6s vagy lak6shaszn{lati
t6r(t6s,valamint akdzizemi kdlts6g a drjlev6l szerint.
(exmisszustis) megilleti egybritorozottszobafiit6ssel6s vil6git6ssal.
A seg6dlelk6szt
Ha a lelk6sz nem veszi ig6nybe a rendelkezesre6116lak6st, nem illeti meg lakb6r 6s koziizemi
k6lts6gt6rit6s.
44. $. A lelk6szek kotelesek 6lland6ana szolgilIati helytikon lakni. Ahol a megfelelti lelk6szlakist az
nem tudja biztositani, engedllyezhetd,hogy m6s lak6sbanlakj6k a lelk6sz, ha az az
egyhhzkozs6g
teri.ilet6nvan. Minden mds esetbenegyhilzif6hat6s6genged6lyeszi.iks6ges.
egyhdzkdzs6g
45. $. Amennyiben a lelk6sz nagykord gyermekei r6sz6re (kiv6ve, ha tanul6i jogviszonyban 6ll) a
presbit6rium enged6lyt ad csalddtagk6nt a lelk6szlak6sban lakni, a presbiteri hat{rrozatban
pontosan koriil kell hat6rolni a lakhat6s idotartamit A presbiteri hatirozathoz csatolni kell az
ilyen enged6llyel bentlak6 gyermek nyilatkozatit arcavonatkoz6an, hogy a hathrid6 letelt6vel,
vagy amennyibena sziil6 szolgillati viszonya megsziinik, azzal egyidejtileg a lal<rlszbil minden
igdny n6lktil kikoltozik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, elismeri az egyhilzklzsdg jogdt
ahhoz,hogy rosszhiszemrijogcim n6lktili lak6nak tekintse6t.
Minden m6s csal6dtagbefogadilsdhozis presbiteri enged6ly szuks6ges,amely M egyhfLzmegye
j6v 6hagyilsdvalv 6lik 6rv6nyess6.
46. $. Ha a lelk6sz'szolgillativiszonyamegszr.inik,maga6s csal6dja30 naponbeliil minden ig6ny n6lktil
ktiteles az illetm6nylak6st kitiriteni. Ha a szolg6lati viszony a lelk6sz ha151amiatt sziinik meg,
akkor ahilffamaradottak60 napon beliil k6telesekelhagyni az llletm1nylak6st.
viseli. Lak6szobfk fest6se47. $. A lelk6szlak6srenov6l6si 6s karbantart6sikolts6geit az egyhiLzkozs6g
rendkfvtili esem6nykiv6tel6vel - 5 6venk6nt,mdzolilsa10 6venk6nt;a mell6khelyis6gek(konyha,
A javadalmas6s csal6djakotelesa jo
6l6skamra,fiird6szoba,WC) fest6se3 6venk6ntig6nyelhet<i.
gazdagondoss6g6val
haszn6lnia lak6st.

Ha a lelk6sz szolg|lati viszonya a lak6s fehijitSs6t6l szfimitott 3 6ven beli.il sztinik meg, az
egyhSzkdzs6ga kcilts6gekar6nyosr6sz6nekmegt6rit6s6tig6nyelheti. A kolts6gt6rit6stlelk6szt6l
csak lemondSseset6n, villaszths eset6naz 6t megv6laszt6-meghiv6egyhfzkozs€,gt6l,6trende16s
eset6benaz ot ilthelyezoegyhhzitestiilettSllehet ig6nyelni.
48. $. A lelk6szekkoltozkcid6sikdltslgdt az az egyh zkozs6gviseli, amelybenszolg6latukatkezdik. A
v6glegesenalkalmazott lelk6szek eg€sz bitorzatit kdteles odakoltciztetni az egyhdzk6zs6g,a
beosztott lelk6szek annyi bftor6t, amennyi a dijlev6lben biztositott lak6s berendez6s6hez
szi.iks6ges,
a seg6dlelk6szeknekcsak a szem6lyesholmija sz61lft6sik6lt6s6g6tkdteles megterfteni.
