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Hol kezdjtik a reformdci6t?
A reform6ci6 nem csak 6vente visszat6r6 i..rnnepe, de rjrokzold.t6mhjais a protest6ns egyhazaknak. Erdemes lenne felm6rni, hogy a ,,reform6ci6" sz6t hailva mi.re gondolnak lelki'
pdsztoraink vagy egyh6zunk tagjai. A nagy tcibbs6gnek - ta'
l6n - Luther M6rton 1517. okt6ber 31-6n, a wittenbergi
templom ajtajlra szegezett t6teiei jutnak esz6be, esetleg
m6g az, hogy a p6pa kiStkozta Luthert az egyh6zb6l, mire 6
v6laszk6nt az ritokbull6t nagy nyilv6noss6g el6tt el6gette.
Vagyis reform6ci6 6ltal6ban a mfltat, a tcirt6nelmet eleve'
"reform6'
niti fel. Ugyanakkor egyre tribben vannak, akik a
ci6" sz6t hallva a ma miikcid6 egyhdzak megrijit6s6ra, esetieg teljes A1.e1akit|s|ra gondolnak. Szinte valamennyi irn.
trirt6nelmi egyh|zb an tal6lkozhatunk olyan moz galommal,
amely az egyin|zi struktfra (szervezet) reformj6t siirgetve

hallgattak, vagy pedig az egyhizr 6s 611ami hat6s6gok kcizcis
6'ket. Van azonban a reform6ci6nak
er6vel elhallgattatt6k
olyan form6ja, ameiyr6l j6vai tcibbet kellene besz6lnunk, mert
tribb eredm6nnyel kecsegtet, mint a struktrira 6s a szertart6'
sok, eddig hi6baval6 kis6rlete. Ez
sok megvdltoztatils|nak
pedig a helyi gyiilekezeti
6let reform6ci6ja'
Mit is 6rtiink tulajdonk6pp en ezen? Y|Itoz6st! Mozg6st! EI6'
re16p6stlA v6ltoz6s 6s mozg6s a meg6l16s 6s mozdulatlans6g
ellent6te. Ugyanis a gyillekezeti 61et nagy vesz6lye az, ha iires

szeretn6 megv6ltoztatni a r6gi szertart6sokat, az egyh|zi
a be1s6 ir6nyitdst, eltcitiszts6geket, vagy demokrattz|lni
rcilni az egyh|zi hierarchi6t, a megv|lasztott lelkip6sztor
6letfogytig tart6 helyben marad6s6nak lehet6seg6t stb.
Azt minden hilz6s n6lkril meg6llapithatjuk, hogy ezek a re-

hagyom6nnyd merevedik, 6s ezzel az egyhfni 61et hagyomdny6rz6ss6 sil6nyul. Mert a beteg gyirlekezeti 6letb61 n6 ki mindig
az egyhiz romlSsa. Hi6ba szeretn6nk reform6ci6t el6rni az eWh6z alkotm6ny6ban, tcirv6nyeiben, szewezeLi fel6pit6s6ben, a
hierarchi6ban, ha a kcizben gyiilekezeti 6let hal6losan beteg. A
rendszervdlt6s 6ta sok minden megv6ltozott: rij tcirv6nykcinyv
sziiletett, irj tiszts6gvisel6ket v6lasztottunk, itt-oit irj liturgiSLt
vezettek be, tataroztunk, 6pitettunk, szerveztiink, konferenci.6ztunk, de a gyrilekezetek bels6 6lete, a temploml6togat6k sz|ma,
az lfiisilg jelenl6te, bizony nem vdltozott; s6tl

formsz6nd6kok haz6nkban rendre meghirisultak, 6s l6nyeges
v|ltozast nem eredm6nyeztek. A reformerek ezut|n vagy el-

Ugy trinik, hogy hagyomany6rz6sre 6s Spol6sra berendezkedett egyhilz nem kell sem az ifjirs6gnak, sem az id6sebb nem'
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zed6knek. Imm6r nllt titok, hogy orsz6gosan eg'yre kevesebben j6rnak templomba vagy k6rnek egyhdzi temet6st, a keresztel6st ig6nylokkel besz6lgetve pedig kideriil, hogy a sztl6'h,
nagyszril6t abban csup6n szr5phagyom6nyt, mdgikus szertart6st l6tnak. Ha egy-egy gyulekezeti tag valahol hitre jut
6s megt6r, akkor a legtcibbszcir csatlakozik valamelyik kisegyhilzhoz, neoprotest6ns k<izciss6ghez,esetle g szektihoz. rnert
tal6n m6g arra sincs lehet6s6ge, hogy ki6l1jon a gyiilekezet e166s bizonys6got tegyen circim6r6l - nemhogy hitben novekedni tudjon. Mert ez nem szok6s nd"kis
lunk. A biblia6r6k egyre tcibb helyen
istentiszteletek" lettek, ahol n6hdn1
r6szLvev6 el6tt a lelkip6sztor egyszem(r
lyes monol6go| tart. Azt a krizoss6ggyakorl6si form6t, ahoL besz6igetni lehet az
196161,vagy a hit dolgair6l, esetleg egyiitt
im6dkozni a gyulekezet tigyei6rt, ahr-rl
emberek elmondhatj6k megt6r6siik tcirt6net6t, megbesz6lhetnlk az 6ket igazdn
foglalkoztat6 k6rd6seket, alig ismerik.
A gyillekezeti 6let egy6b, fizikai munk6val j6r6 teend6it pedig sok helyen a
lelkip6sztor 6s csalddtagj ai v6gzlk. Ez
is immdr legal6bb 50 6ves hagyom6ny
egyh6zainkban. Az is elfogadott lett,

gyulekezeti 6letr61! Keresse el6szcir a lelkipdsztor, majd pedig
hirdesse meg b6tran. A gyrilekezet pedig kdvetelje meg t6le ezt!
A passziv, csak a templomban iil6 egyh6ztagok pedig - kegyelmi aj6nd6kaik szerint - 6pr.iljenek cisszeszolg6l6 krizciss6gg6, mert a biblikus gyiilekezet Istent im6d6 kcizciss6g,s
az im6datban mindenkinek helye 6s feladata vanl Olyan
szcrt lr,t'l lvrrlio116kozriss6gg6kell form6l6dnia gyiilekezeteinknek, ahol egyr6szt egym6st segitik,
rn6sr6szt ahova k6szek m6st is befogadni. Kezdj6k tal6n azzal, hogy havonta
egy-egy vas6rnapi istentisztelet ut6n kriv6, tea 6s n6h6ny szelet siitem6ny mellett besz6lgetnek. De vigy|zzanak, hogy
rre lelk6szuk iegyen itt is a f6szerepT6l
V6ltoztassunk a biblia6r6k monoton 6s
rrnalmas egyriltl6tein is! Legyen ez
olyan alkaiom, ahol a lelk6sz iegfeljebb
hrisz(!) percet besz6l, majd megfogalmaz
n6h6ny k6rd6st, amiro'l besz6lgethetnek
a t6sztvev6k. Ezut6n pedig kcizrisen
imidkozzanak! A v6itoztat6st segiti az
is, ha nem csak a lelk6sz k6szul az igehirdet6sre, de a gyulekezeti tagok is,
irmikor az istentisztelet el6tt - ak6r hoszszabb - imakdzciss6get tartanak. Szembesitse a lelkip6sztor az im6dkoz6 kcizciss6g6t ezzel a lehet6s6ggel, fgy, mint
komoly feladattal!
V6lasszon hitben elcil j6r6 presbitere-

hogy a gyiilekezeti 61et a lelkiprisztor
szem6lye kcirul forog. Abban az eselLuther Mdrton szobra Eislebenben
ben, ha szelid 6s gyenge egy6ni.s6g,akket a kozoss6g! Mert Istennek teLsz6, biblikus dcjnt6seket
kor mindent maga v6gez el, ha pedig er6szakos, akkor az o
kell majd hozniuk, ehhez pedig sztiks6ges az rijj6sziiletett
parancsai szerint kell tcjrt6nnie a dolgoknak. 6 a mindent
6letii vezet6s6g. Ne az legyen legfo'bb tcirekv6stik, hogy e16gtud6, aki egy szem6lyben tervez, enged6iyez vagy tilt, egy"p|p|ja". Annak pedig, aki a lelk6sz pr6s6ges mennyis6gii p6nzt t6roljanak a kassz6ban, vagy ha
sz6val a gytilekezet
"hagyonincs, akkor hogyan szerezzenek, illetve a tobbletet mire
dik6ci6j6t bir6lni, net6n korrigd,lni szeretn6, olyan
kolts6k - sajnos ugyanis a presbiteri gyiil6sek legfo'bb t6m6i
mdnyos korld.tokat" kellene 6ttcirnie, amelyek 6vsz|zadok
mindig ezek -, mert a presbiterek felel6ss6ge sokkal na6ta kem6nyen ellen6lltak ennek a kis6rletnek. M6rpedig az
igehirdet6sek nagy r6sze 6rthetetien 6s unalmas. Ezt a min6sit6st nem e cikk ir6ja teszi, hanem azok a protest6ns tcimegek, akik a mozdulatlan gytilekezeti 6letre nem vev6k, inkAbb
elhagyjdk az egyhSzat, vagy imm6r a ttjttra se mennek. Sem
az"6116",mozdulatlan gyiilekezeti 6let, sem az ott hangz6, alig
"szokv6nyos" pr6dik6ci6 nemvorrzza tcibb6 az embere6rthet6
ket. Mintha rijra 6rv6nyes lenne egyik egyh|z'tcirt6n6szunknek a 19. szlzad kiiiriilt templomait indokol6 mond6sa: ,,a
n6p megunta a szLraz besz6det."
Egyre tobben vannak azon a v6lem6nyen, hogy ideje lenne
a helyi gyulekezetekben olyan reformdci6t elkezdeni, amelynek l6nyege a mozg6s, a vdltozis. A biblikus reform6ci6nak
mindi.g a fejben, a szivben, a szeml6letben kell kezd6dnie.
Azon kellene egyre tobbeknek f6radozniuk, hogy a helyi gytiiekezetnek a templomba m6g elj6r6 tagjai, de a lelkip6sztor 6s
a presbiterek el6tt is vil6gos legyen az ij reformici6 ir6nya.
Vagyis az,hogy merre kellene mozdulni. Mert mozdulni kell!
Nem Isten Ig6je szerint val6 az, ami 6s ahogyan most van.
Mozdulni kell az olyan gyiilekezeLi 6let fe16, amelynek kciz6ppontj6ban nem a lelkip6sztor, esetleg nagyobb anyagi befoly6ssal bir6 presbiter, vagy mag6t extra hiv6nek vall6 csoport,
hanem az 616J6zus Krisztus 6s Ig6je, a Biblia 611lAz Ige tekint6lye el6tt hajoijon meg mindenki, 6s kezdj6k el keresni a gyuIekezet tagSai azt, hogy mit mond a Biblia az Istennek tetsz6

gyobb enn6l: Isten Ig6je 6s akarata szerint kell korm6nyozniuk a gytilekezetet. Ehhez a reform6ci6hoz olyan tagokra 6s
presbiterekre van szr.iks6g,akik j6l ismerik a Bibli6t, 6s az
evang6lium 16nyeg6t mdsoknak is egyszeriien meg tudj6k fogalmazni. Az igehallgat6 kcizciss6gt6'ltov6bb kell l6pni az
Ig6t hirdetni k6pes gytilekezetfel6. Ennek azitja a bibliaiskolai tanfolyamokon, az irn. csendes heteken 6s gyulekezeti
konferenci6k on 6t v ezet.
Orvendetes, hogy egyh6zunkban m6r vannak olyan gytilekezetek, ahol ezeket m6r gyakorolj6k n6h6ny 6ve, biblia'
iskolai tanfolyamokaL szerveznek, csendes napokat tartanak, csendes h6tre mennek a gyrilekezet kisebb-nagyobb
csoportj6val. Fontos lenne a j6 tapasztalatokat kozreadni,
6s legal6bb ilyen fontos lenne ezeket a tapasztalatokat meghallgatni, megbesztilni.
Ha a reform6ci6 megerdscidik egyhdzainkban, akkor el6r"fehidul6s
ideje", mert - ebben a scit6t 6s erkolcsi
kezhet a
rendj6ben felbomlott vil6gban - rigy lehet jelen a kereszty6n
"hegyen
6pitett v6ros". Kezdje teh6t a regyr.ilekezet, mint
form6ci6t ellszor minden lelk6sz 6s presbiter a saj6t gytilekezet6ben, besz6ljen r6la, dolgozz6k, tusakodj6k 6s im6dkoz'
z6k 6ftel
Sipos Ete Al*os
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AZ F.LMIULTID6SZAK NEHANY FONTOS ESEMENYE
-

Az 6prilisi kcizgyiil6s6ta m6jus 18-6n,szeptember21-6n
6rtekezlet, majd okt6ber 3'6n ielvolt esperesi-gondnoki
k6sz-gondnoki6rtekezlet 6s tan6csiil6s, november 7-6n
gondnoki.
pedigism6t esperes-

Amir6l el6re tudunk:

-

2006. janu6r 9-6n 10.00 6rakor tartja az egyh6zkeriilet
szok6soslelk6szi talillkoz6jitt a R6day utcai diszte'
remben

-

ugyanaznap, janu6r 9-6n 9.30-kor Bcir<iczM6rta keramikusmiiv6sz ki6llit6sa nyilik meg az exhortilcr6s teremben

TAj6koztatdsul:

4rtekezletr6sztueu6i
tartott esperes-gondnohi
A Kecsherndten
-

olitriber'8.6s 10. liozcittvoltak a budapest.itt:oltigia150 6ves
rijrilril nregeml 6liezii ur.rncl;segek
tlr'lirr"dul

Apiispciki hivatal nyitva tart6sa az iinnepek alatt: kar6csony el6tt az utols6 munkanap december 21. szerda.
A k6t iinnep kcizcjtti n6gy munkanapon rigyeletet tart a
hivatal 9.00 6s 13.006ra ktizcitt.
Itt tessziikkozz6,hogya keriileti tulajdonri g6pkocsipark
jriv6 6vi kcitelez66s cascobiztosit6s6raversenyaj6nlatok
alapj6n 2006-ra a Generali-Providenciabiztosit6t6rsasdggal, vagyonbiztositilsraaz QBE Atlasz Biztosit6val
az egyh6zkeriilet,amivel kb. 1,5M Ft
kistoLlszerz6d6.st
meetakarit6st6rt el.

Sajt6td.jdkoztat6a budapesti teol6gia 150 6uestinnepsdgdn
Jan Peter Balhenendeholland miniszterelntik
gi cspeles, llcger\z ujonnarr ruegviilasztott lrtics-liislirtnsii
'fiszali6csli6n
diis 1]6labeiktatrisa szeutet.nber25-6n voil

Dr. Horudth Gydrgy f6tand,csosbicsiztatd.sa
a rnunhatdrsah krirdben

piispciki hivatal6nak f6tanAcsosa,
Egyhdzkeriiletunk
Horv6th Gycirgy ez 6v szeptember6t6'l v6glegesen
amelyet m6r hosszir ideje
szolg|lat|t6l,
megv6lt
nyugdijask6nt
v6gzett. T6le a Piispciki Hivatal
munkat6rsai bens6s6ges iinneps6gen bircsriztak el, de ez
Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s is megkciszcinte cit 6vtizedes
szol gdlat6t az e gyh|zkettilet Piispciki Hivatal6b an.
Hegedils Bdla esperesibeihtatdsa Ttszakdcshdn
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AZ EGYHAZKENUINTI TANACSULESE _ 2005.OKt6bEr
6. ELNOKSEGI BESZAMOLO
EI6terjeszt6: Dr. Szatr6 Istv6n
Elnciks6gi t6j6koztat6mban cit k6rd6st szeretn6k 6rinteni: az
rin. egyhSz-fi.nansziroz6st, a h6rom kiilonbciz6 v6laszt6st
(presbiteri, Ielk6szi, parlamenti) 6s a fegyelmi ugyeket.
El6szor fogalmi trsztS'2i'sra van
Eevh|z-finansziroz{s.
jelenlegi
korm6nyzat minden az egyhin'
sziiks6g, mert a
nak dtutalt p6nzcisszegetebben a kcjrben emleget, holott a
szoci6lis otthonoknak, a ktjzoktat6snak, az eg6szs6giigynek juttatott kolts6gvet6si tdmogat6s nem tartozik ide.
Ezeken a terirleteken 6liami feladatokat v6gziink, v6llalunk 6t, ez6rt term6szetesen az |llami t6mogat6s automatikusan j6r. A fenti hamisit6s ellen minden lehet6 f6rumon
tiltakoznunk kell.
A t6nyleges egyh|z-finansziroz6ssal azonban m6g nagyobb a baj. A hitoktat6si 6radijak, a kistelepr.il6si t6mogatdsok tcibb h6napos k6s6ssel nydr v6g6n 6rkeztek meg, de a
negyedik negyed6vre es6 r6sz mind a mai napig nem jcitt
tavasszal az 6pit6si seg6lyek keremeg. Egyh|zkeriiletiink
t6b61 megelolegezte az els6 n6gy havi hittandijat 6s Orb6np6nzt, de erre k6s6'bb 6s most sincsen m6dunk.
Guly6s K6lm6n egyh6ziigyi 6ltamtitk5r a szeptember 26-i
t6rgyal6son igyekezett megnyugtatnt az egyh|zak vezetdit,
mondv6n, hogy m6r 6tutalta a megfe1e16osszegeket, illetve
ig6retet tett arra, hogy a h6trai6kot 2006. janu6r e1s6napjaiban fizetik ki. Jelentem, Dunamell6khez nem 6rkezett semmilyen tov6bbutalhat6 611amip6nz.
Az Sllamtitk6r SIlit|sa szerint a jciv6 6vi 6ilami ktilts6gvet6sbe a hitoktat6si 6radijakat, a kistelepil6si t6mogat6st a
hdrom 6wel ezel6tti osszeg nomin6lis 6rt6k6ben 6llitj6k be,
de a krizegyhizi gyiijtem6nyek t6mogatds6t fel6re akarj6k
csrikkenteni. Az egyh6zi 6puletek rekonstrukci6j5ra terv
szerint n6gysz|zmllli6 forint jut, ami az egyh6zkeniletek kct'
zotti feloszt|s kulcsa szerint Dunamell6knek tizenh6tmilli6
forintot jelent.
Afentiekhez azt a kommentdrt ffizhetjiik, hogy'97-ben m6r
6t61tiik ezt. Az akkori helyzet, megfelel6 nyom6sgyakorlds
ut6n, vezetett a Vatik6ni. Megdllapod6shoz. Akkoriban ttibb
gyulekezet hitoktat6si alapot kezdett k6pezni. Ttrdomdsul
kell venniink, hogy amig a hitoktatds nem lesz a tantervbe illesztve, addig mindig vitatott lesz a hittandij sorsa is. 15 6ve
folyik a vita err61 a k6rd6sr61 (erkcilcs vagy hittan), de a politikai elit mindm6ig nem volt 6rdekelt a v6gleges rendez6sben.
nem jir hittanra, enyAz adatok szerint a2 iskol6sok 21-22%o-a
i.sko16t,
nyolc 6vig nem hallanyien, b6r elv6gzik az 6ltal6nos
j6.
meg
kell k6rdezniink:
is
De
magunkat
nak arr6l, hogy mi a
csal6dokat 6rnem
tudtuk
a
szril6'1<et,
mi6rt
vajon 15 6v alatt
reform6tus
sztl6k
Mert
a
a
hittanoktat6sban?
dekeltt6 tenni
hitoktatris
v6llaln6
a
hiszen
nem
az,
tobbs6ge
nem
dont6
anyagi terheit. Lehets6ges, hogy a hitoktat6s dllami fi.nanszitoz|sa e16'bb-ut6bbmegold6dik, de a csal6dok 6rdektelens6g6t
ezzelnem oldjuk meg. l'egyrik 6ket 6rdekeltekk6, ez els5rendii spiritu6iis k6rd6s.
Rekonstrukci6s t6moeatds. Tavasszal az 6rintetL egyhS'z'
krizs6gek 6rtesit6st kaptak az i'Jlamr ig6reteken nyugv6 v6r'

