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A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG
KÜLDÖTT-KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATAI
1990-től 2020 végéig
A határozatok a konkrét ilyen című anyagok, a határozati javaslatok, a közgyűlési
jegyzőkönyvek és – esetenként – a Presbiter c. lapban megjelent közlemények alapján
kerültek rekonstruálásra digitális egységes formában.
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1990 szeptember 15-én tartott alakuló közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1990.Kgy Az alapszabály tervezetét a közgyűlés a következő módosításokkal hagyta
jóvá:
a.) Előszó betoldása nem szükséges.
b.) Az I/6. pont első francia bekezdése helyesen:
- A Magyar Református Egyház belső életének megújulása
c.) Az I/6. pont hetedik francia bekezdése helyesen:
- a gyülekezetek közötti, valamint más hasonló bel- és külföldi szervezetekkel való
kapcsolat tartása és fejlesztése.
d.) A II/1 pont utolsó francia bekezdése helyesen:
- saját gyülekezetében szolgálatot végez.
e.) A II/2. pont 4. francia bekezdése törlendő.
f.) A II/2.2. pont helyesen:
- bárki állampolgárságától, lakóhelytől, fajtól és nemtől függetlenül, ha egyetért a
Szövetség céljaival és erkölcsileg, vagy anyagilag támogatja.
g.) A II/2.3. pontban az egyes francia bekezdés mondata végénél beszúrandó a „vagy”
szó, továbbá kiegészítendő a következővel:
- akit a közgyűlés megnevez.
h.) A II/3.2. pontban az f) pont helyesen:
f. tagsági díj fizetése – kivéve külföldi állampolgárt.
i.) A pártoló és tiszteletbeli tagok csak tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen.
j.) A 4.1. pont helyesen:
4.1. A tag halála
A 4.4. pont helyesen:
4.4. Kizárás
A 4.5. és 4.6. pontok törlendők.
k.) A III/1.4./b. pont helyesen:
b. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a megjelent tagok
létszámától függetlenül.
l.) Az 1.5. /b. pont első francia bekezdésének szövege a következő legyen:
- A Szövetség megalakulásának, feloszlatásának, más szervezettel történő
egyesülésének kimondása azzal a megszorítással, hogy legalább a tagság 50%-a +
1 fő jelen van és a szavazás titkosan történik.
m.) A III/2.1. pont úgy módosítandó, hogy a Szövetség vezető szervének 9 tagja van és a
tagok közé felveendő a Gazdasági Bizottság elnöke.
n.) A III/3.3. pont d. alpontja törlendő.
o.) A Fegyelmi Bizottság elnevezését Etikai Bizottságra kell változtatni.
p.) A VI. fejezet a. pontja módosítandó a következőre:
a.) a feloszlatását a Közgyűlés a meghívott tagok 50% + 1 fő van jelen.
2/1990.Kgy

A Közgyűlés kimondja a Szövetség megalakulását.

3/1990.Kgy A Közgyűlés megválasztja a tisztségviselők megválasztásához a következő
jelölőbizottságot:
Elnök:
Balla Tibor (Dunamellék)
Tagok: dr. Tiszai Árpád (Tiszántúl)
dr. Ujj Pál (Tiszáninnen)
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4/1990.Kgy A szünet után a jelölőbizottság előterjesztése alapján a Közgyűlés a választást a
következő eredménnyel hajtotta végre:
Elnök:
dr. Ritoók Zsigmond egyhangúlag
Alelnökök:
dr. Somogyi László (Tiszántúl) egyhangúlag
dr. Ujj Pál (Tiszáninnen) egyhangúlag
Hevesi Sándor (Dunamellék) egyhangúlag
Főtitkár:
Kovács Péter egyhangúlag
Titkár:
Balla Tibor 30 szavazattal
Kovács Zsolt 23 szavazattal
így titkárrá Balla Tibort választotta,
Pénztáros:
Kiss Csongor egyhangúlag
Számvizsgáló Bizottság vezetője:
Batiz Lajos egyhangúlag
Gazdasági Bizottság vezetője:
dr. Csizmady Gábor
Etikai Bizottság vezetője:
dr. Papp Emil
tagjai:
dr. Trócsányi László
dr. Lábas Zoltán.
_______________________

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1991 június 8-án tartott rendkívüli közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1991.Kgy.
A Magyar Református Presbiteri Szövetség már alakuló közgyűlésén,
1990 szeptemberében aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az akkor folyamatban lévő
egyházi választások során egyesek keresztyén emberhez nem méltó eszközöket is
alkalmaztak, illetve, hogy a jelölések előkészítésében nem mindenhol kérték ki a
presbitériumok véleményét. Ezért most örömmel veszi tudomásul, hogy a Zsinat a
lelkészjelölő bizottságok működését megszüntette és a lelkészválasztást új törvényben
kívánja szabályozni. A Szövetség kéri a Zsinatot, hogy a kérdés végleges rendezésekor
legyen gondja arra, hogy a jelölésekben, illetve a választásokban a gyülekezeti
presbitériumok véleménye döntő súllyal essék latba.
2/1991.Kgy.
A Szövetség felkéri a Zsinatot: rendelkezzék, hogy a gyülekezetek
presbitériumai – régi gyülekezeti tagokat is meghallgatva – záros határidőig jelentsék
az egyházmegyéknek s azokon keresztül a Zsinatnak, volt-e a gyülekezetnek, s ha
igen, milyen jószága, melyet az elmúlt évtizedek folyamán (1948 óta) a gyülekezettől
erőszakkal (kényszerkisajátítás, „felajánlás” stb. formájában) elidegenítettek, hogy a
Zsinat elnökségének e tekintetben tiszta képe legyen, s a kellő időben és a szükségnek
megfelelően tudjon e kérdésben fellépni. (A jelentés nemleges esetben is legyen
beküldendő.)
3/1991.Kgy.
A Szövetség érvényesnek ismeri el az 1945-ben végrehajtott
földosztást, de törvénytelennek tartja az egyházi javaknak a diktatúra idején történt
mindenféle elidegenítését. Ennek folytán meggyőződése szerint e javak az egyházat
illetik. Mindamellett úgy véli, hogy az egyházat az említett javak elvesztésével járó
károk jóvátételének, a javak visszaszármaztatásának módjáról, üteméről, vagyis az elv
gyakorlatba való átültetéséről egyfelől az egyház szükségleteinek, másfelől az ország
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teherbíróképességének figyelembe vételével az egyház és az állam között tárgyalások
folytatandók.
4/1991.Kgy.
A Szövetség megbízza elnökségét, hogy e legutóbbi határozatról
tájékoztassa az Országgyűlés református lelkész-képviselőit és kérje őket,
szorgalmazzák ebben az értelemben az egyház missziói, tanítói, diakóniai
tevékenységéhez szükséges javak, intézmények visszajuttatását, annál is inkább, mert
ez is hozzájárul az egyház anyagi önállósulásához, s ezáltal az állam és az egyház
lehető szétválasztásához.
_________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1991 november 9-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
5/1991.Kgy.
A Közgyűlés 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a
főtitkári beszámolót és az észrevételekre adott válaszokat.
6/1991.Kgy.
jelentését.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Számvizsgáló Bizottság

7/1991.Kgy.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabály következő
módosításait:
- az I. fej. 3. pontjában a székhelyet kellett módosítani, mivel mint a főtitkár
ismertette, a székhelyet áttették a Ráday u. 28. sz. alá;
- a III. fej. 15. pontjában a 3/4 helyett 2/3 szó került módosításra;
- a III. fej. 2. pontjában az alelnöki beosztás megszűnt, ezért törölve.
Ugyanakkor az elnökségbe bekerül 4 elnökségi tag és az újonnan létesített
jogtanácsosi tisztség;
- a III. 2.2. pontban a következő mondatrészek kerültek törlésre, mivel azok
közgyűlési határkörbe tartoznak:
 szakosztályok, bizottságok létrehozása és megszüntetése,
 a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata;
- a III.2.3. pont törölve, mivel ez a Szervezeti és Működési Szabályzatba kerül
át;
- a III.3.3. pontban törölve az alábbi mondatrész, mivel az a közgyűlési
hatáskörbe tartozik:
 bizottsági tagok megüresedett helyére új tag behívása (kooptálása)
- az eddigi IV. fejezet számozása megváltozik, V. fejezet lesz és a további
fejezetek is egy számmal magasabbak lesznek;
- az új IV. fejezet címe: Választmány (ebben a fejezetben szabályozásra kerül
egy új szervezet, melynek célja szorosabbra fűzni a a kapcsolatot a vezetőség
és a tagság között);
- az Etikai Bizottságnál megjelölésre kerül, hogy tagjait 4 évre választják.
8/1991.Kgy.
A jelölőbizottság javaslata alapján a Közgyűlés megválasztotta az
elnökség tagjait a következő eredménnyel a leadott 93 szavazat alapján:
- elnök: Nagy Ferenc József
78 igen
11 nem
4 tartózkodás szavazattal;
- főtitkár: Balla Tibor
91 igen
0 nem
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2 tartózkodás szavazattal;
91 igen
1 nem
1 tartózkodás szavazattal;
Gazdasági Bizottság vezetője: dr. Csizmady Gábor
93 igen szavazattal;
Számvizsgáló Bizottság vezetője: Batiz Lajos
93 igen szavazattal;
Számvizsgáló Bizottsági tagok: Kiss Csongor
93 igen szavazattal;
Sz. Kálmán József
93 igen szavazattal;
Etikai Bizottság vezetője: dr. Szabó Dénes
93 igen szavazattal;
Etikai Bizottság tagok: dr. Lábas Zoltán
93 igen szavazattal;
dr. Szabó Sándor
93 igen szavazattal;
elnökségi tagok: Nagy Lajos
92 igen
1 tartózkodás szavazattal;
Dr. Ritoók Zsigmond 93 igen szavazattal;
Kovács Péter
93 igen szavazattal;
ügyvezető titkár: Vándor Gyula 92 igen
1 tartózkodás szavazattal.
__________________________
jogtanácsos: dr. Papp Emil

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1993 január 30-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1993.Kgy.