Ha b6rmely lelk6sz saj6t 1ak6s6b61
m6sik ugyancsaksaj6t tulajdonf vagy b6rlem6nytilak6sba
kdltdzik, kdltozkdd6si k6lts6g megt6rit6silleti meg, amennyibena presbit6rium azt megszavazza.
Ha a megv6lasztott vagy beosztott lelk6sz szolg6lati viszonya egy 6ven beltil saj6t
kezdem6nyezesre
megsziinik,a teljes koltozkod6sikolts6get6s a lakiisfelirjit6sikolts6gek50%-6t
kdteles megt6rfteni az egyhilzkdzs6gnek.Ha az 6ll6sv6ltoztathsegyhhzi koz6rdekb6l tort6nik, az
egyh6zkeri.iletielnoks6g dont a kolts6gek megt6rit6s6nekkdtelezetts6g6tillet6en. Az ifihelyezett
seg6dlelk6sznem kotelezhet<ia szem6lyiing6srigoksz|llithsi kolts6g6nekvisszat6rit6s6re.
IV. A lelk6szekh6zass6gkiit6s6r6l

49. $ (l) Reform6tus lelkdsz csak reform6tus vagy evang6likus egyh{ztaggal kctthet h6zassdgot.
Okleveles lelk6szek k<jtelesekhlzasshgi sz6nd6kukat15 nappal a hdzasshgkot6sel6tt bejelenteni
az esperesnek.
(2) A bejelent6shezcsatolni kell a leendci hf.zastdrskeresztlevel6t,konfirmfici6i bizonyitvilnyflt,
valamint lelkipfsztori v6lem6nyt, amely tartalmazzaa leend6 hhzastirs egyh|zi tev6kenys6g6t6s
magataft6s6t.
50.$. (1) Seg6dlelk6szcsak az egyh zkeri.iletpiispok6nek el6zetesenged6ly6velkothet hhzassflgot.Az
enged6lyk6r6stszolg6lati riton kell a piispdkhdzfelterjesztenirigy, hogy legal6bb 30 nappal a
h6zass6gkrit6s
el6tt a piispokkez6hezjusson.
(2) Az enged6lyk6r6shez
csatolni kell a leend<ihlzasthrs keresztlevel6t,konfirm5ci6i bizonyifffinyilt,
valamint a leendo hhzasthrs lelkip6sztorzn6l (zhrt borit6kban) r6szletes thjlkoztatisl egyhilzi
magatartilsfirslAz enged6lyk6r6s€taz esperesv6lem6nyezi,6sezzel egytitt terjeszti a pi.ispdkel6.
(3) TeolSgiaiegyetem(akad6mia)hallgat6irais vonatkozik mindez, ^zzal a kUl6nbs6ggel,hogy a
teol6giai hallgat6r6la d6k6n 6s az illet6keslelk6szkUlon-kiildn 26ft borit6kbanad tdj6koztat6st,
leend<ihhzastirsilrol pedig, ha nem lelk6sz vagy teol6giai hallgat6, a gyi.ilekezetilelklsz Az ilyen
kell a pi.ispdkel6 terjeszteni.
k6relmeket atanar, kar v6lem6nyez6s6vel
(4) A hdzass6grenged6ly k6r6s6benkdzdlni kell az cisszeh6zasodnisz6nd6koz6kjdvedelem6t,
meg6lhet6si6s lak6sviszony6tis.
5 1 . $. (1) A hdzass6gb6rmilyen okb6l val6 felbont6sagyengfti a lelklszi szolg6lathozsziiks6ges
brzalmat, ezert minden lelk6sznek koteless6gemindent megtenni a v6ls6gbajutott h6zass6ga
helyre6llft6s6ra.A hftzassdgfelbont6s6nakszdnd6kitr6la lelk6sz koteles a v6l6keresetbead6sa
vagy m6s alkalmas lelk6szt6rsakbevon6sdval
el6tt tfj6koztatni esperes6t,akinek szem6lyesen,
minden pSsztoi segfts6getmeg kell adni a megromlotthilzassilgmeggy6gyftdsSra.