hat6 6pit6si tdmogat6s dsszeg6rol. 6k ezek alapj6n szerz6d6st kotcjttek a kivitelez6vel, s6t, sok helyen a munk6t is elv6gezt6k mdr, amikor ny6ron irjabb 6rtesit6s lrkezett; a
megig6rt risszeg 50%-6t fogj6k foly6sitani.
H6rom v6laszt6si folyamatot emlitettem, ezek sor6ban
legid6szer(bb az 6ltal6nos presbiteri tisztrijit6s. Kedves
Testv6reim! A ielkipdsztoroknak tudom6sul kell venniuk,
hogy ez a folyamat nem arra val6, hogy a lelk6sz saj6t embereit bevdlasztassa, saj6t ellenz6k6t pedig kitilrja a presbi.t6riumb6l. Higgy6tek el, hogy a most kellemes ember sem
lesz k6s6'bb olyan kellemes, ha ezzel a m6dszerrel 61tek.
Mindenek el6tt alkaimas jelcilteket kell 6llitani. Egyel6re
nyitott k6rd6s, majd a jogdszok fognak 16 v6laszolni, hogy
mi lesz azokkal a fokozatos egyh|zi tiszts6gekkel, amelyek
betcilt6se presbiteri ttszlhez van kijtve.
A ielk6szv6laszt6sokr6l besz6lve tudnunk kell, hogy a kcivetkez6 n6gy 6vben Dunamell6kr6. 25-30 lelkip6sztor fog
nyugalomba vonulni. K6rem mindenekel6tt a jelenl6v6
gondnok testv6reket, ha a lelk6szi 61I6sbeicilt6s6t meghivSssal szeretn6k megoldani, akkor m6g az e\6tt t6j6koz6djanak
a kiszemelt IeIk6sz161,a tcirv6ny szerinti v6laszthat6sA9|16l,
hogy a meghiv6st hivatalosan kcizciin6k vele. Tapasztaljuk,
hogy mindezt k6sve megtenni milyen kellemetlens6geket
okoz. Meghiv6sn6l illend6 el6szcir a kebelbeli lelk6szek kcizott sz6tn6zni, de mindenk6ppen a m6r 5-10 6ve hiis6ggel
szolg6l6kat megkeresni. Le kell szcigezntink, hogy nem magyar 6llampolg6r nem v6laszthat6 egyetlen lelk6szi 6ll6sra
sem. Ezzel a tcirv6nnyel 6n sem 6rtek egyet, de ann6l ink6bb
megtartom, 6s megtartatom mindenkiveL. Ekozben pedig a
torv6nyt igyekezziink tcirv6nyes fton megv6ltoztatni.
A 2006. tavaszi orszdgeviil6si vdlasztisr6l elmondhatjuk,
hogy az irjkori Magyar Kozt6rsas6g legsot6tebb kamp6nya
fogja megel6zni. Annak is tudat6ban kell lenniink, hogy az
egyh|zakra m6g nagyobb nyomSs nehezedik majd, mint ko'
rdbban, mert a ttjred6kszavazatok megszerztis6ben mdt: az
egyhSzak is fontos t6nyez6kk6 lesznek. A lelkip6sztorok poIitikai ambici6ta n6zve: a reform6tus embernek nem tilos
politizdlnia. Mindenki szabadon dcjnt ebben a k6rd6sben, de
egy korl6t mtigis van, a parlamenti k6pvisel6 dtjntse e1,hogy
ielk6szk6nt vagy k6pvisel6k6nt kiv6n-e dolgozni. Mert a kett6 egyiitt technikailag sem jcin cissze.Csakhogy ezt a dcint6st
kinek-kinek ei6re kell meghoznia, 6s nem a szavaz6s eredm6ny6nek ismeret6ben. Elfogadhatatlan cinizmus, amikor
egy lelkipdsztor k6pvisel6nek jelcilteti mag6t, b6r tudja,
hogy megv6la sztisdra semmi es6ly nincsen. De 6 h6napokig a
k6pvisel6jelcilts6g ,,dics6s6g6ben" fiirdik. A lelkip6sztor a jekilts6g v6i1al6s6t61kezdve sziineteltesse leik6szi szolg6latdt.
Feevelmi iieyek. A fegyeimi ugyek hdtter6ben minden
esetben az 6ll, amire P6I apostol figyelmeztet: Minden rossz
gyrikere a p6nz szerelme. Nagyon szomorf esetekre derult
f6ny a kozelmriltban, de egyetlen esetben sem tekintheti.ink
el a blr6s6gi elj6rds lefolytat6sdt6l. Az a sejt6silnk, hogy lesz
m6g n6h6ny ilyen iigy, ez6rt k6rek mindenkit, idej6ben figyelmeztessuk egym5st. Egy6birdnt felhivom a figyelmet arra, hogy egyh6zunknak illet6kes, torv6nyes szervei vannak
az igyek int6z6s6re, a fegyelmi ugyeknek nem a sajt6 nyilv6noss6ga el6tt van a helytk.

A 2005. OKTOBERI TANACSULES ANYAGA

. Dunamell6ki
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Reformdtus
Eghdzkeriileti
Kozlem6nyek
Befejez6sril szeretn6k kciszcinetet mondani a nagyon neh6z
id6'kben hffs6ggel v6gzett lelkip6sztori, gondnoki szolg6lat6rt. A gyakorl6 kereszty6nek szdma most is ugyanannyi,
'80-as
mint volt a
6vekben, megnrivekedett viszont a maguk
m6dj6n vall6sos emberek sz6ma. M6rpedig a maga m6dj6n
vail6sos ember sokkal antiklerik6lisabb, ennyiben nehezebb
a helyzetiink. Kiilctn kdsz6netet mondok a l6tminimum alatt
616 lelkip6sztoroknak, 6s k6rem a jelenl6v6 gondnokokat,
presbitereket, mindent tegyenek meg lelkip6sztoruk m6lt6
6letkriri.rlm6nyeinek megteremt6s66rt, fenntartds66rt.
Mindenkinek sok er6t kiv6nok az el6ttiink 6116id6re: amikor tapasztalni fogjuk, hogy mindenben politika van, m6g az
evang6liumban is. Vigy6zzunk azonban arra, hogy igehirdet6sunk ne politika-korrekt, hanem evang6lium-korrekt legyen.

7. !X, EGYHAJKERULETI KOI,TSEGVETESMODOSjTASE
El6terjeszt6: Varga L5szl6
Amint piispcikrir beszfmol6j6b6lkidernlt, egyh6zunk a ktiv etkez6 h6napokban anyagila g neh6z hely zetbe keriil:
- A korm6ny maradv6nyk6pz6sikritelezetts6getrendelt el

minden miniszt6rium sz|milra, ez 6rinti a NKOM egyh6zi kapcsolatok f6oszt6ly6hoz tartoz6, az egyhdzakat lllet6 t{mogatilsokat is. El6zetes t6j6koztat6s szerint bizonytalan a2005.6vi szeptember,okt6ber,november,decemberi hitokiat6i 6radij utal6sa, a kistelepul6si t6mogat6sokutal6sa, s6t, egyeshirek szerint az esed6kesj6rad6k kifizet6seis. Ez ut6bbit nehezentudom elk6pzelni, hisz ezt nem az 6veskcilts6gvet6s,
hanem nemzetkcizi
6rv6ny( (vatik6ni) szeru6d6sszabLlyozza.
Mindenesetre fel kell k6sztilni az elkrjvetkez6 h6napok
anyagi probl6m6ira. Erre tekintettel az egyh6zkeruleti
2005. 6vi ktilts6gvet6s6tbels6 6tcsoportosit6sokkalm6dositottuk.A m6dositottkcilts6gvet6stmindenki kez6ben
tartja. A m6dositottkcilts6gvet6s2 079 970 e Ft bev6teli
6s 2 079 910 e Ft kiad6si v6gcisszeg(.
A Pnspriki Hivatal
krilts6gvet6sebels6 6tcsoportosit6srakertilt, v6grisszege
nem v6ltozott.
A Tan6csiil6sa DMREK 2005. 6vi m6dositott krilts6gvet6s6t 2 079 910 e Ft bev6teli 6s 2 079 910 e Ft kiad6si Ft
v6grisszeggel
elfogadta.
A Tan6csril6s a Piispciki Hivatal kcilts6gvet6s6nekbels6
6tcsoportositils|t a kiad6si 6s bev6teli v6gcisszeg
v6ltozatlanul hagy6s6valeifogadta.
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6. UJALKOTOTAGOKESKUTETELE

10.A PUSPOKIJELENTf SHEZFUZ6D6 HATAROZATOK

El6terjeszt6:Varga Ldszl6

El6terjeszt6:
Varga L5szl6

A krizgyfil6s tudom6sul veszi, hogy Zsirka L5szl6 v6rtesaljai
lelk6szi (Vajda Andr6s v6rtesaljai lelk6sz-k6pvisel6helyett)
k6pvisel6nevezettaz eskiit letette. Elet6re, szolgdlat6raIsten 5ld6s6t k6ri.

Dr. Szab6 Istv6n piispcikirr jet . A kcizgyiil6smegk<iszrini
lent6s6t, elfogadja, 6s azt teljes terjedelm6benjegyz6kcinyv6hezcsatolja.A Dunamell6k cimii hivatalos lapj6n
keresztrii minden gyulekezetnekmegkiildi.

7. HEGEDUS BEI"A BACS-KISKUNSAGI ESPERESSE

vAr,a.szrAse
El6terjeszt6:Varga L6.szl6
Az E gyhS,zkeriiletiKclzgy(I6s H egediis B6Ia tisz ak6cskeilelkip6sztor b6cs-kiskuns6giesperess6tcirt6nt megvdlaszt6s6t
tudom6sulveszi,,5smint esperestalkot6 tagjark6z6fogadja.
A , . ,
Elet6re 6s minden szolg|lat5la Isten 6ld6s6t ken.

8. SEGEDLELKESZEK ESKUTETELE
El6terj eszt6:Varga L5,szl6
A kcizgyiil6smeg6llapitja, hogy Gergely Ferenc Barnab6s
6s Mayer Em6'l<ea seg6dlelk6szieskiit letett6k. AkdzgyiiI6s szeretettelkciszrjnti6'ket,6letr.ikre,szolg6latukra Isten
6ld6s6tk6ri.

A kcizgyfil6sIstennek ad hal6t a nagy el6dcik6rt,a reform6sziici6 magyarorsz6gikimagasl6egy6nis6gei6rt,az 500 t-<ve
letett Szegedi Kis Istv6n6rtr, a 250 6ve szuletett B6thory
Gdbor 6s a 100 esztendejeelhunybSz6sz K6roly ptispcikc;k6rt. ,,Lz igazak eml6kezete6ldott" (P6ldabesz6dek
10,7)
A kcizgyiil6sh6l6val eml6kezik Istenrink 6ld6st ad6 kegyelm6re,hogy Pesten, majd Budapesten 1855-t6'lfolyhat lelk6szk6pz,6sa Reform6tus Teol6giaiAkad6mi6n,
amelynek alapj6ra 6piilhetett a K6roli GfspAr Reform5:tus Egyetem. Dunamell6ken ma is szolg6l6sok IeIkip6sztor eml6kezheth6laad6ssalaz alma-m|terre 6s az
itl, szolg6l6volt 6s a jelenlegi professzorokra.A kcizgyiil6s
Isten 61d6s6t k6ri a K6roli G6sp6r Egyetem minden
munk6j6ra, benne kiilcin is a Hittudomdnyi Kar lelk6sz6s vall6standr -k6pz6 szolg|latdr a.
A kdzgyfl6s bizonys6gottesz arr6l, hogy a kereszt6ny6s
kereszty6n egyh|zak a mai Magyarorsz6gon is 6pptigy,
mint az elmrilt 6vezredbena t6rsadalomjav6t szolgdlj6k
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Reform6tus

a maguk sajdtoskiildet6s6vel,a krisztusi etika tanit6s6vai, tov6bbadAs6vai.
4. Ezt a szolgSlatota templorni istentiszteletek,az igehirdet6sek,a lelkigondoz6s,a gyermekek6s fiatalok nevel-i'
se 6s oktat6sa, a szeretetszolgilal sokr6t( gyakorl6sa,a
tdrsadalom perif6ri6j6ra szorult fogyat6kkal 616k,szenved6iybetegekgy6gyit6sa6s er6sit6se67talv6gzi az eg6sz
magyar t6rsadalomhaszn6ra 6s jav6ra. Ez6rt visszautasit minden nemtelenindulatb6l fakad6 egyh6zellenest6mad6st.
A kcizgyiil6s kciszdnetet mond a kebelbeli egyh|zkozs6'
gek tagjainak, akik a d6l-6zsiai katasztr6fa, a d6lvid6ki
6s sz6kelyfcildiArviz k6rosultjai jav{ra perselyadom6nyaikkal p6ldamutat6 segits6getnyrijtottak'
A kcizgyfl6s,kapcsol6dvaa K6rpdt-medenceiEgyh6zkertiletek 6ltal az V. Magyar Reform6tus VilSgtal6lkoz6alkalm6b6l szervezett rendezv6nyekhez, ut6rendezv6nyk6nt
megeml6kezikaz 1956-osforradalom 6s szabads6gharcegyh5.ziesem6nyeir6l6s m6rtirjair6l 2006. okt6ber 20. 6s okt6ber 23. kciz<itt.
Az Egyh|zkerilleti K<izgyiil6s felk6ri az Egyhdzkeriilet
Elnciks6g6t,hogy a rendezv6nysorozatszervez6s6re6s
tartalmi me ghat|r ozAsSrak6rj en fel eml6kbizotts6got.
7. A ktjzgf'r.il6sfelk6ri a kebelbeli lelkip6sztorokat,gondnokokat, presbit6riumokat,hogy a k6lvini egyh6zmegfogalmaz6sdbanis hangsirlyt kap6 j6 rend 6s egyh|zfegyelemr5rdek6benmindent tegyenek meg a szentirdsi norm6k 6s
egyh|zi tcirv6nyeink megtart6sa 6s megtartatSsa 6rdek6ben.
8. A krizgyiil6sk6ri a kebelbeli egyh|zkozs6geklelkip6sztorait a Zsinat ,,csal5dr6lsz6l6"nyilatkozat|nak sz6sz6ki felolvas6s6ra 6s gyulekezeti alkalmakon tcirt6n6
megbesz6l6s6re.
9. A kdzgy(I6s felhivja a leikipdsztorok 6s 6ll6sfenntart6
egyh|zkozs6gekfigyelm6t a pontos 6s rendszeres nyugdijint6zeti szem6lyi 6s fenntart6i jdrul6kfizet6s kciteiezetts6g6te. Ez nem csak trirv6nyi kdtelezetts6giink, de
egym6sir6nti szolidarit6sunk,diak6ni6nk is.
10.A kcizgyiil6snagy szeretettel6s tisztelettel kciszcinimeg
Nt. Horv6th Gyiirgy f6tanScsositrnak, mindannyiunk
kedves Gyurka b6csij6nak cit 6vtizedes szolg6lat6t az
Egyh6zkeriilet Prisptiki Hivatal6ban. Lelkiismeretes,
h(s6ges, csendesszolg6lata mindannyiunkban megmarad 6s p6ldak6nt 6ll. Kcizgyiil6siink Isten 61d6s6tk6ri
6let6re,hitves6re.
Nt. Szab6 Gibornak, a B6cs11.A kcizgyfil6smegkciszcini
Kiskuns6gi Egyh6zmegyetiszteletbeli esperes6nekk6t
6vtizedesesperesi6s egyh|zkeruleti szolgdlat|t,6s az eImirlt ciklusban a keriileti kcizgyiil6seken6rt m6ltatlan
b6nt6sok6rt 6t megkciveti. Elet6re, tov6bbi szolgllat|ra
Isten dld6s6t, er6t, 6s eg6szs6getad6 kegyelm6tk6ri.

A 2005. NOVEMBERT

12.A kdzgyiii6s szeretettel gondol az elmriit iddszakban
nyugdijba vonult dr. Hegediis Loriint Bp-Ii6lvin t6ri,
Gil G€za cegl6di, Zsubrinszkyn6 Kenessey Margit
G6bor
sereg6lyesi, Szfics Andr6s solti, Tijnel
pesthidegkriti,Vill6nyi P6ter szigetszentmikl6silelkiplsztor testv6rekre 6s dr. Lad6nyi S6ndorn6 lelki'
p6sztorra,a R6day Gy(ijtem6nymunkat6rs6ra. Szolg6latukat megktiszcini,nyugalmuk esztendeireIsten 6ld6s6t
k6ri.
13.A krizgyiil6s kegyeiettel eml6kezik meg az elmirlt id6szakban elhunyt Fodor D6niel, dr' Harkai Ferenc,
Tak6cs Istvdrn, Bal6zs KAroly, Arany L5szl6, id. Kis
8o6z, dr. Ktirpiily K6lmAn lelkip6sztorokr6l.Eml6kiiket me96rzi,6leti.ik6rtIstennek h6l:it adva k6ri szeretteikre a Szentl6lekvigasztal6kegyelm6t.

11. JELENTES A LELKfSZSZENTELESRE BOCSATASUKATKER6IG6L
El6terjeszt6: Varga L5szl6
A21994.6vi Ii. Egyh6zi Tcirv6ny32.$.(5) pontj6nak rendelkez6se alapj6n egyh6zmegyeiaj6nl6ssal tizenesv lelk6sz
k6rte felszentel6s6t:
a Baranyai Egyh6zmegy6b6l:
Ivin G6za. Vcircismart
N6meth Judit, Kelet-Orm6ns69(Szaporca)
N6meth Norbert, Cs6nyosz16
Szab6 G6bor, Dunaszekcsd
a Budapest-D6liEgyh6zmegy6bol:
Gy6rffy Eszter, Egyetemi 6s F6iskolai Gyiilekezet
a D6ipesti E gyh6zmegy6b61:
Agoston G6za, P6nd
Lakatos Enik6, Mak6d
:
,
az EszakpestiEgyh6zmegy6b6l:
Barta Livia, K6rp6talj6n szolg6l(Minaj)
Moln6r Sdndor. Budacirs
a V6rtesaijai Egyh6zmegy6b6l:
Darvas-Tan6cs Erik, Alcsrit
Stift Jinos, S6rbog6rd
Hatirozat: az Egyh|zkertileti Kcizgyiil6sa tizenegy ielk6sz
k6relm6t elfogadja.A lelk6szszentel6sid6pontj6t a mai napon,
november17-6n,18.00 6r6tatfizi ki a K6lvin t6ri templomban.