A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját elfogadja.

2/1993.Kgy.
elfogadja.

A Közgyűlés a Szövetség 1992. évi gazdálkodásáról szóló jelentést

3/1993.Kgy.
A Számvizsgáló Bizottság 1992. évi munkájáról szóló beszámolót és az
1992. évi zárszámadást a Közgyűlés elfogadja.
4/1993.Kgy.
elfogadja.

A Közgyűlés a Szövetség 1993. évi költségvetését egyhangúlag

5/1993.Kgy.
elfogadja.

A Szövetség missziói munkájáról készült beszámolót a Közgyűlés

6/1993.Kgy.
A „Presbiter” c. lapról szóló beszámolót és az 1993. évre vonatkozó
programot a Közgyűlés elfogadja.
7/1993.Kgy.
A Közgyűlés az Alapszabályt egyhangú határozattal kiegészítette a
következő mondattal:
”A református hitelvi alapokon szerveződött Szövetség önállóan bejegyzett jogi
személy, jelen alapszabályában kifejezésre juttatja a Bibliához, a Heidelbergi Kátéhoz,
a II. Helvét Hitvalláshoz való ragaszkodását”
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A Közgyűlés az Alapszabály III. fejezetének 2.1. pontját egyhangú határozattal
kiegészítette a következő tisztséggel:
”– missziós titkár”,
amely az idézett pontban a következőképpen olvasható:
”Ügyvezető titkár – missziós titkár – gazdasági bizottság vezetője – ”
8/1993.Kgy.
A Közgyűlés jóváhagyja és megerősíti az elnökség azon erőfeszítéseit,
hogy a Szövetségünk kapcsolatait a határainkon túl élő presbiter testvérekkel tovább
fejlesszük.
9/1993.Kgy.
A Közgyűlés megerősíti az elnökség azon törekvéseit, hogy az
áprilisban Kárpátalján tervezett esperesi értekezleten az egyházmegyék gondnokai is
részt vehessenek.
10/1993.Kgy.
A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság tagjává választja Bátyi Attila
presbitert, aki a Budahegyvidéki egyházközséghez tartozik.
11/1993.Kgy.
A Közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy még ebben az évben
készítse el a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt hagyja jóvá. A
következő közgyűlésen erről számoljon be.
12/1993.Kgy.
A közgyűlés köszönetet mond:
- az elnökség tagjainak az elvégzett munkáért és buzdítja az elnökséget a
Szövetség előtt álló feladatok eredményes elvégzésére;
- Kovács Gábornak, az AMEKO Kft. igazgatójának és munkatársainak a
„Presbiter” c. lap nyomdai munkájáért;
- Békefi Lajos nagytiszteletű úr önzetlen szolgálatáért a „Presbiter” c. lap
főszerkesztői tevékenységében;
- mindazon személynek és szervezetnek, akik a Szövetség működésében
lelkiképpen és anyagilag segítettek és 1993-ban is támogatni fognak.
______________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1994 január 29-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1994.Kgy.
A közgyűlés a Presbiteri Szövetsé Elnökségének jelentését, a
Számvizsgáló Bizottság jelentését, benne az 1993. évi zárószámadást, valamint a
Presbiteri Szövetség 1994. évi költségvetését elfogadja.
2/1994.Kgy.
A közgyűlés megbízza és felhatalmazza sz Elnökséget, hogy a
Szövetség szervezettebb, jobb munkájának támogatására további bizottságokat,
nevezetesen missziói, diakóniai és tanulmányi bizottságot hozzon létre.
3/1994.Kgy.
A közgyűlés dr. Füzesi Zoltán lelkipásztort a missziói, dr. Lábas Zoltán
orvosprofesszort a diakóniai és dr. Papp Vilmos lelkipásztort a tanulmányi bizottság
vezetőjévé megválasztja.
4/1994.Kgy.
A közgyűlés megbízza az Elnökséget, hogy a szükségessé váló
személyi kérdéseket – szervező titkár beállítását – és ezek anyagi vonzatait a
jóváhagyott költségvetés keretein belül oldja meg.
5/1994.Kgy.
A közgyűlés felhívja az Egyházmegyék Elnökségét, hogy az
Egyházmegyékben élő szövetségi tagjainkkal egyetértésben, hozzák létre
Szövetségünk egyházmegyei helyi szervezetét.
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6/1994.Kgy.
A közgyűlés javasolja az egyházmegyék elnökségének és a helyi
szervek vezetőinek, hogy minden egyházmegyében rendezzenek presbiteri-gondnoki
konferenciákat, ahol a presbiterek hitéleti tevékenységével, valamint a presbiterek
gyakorlati tennivalóival foglalkozzanak. (Utánpótlás nevelés.)
7/1994.Kgy.
Az egyházkerületi presbiteri konferenciákat minősítse a közgyűlés
országos jelentőségű konferenciákká, melyekre a többi egyházkerület képviselőit is
hívják meg, majd a konferencia anyagát írásban rögzítsék és széles körben publikálják.
8/1994.Kgy.
A közgyűlés megbízza az Elnökséget, hogy a Szövetség 1994. évi
munkatervét egyeztesse az egyházi szervezetekkel, így a konferenciák és
rendezvények időpontját, helyét, hogy a szolgálattevőket kellő időben felkérhessék. A
Lelkészegyesülettel és a Nőszövetséggel való közös rendezvények megszervezésére
törekedni kell.
9/1994.Kgy.
A közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a Szövetségünk a MRVSZ
Dunamelléki Területi részének munkájában, mint a MRVSZ alapító tagja – továbbra is
részt kíván venni. A DMTR működésének támogatására a tagdíj összegét a többi
szervezet által vállalt mértéknek megfelelően, a közgyűlés 1994-ben 10 000 Ft-ban
határozza meg.
10/1994.Kgy.
Szövetségünk és lapunk buzdítsa egyházunk presbitereit a különböző,
egyházon belüli irányzatok közötti közbenjáró szolgálatra.
11/1994.Kgy.
Szövetségünk és Szerkesztőbizottságunk kezdeményezze egyházunk
vezetőinél a nyomtatott és az „elektromos” sajtóban dolgozó református lelkészek és
munkatársak országos összehívását annak érdekében, hogy közösen és rendszeresen
gondolják át a megváltozott külső és belső viszonyok között a református publicisztika
hitvallásos és közéleti feladatait. Indítványozzuk Református Sajtókamara létesítését.
12/1994.Kgy.
Közgyűlés jóváhagyja a PRESBITER példányonkénti árának emelését
25.- Ft-ra, az évi előfizetési díját 150.- Ft-ra. Támogatja a határontúli református
presbiterekhez a lap eljuttatását s ennek érdekében köszönettel egyetért az Illyés
Alapítvány nyújtotta támogatási lehetőség igénybevételével. Egyetért a Közgyűlés a
lap példányszámának emelésével, ennek fokozatosan 5 500 példányra.
A Közgyűlés megerősíti szolgálatában a lap szerkesztőbizottságát, munkájára Urunk
áldását kéri s egyben felhatalmazza őket arra, hogy írásban is fejezzék ki köszönetüket
a fentiekben felsorolt személyeknek.
_______________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1995 január 29-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1995.Kgy. A beszámolót teljes egészben csatolni kell a közgyűlés jegyzőkönyvéhez.
2/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés jegyzőkönyvéhez – mint elvi és gyakorlati útmutatást –
csatolni kell dr. Hegedűs Loránt püspök úrnak a „Presbiterek az egyházkormányzásban”
című előadását. Ezt az előadást kérjük, hogy közölje a Reformátusok Lapja is.
3/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés köszönetet mond mindazoknak, akik a református
iskolaügy megszervezésében, működésének létrehozásában közreműködtek, elsősorban
dr. Hegedűs Loránt püspök úrnak.
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4/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés egyetértését fejezi ki dr. Hegedűs Loránt püspök úrnak az
egyházunk és társadalmunk helyzetértékelésével, amelyet a Reformátusok Lapja 1994.
december 18-i száma mellékletként közölt.
5/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés határozottan elítéli Tőkés László püspök úr ellen folytatott
rágalmazásokat. A Magyar Református Presbiteri Szövetség tiltakozik minden politikai
manőverezés ellen és püspök urat egyházunk és országunk felemelkedésének ügyében
mindvégig támogatja.
6/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés felkéri a megalakuló Egyetemes Magyar Református
Konventet, hogy a Presbiteri Szövetség képviselőjét – tanácskozási joggal – az
Egyetemes Konvent üléseire hívja meg.
7/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés a II. Timóteus 2,15 igével köszönti az anyaországi
presbitereket és a kisebbségben élő erdélyi, királyhágó-melléki, kárpátaljai, felvidéki,
délvidéki, Horvátországban és Burgenlandban, valamint a szétszórtságban élő nyugateurópai, amerikai, kanadai, dél-amerikai és Ausztráliában élő presbiter testvéreket.
8/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés köszönetet mond Egyházunk Zsinatának Szövetségünk
1994. évi támogatásáért és kéri a Zsinatot, hogy támogatását 1995. évre is biztosítani
szíveskedjen.
9/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés a tervezett háromszintű továbbképző rendszert
jóváhagyja, megbízza a Főtitkárt, hogy a KGRE Nagykőrösi Tanítóképző Tagozatával a
részleteket dolgoztassa ki és azt végleges jóváhagyásra az Elnökség elé terjessze.
10/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés megbízza az Elnökséget, hogy presbiteri konferenciák,
valamint a presbiterek képzése ügyében kérje fel az egyházkerületek és egyházmegyék
Elnökségeit a szükséges intézkedések megtételére és év végével kérjen tájékoztatást a
megvalósítás állásáról.
11/1995.Kgy. Az Elnökség felkéri az egyházmegyék Elnökségeit, hogy 1995-ben is
szervezzenek egyházmegyei presbiteri-gondnoki konferenciákat és azok programját a
PRESBITER c. lapban jelentessék meg.
12/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés a Számvizsgáló Bizottságnak a Presbiteri Szövetség 1994.
évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. A Presbiteri Szövetség 1994.
évi zárszámadását 1 957 024 Ft. bevétellel, 1 639 444 Ft kiadással óváhagyja.
13/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés a Presbiteri Szövetség 1995. évi költségvetését 1 700 000
Ft egyező bevétellel és kiadással jóváhagyja.
14/1995.Kgy. A küldött-közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a Presbiteri Szövetség
nyújtson be pályázatot anyagi bázisainak növelésére.
15/1995.Kgy. A közgyűlés elfogadja a Szerkesztőbizottság beszámolóját a felelős szerkesztő
előterjesztésében, a Szerkesztőbizottságot megerősíti tevékenységében, további
munkájára Isten áldását kéri.
16/1995.Kgy. A PRESBITER c. lap Szerkesztőbizottsága és a küldött-közgyűlés megköszöni
az Illyés Alapítványnak a lap támogatására 1994-ben rendelkezésére bocsátott anyagi
eszközöket, egyben tisztelettel felkéri az Alapítványt újabb támogatás folyósítására.
17/1995.Kgy. A közgyűlés határozatilag támogatja a Szerkesztőbizottság kezdeményezését
arra, hogy tagjainak számát egészítse ki 6 fővel, akik a határon túli reformátusság
képviseletét biztosítanák a lap előkészítésében és szellemiségében egyaránt.
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18/1995.Kgy. A közgyűlés jóváhagyja a lap példányonkénti árának felemelését 35,- Ft-ra, s
nyomatékkal kéri a presbiter testvéreket, hogy még többen olvassák Szövetségünk lapját,
s vegyenek részt az anyagi terhek vállalásában, így is biztosítva a lap további eredményes
szolgálatát, mind határainkon innen, mind pedig azokon túl.
19/1995.Kgy. A küldött közgyűlés megbízza az Elnökséget iskola és nevelés ügyben,
ifjúságot támogató közalapítvány létrehozásával.
__________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1996 február 17-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1996.Kgy. A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját köszönettel elfogadja.
2/1996.Kgy. A Közgyűlés a Szövetség 1996. évi munkatervét elfogadja. Felhívja az
Elnökséget annak végrehajtására. A tett intézkedésekről a legközelebbi közgyűlésnek az
Elnökség számoljon be.
3/1996.Kgy. A Közgyűlés a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozójával kapcsolatban a
presbiterekhez intézett felhívás szövegét elfogadja, mielőbbi széles körben való
közzétételét szükségesnek tartja.
4/1996.Kgy. A presbiterképzést kiemelt feladatnak jelöli meg a Közgyűlés, egyrészt, hogy a
presbiterek hitbeli, társadalmi, gazdasági és jogi ismeretei növekedjenek, másrészt, hogy
a Szövetség a MRE Zsinatának, ill. a MRETZs elnökségének az általuk kért értékelő
beszámolót minél több tapasztalat alapján készíthesse el. Ezért felkéri