(2) A h1nassdgfelbont6s6r6l sz6l6 bir6s6gi hatftrozatot a lelk6szek kdtelesek az egyhdzmegyei
bir6sdg elnoks6g6nek15 napon beli.il bemutatni. A bfr6s6g elndks6gev6l5s eset6nkoteles a
lelk6sz ellen fegyelmi eljftrdst indftani. Az esperes a bir6sigi eljSr6st megel6z6en az
egyhlzmegyei tanecs taglaib6l fel6llitott, 3 tag(t etikai bizotts6got felk6rheti a lelk6sz v6l6sdval
a 6s 611
dsfoglal6sra.
kapcsol atbanv rzsg{Llatr
(3) Beosztott6s seg6dlelk6szav6l6sut6n 6thelyezendl.
(4) Ha a lelk6sz lshhzasthrsakiilon 616s a kiilon6l6s id6tartamaa 90 napot meghaladja,akkor az (l),
(2) 6s (3) bekezd6sdkben
alkalmaznikell.
foglaltakat6rtelemszenien

V. A lelk6szekszabadighr 616s helyettesit6s6r6l
illeti meg.A pihenrinapnaklehet6legszombatrakell esnie.
52. $. (1) A lelk6szekethetenk6ntI pihen<inap
gyUlekezetialkalom szombatoncsakegyh6zmegyei
enged6llyeltarthat6.
Rendszeres
(2) A lelk6szeketaz egyhilzi tdrv6nyben meghatfirozott6vi rendes szabads6gilleti meg. A lelk6szt
6s szolgdlati6venk6nt1-1 nap p6tszabads6g
illeti meg. Az
6vente2L naptdn nap alapszabads6g
alap- 6s p6tszabadsdgegyi.itt a 45 napot nem haladhatjameg. Esperesnek6s egyhinkerUleti
j6r.
fojegyzlnek tov6bbi 7 napthnnap, piispdknektovdbbi 15 napt6ri nap p6tszabads6g
illeti meg a seg6dlelk6szeket
53. $. Lelk6szi vizsg6k el6tt 14 naptfiri nap tanulmhnyi szabads6g
illetve
teol6gusokat
kollokviumos
idci
alatt
lelk6szjelolteket.Az exmisszus
a
tartama
elkeriilhetetlen
esetek kiv6tel6vel
minden szolgillat al6l fel kell menteni. Az az exmisszus, aki
vizsgakotelezetts6g6nek
a rendes kollokviumos idriben nem tesz eleget, azonnali hathIlyaI
visszarendelend6az exmisszi6b6l. Az exmittfrlt hallgatonak havonta 5 h6tkoznaponlehetcis6get
kell biztosftaniarra,hogy a Teol6giaiEgyetemen(Akad6mi6n)konzult6ljanak.
54. $. Azt a doktori szigorlatra k6sziil6 lelk6szt, akinek azt illet6kes egyhhzihat6s6gazt engedllyezte,3
illeti meg a rendesszabads6gon
tulmen6en.
6ven 6t 6vi 14 naptfiri nap tanulmhnyi szabads6g
55. $$.Szab6lyosenged6llyeltov6bbtanul6lelk6szt abbanaz esetbenilleti meg az illlami tdrv6nyekben
biztositott munkaid6-kedvezm6ny6s tanulmhnyi szabads6g,ha tanulm6nyait egyhilzi 6rdekb6l,
ilyen tanulm6nyokat,azt csak a
egyhdzihat6sdgjavaslat6ravdgzi. Aki saj6t elhatdrozdsSb6lv€gez
vizsgaid6pontok szabadddt6tele illeti meg.
illet meg. A betegszabads6got
56. $. Minden lelk6szt a tobbi 6llampolgdrnakbiztosftottbetegszabadsdg
Ha magaa lelkdszezt
hivatalosorvosi igazol6ssalhalad6ktalanulbe kell jelenteni az esperesnek.
nem tudja megtenni, a bejelent6si kdtelezetts6g az egyhdzkdzslg gondnokdra hdrul. .A
betegszabads6g
befejez1,sdta munkak6pess6getigazol6 hivatalos orvosi bizonyitvdnnyal a munka
iddtartamfira6s az esetleges
A betegszabadsig
rijra felv6teleel6tt be kell jelenteni az esperesnek.