13. EL6TERJESZTES PEDAG6GUS DiJAKRA
El6terjeszt6:Hiircsiik Imre
1. A kcizgyiil6sa pedag6gusokmunk6j6nak elismer6s6re
l6trehozott dijakat az id6n az al6bbi pedag6gusoknak
adom6nyozza:

K6ZGYIJLNS HATAR OZATAI

. Dunamelldki
Kozlemlnyek' /
Reform6tus
Egrhiizkerrileti

1/a Bal6ssyL6szl6nak,a L6nyay utcai Reform6tusGimn6zium 6s Koll6gium testnevel6s-foldrajzszakostan6r6nak a Benda K6lm6n-dijat adomSnyozza.
Baldssy Ldszl6 tandrt pdlydjdt Mez6trtron.kezdte(1975-1984).
Kds6bbBudapestenatl4tihaedzduolt. Tagja lett a rendszerud.ltozasel6tt alahult GdnczyPd.lEgyestiletnek,amely a hdt budapesti reformd.tusgimnd.zium ijrainditosdt tiizte hi cdlul. 1993 6ta
a L6nyay Utcai Reformd.tusGimndzium ,!s Kolldgium tan6.ra.
Neuel1-olztat6munkd.jd.ualjelentSsenhozzdjdrult a nagyltirii
gimndzium reformd.tusarculatd.nalzkialal<.i.tosdhoz.
Osztd.lyf6ncihlzdntmd.ra harmadih ifji did.hcsoportot
formdlta hdzcissdggd, az 1rettstigiigeluezetue
6het.Szahtuddsdtnem csahisleold.nk
jaud.rahamatoztatja,hanem az dsszesreformd.tusishola ht)Icinbt)zdsport1,giuersenyeitkoordind,Ija,igy 1995-tdla nyd.ri balatonszdrsz6ihosd.rlabdatorndt,az dlzumenihusteremlabdarig6
F6 szeruez6je
uolt a Relzup6.t,az SDG td.boroksportuersenyeit.
a
szduetsdg
s
egyben
Ishold.l<,
Did,ksport
Szduetsdgdneh,
formd.tus
ntegalakuldsa6ta elncikeis. 2001-bena ReformdtusPedag6giai
szahtandcsad6j
dud udlasztottd.k.
Intdzettestneuel,ls
Ahitdlet tertiletdnis hikjnbrjz6 feladatol<atldt el: gyiilehezet6benpresbiter uolt, a gimnd.ziumbanpedig egy ideig az iskolaszdh,majd 1999 6ta az igazgat6tandcstagja, 6ppenmost
ud.Iasztottd.l?
meg a mdsod,ilzcilzlusra is. A Budapest-Eszaki
Reformd.tus Egyhd,zmegyehillddttelzdnt alleot6 tagia a
Dunamell4.kiReformdtu s Egyhd.zlzeriletKd zgyiil6sdneh.
Kiemelheddszahmai munhdjddrt, a kereszty,lnszellemisdg
sLgddrttartj a rndler6sitd.s6.6rt
ds sohird.nyil szeruez6teudheny
t6nak a L6nyay Utcai Reformdtus Gimndzium 6s Koll6gium
L(tszl6ta Benda Kdlmd.n-dij ra.
igazgat6tandcsa Bo,ld,ssy

A pedag1gusdtjak
Atuddsaa hdzgytldsen
l/b Drescher G6z6n6nak,a Kar6csony S6ndor R6zsa t6ri
Altul6tror Iskola 6s 6vod.a6v6n6i6neka Benda K61m6ndijat adomitnyozza:
Drescher Gdzd,n61930. d.prilis l-jdn. szilletett,Kisternydn.
Ta,nulmd.nyait
a Budapesti AIIami Brunszuik TerdzKisded6u6kdpz6Intdzetbenfejeztebe 1949-ben.Ett6l hezduefolyamatosan6u6n6lednt
dolgozottnyugdijba uonuld.sdig.
A Kard.csony Sdndor R6zsatdri Reformdtus Ouodd.ban
1999-t6ldllt munhdba.Munkdja sordn hihetetlenintenzitd.ssal udgeztea rdbizott gyermehehistd.pold.sdt,neuel6sdt.Mindig szemel6tt tartottcta hicsih hitben tijrtdn6 neuel6s,lt,melyet mintaszerft|letuitele is el6segttett.
Rendleiuillitapasztalatdt hasznositvardszt uett az 6uoda

an. Pdldarnutatd.sd.ual,tanevel,lsi pro gramj dnah megird.sd.b
jelent1sensegitettea hezd6kdntmell6 heriilt holl6nd.csaiual
gan6je szahmai fejl6ddsdt.
A gyermeheketsorra kdszttett fel a szill6h 6s a gyillehezet
htilcinbdz6 rd,tegeinehszeruezett elSadd.sohra,6s csoportja
tiibb alkalommal szerepelta Kispestnyugdijaspedag6gusainah rendezetthard.csonyimiisorban.
Dresch.erGdzd,ndnagyon sok sajdt maga d,ltal h,lszitetteszkdzzel gazdagi.totta az 6uoddt, sdt jduedelm|neh jelent6s rdszdt is erre a cdlra forditotta. Szabadidejdneknagy rdszdtaz
szeruezdse,
6saz azzal hapcsolatoshdttdrmun6uoda6let'6neh
az dltala alah6.lztettd.khi. 2003-banmunhdjdt az islzolasz6h
pttott KardcsonySd,ndor-dijjalismerteel.
DrescherGdzdnd6u6n6ebbenaz 6ubentdltdtte be 75. 6letmunh6,6udt,'6saz elmilt tandu udgeztduel
fejeztebe d.Id6.sos
jdt a KardcsonySd,ndorR6zsatdriReformdtusOuod.d.ban.
l/c A P6csiReform6tusKoll6gium Gimn6ziuma 6s Altal6nos
IskolSjatantestiilet6t Soli Deo Gloria-dijban r6szesiti.
m{ikddd ishold.nhaz idei tanduben
Hd,rom intdzm|.nyegysdggel
iskoldzottbe tizedih alhalommal legifjabbih intrizmdnyegysdg1be,az dltaldnos iskoldba.Ajubileurni 6ubenIsten ird.nti buzg6
utdni t\rudnyi leh1.laadossaltehintilnlzuisszaa rendszerudltd.s
het6sdgeheredmdnyekdnta Baranyai Egyhd,zmegyeI 948-ban
dllamositott PdcsiPolgd,riIsholdjdnah ijragondolasd.b6l1992benelind{tott 6s 1994-benmegalapitottintdzmdnytinhgyarapod.asdra.A reformd.tusszellemil hdzdpfohilohtatds 6s neuelAs
(gimndzium,!sinterrfi.tus)stabilizd.l6dd,sa
utd,na fenntart6 egyhd.zmegye
1996-ban'6letreh{uta 6s tcirtdnelmiel6zmdnyndlhtil,
felmen6rendszerbenbeinditottaa P6csiKollhgium Altaldnos Ishold.jd.t.
Md,ra eljuthattunh oddig, hogya hilenc 6uuelezel6tt,eIs6kdntfeluett 1ltaldrcs islaoldsainhgimn1eiumi tanulmdnyaih
u,lgdhez4rkeznele,s a tarulu udgdn4rettsdgi uizsgd,tteszneh.
Ebben az iskolateremt6tiirtdnelmi folyamatban a fenntart6
4rdemeimellett legels6sortestilletei,,!saz akhori isholauezetds
A r6mai katolihuspilsp6ban tantestiletiinketilleti hijszcjnet.
egyhdzh,ertileki. szd.hhelyen,
er6s1nhormd,nyzatielleruszdlben,
tdnk udgein folyamatosan niiuehu1 homplex intdzmdnyilnh
rangjd,taz ohtat6 munha fegyelmduel,sztnuonald.ualilletue a
k.ereszty|nneueldsh{ildetdsdnehteljesitds|uel,napi hdzdelmeiuel6pp tantesttilett)nhmunhdjd,nahh6sz6nhetjtik.
kiud.l6helyez,lseit
a reA mdrhet1eredm|nyehsorat,uersenyeh
formdtus ohtatasilgyszahfoly6iratainahhasdbjain oluashattuh
Az dJlami tanulmd.nyi,miiudszetimegmdretaz elmilt 6uehben.
tetAsbenis rangot uiuottki magdruahfiatal ish,oldnh.Tand.raink
munhd.jahatdron tilli hapcsolatainhr6,udnismerttd tettdha P6A kdzeliDdluiddh,
csiKoll4giumot szertea Kdrpdt-medencdben.
drd.uaszdgi'!s szlau6niai ftiagyar reformdtusfaluaiual intenziu
kapcsolatband.llunk, a tdrsdgb6la hd.bort 6ta is 6rhez6didhohat tandrainh feludllaljdh, soh esetbenegydni foglalkozd.ssal
zd.rh6ztatjd.h
fel 6het.Hq, lassrtfofuamat rdszeh|,ntis, de tantestilletiinh dldozatosmunlzajasord,nJdzusKrisztus misszi6iparancsd,nahteljes[t,lseterdn is hd.laadd.sra
h6sztet6eredmdnyeleet
A kdzdss1gilelhi alkalmah a
tudh,atmagd,'lnakintd.zmdnyilnh.
hit szem6lyesmegualld.shozuezetik gyermeheinket,ifjainhat,
imaledr6hetmiihtidtetneh.
aleilt.dnszeruez6dfh6z6ssdgehet,
Emberi er6feszit,lseiruhf1.radsdgos maguetdsdt Szenthd.romsd,gIstentink gazdag term,!ssel j utalmazta. Kegyelrn,6neh
hid.raddsa mirudenadminisztratiu 6s egyre nehezed6anyagi
tehertdtel ellen,lre tantesttilettinlenehegyhdzunk 6s magyal
ndpinh irdnti tijretlen szolgdlatdbannaponk,|ntmegjelenik.
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14. BESZAMOLOA TANACSULES MUNKAJAROL
El6terje szt6: Var ga Lirszl6
1., A kdzgyfl6s az Egyh{zkertileti Tan6cs 2005. okt6ber 3-i
ill6s6ro'lsz6l6besz6mol6ttudom6sul vette.
15. BIZOTTSACTHOI-YPK BETOLTESE
El6terjeszt6:Simonfi Sdndor
'fanulm6nyi BizottsSgilban 2 bizottsilgr
Az egyhilzkerulet
hely megi.irtilt,egy tiszts6gt6lvai6 megfoszt6smiatt ([6rtesalja), egy pedig elhal6loz6smiatt (Tolna).A Katechetikai Bizottsdgbant hely szolgdlatihely megv6ltozdsamiatt (BdcsKiskunsdg)iirtilt meg.AJogi Bizotts6gbanpedig elhal6loz6s
miatt 1 bizotts6gi hely (Eszakpesti),valamint a bizotts6gi
el6ad6ihely iires.

8. Az egyh|zkerr.ilet kcizoktatdsi int6zm6nyei miikcid6siik
felt6teleinek biztosit6s6hozn6lktikizhetetlennektartj6k
t6mogatdsvissza6llitds6t.
a zsinati eszk<izfejleszt6si
9. Akrizgyfil6s drcimmelvette a Budapest - Fasori Reform6tus
Egyhilzkozs6g6vodaalapitdsi sz6nd6kdnak hir6t, 6s szivb61t6mogatja azt. Az ebben buzg6lkod6testv6rek 6let6re
6ld6st kiv6n, 6s a 2004. 6vi hat6rozata 6rtelm6benlehet6s6geiszerint anyagilag is t6mogatja az 6vodal6trehoz6s6t.
10.A krizgyiil6smegkriszrinia Badr-MadasReform6tusGimndzi
um kordbbi igazgat6jSnak,Arany J6nosnak a munk6ss6grit
6s 6lddsi kiv|n az ij igazgaln,Tombor L6szI6 szolgdlataira.

1?. A MISSZIOI JELENTf SHEZ FVZ6D6 HATAROZATON
El6terjeszt6:Szab6 Istvdn

H,attrrozatz A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet a
Tanulm6nyi Bizottsdg, a Katechetikai Bizotts6g 6s a Jogi
Bizotts6gtiresed6sbenl6v6 bizottslgi tag tiszts6geire,valamint a Jogi Bizotts6gel6ad6iLiszt6rea v6laszt6st elrendeli.

16.AZ ISKOLAUGYI JELENTESHEZ PUZ6N6 HATAROZATOK
El6terjeszt6: H<ircsiik Imre
1. A Kcizgyiil6saz Iskolarigyi Bizotts6gjelent6s6telfogadja.
2. A kozgyiil6s j6v6hagyja a Szabadsz6ll6siReform6tus
E gyh|zkozs6.gPresbit6rium 6nak felment6si k6relm6t a
2005.II Egyh|zi tcirv6ny58.S(2) bekezd6seal6T,igyhozzij{ni;J M6t6 S6ndorn6 nt. asszony igazgaL6rmegbizis|nak enged6lyez6s6hez
2008-ig,aki egyidejiilega fenntarL6 e gyhilzkozs6g lelkip5sztora.
3. A kcizgytil6s j6v6hagyja a Dunavecsei Egyh6zkrizs6g
Presbit6rium6nakfelment6sik6relm6t a 2005. II Egyh6zi tcirv6ny 58.$ (2) bekezd6se a16i, igy hozz|j|rul
Ablonczy G6bor nt. ur igazgat6i megbizds6nak enged6lyez6s6hez2008-ig, aki egyidejiileg a fenntafi6 egyhdzkozs6gIelkip6sziora.
4. Akozgy6l6stov6bbi felment6si k6relmet nem fogad be a
2005.II Egyh|zi Trirv6ny 58.$ (2) bekezd6seai6l.
5. A k<izgyiil6skosz<jnet6tfejezi ki az EK teriilet6n l6v6 egyh6zi fenntartdsir iskol6k vezet6inek6s pedag6gusainak,
hogy az anyagilagmegnehezedettkciriilm6nyekkciztittis
folytatj6k magas szinvonalirnevei6-oktat6munk6jukat.
6. A krizgFil6s elismer6s6t fejezi ki mindazoknak a kciz6piskovettek r6sztaz OKTVl6knal<,amelyekdidkjai eredm6nyesen
n, a jciv6benkozz6 tpszr az egyhdzkerilet hivatalos lapj6ban
6s honlapjdn a versenyenr6szt vev6 didkok n6vsor6t.

1. A krizgyfil6sa Misszi6i BizottsAgjelent6s6telfogadja.
2. Akozgy'616sfelk6ri a Misszi6i Bizotts6got,hogy az egyh6zunkkal 6s gyirlekezeteinkkelkapcsolatban6116egyesiiletek 6s m6s szervezetekvezet6ivelfolytassonmegbesz6l6stmiszszi6nkalapvet6k6rd6seiro'1.
szerwezzen
konferenciit az egyhdzmegy6k
3. Egyh6zkeri.iLletiink
ifris6ei 6s misszi6i el6ad6i,katechetikai e16ad6i,valamint
ryermekmunka megbizottjai szdm{ta, illetve a gyfilekezetfelel6seir6sz6relehet61eg
szewez6s6s a sz6rwdnygondozds
2006.kora Lavasziln.Felel6s:az egyh6zkertilet elnciks6ge.
4. Akozgy6l6s felk6ri az egyhilzmegy6ket,hogy az egyhdzkeruiettel egyrittmiikcidve k6szitsenek minden egyhLzkrizs6gr6lr6szletesleir6 jelent6st'.azok jelenlegi 6llapot|r 61,e gyh{zigazgatdsi st6tuszuk 6s val6sdgos gytilekezeti 6letuk szerint. Felel6scik:az esperesek.
5. A krizgyfil6sridvrizli,hogy meggyrikerezetta Hittudom6nyi Karon a lelkip6sztor-jelciltekegy esztend6sgyiilekezeti gyakorlata mint a lelk6szk6pz6sr6sze.Ugyanakkor
surgeti, hogy a mdr v6gzett 6s igen hamar cin6ll6szolg6latba ker0lt lelk6szeinka lelk6szkdrcikben6s az egyhilzkapjanak alapos bevezet6sta lelmegy6k kriztiss6g6ben
kip6sztori 6let val6sdg6ba.
6. A krizgyiil6s felk6ri az egyhSzkeriletet 6s az egyhdzmegy6ket, hogy erejuk szerint tegyenek meg mindent a
sz6rv6nygytilekezetekgondoz6s66rt,illetve rij gynlekezetek szervez6s66rt.
18, AZ IFJUSAGI MISSZI6I BIZOTTSAG JELENTESEHEZFUZOD6 HATAROZATON
El6terj eszt6: Brittger Antal
I. Az Egyhilzkeriileti Krizgyfil6s elfogadja a besz6mol6t.

7. Akozffil6s megktiszcinia pedag6gusok,gyiLlekezetimunk6sok, hittanoktat6k, lelkipSsztorok nydri hitm6lyit( cserk6sz,napkcizis6s egy6bt6borokbanv|gzett munk6j6t.

2. Az Egyhilzkeruleti krizgyiil6s j6v6hagyja az id6n meghirdetett ifjfrsdgi 6rav6zlatok k6szit6s6t k6r6 p|Tyizat to-
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v6bbi gondozSs|t, amelynek v6rhat6 <isszeskrilts6ge
2.000.000,Ft. lesz.
3. Egyh6zkertiletunk tartsa fent a jelenleg be nem tciitcjtt
keriileti ifjfsdgi lelk6szi st6tusz, minden felt6tel6vel,
hogy amennyibenalkalmas szem6lyttal6lunk e szolg6lat
betcilt6s6re,
az val6ban megkezdhessemunkrij6t!

keriileti Katechetikai Bizotts6g tagj|v 6, Nyilas Zoltilrrt
az Egyhizkertileti Jogi Bizottsdg tag16v5.
0sd. 15. hat6rozat)
32. AZ EGYHAZZENEI JELENT6 SHEZFUZOD6 HetAROZATOK
El6terieszt6:D6vid Istvfn

4.

Az ifjtis6gi misszi6ugy66rt minden egyh6zmegyetartson
mielo'bb,de 2006 folyam6n mindenk6ppenlegaldbb egy
alkaimat, mely az ifjrisSgi munka aktu6lis k6rd6seivel
fogialkozik. Ezt segitend6az Ifjisilgr Bizotts6g v6llalja,
hogy e t6m6ban rcivid,v6zlatos t6mafelvet6stk6szit, vaIamint el6ad6krais javaslatot tesz a megy6k szdm{ra.
Az Egyhdzkerr.ileti K<izgyiil6 s felhatal mazza az Ifi ris6gi
Bizotts6gotegy keriileti szintii konzult6ci6megszervez6s6re,amelynekc6lja az iskol6k 6s gyiilekezetekk<iztihid6pit6s.

19.A TANULMAIM BIZOTTSAGI JELENTESHEZFUZlD1
HATAROZATOK
El6terjeszt6:Nagy Istv6n
1) Az Egyh6zkeri.ileti Kcizgyfl6s a 2004. 6vr6'I sz6l6 tanulm6nyi jelent6st elfogadja.
2) Akrizgyfl6s elrendeli az eI6z66i hat6rozatokfeliilvizsg6lat6t 6s gondoskodikazok 6s az rijabbak v6grehajt6s6r6l.
Megismerteti a hatdrozatokat a gyulekezetiielk6szekkel.
3) Az Egyh6zkeriileti Krizgyfil6s megbizzaa Misszi6i 6s Tanulmdnyi Bizotts6gokat, hogy v6gezz6kel a lelk6sz-tovdbbk6pz6s,a bibliaiskolai rendszer megszervez6s6t6s
elindit6s6t.A kcizgyfil6selrendeli, hogy 2006.janu6r 31ig <isszevont
iil6st tartson a k6t bizottsdg, melynek fele16sedr. Nagy Istv6n el6ad6.