az egyházközségek lelkipásztorait, hogy mielőbb indítsák meg ott, ahol még
nem indult meg, a legalább havi egy bibliaóra keretében a gyülekezeti
presbiterképzést,

az egyházmegyéket és egyházkerületeket, hogy évente legalább egy
alkalommal 2-3 napos hitmélyítő, társadalmi, jogi és gazdasági ismereteket
nyújtó presbiteri konferenciákat ill. rendszeres bibliaiskolákat szervezzenek
ill. ilyenek szervezését támogassák,

az egyházmegyéket és egyházkerületeket, hogy fiatal presbiterek
(pótpresbiterek) küldésével és anyagi támogatásával segítsék elő a főiskolai
szintű presbiterképzést.
5/1996.Kgy. A Közgyűlés felhívja az Elnökséget, hogy dolgozza ki javaslatát arra nézve,
hogy milyen célra és miként lehetne „a minden magyar református presbiter adjon évente
100 Ft-ot” kezdeményezést felhasználni. Amennyiben lehetséges, az erre vonatkozó
felhívást még a következő közgyűlés előtt bocsássák k, de legkésőbb terjesszék
javaslatukat a következő közgyűlés elé.
6/1996.Kgy. A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság jelentését elfogadja a következők
szerint:
7/1996.Kgy. A naplófőkönyv, az OTP forgalom és a bankszámla-kivonatok alapján az 1995
december 31-i forgalom:

Bevétel:
Kiadás:
Egyenleg:

Bank (OTP)
2 872 180,- Ft
2 540 653,- Ft
331 527,- Ft

Pénztár
2 241 471,- Ft
2 129 232,- Ft
112 239,- Ft
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8/1996.Kgy. A Szövetség az OTP-nél elkülönített számlán 500 000 Ft-ot kezel, amely a napi
forgalmi OTP számlán nem szerepel.
9/1996.Kgy. A számvizsgálat napján, 1996 január 18-án a kézi pénztárban 13 200 Ft volt.
A Közgyűlés ennek alapján a felmentéseket az Elnökségnek ill. az illetékes
munkatársaknak megadja.
10/1996.Kgy. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a Szövetség munkáját
anyagilag is támogatták, így különösen a Magyarországi Református Egyház Zsinatának,
az illetékes állami és önkormányzati szervezeteknek, a jelentős összeggel támogató
egyházközségeknek, de minden tagtársunknak. Az állami támogatásokról szóló
elszámolást a Közgyűlés elfogadja.
11/1996.Kgy. A Közgyűlés külön köszönetét fejezi ki Balla Tibornénak, aki a Szövetség
megalakulása óta végzi a Szövetség gazdasági-adminisztrációs munkáját és most
megválik Szövetségünktől. Amikor kiváló és áldozatos munkáját, valamint a Közgyűlés
köszönetét jegyzőkönyvünkben megörökítjük, akkor egyidejűleg Balla Tiborné
testvérünket Szövetségünk tiszteletbeli tagjának megválasztjuk.
12/1996.Kgy. A Közgyűlés az 1996. évi költségvetést az előterjesztésnek megfelelően
2 766 000 Ft azaz kétmillió hétszázhatvanhatezer Ft bevételi és ugyanakkora kiadási
főösszeggel elfogadja. Utasítja az Elnökséget a legszigorúbb takarékosságra.
13/1996.Kgy. Felkéri az Elnökséget, hogy a Szövetség forduljon a Magyarországi
Református Egyház Zsinatához, az állami és önkormányzati szervezetekhez, hogy a
Szövetség munkáját ez évben is segítsék elő anyagi támogatásukkal is. Ugyancsak felkéri
az egyházmegyéket és a gyülekezeteket, hogy adományaikkal támogassák a Szövetség
munkáját, különösen is – amint arra márutalás történt – a presbiterképzést. E tárgyban a
Közgyűlés jóváhagyja az 503 ezer Ft működési ill. 275 ezer Ft céltámogatási összegre
benyújtandó pályázati dokumentumot.
14/1996.Kgy. A Közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy a lap árát 50 Ft-ra kell
felemelni a nyomdai papírárak emelkedése miatt, továbbá azt is, hogy ennek
ellensúlyozására 1996-ban csak 5 lapszámot tervez a szerkesztőség. Azt viszont
helyeslőleg veszi tudomásul, hogy a harmadik lapszámot a III. világtalálkozó ügyének
szentelik.
15/1996.Kgy. Felhívja az Elnökséget, hogy vizsgálja meg, hogy milyen megoldással lehet a
további áremelést elkerülni ill. mérsékelni.
16/1996.Kgy. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Békefi Lajos főszerkesztő önzetlen és kiváló
munkájáért, Kovács Gábor nyomdaigazgató úrnak és munkatársainak a Presbiter c. lap
érdekében kifejtett, láthatóan eredményes fáradozásaiért.
17/1996.Kgy. Az alapszabály módosítást a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja és az ezzel kapcsolatos jogi eljárás megindítására az Elnökséget felhívja.
18/1996.Kgy. Figyelemmel az alapszabály módosításra elhatározza a Közgyűlés, hogy jelen
közgyűlésen megválasztja az ügyvezető elnököt a legközelebbi tisztújításig, vagyis egy
évre.
Dr. Papp Emil előterjesztése alapján a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással
ügyvezető elnöknek egy évre megválasztotta Balla Tibort.
19/1996.Kgy. Elhatározza a közgyűlés, hogy amennyiben új főtitkárt kell választani, akkor
azt két évre választja, hogy a vezetésben a folyamatosság biztosítva legyen.
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Dr. Papp Emil előterjesztése alapján a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással
főtitkárnak két évre megválasztotta Dr. Ritoók Pált.
20/1996.Kgy. Figyelemmel az alapszabály módosításra, a szövetségi általános tisztújítást
1997 március 31-ig le kell bonyolítani. Addig a Szövetség jelenlegi tisztségviselőit
tisztségükben megerősíti.
21/1996.Kgy. Az alapszabály módosításnak megfelelően a jövő évi általános tisztújításra
jelen Közgyűlésen jelölő bizottságot kell választani.
Dr. Papp Emil előterjesztése alapján a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással a
jelölőbizottságba a következőket választotta meg:
Dr. Ritoók Pál (Budapest, elnök)
Kovács Gyula (Körmend)
Nagy Lajos (Debrecen)
Pál Jenő (Kecskemét)
Pintér Elemér (Noszvaj)
____________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1997 március 8-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1997.Kgy.
A Magyar Református Presbiteri Szövetség kinyilvánitja, hogy a
Szövetség politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott, országgyűlési
képviselőjelöltet az 1994. évi választások alkalmával nem állitott, nem támogatott és
mindezt a jövőben sem kivánja tenni. Ezért Alapszabályát a következők szerint
módositja ill. egésziti ki:
a) Az Alapszabály IV. fejezetének jelenlegi cimét: A Szövetség jogképessége és
képviselete, módositja a következőkre: IV. A SZÖVETSÉG JOGKÉPESSÉGE,
FÜGGETLENSÉGE ÉS KÉPVISELETE.
b) A IV. fejezet 3. pontjának számozását IV. 5. pontra változtatja.
c) A IV. fejezet 3. pontjául felveszi a következőket: A Szövetség politikai pártoktól
független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állit
és nem támogat.
d) A IV. fejezet 4. pontjául felveszi a következőket: A Szövetség a magyarság, ezen belül
a magyar református- ság ügyéért megkülönböztetett felelősséget érez.
2/1997.Kgy.
Az Alapszabály I. 6. d. pontját a következő szöveggel kell kiegésziteni:
Az előzőek érdekében konferenciák, képzés és továbbképzés szervezése, a presbiterek
tájékoztatása (eddig az eredeti szöveg) továbbá alap-(cél)tevékenységként képzési
(oktatási) segédanyagok és időszaki kiadványok kiadása önköltségi alapon.
3/1997.Kgy.