vonatkoz6ana mindenkor 6rv6nyes6llami jogszab6lyok
rokkants6gi nyugdrlaz6smeg6llapitds1tra
az trSnyad6k.
l6v6 lelk6sz megkapjateljesjavadalmilt,kiv6ve a st6l6t,melynek 50o/o-a
57. $. (1) A betegszabadsfgon
illeti meg, rrug a m6sik 50o/oa szolgillat t6nyleges v6gz6j66. Ha tobb lelk6sz szolg6l egy
gyiilekezetben6s a koll6g6k helyettesitika beteget,a st6la r6esrir6sz6nek50Yo-ailleti meg a
l6v6t.
betegszabads6gon
(2) Az (1) bekezd6srendelkez6seit
a 30 napotmeghalad6betegs6geset6nkell alkalmazni.
Evi 30 napotmeg nem halad6
58. $$.A kikiildet6s,ak6r belfdldi, ak6r ktilfdldi, nem szfimitszabads6gnak.
kikiildet6s alatt a lelk6szt teljes javadalma illeti meg. A helyettesit6si krilts6gr6l az a szerv
gondoskodik, mely kiktildte. A ktil6nbdz6 lelklszi konferencifkon vagy egy6b kozegyhini
rcndezvenyekenval6 r6szv6tel 6s szolg6lat is kikfildet6snek sz6tmit.Amennyiben a 30 napot
meghalad6 kikiildet6s anyagi juttatdssal j6r, a helyettesft6sikdlts6get a kikiilddtt lelk6sz
javadalm6nakterh6rekell foly6sitani.
59. $. A nci lelk6szt a mindenkor 6rv6nyes6llami jogszab6iyokszerinti sziil6si szabads6gilleti meg.
Gyermekgondozdsi seg6lyt (GYES 6s GYED) abban az esetben kap, ha azt az illet6kes
t6rsadalombiztositdsi
szerv (TB) rlszdre is biztos(tja.Ef esetbenennek tartamftraa javadalom
6s a n6 lelk6sz gyermeke
foly6sit6s6tbe kell sztintetni.AmennyibenGYES-re nincs 1ehet6s6g,
gondoz6samiatt szolg6lat6t ellfitni nem tudja, m6lt6nyoss6gb6lfoly6sfthat6 rdsz1reaz egyhSzt6l
rendesseg6ly.
60. $. Fizet6sn6lkiili szabads6gcsak ktilonlegesenindokolt esetbenengedllyezheto.F. k6rd6sbendont6s
az fililsfenntart6t illeti meg. A fokozatos egyh zi hat6s6gok feliilbirdlhatjdk az 6ll6sfenntart6
hatdrozatdt,haaz jogszabillyts6rt, vagy nem felel meg az egyhdzikoz6rdeknek.
61. $. (1) A rendes6vi szabadsSgtartama
alatta lelk6szta teljesjavadalomilleti meg,bele6rtvea st616tis.
(2) A fizetls n6lkiili szabadsfgon l6v<i lelk6sz csak lak6shasznilIatrajogosult irgy, hogy mind a
kozizemi kolts6gekr6l,mind a karbantartdsr6lmagakdtelesgondoskodni.

alaponlelk6szt6rsaihelyettesitik.Ha egy gyiilekezetben
l6v6 lelk6sztkolcscinoss6gi
62. $. A szabads6gon
tobb lelk6sz szolgll, a rendes6vt, a kritelez6 vizsg6k el6tti tanulmfnyi szabads|g,a k6t hetet meg
nem halad6 betegs6g,valamint a 30 napot meg nem halad6 kikUldet6seset6nminden ktildn
dijaz6sn6lkiil kdtelesek helyettesfteniegym6st a lelk6szek. A helyettesft6smiatti ritikolts6get a
g t6riti meg.
szolg6latoti g6nyltl egyhhzkozs6
63. $. Egy6b szabads6gokeset6naz esperesgondoskodika helyettesit6sr6l6s int6zkedik a helyettes
dijazdsdr6l.
espereslelk6szekeset6na
6s az esperesnek,
be kell jelentenia presbit6riumnak
64. g. Minden szabads6got
piispoknek. Ezt a bejelent6st a szabadsilgmegkezd6seel6tt legal6bb 8 nappal kell megtenni,
eset6nazonnal.A bejelent6sbenkozdlni kell'a tart6zkoddsihely pontos cim6t,
betegszabads6g
ahol sziiks6geset6na szabadsilgon16v6lelk6sz 6rtesithetri.Kozolni kell tov6bbil a helyettesit6sre
tett rnt6zked6seket,a felk6rt szemely nev6t, illetve ha az esperesnekkell int6zkedni, az erre
vonatkoz6javaslatot6s k6r6st.