1 . Az EK a2004. 6vr6, sz6l6egyh|zzeneijelent6st elfogadja.
2 . Az EK kegyeletteleml6kezikArany L6szl6lelkip5sztor-karnagy hosszri6letritj6ra 6s egyhdzunkbanv6gzett 6]dozatos,
odaad6 egyhilzzeneiszolgdlat6ra.Iilete 6r munkSlkod6sa,
helytalldsa Sthidalta 6s ritmutat6sk6nt 6tcilelte a neh6z id6ket, s igy az:ut|na kcivetkez6nemzed6kek
szimilra a folytonoss6g6s a tov6bbhaladdslehet6s6g6v6lett 6s lehet, mint
ahogyan 6 maga sziintelen 6s al6zattal az el6dok6s el6zm6nyek hagyom6ny6nakt6ptalaj6b6l meritett 6s arra 6pitett.
3 . Az EK megk<iszciniaz 6rintett gyi.ilekezeteknekaz egyh6zmegyei 6s egyh6zkertileti k6rustal6lkoz6k megszervez6s6t,6sa tov6bbiakbanjavasolja,hogy a gyiilekezeti
k6rusok tev6kenyenvegyenek r6szt istentiszteleti szol96latokban.
4. Az EK kriszrinti Dr. Losonczy Katalin taniltn6t, az Egyh6zkeriileti Egyh|zzenei Bizotts6g tagj6t doktori fokozata megszetz6sealkalm6b6l.
Az EK kcizgyiil6sfelk6ri a gyulekezeteket, hogy az eddigiekn6l fokozottabban figyeljenek az egyh|zi 6nek-zene
min6s6g6re.

34.A SPIRITUALIS JELENTIISE
ElSterjeszt6:Btilcsf<ildi Andr6s
A kcizgyiil6sa jelent6st elfogadja.

4)

A kcizgyfil6selrendeli az fj tanulmdnyi k6rd6ivek k6szit6s6t. Felei6s:a Tanulmdnyi Bizotts6g, hatdrid6: 2006.
janu6r 31.

5) A kcizgyiil6sj6nak 6s fontosnak tartja, hogy a Tanulm6nyi Bizotts6g a kertilet vezet6ivel egyirtt ujratal6lkozz6k
a Hittudom6nyi Kar tan6raival, 6s a lelk6szk6pz6srigy616l testv6ri besz6lget6stfolytassanak.

2. A krizgyiil6s B<ilcsfcjldiAndr6s spiritu6lis munk6j6t meg6s k6ri, hogy a teol6gia intern6tus6ban otthont
kcisz<jni,
tal6i6 egyetemihallgat6k krizritt is v6gezzea spiritu6lis
egym6ssal6s a
munk6t, kiilcin<isena krizciss6gteremt6st
teol6giaihallgat6kkal.

35. GAZDASAGI ES PENZUGYI JELENTES

29. SZAYAZAS
SZEMELYiUGYEKBEN

Ellterj eszt6: Var ga L5,szl6

1 . AzEgyh|zkertileti Krizgyiil6s Ablonczy G6bor 6s M6t6
Sdndorn6 lelkip6sztoroknak megadja a mentesit6st a
2005.6vi Egyh6ziTcirv6ny(Kcizoktat6sitcirv6ny)58.$.(2)
pontja al6l. (lsd. 16/2 6s 3 hat6rozati pont)

1 . A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletKrizgyiil6sea
gazd.asilgi6s p6nzrigyi jelent6st elfogadja.

2 . Az Egyhizkerrileti Kcizgyiil6s megv6lasztotta Mester
Lajosn6t 6s Juh6sz Gyul:lt az Egyhilzkertileti Tanulm6nyi Bizotts6g tagj6v6, Kov6cs Csongort azEgyhilz-

Kcizgyiil6sek6ri
2 . A Dunamell6ki ReformdtusEgyh6zkeri.i,let
a Gazdas6giBizotts6got,hogy a jriv6 6vi kcilts6gvet6sciszsze|llitisanill vegyefrgyelembea 2005-benrekonstrukci6s
alap ig6ret6benr6szesiilt,de annak cstikkentettm6rt6k6t is
k6s6n megkap6beruh6z6 egyhilzkozs6geksziiks6g6t.
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3. A Dunameli6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
felhivj a az egyhhzkeriileti kcilcscinthaszn6l5 egyh|zkozs6gekfigyelm6t a t(l<e-6s kamat tcirieszt6sekrendszeres
fizet6s6re. Meger6siti azon hat{r ozat6t, hogy a kciicscinnem min6sithet6ek6t
alapb6lfoly6sitottkcilcscinrjsszegek
t6mogat6ss6,csak abban az esetben,ha azok mdr eredetileg t6mogat6siel6legk6ntfoly6sittattak.
4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertlet Kozgyfl6se a
Ielk6szi dijlevelek k6szp6nzjavadalm6nakminimum 6r'
t6k6t 2006.janu6r 1-t61,68 000 Ft-ban, a beosztottlelkip6sztorok6tpedig 43 000 Ft-ban 6llapitja meg.
5.A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeriiletKrizgyiil6sefelhatalmaz6st ad az Einciks6gnek,hogy a Piliscsab6n6pitend6 id6sek otthona esetlegesiizemeltet6s6neksz6nd6knyilatkozat6ta beruh6z6nakaz elvi 6pit6si enged6lyhez megadja.Az elvi 6pit6si enged6lymegszerz6seut6n
az 6pit6si enged6lyez6sei6tt, ha aberuh6z6 tov6bbra is
az Egyhlzkerr.ilet iizemeltet6s6bekiv6nj a adni az id6sek
otthon6t, az erre vonatkoz6 r6szletes meg6llapod6sta
kcizgyfl6svagy a tan6csiil6sel6 kell hozni.
6. A Dunamell6ki Reform6tusEgyhrizkeriiletKcizgyfil6sekimondja,hogy a Gazdas6giBizotts6g 2006-os6vi krilts6gvet6s6bencsak azokat a t6mogat6si k6relmeket tudja figyelembevenni 6s m6rlegelni, amelyek legk6sobb2006.
janu6r 15-igaz illet6kes Espere'siHivatalba, majd az esperes urak rangsoroz6s6val 6s javaslatukkal eil6tva
2006.janu6r 2O-rgaz egyh6zkertilethezbe6rkeznek.
7.A Dunamell6kiReform6tusEgyh6zkeriiletKcizgyfl6sefel6s
hivja az alapitv6nnyal rendelkez6 egyh6zkcizs6gek
egyh|zi int6zm6nyek figyeim6t, hogy az alapitv6nyukr6i
riivid ismertet6st krildjenek a Piispc;kiHivatalba az alapitv6ny ad6sz|m|val, hogy ezek felkerulhessenek az
felaj6nl6s lehet6s6egyh6zkeriilethonlapj6ra, az Lo/o-os
g6t nyrijtva mindazoknak, akik egyh6zi alapitvdnyt szivesent6mogatn6nak.Az ismertet6sne iegyentrjbb 5 sor'
n61.Hat6rid6 folyamatos,de legk6so'bbdecember31.

38. LELKESZI KEPESiTESEK HATAIYBAN TARTASA
El6terjeszt6:Sirnonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Ktizgyfl6se Cs6kdny Tam6s,Kiss Tam6sn6(Bp-D6i),Mikl6s Akos (Bp-D6I),
Nagy J6nos (Bp-D61),Andr6si K6rolyn6, Szab6n6 B6rces
M6ria (D6lpest)lelk6szekk6pesit6s6t5 6vre, azaz20'1'0.november 30-ig hat6lyban tartja.

39. LELKESZEK MAS KERES6 FOGI.ALKOZASANAK
ENGEDI'LYEZESE
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
1. A Dunamell6ki Reformhtus Egyhizkeriilet enged6lyezi,
hogyAlfiildy-BorussDezs6Kispest-Wekerletelepilelkip6sz-

tor vall6stan6rk6nt 6ll6st v6ilaljon, hogy Kardos P6ter
p6kozdi lelkip6sztor v6llalkoz6i tev6kenys6getfolytasson,
hogy N6meth P61Pestl6rinc-Ganzkertv6rosilelkip6sztor a
R6day Gyiijtem6nyben 6s a Kiilkereskedelmi F6iskol6n
6raad6k6nt 6ll6st v6llaljon. Ezen enged6lyek hatilrozott
id6re sz6lnak,2008.november30-ig 6rv6nyesek.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkerulet enged6lyezi,
hogy Berta Zsolt svdbhegyi leikip6sztor a Badr-Madas
Gimn6ziumbana 2005/06-ostan6vben6raad6k6nt6ll6st
v6lIaIjon.

40. A LELKESZEKR6L
MODOS1TASA

SZOLO SZABALYRENDELET

El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeruletSzabdlyrendelete
(2112004.)
az al6bbiak szerint m6dosul:
a lelk6szekr6'1
szerint:Lelk6sz1. A 9. $. (2)bekezd6sekieg6sziila kcivetkez6'k
v6laszt6s eset6naz egyh6zkeriiletelntiks6gea befogad6z6rad6kotcsakabbanaz esetbenadhatja meg,ha a lelk6szlegal6bb 2 6v gyulekezetiszolg6latiid6vel rendelkezik.
6s kieg6sziilecv (2)
2. A 10.S.m6dosul10.S.(1) bekezd6sre
bekezd6ssel:(2) Mindaddig, amig ak6relmez6 2 6v gyilekezeti szolg6latiid6vel nem rendelkezik, a k6relem elbir6lis6t fel kell fiiggeszteni.
3. A 17. $. A kcivetkez6mondatl'ai eg6sziil ki: Mindaddig'
amig az egyh6zkertiletikdzgyiil6s a lelk6sz k6pesit6s6nek hat6lyban tart6s6r6l nem diint, a lelk6sz nem v6laszthat6 6s szolg6latranem rendelhetdki.

4 1. SZOLGAI"ATI GEPKOCSIK SZABAL\GENDELETE
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet
szab6lyzata a szolg6lati g6pkocsik haszn6lat6r6l
1 . Az egyhlzkozs6g (trzembentart6) r6sz6re juttatott szolg6lati g6pkocsia lelkip6sztor gytilekezetimunk6j6t hivatott segiteni.
2 . A Dunameli6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet motorizAci6s
alapj6b6l gyiilekezeti haszn6latra jutatott szem6lyg6pkocsi tulajdonosaa Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet, uzembentart6 az illet6kes egyhdzkozs6g.

3 . A mindenkor esed6keskotelez6 biztosit6si dij 6s a casco
dija az tizembentart6tterheli. Ezek mindenkori befizet6si teljesit6s6t az izembentart6 negyed6venk6nt kciteles
m6solatban az e gyh|zmegye elnriks6g6nek megktldeni.
4. A szolg|lati g6pkocsit haszn6l6 lelkip6sztor a szolg6lati
hety megv6ltoztatisa eset6n a g6pj6rm(vet nem viheti
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mag6val rij szolg6lati hely6re, kcitelesazt a tulajdonosnak
(Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkenilet) 6tadni. A g6pkocsi tovdbbi haszn6lat6r6i a tulajdonos dcint.

. | |
zlem6nyek

46. FELLEBBEZES BSZENPNSU KOZGYdLESI HATA.
ROZATOKELLEN
EI6terjeszt6: Simonfi S6ndor

5. Az tizembentart6b6rmilyen k6resem6nyt kctteies24 6rdn
beiiil ir6sban jelezni a tulajdonosnak (egyh6zkeriilet)'
6. B6rmif6le befizet6si, fenntart6si kdtelezetts6gk6tszeri
(egym6s ut6ni) elmuiaszt6sa eset6n az egyh{zkozs6g
(iizembentart6)azonnal elvesziti jogosults6g6ta g6pkocsi haszn6latAra,6s az visszakeriil a tulajdonoshoz.

42. A MAGYAR EVANGELII'MI KERESZTYfN DiAKSZO.
VETSEG KERELME SZOLGAI,ATI ID6 BESZAM1MSANE
El6terjeszt6:Simonfi Sdndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgy6l6semeg6llapitja, hogy a jelenleg hatalyos jogszabdlyokszerint a MEKDSZ alkalmazils6ban6116lelk6szek idej6t nem lehet beosztott
lelk6szi id6nek beszdmitani. Nevezett lelk6szeketjelenieg bekebeleznisem lehet [Alkotm6ny 34. $.(1)],mivel nincseneklelk6szi szolg6latraalkalmazva, ez6rt - k6relem hij6n - Ielk6szi
k6pesit6sr.ikhat6lyrit elveszitik [Alkotmdny 33. $.]

43. EGYUTTM{TOONST MEGAILAPODAS A MAGYAR
EVANGItLIUMI KERESZTYEN ONXSZOVPTSEGGEL
El5terjeszt6:Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Kcizgytil6sea
MEKDSZ alkalmaz6s6ban6116lelk6szi v6gzetts6giiekhelyhosszrit6vri meg6llapod6smegzet6nekrendez6s6tszolg616,
kcit6s6velegyet6rt. Megbizza az elnciks6get,hogy a meg6llapod6s kidolgoz6sa 6rdek6ben folytasson t6rgyaldsokat a
MEKDSZ vezet6s6g6vel.A meg6llapod6s tervezet6t tartalma szempontj6b6ia Misszi6i Bizotts6g t6rgyalja meg, s a
Misszi6i Bizotts6g pozitiv javaslata eset6n a Jogi Bizotts6g
- a MEKDSZ illet6keseinek kcizremiiktid6s6vel- tegyen sztivegszeriimegdllapod6sijavaslatot a kcizgyiil6snek.

44. A RADAY GY{JJTEMENY AI,APITO OKIRATA
E16te4eszt6: Simo nfi S6n dor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zker{ilet Kcizgyiil6sea
R6day Gyiijtem6ny alapit6 okirat6t elfogadja.

45.A BUDAPESTI REFORMATUS EGYETEMI ES F6ISKO.
I"AI GWLEKEZET AI.APITO OKIRATA
El6terjeszt6:Simonfi SAndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Ktizgyiil6se a BudapestiReform6tus Egyetemi 6s F6iskolai Gyrilekezetalapit6
okiratdt elfogadja.

Az Egyhdzkeruleti Ktizgyiil6s az Eszakpesti Reform6tus
Egyh6zmegyeKcizgyiil6s6neka G<jdcill6iReform6tus EgyhSzkdzs6g7312005.,1412005.6s 15/2005. sz6mi presbit6riumi hat6rozataival kapcsolatos fellebbez6seketelutasit6
hat|rozata ellen beterjesztett fellebbez6st elutasitja. Az
Egyh6zkeriileti Ktizgyiil6s meg6llapitja, hogy m6r az
Eszakpesti Reform6tus Egyh6zmegyeTan6cs6nak az rigyre vonatkoz6 megsemmisit6hat|rozatai a ttirv6ny erej6n6l
fogva joger6s dcint6sekvoltak, azok ellen fellebbez6snek
helye nem volt.
IndoklSs:
Az tigyben elj6r6 egyhSzitesttiletek 6s szem6lyeka fellebbez6sekren6zve ajogszab6lyokatt6vesen,a ktirnyezettikb6'lkiemelve 6rtelmezt6k, s ez6rt hriz6dott el a presbit6riumi hat6tozatt6l sz6l6dcint6s.Kozrej|tszhatott a t6ves 6rtelmez6sben
az,hogy az egyhilzalkotm6ny az egyhilzmegy6n6l6s az egyh6zkertiletn6l nem e16gszabatosanvillasztja el 6s szab6lyozza az rinkormAnyzati6s a hat6s6gi iigykcirriket.Az alkotm6ny
jogszabdlyaitazonban,ha tisszefiigg6seiben
6rtelmezziik,6s
Iigyelembe vessziik a m6s t<jrv6nyekkelval6 ciszszefiigg6seit
is, akkor a jogszab6lyhelyesen6rtelmezhet6.
1. Az egyhdzmegy6nekk6t iigyktirben vannak feladatai 6s
hat6rktirei: dnkorm6nyzati tipusri 6s hat6sdgi tipusir
iigykcircikben.
2. Onkorm6nyzati tipusri joga pl. szab6lyrendeletetalkotmeghatArozni,vagy tulajdonr6l dtinteni, k<ilts6gvet6s6t
ni. Ezekben az iigytipusokban a dcint6saz alkotm6ny
szerint a krizgyfil6s vagy az egyhdzmegyei tan6cs mint
testulet hozza. Ezekben az tigyekben a testiiletek alaphat6rozatokathoznak, amelyek ellen fellebbez6snekvan
helye:a tan6csd<int6seellen az egyh6zmegyeiktizgyiil6shez, akozgy6l6s alaphat6rozataellen az egyh6zkeriileti
kcizgyffI6shez.
3. Hat6s6gi tipusri ugykrir az egyh|zmegy6n6lp7.az egyhilz'
ingatlakrizs6gikdits6gvet6sekj6v6hagy6sa, egyhilzkozs6gi
nokkal kapcsolatosd<int6sekj6v6hagy6sa6s p6lddul a fellebbez6sek.Ezekben az iigyekben a jogszab6lyokszerint
hat6skcireaz esperesnek(egyediil is!, l6sd egyh|zkdzs6gl
ktilts6gvet6s),az elnciks6gnek(l6sd pl. gazd6lkod6sr6lsz6l6
trirv6ny), iletve az egyh6zmegyeitestiileteknek van.
5. Ahat6s6gi iigyek is k6t altipusba csoportosithat6k:els6vagy m6sodfokir hat6s6gi iigyek. Az els6fokirakba tartoznak azok az iigyek, amelyekben az egyhilzkozs6gpresbit6riumrinak (alap) hat6rozat|t j6v6hagy6sra az egyhilz'
megy6hezbe kell nyirjtani (pl. ktjlts6gvet6s,zitszLm'
ad6s,ingatlaniigyek, stb.). Ezekbenaz esetekbenvan lehet6s6g a fellebbez6sre:esperesi dtint6st k<izgyiil6sn6l
(de a tan6csis dcinthet),eln<iks6gidtint6sta krizgyiil6sn6l
(csak a kdzgyfl6s dcinthet),testr'iletidcint6stpedig a ke'
rtiletn6l lehet megfellebbezni.
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Reflorm6tus
l f ' Dunamelldki
A mdsodfokir hat6s6gi iigytipus a fellebbez6s (mint jogorvoslat). E zekb en a z tigyekb en az egyhizmegy6n6l kiz|r 6 lag testiilet hat|tozhat, azaz a kcizgyiil6s vagy a tan6cs.
A kcizgyfl6s kizdr6lagos hat6skcir6r6'i sz6l6 jogszab6lyhely alapj6n minden mdsodfokf tigyben a tan6cs is hatS'rozhat. Ezek ellen a testrileti hat6rozatok ellen viszont
fellebbez6snek helye nincs, a m6sodfok joger6sen hat6roz.
Es mindegy hogy a dcint6st a ktizgyfl6s vagy a kcizgyiii6s
helyett elj6rva a tan6cs hozta. Az egyh|zi tcirv6nykez6s16. sz6l6 jogszab6lyunk is - amelyet az Alkotm6ny 6rtelmez6s6n6l figyelembe kell venni - az egyfokri fellebbez6s
6ltal6nos j ogelv6t tartalm azza, ahol pedig a tcirv6nyalkot6i
sz6nd6k harmadfokot indokoltnak l6tott, ott ezt a torv6nyt
egy6rtelmiien megfogalmaz za. Az egyfok( fellebbez6s alapelve tehdt az Alkotm6ny 6rtelmez6s6n6l is alkalmazand6,
amint az ugyek 6sszerii hat6rid6n beluli lez6r6s6nak elve
is meger6sit.
4.) Osszefoglalva'. az egyhdzmegy6n6l minden esetben el
keII dcinteni, hogy onkorminyzati vagy hat6s6gi tipusir
iigfn6l van sz6. Hat6sdgi iigyek eset6ben pedig utf.ir;.'aazt
is, hogy els6- vagy m6sodfokti dcint6st hoz az illet6kes. E
dcint6sekt6'I fiigg, hogy a hat|rozat ellen lehet-e k6sobb
fellebbezni. Az egyhhzkertiletn6l hasonl6 eiv szerint keli
elj6rni, azzal a kiiltinbs6ggel ,hogy az egyh6zkeriilet cina Zsinatn6l nem lehet
kormdnyzati tipusir hat|rozatait
nem ad lehet6s6get.
Alkotmdny
erre
az
megfellebbezni,
pedig
csak akkor van
ellen
hatSrozat
hat6s6gi
Els6fokri
tan6cs
egyh|zkertileti
ha
azt
az
lehet6s6g,
fellebbez6sre
nincs.
akkor
kcizgyiil6s,
a
keriileti
ha
maga
hozta,