Az elnökség 1991-96. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

4/1997.Kgy.
Megbizza az elnökséget, hogy vizsgálja meg, miként lehet tagjai között
azokat megtartani, akik kizárólag anyagi okok miatt kényszerülnek a Szövetségből
kilépni. Felhatalmazza az elnökséget, hogy erről határozatot hozzon és a tett
intézkedéseiről a következő rendes közgyűlésnek számoljon be. Ennek érdekében is bár ajánlja, hogy a Szövetség minden tagja vásárolja meg a PRESBITER c. lapot, de
változatlanul lehet az is tag, aki tagsági diját megfizeti, de a PRESBITER-re nem fizet
elő. Ugyanakkor felhatalmazza az elnökséget, hogy hivja fel ismét 1997. június 30-ig
azon tagjait, akik sem 1995-ben, sem 1996-ban nem fizettek tagdijat, hogy azt 1997.
szeptember 30-ig rendezzék. Ellenkező esetben őket kilépettnek tekinti.
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5/1997.Kgy.
Örömmel üdvözli az 1996-ban és 1997-ben megalakult új
egyházmegyei területi szervezeteket, úgymint
- a vértesaljait,
- a zemplénit,
- a békésit,
- a nagykunságit,
- a debrecenit,
- a dél-pestit,
- a borsod-abaújit.
Létrejöttüket elismeri és megerősiti. Egyidejűleg kimondja a dunamelléki és a
tiszáninneni egyházkerületi szervezet megszűnését.
Megerősiti a bács-kiskunsági, az északpesti, a budapest-északi, a budapest-déli, az
egervölgyi egyházmegyei területi- és a tiszántúli egyházkerületi szervezetben lefolyt
tisztújitás eredményét. A területi szervezetek tisztikarának névsorát a PRESBITER c.
lapban közzétenni rendeli.
6/1997.Kgy.
Felhivja az elnökséget, hogy a presbiterképzés kiterjesztése ügyében
minden tőle telhetőt kövessen el és igyekezzék a jó tapasztalatok elterjesztésére. Hivja
fel a Magyarországi Református Egyház figyelmét a nem-lelkészi egyháztagok és a
kivülállók képzésének fontosságára. Ilyen értelemben támogatja az e tárgyban tartandó
nemzetközi konferencia megrendezését és a Magyar Református Egyházak
Tanácskozó Zsinatában a presbiteri bizottságban való tevékeny részvételt.
Mindazoknak, akik ez ügyben hathatósan tevékenykedtek, köszönetet mond.
7/1997.Kgy.
Változatlanul fontosnak tartja, hogy a Reformátusok Világszövetsége
debreceni nagygyűlésének témájában megismerje a magyar küldöttek véleményét és
azt, hogy ez ügyben a nem-lelkészi egyháztagok is kifejthessék véleményüket.
Kezdeményezze az elnökség, hogy az RVSZ-en belül a presbiteri munkával
kapcsolatos szervezet alakuljon ki. Ezzel összefüggésben kívánatosnak tartja, hogy az
európai országok hasonló presbiteri szövetségeivel kapcsolatfelvétel jöjjön létre.
Támogatja azt a kezdeményezést, mely segiti a MRETZs ún. második generáció
bizottságának munkáját.
8/1997.Kgy.
Felhívja az elnökséget, hogy a jövőben aktívan segítse az egyházon
belüli viták békés mederben történő lefolytatását és munkálja a valódi békességet.
9/1997.Kgy.
Örömmel állapitja meg, hogy a PRESBITER c. lap eddigi 5 évfolyama
általában jó fogadtatásra talált, amit az is jelez, hogy 1997-ben 4000 példányban és 6
számban jelenik meg. Kéri tagjait és területi szervezeteit, hogy segitsék elő, hogy
valamennyi példány gazdára találjon. Isten iránti hálája mellett köszönetét fejezi ki
Békefy Lajos főszerkesztő fáradságot nem ismerő áldozatos munkájáért, valamint
azért a kötelességeket messze túlhaladó kedvességért és szeretetért, amellyel a
Typopress Kft., élén Kovács Gábor igazgatóval a lap nyomdai munkáit végzi.
10/1997.Kgy.
Az 1997. évi munkatervet elfogadja az alábbiak figyelembevételével:
a) kiemelten fontos feladatnak kell tekinteni az evangélizáció feladatát mind a jelenlegi,
mind a jövendő presbiterek között, hogy 1999. őszén az egyházközségek élő hitű
presbitereket tudjanak választani;
b) a nem-lelkészi egyháztagok fokozottabban vegyenek részt az egyház missziói
feladatának megvalósitásában a közélet területén;
c) fontos, hogy a hitébresztés mellett az erkölcsi kérdések is fontos teret kapjanak a lelki
munkában, mert a törvény (a Tizparancsolat) a Krisztusra vezérlő kalauz;
d) a Szövetség megismertetése, a szervezetek közötti kapcsolatok, de legfőképpen a
misszió érdekében fel kell használni a korszerű technikát;
e) felhivja a területi szervezeteket, hogy április 30-ig készitsék el munkatervüket és
juttassák el a Szövetség központjába.
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11/1997.Kgy.
A Szövetség 1996. évről szóló zárószámadását elfogadja a
következőkkel:
a) az elnökségnek és az illetékes tisztségviselőknek és munkatársaknak a felmentést
megadja;
b) köszönetét fejezi ki mindenekelőtt a MRE Zsinatának, de mindazoknak, igy a
Budahegyvidéki Egyházközségnek, akik Szövetségünket anyagilag is támogatták,
c) köszönetét fejezi ki a Magyar Országgyűlésnek a Szövetség tevékenységéhez nyújtott
támogatásért,
d) köszönetét fejezi ki a tagságnak, hogy általában fegyelmezetten tett eleget fizetési
kötelezettségének és ezt a jövőben is kéri.
12/1997.Kgy.
A Szövetség 1997. évi költségvetését elfogadja a következőkkel:
a) a költségvetés számításának megfelelően 1998. évi közgyűlésig a tagdíjat 500.- Ft-ban
állapítja meg. A PRESBITER c. lap példányonkénti ára 50.- Ft 1997. december 31-ig.
A 6 lapszám igy együttesen 300.- Ft;
b) az elnökség forduljon kéréssel a Zsinathoz, az egyházmegyékhez és
egyházkerületekhez, hogy a presbiteri konferenciák és a képzés költségeit támogassa
és a Szövetség működéséhez szíveskedjék hozzájárulni;
c) az elnökség pályázzon az Országgyűlés által a társadalmi szervezetek részére kiirt
támogatási pályázaton;
d) a tiszteletdíjak emelését csak az egyházi és állami támogatások ismeretében lehet 1997.
március 1-ig visszamenőleg emelni;
e) újabb kiadvány kiadását csak a támogatások ismeretében lehet kezdeményezni.
13/1997.Kgy.
Elrendeli az ún. 100 Ft-os iskolaalap 50%-ának közép- és főiskolások
évvégi
jutalmazására,
50%-ának
határon
túli
magyar
presbiterek
konferenciaköltségeire való felhasználását. Köszönettel fogadja Szabó Dániel ajánlatát
ennek kiegészitésére. Megbizza az elnökséget, hogy miként lehetne ezt a mozgalmat
tovább vinni, kibontakoztatni.
14/1997.Kgy.
Mivel a társadalmi szervezetek költségvetési támogatása 1997. II.
félévétől megszűnik, a Közgyűlés felhivja tagjait, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-át sziveskedjenek a Magyar Református Presbiteri Szövetség 19675039-1-43
adószámára átutaltatni.
15/1997.Kgy.
A Közgyűlés a Szövetség Szervezeti- és Működési-, valamint a
Pénzügyi- és Számviteli Szabályzatát elfogadja.
16/1997.Kgy.
A Közgyűlés hálaadással emlékezik meg arról, hogy Balla Tibor
ügyvezető elnököt Isten átsegitette a súlyos operáción és újra üdvözölheti köreiben.
A Közgyűlés Isten iránti hálával emlékezik meg Nagy Ferenc József elnök öt éves
fáradhatatlan munkájáról, valamint Batiz Lajos számvizsgáló bizottsági elnöknek a
Szövetség megalakulása óta végzett gondos, lelkiismeretes és az elnökség, a
tisztségviselők és az alkalmazottak munkáját mindig segitő munkájáról. Mivel ők a
tisztújitás előkészitése alkalmával nem kivánták magukat újrajelöltetni, a Közgyűlés
Nagy Ferenc Józsefet és Batiz Lajost az elnökség tiszteletbeli tagjává választotta.
Egyidejűleg az elnökség lemondását - megbizatása lejárta okán - tudomásul veszi és
elrendeli a tisztújitást.
17/1997.Kgy.
Felhivja az elnökség figyelmét, hogy a Szövetség rendezvényeit,
alkalmait az irott és elektronikus sajtóban nagyobb mértékben hirdesse és általában
forditson nagyobb gondot a Szövetség tevékenységének megismertetésére.
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18/1997.Kgy.
A Szövetség közgyűlése kezdeményezi, hogy a Magyarországi
Református Egyház egésze, de különösen annak presbiterei, ill. Szövetségünk tagjai,
figyelemmel az 1999. évben esedékes általános presbiteri tisztújitásra imádkozva
készüljenek Megváltó Urunk testetöltése 2000. évfordulójára. Ezügyben az elnökség
forduljon a Magyarországi Református Egyház Zsinatához, hogy dolgoztasson ki a
hátralevő időre, de legkésőbb 1998. január 1-től éves, havi és heti tagolásban olyan
imatémákat, amelyekért egyéni csendességben, gyülekezeti közösségekben és egyéb
nyilvános alkalmakon imádkoznánk. Célszerűnek látszik ezt az imanaptárat külön,
vagy az országos lapban, a Kálvin Kalendáriumban, esetleg a Bibliaolvasó Kalauzhoz
kapcsolva kiadni, de a különböző egyházi folyóiratok - igy a PRESBITER is közölhetné. Addig is, amig ezt a javaslatot a Zsinat elfogadja, vagy ha nem fogadná el,
a Szövetség elnöksége megfelelő szakértők bevonásával dolgoztasson ki ilyen naptárt
és azt a PRESBITER-ben jelentesse meg.
Imádságainkban kérjünk igei útmutatást, tanácsot Urunktól egyéni, közösségi, egyházi
és társadalmi életünk megújulására, könyörögjünk az ébredésért és azért, hogy mi
presbiterek is Isten vezetése által jobban és hűségesebben végezhessük a ránk bizott
szolgálatot. Adjon Isten hitet és bölcsességet gyülekezeteinknek, hogy 1999-ben olyan
presbitériumokat válasszanak, akiknek tagjai hitben, hűségben és honszeretetben jó
szolgái legyenek családjuknak, gyülekezetüknek, magyar hazájuknak, az egész
keresztyén anyaszentegyháznak és minden embernek.
A 16. sz. határozat értelmében a Közgyűlés megválasztotta a Szövetség tisztikarát (kivéve a
főtitkárt, akit az átfedés érdekében csak 1998-ban fognak megválasztani) a következő
eredménnyel:
Elnök: Balla Tibor
Missziói titkár: Vándor Gyula
Elnökségi tagok: Husz Sándor, Dr. Ritoók Zsigmond, Szabó Dániel
Jogtanácsos: dr. Papp Emil
Gazdasági Bizottság: dr. Judák Endre (elnök), dr. Fazekas Mihály, Kónya Balázs
Etikai Bizottság: dr. Lévay Botond (elnök), Csufor Péter, dr. Sárközy Eszter
A területi szervezetek elnökei, alelnökei és titkárai:
Egyházmegye
Elnök
Alelnök
Bács-Kiskunsági Pál Jenő
Husz Sándor
Békési
Béres István
Márkus János
Borsod-Abaúji
Fenyvesi Ferenc
Angyal Gábor
Budapest-Déli
Vándor Gyula
Szilágyi Sándor
Budapest-Északi
dr. Szabó Mihály
Murnyák Lászlóné
Debreceni
dr. Lévay Botond
Bordán Sándorné
Dél-Pesti
Kőhegyi István
Gados Pél
Egervölgyi
Pintér Elemér
Dósa Károly és
Győrfi József
Északpesti
dr. Bodoky Tamás Pető Gábor
Nagykunsági
dr. Fazekas Mihály Tapasztó Szabolcs
Tiszántúli eker.*
dr. Bodnár Ákos
dr. Veres László
Vértesaljai
Magyari Béla
ifj. Keresztes
Sándor
Zempléni
Sohajda Péter
Dakos János
* A Tiszántúli Területi Szervezet és Koordinációs Bizottság
tisztségviselői:
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Titkár
Mező Gábor
Tasnádi Jolán
Tóth Istvánné
Somogyi István
Dévai Józsa Gábor
dr. Berecz István
Váczi Gábor
Szabó Kálmán
Fehér Jánosné
dr. Bánhalmi Árpád
Nagy Lajos
Kovács Béla
Parajos Tibor
további megválasztott