16v6kvisszahiv6s6raa piispoknek vagy az esperesnekvan
65. $. Egyhdzi koz6rdekb6la szabads6gon
joga. Betegs6gi 6s sziil6si szabadshgkiv6tel6vel a szabads|gon l6vti visszahivhat6. Ha a
presbit6rjuml6tja sziiks6gesneka visszahfv6st,az esperesnektesz javaslatot, amit az kdteles
azonnalelbfr6lni 6s halad6ktalanulint6zkedni.

VI. Lelk6szeknyug{llomfnyba helyez6s6r6l
66. $. A nyugell6t6s ir6nti k6relmet szolgillati riton kell a Nyugdijintlzeti Intlzo Bizottshghoz
felterjeszteni.Az els6 fokri egyhhzi hat6s6g (esperes)ad javadalom-kimutat6st6s szolg6lati
bizonyitvfinytap€nztfiiokm6nyok6tvrzsgfiilsaalapJf n.
67. $. Az dregs6ginyugdurajogosult 6s munk6ja elliltdsdrak6ptelen,de nyugdijdllomdnybahelyez6s6t
onk6nt nem k6r6 lelk6sz eset6ben az els6fokri egyhhzi hat6sfg koteles kezdem6nyezni a
nyug6llom6nybahelyezlstaz illet6kesegyh6zibfr6s6gn6l[2002.6vi tr. tv. 39. $. (1)].
6 8 . $. A 70. 6let6vdtbetoltdtt lelk6sz nyugdllom6nybahelyez€set,ha ezt irdsos felsz6litdsramaga a
jogosult nem teszi meg,az els6fokuegyhhzihat6s6gkezdem6nyeziaz illet6kesegyhilzibir6s6gn6l
12002,6viII. tv. 39. $ (1)l
k6ptelenlelk6sz,rokkants6gi
69.g. Az 6regs6ginyugelliltSsram6g nem jogosult, de munkdjaelv6gz6s€re
Nyugdijrntlzeti
lnt1zl Bizotts6ghoz kell
nyugell6t6s ir6nti k6relm6t szolgillati irton a
felterjeszteni. Az lnt6z6 Bizotts6g keresi meg szakv6lem6nyad6s v6gett az illet6kes
V6lem6nyez6Orvosi Bizotts6got.Ha a munkak6ptelenlelk6szmaga
Munkak6pess6g-cscikkent6st
nem k6ri, illetve az egy 6vet meghalado betegszabadshgeset6n az elsdfoku egyhhzi hatos6g
kezdem6nyezia rokkants6gi nyug6llom6nybahelyez6staz illet6kes egyhtzi bir6s6gn6l,12002.6vi

tr.tv.39.$.(l)1.
Y ll. 2616 rendelkez6sek
mindenlelk6szi6s esperesihivatalnakmeg kell ki.ildeni.
70. $. A Szab6lyrendeletet
Az utols6 6vet v6gz6 teol6giai ha1lgat6ka m6sodik f6l6v elej6n megkapj6k 6s 6tv6te16tjegyzlk
szerint,ir6sbaneli smerik.
a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkertilet2004. november 18-6n tartott
71. $. Ezt a szabdlyrendeletet
kozgyril6sea 21. szhmt hatfirozathvalelfogadta 6s az a kihirdet6s6velhat6lyba l6p. Egyidejrileg
minden eddig 6rv6nyes, e k6rd6seket rendez6 szab6lyrendelet,vagy egyh6zkeriileti hat|rozat
6w6ny6tveszti.