2 . Az Egyh|zkeriileti Ktizgy(l6s meger6siti a Tolnai Reform6tus Egyh6 zmegye 17I 2005I 06I 02. sz6mri hat6r ozat6t,
amelybena S6rpilis, Gerjen,Nagyszokoly,Miszla, Bonyh6d, Medina, Dunafciidv6q Tam6si, Szedres 6s Iregszemcse anyaegyh6zk6zs6geket misszi6i egyhAzkozs6gekk6, az Als6ny6ki 6s a B6tasz6ki Egyh6zkdzs6geket
alakitotta 6t.
pedig t6rsegyh 6zkozs6.gekk6
Az Egyh6zkeriiletiKtizgyiil6saz L994.6viII. tv. 124.S (2)
i) pontjdban meghat6rozottjogositv6nyaival 6lve halad6ktalan int6zked6sreutasitja a Tolnai ReformdtusEgyhizmegye Elnriks6g6t,hogy a Tolnai Reformdtus Egyh6zmegyeEgyh6zmegyeiTan6csSnakjogszab6lyelienes
212005-08-29.sz|muhat|rozatdt az illet6kes tan6cs vagy
kcizgyiil6ssemmisitse meg, s az iigyben hozzon tij, ttirv6nyes hat6rozatot.
4 . Az Egyhilzkertileti Kcizgyiil6saz 7994. 6vi II. tv. L245.(2)
i) pontjdban meghat6rozott jogositv6nyaival 6lve halad6ktalan int6zked6sreutasitja a Tolnai ReformdtusEgyhlzmegye Elnriks6g6t, hogy Tolnai Reform6tus Egyh{r
ak jogszab|lyellenes
megye E gyh6zmegyei Tan6cs5.n
sz|muhathrozat|t az illet6kes tandcs vagy
412005-08-29.
krizgyiil6s semmisitse meg, s az iigyben hozzon rij, tcirv6nyes hat6rozatot.

T6vedett teh6t az Eszakpesti Reform6tus Egyh6zmegye Tan6csa, amikor hat|rozataiban a fellebbez6s lehet6s6g6re a
fellebbez6'h figyelm6t felhivta. Mivel pedig a jelenleg hat6iyos 2000. 6vi I. tv. alapj6n az egyh|zmegyei tan6cs hat6rozat|val szemben - igazgat|si iigyk6nt - bir6s6gi elj6,r6snak
sincs helye, ez6rt az elj616 tan5cs vonatkoz6 hat6rozata mindenk6ppen joger6s.

47. EGYHAZTOZSBCPT HATARAINAK MOD OS1TASA
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor

Felszentelend1 lelkdszeh a hdzgyfildsen

Az Egyhlzkeriileti Kcizgyiil6s a Budapest-D6li Reform6tus
Egyh6zmegyeszab6iyrendelet-m6dosit6s6t,amely a kebelhat6rait szab|lyozza,j6v6hagyja'
beli egyh6zkcizs6gek

48. GYULEKEZETEK ATITTNOSiT:PSN
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
1. Az Egyhdzkeriileti Kcizgyfl6sIsten ir6nti h6l6val er6siti
Reform6tusE gyh6zmegye azonhat6'
meg Budapest-D61i
rozatAt, amellyel a Nagykovfcsi Reform6tus Misszi6i
E gyhdzkozs6get megalakitotta. A misszi6i e gyhizkozs6g
segit6let6re, szolg|latSraIsten 6ld6s6t, nrjveked6s6hez
s6e6tk6ri.

A hdzgyiilAs r6sztueu6i
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. Dunamell6ki
. |]
Reform6tus
Egyh6zkeriileti
Kozlem6rgrek

Gyillelzezetehaz Interrleten
A XXL szizad kezdet6re a trimegt6j6koztat6s egyik legfontosabb eszkcizelett a Vil6gh6l6, az Internet. Ennek var6.zsa abban rejlik, hogy el6r6se a nyilvSnos t|vkozl6hil6zaLon keresztr.il, ak6r telefonvonalon, ak6r kS.beltelevizi6s h6l6zaton, s5t, y6di6telefon vagy egy6b, vezet6k n6lknli h6l6zaton kereszttil lehets6ges, 6s az el6rheL6tartalmak glob6lisak, az Internet haszndl6j6nak fcildrajzi hely6t61 fiiggetleniil. M6sik fontos tulajdons5,gaaz, hogy interaktiv, azaz ahasznil6 nem csak kivd.ns6gdt
kcizolheti a hdl6zattal valamelyik tartaiomforr6s e16r6s6re, de
azzal p|rbesz6det is kialakithat elektronikus levelez6s, s6t, az
ut6bbi idotren 6\&esz6d ritj6n, mintha csak telefonon besz6ln6nek a felek egym6ssal. Hasonl6k6ppen e16t6rbe keriiltek m6r
az Interneten tov6bbitott rddi6- 6s televizi6 miisorok is, ameiyek igy a Fcild b6rmeiy pontj6n vehet6k.
A Magyarorsz6gi Reform6tus Egyhdz is felismerte az
Internet mint az Egyh|z 5lta1 kcizvetitett iizenet potenci6lis
hordoz6 kozeg,6t, 6s tcirekszik annak felhaszniI|sra. Egyh6zunkZsinata tavaszi til6sszak6n elfogadta a 2005. 6vi IIL torv6ny6t az egyhdz tdj 6koztat6si szolg5.latir6l, amely feladatk6nt
je1o1i meg, hogy ,,hat6konyan kcizvetitstik az egyh|z sajdtos
izenet6t, az evang6liumot a vil6g fel6" (id6zet a preambulumb61).Asajt6, r6di6, televizi6 mellett az 5. $ (1) bekezd6s6nekb)
pontja konkr6tan is emliti a vi16gh616t mint az egyh6z kommunikici6s form:ijdt.
A vi16gh616, az Internet ig6nybev6tele h6rorn fd teriileten
nyilv6nul meg egyh6zunkban:
' kdzponti 6s region6lis hirforr6sk6nt,
' e gyhizkitzs6gi honlapok form6j 6b an, mint kcizciss6gi hirforrds, r6szv6tel az orszigos,,eMagyarorsz6g" programban, lehet6s6get nyijtva nemcsak gyulekezeti tagoknak, hanem a nyilvdnoss6gnak is a vi15gh6l6 bong6sz6s6re.
Az eLsd forma az orszSgos ww-w.relbrmatus.hu. valamint a
n'wrv.pirrok ia.hr.tkdzponti port61, a melyek a koze gyhilzi hiraddLson tril lehet6s6get nyiljtanak egyh|zi archir,rrmok, egyhizkozs6gi, egyhrizmegyei 6s egyh6zkeriileti honlapok bcing6sz6s6re,
de emellett kommentdrokat is kozcilnek a napi ig6r61, alkalmakat sorolnak fel reformdtus 6s nem reform6tus 6rdek16d6'k 16sz6re. Ugyanebbe a csoportba sorolhat6k, region6lis hirforr6sk6nt, az egyh6zkeruletek 6s az egyhfnmegy6k honlapjai is.
A m6sodik forma keret6ben tud az egyh|z sz6lni az egyes
gyiilekezeti tagokhoz, IehetSs6get nyrijtva egyh|zkozs6gi hirek
kijzread6s6ra, tov6bb6 az esetek egy r6sz6benpr6dikdci6k olvas6s6ra, s6t, hallgat6sdya azok r6sz6re, akik akad6lyoztatva
vannak r6szv6telukben az istentiszteleteken. Ezekre a tov6bbiakban r6szletesen kiv6nok majd kit6rni.
A harmadik terulet, az,,eM agyar orczAg"Internet el6r6si pont
fenntartdsa ritj6n egyr'6szt korszerfi informatikai eszkcizcikkerirltek az egyhfnkozs6gekhez, ami a kozeljciv6ben gyorsabbd 6s
hat6konyabb6 fogja tenni az inform6ci6 6ramlis6t az egyhizkdzs6gek tis a fokozatos testtiletek (egyh6zmegy6k, egyh6zkertiietek, ZsinaL) kijzcitt, de rij misszi6i teruletet is nyitott meg a
nyilv6nos nyitva tart6si id6 alatt a vi16gh6l6 ir6nt 6rdekl6d6k f'6k6nt a fiatalok - fel6. Kulcinos el6nye ezeknek ahozz|f6r6si
pontoknak, hogy rendszerint sz6lessdvrim6don bocs6tja ezeket
rendelkez6srea program szponzora, az Informatikai 6s HirkrjzI6si Miniszt6rium.
Egyhdzkeriiletiinkben - egy 2005. szeptember-okt6ber6ben
k6szult felm6r6s szerint - 83 egyh6zkcizs6g rendelkezetLkozponti port6lr6l el6rhet6 honlappal. Itt jegyzem meg, hogy honlapja enn6l tdbb gyiilekezetnek van, de ezrjton is szeretn6m felhimi a figyelmet arra, hogy az ilyen egyhazkiizs,6gekjelents6k
be magukat valamelyik kcizponti port61on, hogy kcinnyebben 16
lehessentaldlni honlapjukral
Szeretn6k rdviirigitani n6hdny oJ.yan kcizcis probl6m6ra,
amely a honlap-kezel6k gyakorlatlans6ga vagy nem kell6 szorgal.ma miatt megfigyelhet6 ezeken a honlapokon. Az els6 ilyen
gond a honlapok rendszeres frissit6se. Az al6bbi Sbra mutatja
a honlapok frissess6g6nekmegoszl6s6t annak a 80 honlapnak
a figyelembev6tel6vel, ahol ez az adat kiderithet6volt:

L6that6, hogy a honlapoknak tcibb mint a fele frissnek tekinthet6. Sajn6latos viszont, hogy tal6lhat6 voit 8 olyan egyhdzkdzs6g, amelyik tcjbb mint 3 6ve nem frissitett. Ugyanakkor meg
keli jegyeznem azt is, hogy n6h6ny honlap-k6szit6 beiktatott a
honlapra olyan automatikus napt6rt, amely - a szerkeszt6kozremiikod6se n6ikul - napi frissit6s l6tszatSt kelti. Az ilyen szerkeszt6i fog6s azonnal 6tI6tsz6v5, vdlik, mihely't a bdng6sz6 a hirek liiizritt ahtualithsr'ttvesztcttclire aliad...
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Legut6bbi frissit6s ideje

Nem.lehet e.[eggehangsLrlyozni,hogy'kelesliec[eluu szolgaiLat6 szerver6re csak abban az esetben szabad honlapot telepiteni,
ha a szolg6itat6 irdsban kcitelezi magilt arca, hogy az egyh6zkozs6gi honlapok megjelen6s6t nem kis6ri szalaghirdet6s ftanner), vagy felbukkan6 (pop-up) hirdet6s. Rogzitettem olyan egyhSzkozs6gr honlapot, amely szex-rekl6mmal egyiitt jelent meg
a bdng6sz6n... Ez6fi is aj6nljuk
a Par6kia port6lt
(www.parokia.hu), mert az nemcsak mentes a rekl5mokt6l, de
ingyenes, 6s a honlapot minden egyh{zkozs6g honlap-kezel6je
maga szerkesztheti, tehet fdl vagy trjrolhet r61a hireket.
Kcirr-iLltekint6nek kell lenni akkor is, amikor az egyh|zkozs6g
honlapj6nak kezel6je megjelentet n6vsorokat, netalSn cimlist6kat
a presbiterekr6l vagy a N5szcivets6gtagfair6l. Szigor"uadatv6delmi tcirv6nyeir.rk el6irjak, hogy ilyen ki5zz6t'6te\re csak az 6rintett
szem6ly irott beleegyez6s6velkeri.rlhet sor. Kiv6telt k6pezhet a lelkipdsztor, ha azt eka$a,hogy az 6 cime vagy telefonsz6ma mindenki sz6mara el6rhet6 legyen, aki segits6get k6r t61e.
Itt nem akarok kiemelni egyetlen egyhSzkozs6getsem, de vannak olyanok, amelyek eg6szen naprak6szek, b6ven el6rhet6l< a
pr6dik6ci6k (6s azok j6k isl), n6melyik hanganyag form6j6ban is
Ietolthet6. Ez ut6bbinak csak a rendelkez6sre 6176t6rkapacit6s
szab hat6rt, mert a hanganyag nagysrlgrenddel nagyobb t6rhelyet foglal, mint az irott szciveg.Egyes helyeken m6r videofelv6telek kcizvetit6s6vel is kis6rleteznek, de az on-iine m6don, teh6t
azonnal csak iegai6bb 200 kbit/mp adatletdlt6si sebess6gfdkitt
ad 6lvezhet6 k6pet 6s hangot. Kellemes meglepet6sk6nt tobb
honlap megnyit6sakor orgonamuzsika is hallhat6.
Befejez6sirl annyit kiv6nok hozz6f6zni, hogy a szakm6t m6g
csak tanulja a vil6g, igy a mi egyhi'zkozs6geink is. A tanul6sban
r6szt kell vennie a fokozatos testuleteknek is, mert ott sem tdk6letes minden. Kicsit hasonlit ahhoz, amil<or a kciny"i,nyomtatds
kezdett elterjefui 6s ennek e16fe1t6televolt az irniolvasni tud5.s.
Bizzunk benne, hogy mi is f'ejlSdtink, megtal6ljuk a saj6t egyhdzi
form6inkat a vil6gh6l6 fe1haszn6l6s6ra,kr.ilcincistekintettel arra,
hogy a kcizosigeha1lgat6s,a gyiilekezeti kcizciss6gmeg6l6sekozcis
szoigiilatok 6s szerctetkiizdss6g gyakorlds6ban, valamint a szem61yesbesz6lget6sek adj6k a gyi.rlekezet 6let6nek tartalm6t. Az
Inter-neten is ezeket kell munkSlnunk 6s seeitenirnk.

dr. Szil6gyi S6ndor
a Dunamell4ki Egyhdzkertilet
Mddia 6sInformatikai Bizottsd,gdn.ak
elnoRe
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Esem6nyeka teol6gi6n
I.

Pd,Iyd,zatifjfisd,gi

A teol6gi6n ebben a f6l6vben a kcivetkez6 szervezetek 6s
gytilekezetek l6tt6k vend6gtil a teol6gusokat 6s professzo-

biblia6ra-ud,zlatolz
rnegird,sd,ra

raikat:
Egyh6zkenilet, Baranyai Egyh6zmegye, Budapest-D6li Egyh|zmegye, Teol6gia, D6lpesti Egyh6zmegye, Pasar6ti Egyhdzkozs6.g, K6lvin Kiad6, spiritu6lis, Presbiteri Szcivets6g,

.,{
Budapest-Eszaki Egyhazmegye,Kecskem6ti Egyhdzkrizs6g
II. Teol6gusnapoka f6l6vben:

Szeptember:Bikafalva (h6tv6gemunk6val 6s szolgdlatokkai az AgostonS6ndorAlapitv6nyon kereszttil),seg6lyeljuttat6sa a zilahi Srvah6.zba(szint6n az alapitv6ny), Berz6te
(Felvid6k)6s kcirny6ke(Kciriis,J616sz,Rudna) (h6tv6gemunk6val 6s szolgdlatokkal),Soponya (Cs6sz,S6regres)teol6gus h6tv6ge, Nagyk6ta (T6pi6bicske,T6pi6szentm6rton),
Kecskern6t (150 6vestinnepi m(isor el6ad6sa6s besz6mol6
a skandin6viai tanulmSnyirtr6l), 6csa, d6lvid6ki h6tv6ge
(horv6torsz6gil6togat6s 7 gytilekezetbenfl'rir6smart, CsirSepse, SzentlSsz6,Kop6cs, Esz6k)
za, H er cegszol16s,
Ezenkiviil mind a Ba6r-Madas,mind a L6nyay gimn6ziumban
az adventi csendesnapokon.
segitettekteol6gusokaz 6szi :d.1.
IILReform6ci6 Wittenbergben elnevez6s( kirdndul6son
voltak 27-en teol6gusok,valldstan6rok, egyetemist6k6s
badr-madasosndvend6kekegyi.ittokt6ber 29-t6l november 2-ig, hogy 6t6lj6k: mit is jelentett a refomdci6 az
adott orsz6gokban6s mit jelent ma nektink.
IV. A teol6gi6nvend6g volt T6k6czki L6szl6 f6jegyz6,aki
2020 - reformd.tusutzi6 a trirtdndszszem,luelcimmel tartott el6ad6st.

A Dunamell6ki Reform5tus Egyh6zkerulet Ifiirs6gi Bizotts6ga pillyilzatot ir ki
k6t kateg6ri6ban, kateg6ri6nk6nt k6t
koroszt6ly szSmilra ifjris6gi biblia6ravAzlatok megir6s6ra:
I. Kateg6riaIlABg6sz6vesifiris6gi
13-16 6vesek
biblia6ra-v6zlat,k6,szit6,se
sz{m{ra
Vb. Hat r6szesififs6gi biblia-6rav{zIat
sorozatk6szit6se13-166vesekszim|ra
il.

Kateg6ria

III a.Eg6sz6vesi{irs6gi biblia6r a-v6zIat
k6szit6setr7 6ven fehiliek sz|mLra
II/b. Hat r6szesifi irsdgi biblia-6rav 6zlat
sorozatk6szit6se17 6ven feluliek szdmilra
Minden kateg6ri6banfontos szempontaz
elbir6l6sn6la biblikuss6g,hitvall6soss6g
6s korszeriis6g.
A p6lySzatbead6sihat6rideje:

2006.janu6r 30.
A legjobbp6lyamiivek dijaz6sban
r6szestilnek,valamint azokat az
E ryhizkerulet megjelenteti.
A teoligusohds di6,hohcsoportjaWttembergbena ,,tdzisehhapuja el6tt

(A dijaz6s tervezett teljes kerete 1.140.000F1.)