Számvevő: Deák Csaba
Pénztáros: Torma Károly
_________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1998 február 28-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1998.Kgy. A Közgyűlés örömmel üdvözli a Csongrádi és a Tolnai Területi Szervezet
megalakulását, köszönti az új tisztségviselőket és megerősíti a megalakulásukról hozott
elnökségi határozatokat. Szeretettel köszönti a Tiszántúli Egyházkerületi Koordinációs
Bizottság megalakulását, azt megerősíti és tudomásul veszi az egyházkerületi területi
szervezet megszűnését. Támogatja a Koordinációs Bizottság határozatait, különösen arra
nézve, hogy a Tiszántúli Egyházkerület minden egyházmegyéjében, de különösen ott, ahol
ehhez az alapszabályi feltételek már megvannak (legalább 8 tag) alakuljon meg a területi
szervezet.
2/1998.Kgy. A Közgyűlés elhatározza az Alapszabály I. fejezet 6. pontjának kiegészítését az
alábbi mondattal: „A Szövetség a fenti célok érdekében vállalkozói tevékenységet nem
folytat.” Kiegészíti továbbá a IV. fejezet 3. pontját azzal, hogy a Szövetség önkormányzati
képviselőt nem állít, sem nem támogat, vagyis közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat. Ennek következtében ez a pont így hangzik: „A Szövetség politikai pártoktól
független, azoktól támogatást nem fogad el és azoknak támogatást nem nyújt,
országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet sem állít és nem támogat, vagyis
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat”.
3/1998.Kgy. Az elnökség beszámolóját az 1997. évi munkáról elfogadja és az abban
foglaltakhoz az alábbi határozatokat fűzi:
e) A presbiterek képzését – figyelemmel az 1999 évi általános presbiteri tisztújításra is –
minden területi szervezetnek legfontosabb feladatává kell tenni, hogy 2000-től minél
több hitben járó, szolgálatra felkészített, felelősséget vállaló presbitert választhassanak egyházközségeink. Ezért a Közgyűlés felkéri az egyházmegyéket, az
egyházkerületeket, hogy Szövetségünk ezirányú munkáját támogatni szíveskedjenek.
A Közgyűlés igen kevesli, hogy egyházközségeink 10%-ában sincs presbiterek,
gyülekezeti munkások számára bibliaóra legalább havonta és azok jelentős részében
sincs rendszeres képzés. Ezért a Közgyűlés felkéri a gyülekezeti lelkipásztorokat,
hogy szervezzenek ilyen alkalmakat, hisz a hitben élő, képzett presbiterek segíthetik a
lelkipásztorok áldozatos munkáját. Felhívja a presbitereket, hogy az ilyen alkalmakon
v egyenek részt.
f) Örömmel üdvözli a KGRE Nagykőrösi Főiskolai Karán végzett presbitereket, a belőlük
megalakult Presbiteri Alkotó Műhelyt. Az értelmiségieknek a presbiteri szolgálatba
való nagyobb mértékű bekapcsolódása érdekében támogatja újabb évfolyam indítását
Nagykőrösön és kéri a főiskolát, hogy elegendő számú jelentkező hiányában is, a
jelentkezőket igyekezzék betagolni valamelyik más levelező képzésbe (diakónia,
katechéta stb.), azok tanmenetének olyan kiegészítésével, hogy az a
presbiterképzésnek is megfeleljen.
g) Megbízza az elnökséget, hogy dolgozzon ki a beérkezett javaslatok alapján olyan
rendszert, amely a képzésben rendszeresen résztvevőknek erről valamilyen igazolást,
elismerést ad és azt terjessze az 1999. évi közgyűlés elé.
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4/1998.Kgy. A Közgyűlés elhatározza, hogy fenn kell tartani azt a rendszert, hogy akinek
két évi tagdíj hátraléka van és azt felszólítás ellenére nem fizeti és nem is jelzi, hogy azt
kizárólag anyagi okokból nem tudja megtenni, kilépettnek kell tekinteni.
5/1998.Kgy. Örömmel állapítja meg a Közgyűlés, hogy a Presbiter c. lap mind tartalmában,
mind megjelenésében változatlanul jó színvonalon jelenik meg. Ezért Isten iránti hálával
és a munkatársaknak, mindenekelőtt Békefy Lajos főszerkesztőnek köszönetét fejezi ki. A
Typoress Nyomda dolgozóinak és Kovács Gábor ügyvezetőnek azzal a reménységgel
nyilvánítja ki köszönetét, hogy a fúzió miatt bekövetkező változások után, mind velük,
mind a Grafika Kft. dolgozóival és vezetőivel ugyanolyan jó kapcsolata lesz a
Szövetségünknek, mint az elmúlt 6 évben volt.
6/1998.Kgy. A Szövetség 1998. évi munkatervét a Közgyűlés elfogadja az alábbiakkal:
a) Kiemelten fontos feladata a Szövetség egészének és a területi szervezeteknek
egyaránt, hogy általában, de különösen a presbiterek között az eddigieknél sokkal
kiterjedtebben folyjék evangélizációs szolgálat.
Ezért felhívja az elnökséget, hogy ez ügyben tegyen hathatós intézkedéseket,
állítson munkába megfelelő szolgálókat, használja fel erre jobban a Presbiter c.
lapot.
b) Sajnálattal állapítja meg, hogy több területi szervezet nem készített, vagy csak igen
formálisan készített munkatervet. Felhívja az Elnökséget, hogy ezeket a területi
szervezeteket látogassa meg és beszélje meg velük az akadályokat.
c) A munkatervek rendezvény-program részét minél szélesebb körben terjessze az
elnökség.
7/1998.Kgy. A Szövetség 1997. évi zárószámadását a Közgyűlés a következőkkel elfogadja:
a. Az elnökségnek és az illetékes tisztviselőknek és munkatársaknak a felmentést
megadja.
b. Köszönetét fejezi ki a Magyarországi Református Egyház Zsinata, valamint a
Budahegyvidéki Egyházközség és sok egyéni adományozó támogatásáért.
c. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át a Szövetségnek ajánlották
fel. Megállapítja, hogy a beérkezett 19 835 Ft-ból 11 110 Ft-ot a konferenciák
költségeire, 8 725 Ft-ot az ezzel kapcsolatos postaköltségekre használtak fel.
Ennek közzétételét elrendeli.
d. Köszönetét fejezi ki a Magyar Országgyűlésnek a Szövetség tevékenységéhez
nyújtott támogatásáért.
8/1998.Kgy. A Szövetség 1998. évi költségvetését 4 300 000 Ft bevételi és kiadási
összeggel és a következők figyelembevételével elfogadja:
e. Az 1998. évi tagdíjat az 1999. évi közgyűlésig terjedő hatállyal 540 Ft-ban, mint
legkisebb összegben állapítja meg. A Szövetség egyre növekvő kiadásai miatt kéri
azon tagjait, akiknek erre lehetőségük van, hogy ennél többet fizessenek.
f. A Presbiter c. lap példányonkénti árát 1998. december 31-ig terjedő hatállyal 60
Ft-ban, előfizetési díját 6 szám megjelenését feltételezve 360 Ft-ban állapítja meg.
g. Felhívja az Elnökséget, hogy határon túli presbiterek részére mind a Presbiter c.
lap terjesztéséhez, mind a Presbiteri Füzetek terjesztéséhez igyekezzenek
támogatókat szerezni.
h. Az országgyűlési támogatás iránt az Elnökség által beadott pályázatot támogatja és
megerősíti.
9/1998.Kgy. Az u.n. 100 Ft-os iskolaalap mozgalmat lezártnak tekinti figyelemmel arra,
hogy a tagsági díjak emelését sem látta az Elnökség lehetségesnek a presbiterek anyagi
helyzete miatt. Elrendeli a beérkezett összeg 50%-ának felhasználását presbiterképzési

16

célokra, 50%-át pedig középiskolás diákok részére kiírandó pályázatok céljaira. A
pályázatot az Elnökség mielőbb hirdesse meg.
10/1998.Kgy. A Közgyűlés változatlanul kéri tagjait és minden, a Szövetség munkáját
támogatni tudó személyt, hogy adója 1%-át a Magyar Református Presbiteri Szövetség
19675039-1-43 adószámára utaltassa át.
11/1998.Kgy. A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat azon módosítását, amely az
egyelőre betöltetlen ügyvezető elnöki feladatkört az elnök és a főtitkár között megosztja,
elfogadja.
12/1998.Kgy. A Közgyűlés egyetért az Elnökség által kibocsátott két felhívással, az
országgyűlési és önkormányzati ill. a presbiterválasztással kapcsolatban és azt minél
szélesebb körben terjeszteni elrendeli.
13/1998.Kgy. Felhívással fordul a Közgyűlés minden magyar református presbiterhez, hogy
támogassa a horvátországi Szentlászló község református templomának újjáépítését.
Felhívja az Elnökséget, hogy ennek módjáról tárgyaljon az érdekeltekkel és annak alapján
tájékoztassa a presbitériumokat.
________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
1999 február 27-én tartott éves közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/1999.Kgy. A Közgyűlés a főtitkári jelentést elfogadja és az abban foglaltakkal
kapcsolatban a következőket határozza:
a) Nyomatékosan felhívja az Elnökséget, hogy mindent kövessen el a presbiterek
hitének ébresztésére, mélyítésére. Kifejezi azon meggyőződését, hogy a
presbitériumok általános megújítása a hitben való megerősödés nélkül nem azt az
eredményt éri el, amit egyházunk Zsinata, de minden tagja is a presbitériumoktól
elvár.
b) Az evangélizációs munka javítása érdekében önálló missziói bizottság
létrehozásával egyetért. Ennek az alapszabályban és a szervezeti és működési
szabályzatban való rögzítéséről külön pontban határoz.
c) A presbiteri tisztújítás lelkileg, teológiailag és jogilag helyes lebonyolításához az
Elnökség a hivatalos egyházi szervezeteknek továbbra is minden segítséget adjon
meg és segítse elő, hogy az újonnan választott presbiterek mielőbb legalább a
felnőtt-konfirmációi ismeretszintet érjék el és a presbiterek jogai és kötelességeit
tartalmazó törvényrészeket ismerjék meg.
d) Szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy az újonnan szolgálatban álló presbiterek
minél nagyobb számban lépjenek be a Szövetségbe, és gondoskodás történjék
jelenlegi hitbeli és ismeretbeli állapotuk szerinti képzésbe történő bevonásukról.
e) Szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy az egyházi szervekkel egyetértésben
megállapíttassék az a minimum ismeretszint, amelyről a következő 6 éves
ciklusban valamilyen formában minden presbiter adjon számot. Támogatja azt a
megoldást, hogy ez az egyházmegyei látogatások alkalmával, vagy valamely más
módon történjék meg a helyi lelkészek bevonásával elbeszélgetés formájában, de
semmiképpen nem vizsgaszerűen. Az egyházmegyei képviselők, a lelkipásztor és a
presbiter nyolcszemközti beszélgetése bizonyára termékenyítőleg hatna a presbiteri
munkára, annak megbecsülését növelné. A határozat ezen pontjának a Zsinat
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Elnökségéhez, ill. az egyházkerületek elnökségéhez való elküldését a közgyűlés az
Elnökségnek elrendeli.
f) Az előbbiek érdekében támogatja az Elnökséget abban, hogy a Fundament
Alapítvánnyal közösen a presbiterek gyakorlati képzésére egy 10-15 főből álló
lelkészi közösség kiképzést nyerjen Hollandiában, akik ezirányú ismereteiket
itthon továbbadják. A Fundament Alapítvány ezirányú anyagi és egyéb segítségét
Isten iránti hálával és köszönettel fogadja.
g) Örömmel fogadja és támogatja olyan munkacsoportok létrehozását, amelyek a
református értelmiség különböző köreit hívják szolgálatba, mint amilyen a
népesedési, a gazdasági, ill. a műszaki munkacsoport.
2/1999.Kgy. Az 1.b) pontban a missziói bizottság létrehozásával kapcsolatos határozatát a
Közgyűlés az alapszabályba, ill. a szervezeti és működési szabályzatba beiktatja.
3/1999.Kgy. A közgyűlés elfogadja a Szövetség 1999. évi munkatervét és rendezvénynaptárát, de felszólítja az Elnökséget és a területi szervezeteket, hogy a 2000. évi
munkatervet és rendezvénynaptárt, figyelemmel annak különleges voltára, hamarabb és
alaposabban, még 1999-ben dolgozzák ki.
4/1999.Kgy. A Szövetség 1998. évi zárószámadását a közgyűlés 4 846 624 Ft bevételi és
3 744 001 Ft kiadási főösszeggel 1 102 623 Ft egyenleggel elfogadja. Köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a Szövetséget anyagilag is támogatták.
5/1999.Kgy. A közgyűlés elfogadja a Szövetség 1999. évi költségvetését 6 075 000 bevételi
és kiadási végösszeggel. (…) A Szövetség tagsági díját 1999-ben is változatlanul
minimum 540 Ft-ban állapítja meg, de aki teheti, fizessen ennél többet.
6/1999.Kgy. A közgyűlés a Presbiter c. lapról a felelős szerkesztő által készített beszámolót
elfogadja. (…) Köszönetét fejezi ki Békefy Lajos felelős szerkesztőnek és az egész
szerkesztőbizottságnak, Kovács Gábor szaktanácsadónak és Váczi Gábornak. Az
előfizetési díjat 1999-re változatlanul 360 Ft-ban állapítja meg.
7/1999.Kgy. A közgyűlés köszönetét fejezi ki az Elnökségnek, ill. a Szövetség valamennyi
tisztségviselőjének és alkalmazottjának 1998-ban végzett jó munkájáért.
8/1999.Kgy. A közgyűlés ajánlja minden egyházközségnek, hogy hitismeretünk erősítése és
a közös hitvallásos alap erősítése érdekében havonta egy vasárnapi istentisztelet keretében
foglalkozzék a Heidelbergi Kátéval az igehirdetés. Ennek érdekében használják fel a Káté
vasárnapokra történt felosztását és a délvidéki énekeskönyvben szereplő ajánlásokat.
_________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2000 március 4-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2000.Kgy.
A Közgyűlés Isten iránti hálával és minden munkatárs iránti köszönettel
meg- állapítja, hogy a Szövetség munkája 1999-ben az Alapszabálynak és egyéb
szabályzatoknak megfelelően folyt. Örömmel rögzíti, hogy a Szövetség egyházi és
társadalmi környezetében sok hasznos munkát végzett és ezzel a Szövetség
megbecsülését növelte. Ugyanakkor megállapítja, hogy belső növekedés alig volt, sem
taglétszámban - és amennyire ez lemérhető - hitben és szolgálatban sem fejlődött
kellőképpen a Szövetség. Ezért a Közgyűlés az Elnökség feladatául adja, hogy
különösen az új és fiatal presbiterek között ismertesse meg a Szövetséget, minél