A telj es p6ly6zati kiirds az Egyhizkerulet
honlapj6n olvashat6:www.dmrek.hu

Kiss Andrea I. 6uesteol6ga
dleteels6prddikdci6ja
aduent els6 uasdrnapjdn
Csizd.n

TovSbbifelvil6 gosit6s
az Iflwsilg; Bizotts6g elnok6n6l:
BottgerAntal:
25I28L-I63, bottger.antal@dunanet.hu

'
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A Magyarorszd,giReformdtus Egyhd'zZsinatd'n'ak,
allasfoglald,saa csalddr6l
"csal6d6ve"
A MRE Zsinata orcimmeidilapitja meg, hogy a
foglaliisszejcivetel
egyhizi
alkalm6b6l szdmoskonferencia,
korott u csal6djelenlegi hetyzet6vel6s kereste a segit6sle'
het6s6geitannak mai neh6z 6s kritikus helyzeteiben'
Terni6szetesnektartjuk, hogy a csal6dmodellkoronk6nt
v61tozik,6s minden kor6bbi vfltoz6snak voltak er6nyei 6s
hib6i, akdrcsak napjaink csal6dmodellj6nek'Egyediil Istert
j6
Is6ie drdk, amelv arra tanit minket , hogy,,acsald'dIsten
tEremt6si6s gondviselesi.rendje. Ezt az O akarata szennt
a.iz"tint 6s iondoznunk kell. T\rdat6ban vagyunk annak'
trogv j "1e"1"gi i.nlt,it6ttkb an az egy6n szabads6g6t abszolutlrZiO, inalv]dualista 6s fogyaszt6i szeml6let nem kedvez
."- u tuttOs emberi kapcsolatoknak,sem a gyermekekv6liuiarenut . Ennek aggaizt6jeleit t6tjuk egyt6szt ahazassAga v:il6sok sz|m6'
toia."f. szamilnak aiamai cscikken6s6ben,
"teljes csal6dok"sz6mttaz ugynevezett
nak emelked6s6ben,
a demogi5fiaihelyzet v6ls6gosroml6s6ban,
.rak fogyas6Uan,
a miivilbortuszok felel6tlen gyakorlat6ban,valamint az onmag6nos6letforma terjed6s6ben'Gyiilekeze'
z6sena).apu16
teinkben i, ugyt" nagyobbszS,mbantal6tkozunk olyanokkal'
-akik h6zass6g*kdt6s;6ki.ili p Srkapcsolatban 6lnek egviitt'
Bgvftar""fimeg6rt6ssel 6s felel6s szeretetettel16tja ifjfragllr* urot-t ,ro"iol6giai helyzet6t, .amelyben a biol6giai
Z..tt*g 6s a csal6dalipit6s kcizottit6vois.6gmegn6tt' M6gi, uo fg" szellem6benkciteless6gtink6vni a.felel6tlen kapcsolato[t6t6s buzditani arra, hogy a tart6s pArkapcsolatokat
"l-u4j.u
Isten 6s emberek el6it rendezz6k.Ennek a 1ehet6s6g6t
h6'
is,
akik
frgyelm6be
testv6rek
id6sebb
szeretettelmindazon
zass6gkdt6sn6lkiil 6lnek egyritt. Kirjtik a lelkip6sztorokat'
hogy i probl6m6hozleikigondozgi boicsess6ggelviszony'ulja"rii, e. k6szs6ggeladjanak lelkip6sztori segits6get ahho-2,
h;gy " p6rkapcs-olatokolvan h6zass4gokk6ntfolytat6djanak'
urnliytu a felek mint nyilv6nosan v6llalt 6letszdvets6greIsten
Egvh6zunk a-h6aiaaJat is k6rik a gyiillkezet kcizoss6g6ben'
zass6gotnem mag6niigynek, hanem az .egyrk legszentebb6-s
i"g"r"1oety"."bb ktizr;ss6giiiCvn+ is tekinti, amelv ki6br6zolja Krisztus 6.saz egyh|z szeretetkapcsolatS't'
szem6lyis6g
Valijuk, hogy cJl6dalapit6sra az eg6szs6ges
nem gy6gyitalkalmas. Az-egy6nbels6v61s6gailegt<ibbszor
hat6k sem a p6lrkapcsolat,sem ah|zass|g ritj6n, hanem 6pp"., "r"t lehett ek okoz6i a k6so'bbipdrkapcsolati, csalddi
iairag"Uuf. . Ez6rt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy mind
a" igJhirdet6s, mind a hitoktat6s forditson gondot az 6relt
6s fekere"srty6nszem6lyis6gnevel6s6re,az elkotelez6d6sre
Gyulekezeteink,nevel6si 6s oktat6si inlel6ss6gv5llai6sra't6rm6riyeink legyenek olyan kdzciss6gek,ahoi a gyermeket
mint Isten tepm6sat becstilik meg, aki nem a mi tulajdo-

nunk, de r6nk van bizva. Agyulekezetmaga is legyenolyan
befogad6csal6d,ahol a kutcinboz66letkoni, csal6diSllapotri
testrT6rekaz atyathilz szeretet6t,gondoskod6s6t6lhetik 6t'
A csal6di, v6rs6gi kapcsolatok azonban sehoi se n6jenek a
lelki-testv6ri kapcsolatokfol6 az egyh6zban'
tov6bbrais k6szmindenseEgyh6zunka magaeszkcjzeivel
akikre IsgitsElet megadni mindazoknaka felk6szit6s6hez,
peda
lelk6szeket,
A
bizta.
96guv ezet6s6t
i"n ri6.ok 6."iet6nek
sokat, ifjirs5gi vezet&<et,csai6dgondoz6kat,presbitereket,
rruf."*U!t"t"ut egyre ink6bb szeretn6szakszeriienfelk6szite,ri urru a szolgilliita.Ez6ft a felsorolt teriileteken programok
konzult6ci6srendszerekki6pit6s6t t6mogatja,
kidol,goz6s6t,
egyiitlmiikddve m6s kereszty6n felekezetekkelis'
tgyanakkor Isten gondvisel6s6tl6tjuk minden, nem krizvetl6ntit az egyhilz tev6kenys6g6hezkcit6d6 tcirekv6sbenis,
csalAd6rtf6mely Isten ter"emt6sirendj6nek meg6tz6s66r.t-,.a
radozik.Az ilyen szervezetekkel6s k6pvisel6ikkelis k6szek
vagyunk az egyiittmiikrid6sre.
frraj"t, hogt n6r a csal6di 61etlegtcibbk6rd6sea szem6lves
felel6ss6gkc;rebetartozik, vannak olyan dimenzi6i i's, ahol az
"gvna""iL pr6f6tai kdteless6geazokat megsz6litani, akik a
hlialom 6s a tcirv6nyhoz6sfelel6ss6g6thotdozz|k' Kereszty6n
egyh6zk6ntcsak olyan korm6nyzatokat tudunk t6mogatni,
ailelyeknek tcirv6nyhoz6sitcirekv6sei,szoci6lpolitikai int6zked6seisegitik a gyermekv6llal6st, a magas szinvonahi oktatdst 6s neiel6st. ilz ut6bbiak ugyanis reform6tus meggy6z6d6si.inkszerint a sztil6k felel6ss6g6rebizattak' Kciteless6gtink
visszautasitaniminden olyan megnyilv6nuldst,amely a kcizt6p6letben,a m6dirlbancsaldd6s gyermekellenes-hangulatot
gonoszjciv6-el]enesnek,
teh6t
6s
emberIsten-,
i61,mivel ezt
'iszabadlelkiismerettel harcol"uil itef:,if., igy vele szemben
32.kf.)
KAt6
(Heidelbergi
nunk kell".
A Szentiris realizmusdvalbesz6liinkarr6l, hogy egeszemberi 6iettnket, igy a h6zass6got6s a csal6dotis megrontotkem6nys6gemiatt" nem menthet5
ta a btin, ez6rlt'riziv:fLnk
Krisztus kegyelm6nekhatalM6gis,
h6zass6g'
meg -inden
ma"alatt hirdetjiik, hogy Isten a hlzass|got 6s a csaiSdot
cir<jmok6s a boidog 6lelforrds6nak sz6nja ma is, melynek
krjtel6k6bena kijiJsrjnrjsszoig6lat 6s 6ldozatv6llal6s6ltal
ncivekedhettlnkembers6gben6s a kereszty6n 6letben' Enegybengyiilekezetis
nek legnagyobb
"ahoi"a 6id6sa ur,hu a csaL6d
"6n azonban6s az 6n
vatlhatj6k:
egyiitt
tagok
iehet,
hilzam n6pe az Urnak szolg6lunk" (J6zs'24,15)'
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A Dunametl6ki Reformftus Egyhizkeriilet
2l I 2004. szitmfi Szabflyrendelete a lelk6szekr6l
a 2005.nov. 18-i Kiizgyiil6s 40. hatdrozatinakm6dositisaival egys6gesszerkezetben
1. $. E Szab6lyrendelethatilIyakiterjed a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkertiletkebeldbetartoz6
valamennyi egYhdziszem6lyre
a) a gyiilekezeti,
b) azintezetr,
c) a beosztott lelk6szekre (ak6r gytlekezetben, ak6r egyhazi intezmenyben teljesitenek
szol96latot),
d) a segddlelk6szekre(ide6rtve a lelk6szjeldlteket6s az exmitt6lt teol6giai hallgat6kat).

I. A lelk6szek alkalmazhsilrill 6s szolgilatir6l
2. $. Seg6dlelk6sziszolgillatra alkalmazhat6az az egyhilztag,aki teol6giai tanulm6nyait sikeresen
elvdgezte, vegbizonyitvtnyt szerzett, 6s a Zsinati Lelk6szk6pesit6 Bizotts6g el6tt
eredmdnyesen letette az els6 lelk6szk6pesit6 vizsgdt. A lelk6szi szolgiiatba l6po
egyhfuztagtakaz egyh6zkeriileti kdzgyril6s el6tt eskiit kell tennie. Ezuttn bocs6tja ki 6t az
egyh6zkeriiletpiispdke (vagy megbizottja) seg6dlelkeszi szolgillatta.
3. g. Az elso 6s m6sodik lelk6szkdpesit6vizsga ktjz<jttlegal6bb egy 6v gyakorlati idot minden
seg6dlelkdsziszolgdlatbankdteleseltdlteni.
lelk6szi szolgillatbalepo egyhAztaggyi.ilekezeti
4. $. Seg6dlelk6szi szolgilla*a kivdtelesen alkalmazhat6k azok az egyhintagok is, akik
absolutoriumot szercztek,valamelyik Teol6giai Egyetemen(Akad6mi6n) lelkdszjeloltek, de
az elso lelk6szk6pesito vizsght m6g nem tett6k le. A lelk6szjeldltek segddlelkdszkentvalo
alkalmazisrinak id6tartama nem haladhatja meg azt az idot, amennyi haladdkot adott
r6sztikre a Zsinati LelkdszkdpesitoBizottsiig, illetve - sikertelen vizsga esetdn - amennyi
id6t enged6lyeza lelkdszk6pesit6srevonatkoz6 zsinati szabfulyzata javit6 vizsga let6tel6re.
A lelk6szjeldltekneka lelk6szi szolg6latok vdgzdsereval6 felhatalmazhsaaz egyhhzkeriilet
piispdk6nekirSsoshatdrozatfval tortdnik.
5. $. (1) Ha a gyiilekezeti 6rdek vagy elhArithatatlansziiks6grigy kivanja, kivetelesen alapvizsg6t
tett teol6giai hallgat6 is alkalmazhat6seg6dlelk6sziszolgirlatra(exmisszi6).
(2) A seg6dlelk6sziszolgillatra alkalmazottteol6giai hallgat6t az egyhtLzkeriiletpi.isptik6nekaz
exmisszi6ra vonatkoz6 hattrozata hatalmazza fel a lelkdszi teend6k elvdgz6s6re. A
felhatalmaz6svisszavon6sig 6rv6nyes. Az exmitt6lt segddlelk6szekmunkaidej6t rigy kell
meg6llapitani, hogy a tanulm6nyi id6ben havonta dsszefiigg6en egy munkahetet (cit
munkanapot) azEgyetemen(Akad6mi6n)tanulm6nyaikkalfoglalkozva t<ilthessenekel.
(3) A seg6dlelkdszeketistentiszteletkeret6benkell a szolgillatrakibocs6tani.
6. $. Az elso lelk6szk6pesit6 vizsga sikeres let6tele tttn a seg6dlelkdszekelhelyezds&ol az
egyhazkeriiletpiispdke int6zkedik. Ez esetbenfigyelembe kell venni az adott gyiilekezeten
tul az egyhilzmegydklelk6szi ut6np6tl6s6nakszempontjaitis.
g.
7. Azokkal a segddlelk6szekkel,akik a Teol6giai Egyetemre(Akaddmi6ra) val6 beiratkoz6sukkor
a Dunamell6ki Egyhrizkeriilet tertilet6n volt 6lland6 bejelentett lak6suk, a piispdk
rendelkezik. Kiv6teles esetben valamelyik m6sik egyhazkertilet kdrds6re kizfrolag az
6rintett szemfly egyet6rtds6vel- a seg6dlelk6szkiadrls6hoza pi.ispdkhozzdjirulhat.
8. $. A seg6dlelk6sziszolgillata alkalmazhsaz egyhtlzkertiletptisp<ik6nekkirendelo hatdrozatival
v6lt el- 6s 6thelyezesea piispdk hat6skordbe
tdrt6nik. A seg6dlelkdszid6kdzben szi.iks6gessd
tartozik.
a Ptispdki Hivatal nyilvantart6stvezet.
alkalmazottseg6dlelkdszel<rol
9 $.
- (1) Az egyhdzkeri.iletben
eset6tkivdve - csak
iZi ffrfar egyhazkeruletb6lokleveles lelk6szeket6tvenni lelkdszv6lasztfus
szabitlyszenielbocs6t6 lev6l alapjtrr.,az esperes-gondnokidrtekezlet el6zetesenged6ly6vel

lehet. A hatdrozatig a piispdk ideiglenes felhatalmaz6st6s kirendel6st adhat a szolgfllatra
Stveendoseg6d-6s beosztottlelk6szeknek.
Lelk6szv6laszt6seseten M egyhf\zkertiletelndks6ge a befogad6 zhradekot csak abban az
esetbenadhatjameg,ha a lelk6sz legal6bbk6t 6v gytilekezeti szolgillati id6vel rendelkezik.
(3) Azoknak a lelk6szeknek a szolgillatbaillitf-sa, akik okleveliiket kiilftildon szereztdk,csak
okleveliik honositiisaut6n tdrt6nhet meg. A honosit6sigideiglenesjelleggel 6s legfeljebb I
esztendoreIelk6 szk6nt alkalmazhat6k.
1 0 .$. (1) A bekebelezdsik6relemhezcsatoland6az l. 6s - ha van - a II. lelk6szk6pesit6vizsga
bizonyitvfunya(oklev6l); eddigi miikddds6rol szolgSlati bizonyitv6ny; ttirzskdnyvi hiteles
kivonat; nyilatkozat, melyben az tfiveteletk6r6 biintetdjogi felelSss6getudat6bankijelenti,
hogy sem rend6rhat6sdgi el16rits,sem btintetSbir6silgi eljards nincs ellene folyamatban,
illetve nem All ilyen it6let hatillya alatt. M6s orsz6gb6l 6ttelepiil6k ezen feltil kdtelesek
bemutatniaz illet6kes 6llami hat6srigtart6zkoddsienged6ly6tis.
(2)Mindaddig, amig a k6relmez6 kdt 6v gyiilekezeti szolgitlati id6vel nem rendelkezik, a
k6relemelbirSl6s6tfel kell fi.iggeszteni.
g.
(1)
Minden lelk6szr6l 6s lelk6szjel6ltr6l, aki az egyh6zkeriiletbenlelk6szi beoszt6stkap, az
11.
kell vezetni.
1994.6viII. tv. 34. $-6banfoglaltakszerinttdrzsk<inyvet
(2) A tdrzskdnyv els6 pdlddnyftt az illetdkes esperesihivatal vezeti 6s 6rzi, mrisodp6ldany6t
pedig a piisptiki hivatal.
Az rijonnan szolgflatba l6p6kr6l a ptispdki hivatalban kell k6t p6ld6nyban kiSllitani az
egysdgesnyomtatv6nyon a tdrzskcinyvi lapot, s annak egyik pllddnySt meg kell ktildeni az
illetdkes esperesi hivatalnak. M6s egyhrizmegyebet<irt6n6 tdvozils esetdn az esperes a
szolgillati bizonyitv6nnyal egyiitt 6tkiildi az illtala orzdtt t<irzskonyvi lapot is.
t 2 . $. (1) A t<irzsk<inyvadataiban ttirtdnt minden vfitozdst kdteles a lelkdsz 15 napon beliil
szolgillati irton az esperesi hivatalnak bejelenteni, 6s okm6nyokkal igazolni. Az igazolS
okm6nyr6l k6szitett m6solatot az espereshitelesiti, 6s igy jelenti tov6bb a villtozdst a
piisptlki hivatalnak.
(2) A lelkipilsztor aftIavezetetttdrzskdnyvbe a sztiks6gesvtltozfusok6tvezet6se6rdek6ben,a
t6ved6sekkonig6lSsa c6lj6b6l betekinthet.
1 3 . $. Az exmitt6lt teol6giai hallgat6kr6l nyilv6ntart6st kell vezetni az effe rendszeresitett
tdrzskdnyv nyomtatvanyon, 6s ugyanfgy a piispciki hivatalban 6s az esperesihivatalbankell
orizni. Az abszolut6rium 6s a lelk6szi vizsga letdtele ut6n, megfelel6 kiegdszit6sselezek a
nyilvrintart6 lapok a tdrzsk<inyvhoz csatoland6k. Ugyanilyen nyilvdntart6s vezetend6
azol<r6la kiilfbldi oklevdllel rendelkez6 lelk6szekr6l is, akik m6g nem honosittatt6k
okleveltiket.
1 4 . $. Nem egyhazi szolgillati viszonyban 16v6, de lelk6szi k6pesft6stiket hat6lyban tart6
lelk{szekr6l az elozo $-ban kdrtilirt nyilvrintart6s vezetend6 a pi.isp<jki6s az illetdkes
esperesi hivatalban. Egy6b t<irzskdnyvi adataik mellett, ezen a 12. $-ban foglaltaknak
megfelel6en, jelenteni k<itelesek az adataik,ban,szolgillati viszonyukban (egy6b keres6
viszonyukban)tdrt6n6 minden v6ltoz6stis.
1 5 . $. Segddlelk6sz saj6t kdr6s6re vagy egyhdzi 6rdekb6l legfeljebb egy 6vre helyezhet6
rendelkez6si Sllom6nyba. A rendelkez6si 6llom6nyba helyezett seg6dlelk6sz, annak
megszrindseutdn kdteles letdlteni a gyiilekezeti szolgrllatbanaz egy 6vi gyakorlatot, csak
ezutf6.tehet II. lelk6szk6pesit6vizsg6t. A beosztott lelk6szt saj6t k6relm6re vagy egyhtni
6rdekb6la piispdk helyezheti rendelkez6si6llomanyba.
1 6 .g. A rendelkezdsirillom6nyban 16v6lelk6szeketa ptispdk bdrmikor szolgillatrarendelheti,amit
kdtelesek elfogadni. Ennek megtagad6safegyelmi v6ts6g. Akik sajrit k6rdsiikre keriiltek
rendelkez6si 6llom6nyba, maguk is bdrmikor kdrhetik szolgillali beoszt5sukat, amit az
egyhazkeruletptispdke a lehet6s6ghezk6pestteljesit.
t 7 . $. A rendelkez6si 6llomanyban l6v6 lelkdszekre mindazok a ktjtelezetts6gekvonatkoznak,
hat6lybantart6 lelk6szekreelofr.
melyeketaz 1994.6vi II. tv. 33. $-bana k6pesit6sriket

1g. $. Azokat a lelk6szi k6pesit6sriegyhilztagokat,akik nem egyhiLzimunkakdrbendolgoznak,abba
kell bejegyezni,melynek
6s annakmegfelel6enillet6kes egyhtLzmegy6be
az egyhhzkozsegbe
teriilet6n6lland6 bejelentettlak6sukvan. Ott kell teljesiteniaz 1994. evi II. tv. 33. $-5ban
foglalt k6telessdgeket. Mindaddig, amig az egyhazker0leti kdzgyrilds a lelk6sz
k6pesit6s6nekhat6lyban tartisfr6l nem ddnt, a lelk6sz nem vdlaszthat66s szolg6latranem
rendelhet6ki.
nyug6llom6nybanl6v6 lelk6szekis alkalmazhat6kkisegit6 beosztottlelk6szi munkakorben.
A
19. g.
"
A; egyh1zi beosztrisbantev6kenyked6 nyugdijas lelk6szekre drtelemszenienmindazok a
szab6lyok vonatkoznak, mint a beosztott lelk6szekre.Torzskonyviiket tov6bbra is vezetni
kell.
egyhfutagokat az irrtezmeny
20. $.
' (1) Az egyhfui int6zm6nyben alkalmazott lelkdszi k6pesit6sti
6s tdrzsk<inyv6t
bekebelezni,
kell
helye vagy a lakhelye szerint illet6kes egyhiLzmegy6be
ennekmegfelel6enkell vezetni
(2) A Zsinit int6zm6nyeiben szolg6l6 letkdszek szolg6lati viszonyuk megszrin6seesetdn
visszakeriilnek eredeti egyhazhat6s6gukrendelkez6se al6. Tdrzskdnyvtiket az irrtezeti
szolg1latideje alatt az illet6kes egyhazi hat6s6gok vezetik. kftezeti szolgillati viszonyuk
megizrin6s6t jelenteni tartoznak mind a teriileti mind az eredetileg illet6kes egyhdzi
hat6s6goknak.
Az athelyezendoseg6d-6s beosztottlelkdsznek- siirg6s esetekkiv6tel6vel rigy kell
21. $.(l)
k6zbesiteniaz frthelyezohatinozatot,hogy legal6bb 8 nappal a szolgillatba6ll6s hat6rideje
el6tt megkapja.
(2) Az athelyezesrll a piispdk egyidejiileg 6rtesiti az 6rdekelt egyhazkozs6gekvagy
int6zm6nyek vezet6it, az esperest - ha az futhelyezesm6sik egyhi,zmegy6betdrt6nik,
mindkdt esperest-, valamint aZsinati Irod6t.
Az tnhilyezettseg6d-vagy beosztottlelk6sz 6rkezdseid6pontj6r6l kdteles 6rlesfteniaz
22.g.
'egyhtnkozs1glelk6sz6t,
" (1)
lelk6sz hifunyhbanagondnokot,illet6leg azintlzmeny vezetdjdt.
rit betart6s6valjelenteni kell a
e)Xz6ll6s elfogl aldshth6rom napon beliil ir6sban,a szolgiLlati
piispriknek.H; m6s egyh6zmegyeboltdrt6nik az trthelyezds,vagy ez az elso szolgdlatihely,
nyoi. napon beliil szem6lyesenis jelentkezni kell az esperesn6l.
23. $. Ua a segeA-vagy beosztottlelkdszszolg6latihely6t nem foglalja el, fegyelmi v6ts6getktjvet
e1.
felel6s azert, hogy a lelk6szeknekaz
24. S.
' (1) Az fll6st fenntart6 egyhinkdzsdgilletve intlzmeny
illetdkes 6llami szervekndl t6rt6n6 bejelent6se a hat6lyos jogszabillyoknak megfelel6en
megtort6nj6k.
(2) Azespereskcitelesa lelk6sznekigazol6stadni a szolg6lativiszony fenn6ll6s6r61.
a
25. $. (t; vti.ra.n egyhaziszolg6latban6116lelk6sz (bele6rtve azexmittilft teol6giai hallgat6t 6s
jelleggel
Nyugdijint6zetnek.
Lelkdszi
a
tagsa
kisegit6 nyugdijas lelk6szt is) kdtelez6
javadalmak
eseddkestags6gi drlat az egyhirzitdrvdnyek
az
utan
a
krjteles
(2) Az 1llasfenndft6
rendelkez6seinekmegfelel6enlevonni 6s befizetni.
26. $. A seg6d-6s beosztotilelkdsz a gyiilekezeti lelk6sz iranyit6sa ds feliigyelete mellett vegzi a
telk6szi teend6k rdbizottr6sz6t. Munkak<ir6vel,munkav6gz6s6velkapcsolatosminden vit6s
k6rd6sselels6sorbanaz esperesk<itelesfoglalkozni'
27. g. Aseg6d-vagy beosztottlelk6sz pdnzbeszed6imunkakdrrel nem bizhat6 meg.
23. b. R lelkOszeka kiv6natos teol6giai tov6bbk6pz6senkiviili tanulmrinyokat (egyetemi, foiskolai
stb.) csak apresbit6riumhozzi$ilrul6sa 6s az illet6kes esperes6s ptispcik enged6lyealapjin
folytathatnak. E tanulm6nyok v6gz6s6velkapcsolatosmunkaid6-kedvezm6nytcsak akkor
vehetnek ig6nybe, ha tov6bbtanul6suk az egyhlz szempontjiib6l indokolhat6, 6s ezt az
enged6lyez6okirat tartalmazza.

II. A lelk6szek feladatai az egyhhzkdzs6gekigazgathsfban

Minden az
29.$. A gyiitekezeti lelk6sz a gondnokkal egyiitt kdpviseli az egyhlzkcizs6get.
az
Minden,
ell6tniok.
kell
egi!6zk6zs6g nevdben kiadott okiratot kett6s al6ir6ssal
e-gyhazk;zs6let6rint6 jogi vagy vagyoni k6rd6sbenegytitt nyilatkozhatnak az egyhilzkdzs6g
6s annak
nev6ben.Ha-valamely tigyben nenl6rtenek egyet, azt a presbit6riume16-kell vinni
b)]'
45'
$.
kcitelesela tov6bbiakbank6pviselni[1994.6vi II tv.
ahathrozatrit
:
rendelkeznie
gz6vel
kell
kcirb6lye
k6t hivatalos
Az egyhtnkcizs6gnek
a lelk6sz a
a) ai',,egyhazk{zsdg" feliratri, melyet olyan iratokra kell b6lyegezni, amelyeket
gondnokkalegYtitt ir al6;
-a
a lelk6sz
b; ,,lelk6szihiiital" feliratri, melyet olyan iratokra kell b6lyegezni, amelyetegyediil
ir al6.
Reform6tus
Mindkett6nektartalmaznia kell az egyhfrzkozsegteljesnevdt (pl. Moh6cs-K6lked
is.
Egyhftzkdzsdg),ut6bbi eset6benLelkdszi Hivatala megnevezdst
munkaj66rt
30. $. ii; a gyuteiezeti lelkdsz felel6s a lelk6szi hivatal es az egyhezkdzsegsz6mviteli
6s
arryakdnyvekdrt
az
kiildndsen
krizdtt
6s tcirvenyesrendj66rt, irat- 6s levdltanl6rt, ezek
klen6diumok6rt.
(2) A lev6l-,6s irattdrianyagot ,,fond"-dobozokban,dvenkdntrendezettenkell ellen6rizni.
lrkezett iratokr6l iktat6konyvet
i, n, egyh1zkozslg 6ltil kibocs6tott es az egyhhzkozseghez
6s betrirendesritmutat6t kell vezetni'
6s
(4) A r6gi anyakcinyvek j6 dllapotban val6 megorzeser6l,ha sztiksdges, bekotdsdrol
megfel;l o tizbiztos szekr6nybenval6 lrzeserol gondoskodnikell.
(5) A; anyakonyveketpontosan6s tisztan kell vezetni, 6s minden anyakdnyvezend6esem6nyt
azonnalbe kell je gYezni.
m6s hiteles okirat
Az anyak6nyvi aiaiokat mindig az lrdekelt szem6lyi igazolvfnya vagy
alapj6n kelI bevezetni.
szerint
(6) Anyakonyvi kivon atot az 1895. okt. 1 el6tti bejegyz6sekrolaz 6llami rendelkez6sek
a
Magyarorsz6gi
csak
id6b6l
a lelk6sz kdteles kiadni mindenkinek, aki ezt keri. Kds6bbi
valamint
Reform6tus Egyhfuon beliil, egyhdzi c6lra 6s szolgillati riton megkiildve,
kiilfttldiek rcszerek<iteleskiadni.
egyhfnkozsegi villasztoi gyril6s (lelk6szv6lasztlsi 6s presbiterv6laszt6si)
(7) Az
jegyzokdnyveketa presbitefi jegyz6kdnyvek kozott kell vezetni.
irni, s azokata
A presbiteii jegyz6irinyvekei vagy bek<itdtt6s el6re szamozottkdnyvbe kell
gdppel is,
lelk6sz, a gonjnok, a jlgyzokdnyv-vezet6 6s a hitelesitSk irjdk al6, vagy irhatj6k
be
6venk6nt
3-5
ezeket
6s
ez esetbena hitelesit6kkel minden egyes oldal6t a16kell iratni,
kell krittetni. Az elndkl6 lelkdsz nem vezetheti aiegyzokdnyvet.
(g) A jegyzdk6nyvi kivonatot a lelk6sz a (f6)gondnokkal egyiitt hitelesiti.
teendobebe kell
31. $. (rl a slgedleileszt a gyakorl66valatt minden adminisztrativesigazgat6si
anyakdnyvi kivonatot,
vezetni. Seg6d- 6s |eosztott lelk6sz hivatalos kiadv6nyt
jegyzokdnyvi kivonatot - nem irhat al6, altirhsijoga a presbitdrium elndki tiszt6t betoltd
feliigyel6 lelk6sznekvan.
jegyzo teend6ivel' aki
(2) A seg6d-6s beosztottlelk6szt a presbitdriummegbizhatjaapresbiteri
k<itelesazt elv6llalni.
kap, minden lelkdszi feladatot
32. $. Beosztottlelk6sz, ha az esperest6lhelyetteslelk6szi megbizirst
elvdgez.
jogkor6be tartozik U994 6vi II' tv'
33. $. Helyetteslelk6sz kirendel6se az egyhinmegyeesperes6nek

82 $. (4)b)1.
ndlktil' a
nem maradhatteljesjogkonel mrikod6lelkdszvezetdse
34. $. (l) Mivel az egyh6zk<izs6g
idejdre is helyittes lelk6szt kell kinevezni. Altalilbanaz
lelk6szrendes evi szabads6ga
eset6benhelyetteslelk6sz
lelk6sz6nek30 napoi meghalad6akadfiyoztat6sa
egyh;zkozs6g
ki.
nevezend6
mindenesetbentiqdkoztatnikell a presbiteriumot.
kinevez6s6r6l
lelk6sz
(2) Helyettes
a
(3) Az esperesminden helyetteslelk6szi kinevez6stkoteles halad6ktalanulbejelenteni
ptisPtiknek.

35. $. Minden egyhfnkozsdglelk6sze kdteles az egyhazkdzs6gtertilet6r6l elkdlt<iz6 egyhahtagok
adatait(rij lakcim6vel egyi.itt)megktildeni at q lak6hely szerint illet6kes esperesnek,vagy
az ij gynlekezetlelk6szdnek.
36. $. Azoknak az egyhilztagoknak, akik fenn kiv6njak 1artani a regi lak6helyiik szerinti
ir6sbankell bejelentenitik ert ardgi lak6hely szerinti
egyhinkozs6gbenaz egyhiLztags6gukat,
egyhtnkozsdglelk6sz6nek, aki en6l mind a lak6hely szerinti egyhinkdzs6g lelkip6s^orilt
mind az esperesttf$6koztatja.
Amennyiben a villasztott egyhinkdzs6gbenegy 6vet meghalad6 id6n 6t nem tesz eleget
egyhfntags6gikdteless6gdnek,tdrdlni kell a vdlaszt6k neviegyzekdb6l, 6s err6l 6rtesiteni
kell a lak6hely szerinti egyhtnkozs6get,hogy vegydk pfsztori gondoz6sba.

III. A lelk6szekjavadalm{rrfl
37. $.A gyrilekezeti lelk6sz 6s minden 6lland6 jelleggel alkalmazott lelk6sz javadalmirtdijlev6lbe
kell foglalni. A d{jlev6l szerinti javadalom legalacsonyabbmdrt6k6t az egyh6zkeriileti
k<izgyrildshatirozza meg, dijlev6lt6l elt6r6 javadalmat nem foly6sithat az illlfsfercfiart6.
Amennyiben a dijlevelek ajavadalom bizonyosvtltoztatirs6t lehet6v6teszik, annakmdrtdket
id6rol-id6re az egyhiLzkeriiletik<izgyril6s,illetve annak nevdbeneljar6 egyhrlzkertiletitan6cs
vagy elnoks6gjavasolja.
38. S. (1) Gytilekezeti lelk6szt szolgillatiidej6nekfiiggv6nydbenkorp6tl6k illeti meg.
(2) A korp6tl6k m6rt6ke minden letdlt<itt 5 szolgillati 6v ut6n az alapilletm6ny 5 szhzaleka.
(3) A korp6tl6krajogosit6 szolg6latiid6 a lelk6szm6sodiklelk6szk6pesit6vizsg6j6tkoveto 6v
januar 1-6nkezd6dik.
(4) A korp6tl6kot az6ll6sfenntart6akdlts6gvetdsterhdrekdteles biztositani.
39. $. A seg6dlelk6szekjavadalm6t nem kell dijlev6lbe foglalni, azt a presbitdrium vagy annak
elnriks6ge illlapitja meg. Ez az osszeg azonbarrnem lehet kevesebb az egyhfukeriileti
kdzgyril6s6ltal megSllapitottlegalacsonyabbbeosztottlelk6szi javadalomn6l.
40. $. A st6la a lelk6szekjavadalmanak r6sze,m6rtdkdt az egyh[Lzmegydkszabjakmeg. A st6l6t a
lelk6sz 6s beosztottja (akdr seg6dlelk6szi,akhrexmisszusimin6s6gbenszolgAl)kdzdtt kell
megosztani fiiggetleniil att6l, hogy ki vlgezte a szolgillatot. A megosztiis arilnya 2:l-hez
(Egy lelkdsz 6s egy beosztottlelk6sz esetena lelk6sz a st6la 213-tfi,a beosztottlelklsz az
ll3-at kapja. K6t lelk6sz, ket beosztott lelk6sz esetdn 216-216a lelk6szek6, 116-116a
beosztottak6.Egy lelk6sz, k6t beosztott lelkdsz esetdn214 alelkeszl, /4-Il4 a beosztottak6.
a lelk6szek66s 1/5 a beosztott6stb.) Ettol elt6rd
Kdt lelk6szds egy beosztottesetdn215-215
6s a beosztottakatkarosit6 megoszt6sta lelkdszek kdzdtti kdzds megegyezesselsem szabad
alkalmazni.
Ahol a dijlev6l szerint st6lav6lts6g van, annak cisszegdtis ebben az atinyban kell
megosztani a lelk6szek kozdtt. Ilyen esetbena szolg6latok alkalm6val az adomilnyoz6tol
fizetend6 be, mint adom6ny.
befoly6 minden cisszegaz egyhazkozsegpenztindba
A st6lav6lts6g <isszeg6t minden esztend6ben kciltsdgvet6sileg kell biztositani a
presbit6riumnak.
41. $. Kiilso szolg6latok (temet6sek)eset6benkdzleked6si kdlts6g sz6molhat6 el, ami nem
tekintend6 javadalomnak, nem tartozik a nyugdijalapba 6s amely dsszeg mindig a
szolg6latott6nylegesenvdgzitvagy vegzlket illeti meg. A kdzleked6sikdlts6ga st6la 10%n6l tdbb nem lehet.
g.
A lelkdsz az igehirdet6i szolg6latot nem teheti fiigg6v6 az egyhfLzfenntart6ijrirul6k
42.
befizet6s6tSlvagy a st6la megfizetds6t6l.Keresztelds6rtst6l6t sem k6mi, sem elfogadni nem
lehet. A keresztel6sszents6gecsak annak a gyermeknek szolg6ltathat6ki, akinek legalibb
az egyik sziildje megkereszteltreform6tus. Esketni csak hinassitgi anyakdnyvi kivonattal
isazolt esetbenlehet.

43. g. A lelk6szek javadalm6nak rlszdt kdpezi a dijlev6l szerinti term6szetbeni lak6s' vagy
lak6shaszn6latit6rit6s, valamint akdzinemi kriltsdg a dijlev6l szerint.
A seg6dlelk6szt(exmisszustis) megilleti egy bftorozott szobafiit6ssel 6s viltigit6ssal.
Ha a lelk6sz nem veszi ig6nybe a rendelkez6sre6116lakrist, nem illeti meg lakb6r 6s
kciziizemikOltsdgt6rit6s.
44. $. A lelkdszek k<itelesek6lland6ana szolgillati helytikdn lakni. Ahol a megfelelo lelkdszlak6st
az egyhlzkozsdgnem tudja biztositani, enged6lyezhet6,hogy m6s lak6sbanlakj6k a lelk6sz,
ha az az egyhilzkdzs6gteriiletdn van. Minden m6s esetben egyhdzi f6hat6s6g engeddlye
sziiksdges.
45. $. Amennyiben a lelkdsz nagykoru gyermekei rdszdre(kiv6ve, ha tanul6i jogviszonyban 6ll) a
presbit6rium enged6lyt ad csal6dtagk6nta lelk6szlak6sbanlakni, a presbiteri hatfnozatban
pontosankoriil kell hat6rolni a lakhat6s idotartamdt A presbiterihatirozathoz csatolni kell
az ilyen enged6llyel bentlak6 gyermek nyilatkozatirt arra vonatkoz6an, hogy a hatarido
leteltfvel, vagy amennyiben a sziil6 szolgtlati viszonya megsztinik, azzal egyidejrileg a
lakr6szb6lminden ig6ny ndlktil kik<iltdzik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, elismeri az
egyhinkdzsdgjogat ilthoz, hogy rosszhiszemrijogcim n6lkiili lak6nak tekintse 6t.
Minden m6s csal6dtag befogad6sahoz is presbiteri enged6ly sztiksdges, amely az
e gyhfnmegye j 6v 6hagy6s6val v6lik 6rv6nyess6.
viszonyamegszrinik,maga6s csal6dja30 napon beliil minden ig6ny
46. $. Ha a lelk6sz szolgtLlati
ndlkiil kriteles az illetmdnylakdst kiiiriteni. Ha a szolg6lati viszony a lelk6sz hal6la miatt
szrinik meg, akkor aht$ramaradottak60 napon beliil kOtelesekelhagyni azilletmfnylak6st.
47. $. A lelkdszlak6srenoviildsi 6s karbantart6sikdltsegeit az egyhazkozs6gviseli. Lak6szob6k
5 dvenkdnt, mi.zolilsa 10 6venkdnt; a
rendkivrili esem6ny kiv6tel6vel
fest6se
mell{khelyis6gek (konyha, 6l6skamra,fiird6szoba, WC) festdse3 6venk6nt ig6nyelheto.A
javadalmas6s csal6djakdteles a j6 gazdagondossdg6valhaszniinia lakSst.
Ha a lelk6sz szolgillati viszonya a lak6s fehijit6s6t6l szftmitott 3 6ven beliil sztinik meg, az
egyhilzkozsdga kdlts6gek ar6nyos rdszdnek megt6rit6sdt igdnyelheti. A kciltsdgtdrit6st
lelk6szt6l csak lemond6s eset6n, viiasztls esetdn az ot megvillaszt6-meghiv6
eset6benaz 6t flthelyezoegyhhzitestiilett6l lehet ig6nyelni.
egyhdzkdzsegtol,6trendel6s
48. $. A lelkdszekkoltrizkdddsikdlts6g6taz az egyhfukdzsdgviseli, amelybenszolg6latukatkezdik.
A v6glegesen alkalmazott lelkdszek egesz birtorzatdt koteles odakoltdztetni az
egyhinkozsdg,a beosztott lelk6szek annyi britorilt, amennyi a dijlev6lben biztosftott lak6s
bercndezlslhez sztiksdges, a segddlelk6szeknekcsak a szem6lyes holmija sz6llitrisi
k6ltdsdg6tkoteles megtdriteni. Ha b6rmely lelk6sz saj6t lak6srib6l m6sik ugyancsak sajdt
tulajdonri vagy b6rlem6nyti lak6sba krjltozik, krjltdzkdd6si kdlts6g megt6rft6s illeti meg,
amennyiben a presbitdrium a^ megszavazza.Ha a megvillasztott vagy beosztott lelk6sz
szolgillativiszonya egy 6ven beliil saj6t kezdem6nyezdsremegszrinik, a teljes koltdzkdd6si
Ha
krilts{get 6s a lak6sfehijit6si kdltsdgek 50%-6tkcitelesmegt6riteni az egyhhzkdzs6gnek.
az fililsvilltoztatfs egyht,zi kdz6rdekb6l tdrt6nik, az egyh6zkeriileti elndks6g ddnt a
k6ltsdgek megtdrit6sdnek kotelezetts6g6t illet6en. Az ifihelyezett segddlelk6sz nem
kdtelezhet6a szemdlyi ing6s6gok sz6llit6sikrilts6g6nekvisszat6rit6s6re.
IV. A lelk6szekh6zassfgk0t6s6r6l
49. $. (1) Reform6tus lelk6sz csak reform6tus vagy evang6likus egyhanaggal kdthet h6zass6got.
Okleveles lelk6szek kdtelesek htrassdgi szand6kukat 15 nappal a hdzasshgkdtdsel6tt
bejelenteniaz esperesnek.
(2) A bejelent6shez csatolni kell a leendo hhzastfus keresztlevel6t, konfirm6ci6i
bizonyitvdnyit, valamint lelkip6sztori v6lem6n1't, amely tartalmazza a leend6 hdzastitrs
e gyh|zi tev6kenysdg6t 6s magatartilsirt.

kOthethazass6got.
50. $.
- (1)
' Seg6dlelkdszcsak az egyhazkeriiletptispok6nekelozetesenged6ly6vel
hogy legal6bb 30
rigy,
piispdkhdz
felterjeszteni
kell
a
Az enged6lyk6r6stszolg6lati riton
jusson.
nappal ahdzasstrykdtdsel6tt a piispdk kezdhez
(2) At enged6lyk6r6shez csatolni kell a leend6 hdzastitrs keresztlevel6t, konfirm6ci6i
bizonyitv(nytfi, valamint a leend6 htnastirs lelkip6sztorftt6l (zdrt borit6kban) r6szletes
tt11koztatdstegyhini magatart6sdr6l.Az engeddlykdr6sdtaz esperesv6lem6nyezi, es ezzel
egyiitt terjeszti a PtisPdke16.
(3) Teol6giai egyeiern-(akad6mia) hallgat6ira is vonatkozik mindez, azzal a ki.ildnbsdggel,
hogy aieol6giai hallgat6r6l a d6k5n es az illetekes lelkdsz kiilon-kiil<in zLrt borft6kban ad
leend6 hizastdrsfx6l pedig, ha nem lelk6sz vagy teol6giai hallgat6, a
hg1jEkoztxdst,
gyiilekezeti lelk6sz. Az ilyen kdrelmeket a tantxi kar v6lem6nyezdsdvelkell a piispdk el6
terjeszteni.
(4) Ahazass6giengeddlykdr6s6benkdzrilni kell az osszeh6zasodnisz6nd6koz6kjcivedelem6t,
meg6lhet6si6s lak6sviszony6tis.
51. $. (1) A hdzass1gb6rmilyen okb6l val6 felbont6sagyengiti a lelk6szi szolg6lathozsztiks6ges
mindent megtenni avillsagba jutott h6zass6ga
bizalmat, ezertminden lelk6sznekk<iteless6ge
helyreallitits6ra. A hinassdg felbont6srlnak szand6kar6l a lelk6sz ktiteles a v6l6kereset
bead6sael6tt tfjdkoztatni esperesdt,akinek szem6lyesen,vagy m6s alkalmas lelk6szt6rsak
bevon6s6val minden p6sztori segits6get meg kell adni a megromlott hitzassitg
meggy6gyitdshra.
(2) A-iiniss6g felbontishr6l sz6l6 bir6shgihatirozatot a lelk6szek kdtelesek az egyhiLzmegyei
bir6s6gelnciksfgdnek15 naponbeliil bemutatni.A bir6s6gelndks6gev6l6s eset6nkdtelesa
lelk6sz ellen fegyelmi elj6r6st inditani. Az esperes a bir6s6gi eljar6st megelozoen az
egyh1zmegyeitanAcs tagjaib6l fel6llitott, 3 tagri etikai bizottsSgot felkdrheti a lelk6sz
vflilsilal kapcsolatban vizsgillatra6s 6l16sfoglalilsra.
(3) Beosztott6s seg6dlelk6sza vril6sut6n dthelyezendo.
a 90 napot meghaladja,akkor
i+i ffu a lelk6sz eshinastdrsaktl6n 616s a kiikin6l6s idotartama
kell.
alkalmazni
foglaltakatdrtelemszeriien
az (I),(2) 6s (3) bekezd6sekben

V. A lelk6szekszabadigirill 6shelyettesft6s6r6l
kell
lehet6legszombatra
illeti meg.A pihen6napnak
hetenk6nt1 pihen6nap
52. $.
' (l) A lelk6szeket
enged6llyeltarthat6.
csakegyh6zmegyei
gytilekezetialkalomszombaton
esnie.Rendszeres
illeti meg. A
szabadsilg
rendes
6vi
(2) A lelk6szeketaz egyhilzitrirv6nybenmeghatilrozott
6s szolg6lati6venkdnt1-l nap p6tszabads6g
lelk6szt6vente2l napthrinap alapszabads6g
6s
egytitt a45 napotnem haladhatjameg. Esperesnek
illeti meg.Az alap-6i p6tszabads6g
egyh6zk;riileti fojegyzonektov6bbi 7 naptwi nap, piispdknektov6bbi 15 napt6ri nap
p6tszabadsAgiar.
illeti meg a segddlelk6szeket
53. $. ielk6szi vizsgak elott 14 naptiLrinap tanulmdnyiszabads6g
id6 tartamaalatt kollokviumos
a
illetve lelk6szjeldlteket.Az exmisszusteol6gusokat
esetekkiv6tel6vel- mindenszolgillatal6l fel kell menteni.Az az exmisszus,
elkeriilhetetlen
a rendes kollokviumos id6ben nem tesz eleget, azonr:EF,li
aki vizsgakotelezetts6g6nek
hat6llyalvisszarendelendlazexmisszi6b6l.Azexmittdlthallgat6nakhavonta5 h6tkoznapon
kell biztositaniana,hogya Teol6giaiEgyetemen(Akad6mi6n)konzult6ljanak.
lehet6s6get
54. $. Azt a doktori szigorlatrak6sziil6 lelk6szt, akinek azt illetekes egyhini hat6sagazt
illeti meg a rendes
enged6lyezte,36venit 6vi 14 napt6rinap tanulmhnyiszabadsdg
ttilmen6en.
szabads6gon
55. $. Szab6lyosenged6llyeltovdbbtanul6lelk6szt abban az esetbenilleti meg az ftllami
ha tanulm6nyait
6s tanulm6nyiszabadsdg,
tcirv6nylkbenbiztositottmunkaid6-kedvezmeny
v6gezilyen
egyha;i6rdekb6l,egyhdzihat6s6gjavaslattravegzi.Aki saj6t elhatirozhs6b6l
g.
me
kat,azt csaka vizsgaid6pontokszabadd|t6teleilleti
tanulm6nyo

56. $. Minden lelk6szt a tdbbi rlllampolg6rnak biztositott betegszabads6gillet meg. A
hivatalos orvosi igazol6ssalhalad6ktalanulbe kelljelenteni az esperesnek.
betegszabads6got
Ha maga a lelk6sz ezt nem tudja megtenni, a bejelent6si kdtelezettslg az egyh6zk6zs6g
gondnokiira h6ru1. A betegszabads6gbefejezds6t a munkakdpess6getigazol6 hivatalos
orvosi bizonyitvfur'nyal a munka rijra felv6tele el6tt be kell jelenteni az esperesnek.A
betegszabads6gidltartamfra es az esetleges rokkantsAgi nyugdijazds meg6llapit6srira
vonatko26an a mi ndenkor 6rv6nyes 6lIami j o gszab6Iyok az ir 6nyad6k.
l6v6 lelk6sz megkapjateljes javadalmffi, kiv6ve a st616t,melynek
57. $. (1) A betegszabads6gon
50Yo-ailleti meg, mig a m6sik 50Yoa szolgillatt6nyleges vdgzojee.Ha tdbb lelk6sz szolg6l
egy gyiilekezetben6s a koll6grik helyettesitik a beteget,a st6la rdeso reszlnek 50%-a illeti
l6v6t.
meg a betegszabads6gon
a 30 napotmeghalad6betegs6geset6nkell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezddsrendelkezdseit
53. $. A kikiildet6s, akar belftlldi, ak6r ktilfttldi, nem szttmit szabads6gnak.Evi 30 napot meg nem
halad6 kiktildet6s alatt a lelk6szt teljes javadalma illeti meg. A helyettesitdsikdlts6grol az a
szerv gondoskodik, mely kiktildte. A ktikinbdz6 lelk6szi konferenci6kon vagy egydb
kozegyhdzi rendezv6nyeken val6 r6szv6tel 6s szolgillat is kiktildet6snek szamit
Amennyiben a 30 napot meghalad6 kikiildet6s anyagi juttat6ssal jir, a helyettesit6si
k<ilts6geta kikiilddtt lelk6szjavadalmanakterh6rekell foly6sitani.
59. g. A n6 lelkdszt a mindenkor 6rv6nyes6llami jogszabiiyok szerinti sztildsi szabads6gilleti meg.
Gyermekgondoz6siseg6lyt (GYES 6s GYED) abban az esetben kap, ha azt az illet6kes
t6rsadalombiztosit6si szerv (TB) r6sz6re is biztositja. Ez esetben ennek tattamftta a
javadalom foly6sft6s6t be kell sztintetni. Amennyiben GYES-re nincs lehet6sdg,6s a n6
lelk6sz gyermeke gondoziisa miatt szolgillatht ell6tni nem tudja, m6ltdnyoss6gb6l
foly6sithat6 rdszdreaz egyhi.z,t6lrendessegdly.
60. $. Fizetds ndlktili szabadsilgcsak kiildnlegesen indokolt esetben engedllyezhet6.E k6rd6sben
dont6s az iilfsfenrfiart6t illeti meg. A fokozatos egyhazi hat6s6gok feltilbir6lhatj ftk az
rill6sfenntart6 hatixozatdt, ha az jogszabillyl s6rt, vagy nem felel meg az egyhazi
kdz6rdeknek.
(l)
A rendes6vi szabads6gtartama alatta lelk6szta teljesjavadalom illeti meg, beledrtvea
61. $.
st6l6tis.
(2) Afizetes ndlkiili szabads6gonl6v6lelk6sz csak lak6shasznillataiogosult rigy, hogy mind a
I maga kdteles gondoskodni.
kozizemi kd lts6gekr6l, mind a karbantart6sr6
62. g. A szabads6gon16v6 lelk6szt kcilcsdnoss6gialapon lelkdszt6rsaihelyettesitik. Ha egy
gy1lekezetben t<ibb lelkdsz szolgtl, a rendes evi, a ktitelez6 vizsgdk el6tti tanulm6nyi
izabadsdg,a k6t hetet meg nem halad6 betegs6g,valamint a 30 napot meg nem halad6
kiktildet{s esetdnminden kiilon dijazdsn6lkiil kotelesekhelyettesiteni egym6st a lelkdszek.
A helyettesft6smiatti ritikdlts6get aszolgillatot ig6nyl6 egyhazkdzsdgtdriti meg.
eset6naz esperesgondoskodika helyettesit6sr6l6s int6zkedika helyettes
63. $. Egy6bszabads6gok
dijazisdr6l.
be kell jelenteni a presbitdriumnak6s az esperesnek,espereslelk6szek
64. $. Minden szabads6got
eset6na piispdknek.E^ a bejelent6sta szabads6gmegkezd6seel6tt legal6bb 8 nappal kell
eset6n azot:rrrrl.A bejelentdsbenkdzolni kell a tatt6zkod6sihely
megtennf betegszabads6g
pontos cim6t, ahol sziiksdg eset6n a szabadsilgonl6v6 lelk6sz 6rtesithet6. Ktizolni kell
tov6bb6 a helyettesit6sre tett intezked6seket,a felk6rt szemdly nevdt, illetve ha az
esperesnekkell int6zkedni, az effe vonatkozo iavaslatot6s k6r6st.
ptispdknek vagy az esperesnek
65. $.
- Egyhazi k<jz6rdekb6la szabads5gonl6v6k visszahiv6s6raa
l6v6 visszahivhat6.Ha a
aszabadsilgon
*niogu. Betegs6gi6s sztil6si szabadsdgkivdtel6vel
javaslatot,
amit az kdteles
a visszahfvftst,az esperesnektesz
prestit6rium l6tja szi.iks6gesnek
int6zkedni.
azonnalelbir6lni 6s halad6ktalanul

VI. Lelk6szek nyugillominyba

helyez6s6r6l

66. $. A nyugell6t6s irrinti k6relmet szolgillati riton kell a Nyugdijirtezeti Intdzl Bizotts6ghoz
felterjesAeni. Az els6 fokri egyhi.r;ihat6s6g(esperes)ad javadalom-kimutat6st6s szolg6lati
bizonyitvhnyt a pdnztdri okmanyok 6tvizsg6l6saalapjin.
67. $. Az ciregs6gi nyugdijra jogosult 6s munkhja ell6tds6rak6ptelen, de nyugdij6llom6nyba
helyez6s6t onk6nt nem k6r6 lelk6sz eset6ben az els6fokri egyhhzi hat6s6g kciteles
kezdemdnyeznianyug6llombnybahelyez6staz illet6kes egyhazibfr6s6gn6l 12002.6vi II. tv.

3e.$.(1)1.

magaa
ezt ir6sosfelsz6lit6sra
helyez6sdt,ha
68. $. A70.6letdv6tbet6lt6ttlelkdsznyug6llom6nyba
jogosult nem teszi meg, az els6fokri egyhfui hat6s6gkezdem6nyeziaz illet6kesegyhazi
II. tv.39. $. (1)1.
bir6s6gnril
12002.6vi
69. $. Az riregs6ginyugell6trisramdg nem jogosult, de munk6ja elvdgz6sdrek6ptelenlelk6sz,
rokkants6ginyugell6t6siranti k6relm6tszolgillatiritona Nyugdijintezetilntez6Bizottsdghoz
vdgett az illet6kes
kell felterjeszteni.Az lntezo Bizotts6gkeresi meg szakv6lem6nyad6s
lelk6sz
V6lem6nyez6OrvosiBizotts6got.Ha a munkak6ptelen
Munkak6pessdg-csdkkentdst
egyhilzi
eset6n
az
els6fokri
betegszabadshg
6vet
meghalad6
maganem kdri, illetve az egy
hat6s6g kezdemdnyezia rokkants6ginyug6llomlnyba helyez6st az illet6kes egyhtni
bir6s6gn6l
[2002.6viIL tv. 39.$. (1)].
Y ll. Zfr 6 rendelkez6sek
hivatalnakmegkell kiildeni.
mindenlelk6szi6sesperesi
70. $. A Szab6lyrendeletet
Az utols6 evet vegzoteol6giai hallgat6ka m6sodikfel6v elej6n megkapjak6s iltvetelet
jegyzdkszerint,irdsbanelismerik.
a DunamelldkiReform6tusEgyh6zkertilet2004. november18-6n
71. $. Ezt a szab6lyrendeletet
elfogadta6s az a kihirdet6s6velhat6lybal6p.
tartott kdzgytildsea 21. szdmthattrozatLival
e
k6rd6seket rendezo szab6lyrendelet,vagy
eddig
6rv6nyes,
Egyidejrileg minden
egyh6zkertiletihatir ozat ew eny6t veszti.

A Dunamell6ki Reformftus Egyhfzkeriilet
szab|lyzataaszolg|latig6pkocsikhaszn6lat6r6l
az E gyhhzkeri.ileti Kcizgy[16s 4 I I 2005. november hathrozata alapj 6n

L Az egyhlzkozsdg(iizembentart6) rdszdrejuttatott szolg|lati gdpkocsia lelkipfsztor gyiilekezeti munkij6t
hivatott segiteni.

2. A Dunamelldki Reform6tus Egyh6zkertilet motoriz6ci6s a1apj6b61gytilekezeti haszn|latra jutatott szemdlygdpkocsi tulajdonosa a Dunamelldki Reform6tusEgyhinkerulet, tizembentart6az illet6kes egyhLzkozs69.

3. A mindenkoreseddkeskdtelez6biztosit6sidij 6s a cascodijaaz iizembentart6tterheli. Ezek mindenkori
befizetdsiteljesit6sdtaz izembentart6 negyeddvenkdntkdteles misolatban az egyh|zmegyeelndksdg6nek
megkiildeni.

4. A szolgitlatig6pkocsit haszn6l6 lelkip6sztor a szolgtiati hely megv6ltoztathsaeset6na gdpj|rmivet nem
viheti mag|val irj szolgflati hely6re,koteles azt a nlajdonosnak (Dunamelldki Reform6tusEgyhdzkeriilet)
frtadni.A gdpkocsitovfbbi hasznSlathr6la tulajdonosddnt.

5. Az tizembentart6b6rmilyenk6resemdnytkoteles24 orhnbeltil ir6sbanjelezni a tulajdonosnak(egyh6zkertilet).

6. B6rmifdle befizet6si,fenntart6sikdtelezettsdgk6tszeri(egymrlsut6ni) elmulaszt6saesetdnaz eryhiLzktizs6g
(i.izembentart6)
6s az visszakeriila tulajdonoshoz.
azonnalelveszitijogosults6g6ta gdpkocsihaszn6lathra,