18

többeket hívjon soraiba és különös gonddal foglalkozzék a presbiterek hitének
ébresztésével és erősítésével. Legyen minden presbiter gyülekezete, környezete
misszionáriusa. Az Elnökség adjon ki egy szórólapot, amelyben az Alapszabály
fontosabb részei, a Szövetség tevékenységei szerepelnek. Felkér minden tagot, hogy
ebben személyesen is működjön közre. Teremtsen jó fészket a gyülekezetben a hívek
számára, kis közösségek, beszélgetős bibliaórák és egyéb formák megteremtésével,
megerősítésével. Ebben nyújtson segítséget az Elnökség a Lelkészegyesülettel
együttműködve.
2/2000.Kgy.
Új főfoglalkozású adminisztrátor beállítása nyomán a tisztségviselők
építsenek ki szorosabb kapcsolatot a területi szervezetekkel, segítsék elő új területi
szervezetek létrejöttét. Különösen használják ki erre az év végén esedékes területi
tisztújítást.
3/2000.Kgy.
Vegye fel az Elnökség a kapcsolatot a hasonló egyházi jellegű
társadalmi szervezetekkel, amint ez a munkaprogramban is szerepel. Építsen ki a
képzés területén kapcsolatot a Holland-Magyar Oktatásközvetítő Központtal.
4/2000.Kgy.
Egyetért azzal, hogy a presbiterképzés további programját átdolgozzák,
amelyben figyelembe kell venni a Hollandiában tanultakat és az ott kiképzettek hazai
gyakorlatban kipróbált véleményét. A kiképzetteken számon kell kérni elutazásuk
előtt tett vállalásukat. Egyidejűleg köszönetet mond a Fundament Alapítványnak a
támogatásért és kéri, hogy azt sem anyagiakban, sem ismeretben továbbra se vonja
meg Szövetségünktől.
5/2000.Kgy.
A Közgyűlés a területi szervezet és az Elnökség javaslatára elfogadja,
hogy
Baranyai Ferenc, bicskei,
Id. Keresztes Sándor, bicskei,
Kun Andrásné, bicskei,
Nagy Sándor, bicskei,
Turbucz István, alcsútdobozi,
Dr. Bődy Zoltánné, debrecen-nagyerdei,
Kiss József, debrecen-nagyerdei,
Németh Endre, debrecen-nagyerdei egyházközségekbe tartozó tagjainkat,
mivel ilyen irányú kéréssel éltek, a 2001. évi általános tisztújításig a rendes tagsági
előírások alól felmenti.
Egyben felhatalmazza az Elnökséget, hogy a tagok kérésére, ill. a területi szervezetek
javaslatára ugyanilyen felmentést - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - megadjon.
Felszólítja az Elnökséget, hogy a 2001. évi közgyűlés elé terjesszen olyan Alapszabálymódosítást, amely a presbitériumokból kimaradó tagok tagságának kérdését rendezi.
6/2000.Kgy. A Közgyűlés a Szövetség tiszteletbeli tagjává választja Benedek Károly
testvérünket, aki a debrecen-nagyerdei gyülekezetben Szövetségünk ügyeit olyan
tevékenyen intézte, hogy a legnagyobb tagságunk ebben a gyülekezetben van. Ezen kívül,
mint a "Legszebb templomkert" pályázatok bíráló bizottságának elnöke és a Számvizsgáló Bizottság tagja igen alapos, sok fáradsággal járó, gondos munkát végzett.
Tiszteletbeli tagjává választja Kovács Pétert, a Szövetség első főtitkárát, aki nemcsak
főtitkársága idején, hanem azóta is tevékenyen résztvett Szövetségünk munkájában
előadásokkal, bizonyságtételekkel és pénzügyi kérdésekben tett javaslataival.
7/2000.Kgy. A Számvizsgáló Bizottság jelentése alapján a Szövetség 1999. évi
zárószámadását 4.963.411.- Ft bevételi és 6.318.876.- Ft kiadási összeggel, 982.413.- Ft
vagyonértékkel - melyből 51.807.- Ft pénztárban, 816.556.- Ft folyószámlán (ebből
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lekötve 560.000.- Ft), 114.050.- Ft készletértékben van, elfogadja, és az illetékeseknek a
felmentést megadja.
8/2000.Kgy. Az Elnökség előterjesztésére elfogadja a Szövetség Számviteli Politikáját és
azt 2000. január 1-i hatállyal bevezetni rendeli.
9/2000.Kgy. Köszönetet mond a MRE Zsinatának, az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának, a Dunamelléki Református Egyházkerületnek, a BudapestBudahegyvidéki Egyházközségnek, valamint számos tagunknak pénzbeli és egyéb
támogatásáért, és kéri, hogy továbbra is támogassák Szövetségünket.
10/2000.Kgy. A Szövetség 2000. évi költségvetését az abban foglalt tiszteletdíjakkal,
munkabérekkel és segélyekkel 9.250.000.- Ft bevételi és 9.250.000.- Ft kiadási összeggel
elfogadja. Egyben elhatározza, hogy a 2001. évi rendes közgyűlésig a rendes tagsági díjat
évi 580.- Ft-ban, a PRESBITER c. lap előfizetési díját évi 420.- Ft-ban állapítja meg.
11/2000.Kgy. Egyetért az Elnökség által benyújtott pályázatokkal.
12/2000.Kgy. A Szövetség 2000. évre szóló munkatervét elfogadja és az abban foglaltak
végrehajtását a felelősök kötelességévé teszi.
13/2000.Kgy. A 2001. évi tisztújító közgyűlésre a következő jelölő bizottságot választja:
Elnök: Dr. Ritoók Pál, főtitkár
Tagok: Bana Gábor, pécs-belvárosi,
Nagy Lajos, debrecen-kistemplomi,
Kurucz Árpád balatonkenesei,
Sohajda Péter, sátoraljaújhelyi gyülekezet presbitere.
14/2000.Kgy. A Közgyűlés köszönetet mond a PRESBITER c. lap szerkesztőbizottságának
és különösen Békefy Lajos lelkipásztor, felelős szerkesztőnek, a PRESBITER sokak által
elismert magas színvonaláért és kéri a szerkesztőbizottságot, hogy abból ne engedjen, sőt
inkább emelje azt. Örömmel nyugtázza, hogy az új nyomdával, a Százszorszép Kiadó és
Nyomda Kft-vel jó kapcsolat alakult ki. Gyógyulást, testi-lelki egészséget kíván Kovács
Gábor úrnak, aki súlyos műtéten esett át és aki hosszú éveken át segítette a PRESBITER
jó esztétikai megjelenését is.
15/2000.Kgy. A Közgyűlés felhívja minden tagját, de felhív minden magyar református
presbitert is, hogy a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója alkalmainak
előkészítésében, lebonyolításában mind gyülekezetében, mind az ezzel kapcsolatos
egyházi rendezvényeken tevékenyen vegyen részt. Ragadja meg az alkalmat arra, hogy
minden református magyarban tudatosítsa:
__________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2001 március 3-án tartott éves közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2001.Kgy. A Közgyűlés az előterjesztett írásos beszámolót, ill. az elnöki beszámolót
elfogadja. Megköszöni az elnökség négyéves munkáját és nehéz szívvel veszi tudomásul,
hogy tíz évig a különböző tisztségekben elévülhetetlen érdemeket szerzett jelenlegi elnök
nem kívánja magát újra jelöltetni. A közgyűlés kéri, hogy a Szövetség munkáját továbbra
is segítse.
2/2001.Kgy. A közgyűlés hálát ad Istennek, hogy már több, mint tíz év őta működhet a
Szövetség, segítve a presbiterek hitének ébresztését, elmélyítését, ismereteinek bővítését,
és ezzel is a nemzeti haladást szolgálja. Megköszöni mindazoknak, akik ebben a tíz évben
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a Szövetség munkáját bármilyen módon szolgálták, segítették, és felhívja az új
tisztségviselőket, hogy ha változó körülmények között is, de a Szövetség Alapszabályában
megfogalmazott célokat továbbra is kövessék.
3/2001.Kgy. A közgyűlés a területi szervezetek közgyűlésein megvitatott, és ezek alapján az
elnökség által véglegesített alapszabály-módosításokat és szervezeti és működési
szabályzat-módosításokat elfogadja. Az elnökség által két változatban előterjesztett
szövegből a B. változatot fogadja el többségi szavazással (III.2.4. pont), vagyis a
tisztújítás hatévenként esedékes.
4/2001.Kgy. A közgyűlés az alapszabály-módosítás nyújtotta lehetőséggel élve
 tiszteletbeli elnök címmel tünteti ki a Szövetség eddigi elnökeit, névsorban: Balla
Tibort, Nagy Ferenc Józsefet és dr. Ritoók Zsigmondot,
 tiszteletbeli elnök címmel tünteti ki azon tagjait, akik az előző ciklusban területi
szervezetek elnökeként, vagy országos elnökségi tagként áldozatos munkát végeztek,
de tovább ilyen szolgálatot nem vállaltak, vagy az alapszabály korábbi előírásai
alapján nem vállalhattak, így – ismét névsorban: Kőhegyi Istvánt, Magyary Bélát,
Nagy Lajost, dr. Papp Emilt, Pál Jenőt, Pintér Elemért, dr. Szilágyi Sándort, dr.
Veress Lászlót. Megköszöni eddigi munkájukat, kéri, hogy erejükhöz mérten
vegyenek részt a Szövetség munkájában. Életükre Isten áldását kéri.
5/2001.Kgy. A Szövetség munkatervét a megfelelő előkészületek érdekében előzetesen
elfogadja, de felhívja az új elnökséget, hogy azt véglegesítse és a bizottságok
munkatervével egészítse ki, valamint felhatalmazza az elnökséget, hogy azt saját
hatáskörében fogadja el. A területi szervek munkatervét elfogadja.
6/2001.Kgy. A Szövetség zárszámadását és a Számvizsgáló Bizottság jelentését elfogadja,
ennek alapján az érintetteknek a felmentést megadja. A zárszámadást 8 110 938 Ft
bevételi és 8 100 106 Ft kiadási összeggel fogadja el. Így az évi egyenleget 10 832 Ft-ban
állapítja meg. A Szövetség készpénz vagyona a 2000. évi nyitó egyenleget figyelembe
véve 879 196 Ft. A Szövetség készletvagyona 1 064 900 Ft. Felhívja az elnökséget, hogy
a készletek csökkentése érdekében tegyen intézkedéseket. Egyidejűleg köszönetét fejezi ki
a támogatásokért a Magyar Köztársaság Országgyűlésének, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Millenniumi Titkárságának, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának, a Dunamelléki Református Egyházkerületnek, a Magyarországi Németajkú
Gyülekezetért Alapítványnak, a Büttösi Alapítványnak, a Fundament Alapítványnak,
mindazoknak, akik adójuk 1%-át Szövetségünknek adták, valamint azoknak a
gyülekezeteknek és magánszemélyeknek, akik Szövetségünket anyagilag támogatták,
külön is kiemelve közülük a Budapest Budahegyvidéki Egyházközséget.
7/2001.Kgy. A Szövetség 2001. évi költségvetését 8 700 000 Ft bevételi, és ugyancsak
8 700 000 Ft kiadási összeggel jóváhagyja, de figyelemmel az elfogadott alapszabálymódosításra, a segélyeket a cél szerinti tevékenységek között kell feltüntetni. Egyidejűleg
a megállapított tiszteletdíjakat és rendszeres segélyeket is elfogadja. Megállapítja, hogy a
tagdíj 2001. december 31.-ig 660 Ft/év, a Presbiter c. lap éves előfizetési díja 540 Ft,
vagyis egyes lappéldány ára 90 Ft. A 2002. évi tagdíj és előfizetési díj megállapítására a
közgyűlés az elnökséget felhatalmazza, azzal a kötelezettséggel, hogy azt 2001 december
15-ig a Presbiter c. lapban közzéteszi. Az elnökség által az Országgyűlés Társadalmi
Szervezetek Bizottságához beadott pályázattal egyetért, és kéri a többi támogatót, hogy a
tervezett támogatást adja meg.
8/2001.Kgy. A Szövetség számviteli politikáját az új számviteli törvénynek, ill. a vonatkozó
kormányrendeletnek megfelelően át kell dolgozni 2001. március 31-ig. Ennek, valamint
az éves beszámolónak a jóváhagyását az elnökségre bízza átruházott hatáskörben.
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9/2001.Kgy. Megköszöni a Presbiter szerkesztőbizottságának és külön is Békefy Lajos
felelős szerkesztőnek, hogy a Presbiter c. lap a magyarországi református sajtótermékek
között az egyik legszínvonalasabb. Kéri, hogy a lap a felvállalt missziói munkáját
továbbra is legfontosabb feladatának tekintse.
10/2001.Kgy. A hazai és határon túli presbiter testvéreink szolgálatának hitben elmélyült,
hatékony végzése, továbbá a református önazonosságuk erősítése érdekében a közgyűlés
országos presbiteri imanap bevezetését határozza el. Ekkor az egész országban és
határainkon túl élő presbiter testvéreink együtt, megadott Igéről, aktuális ügyekért, egy
teljes napot töltsenek együtt csendességben, imádkozva. A közgyűlés erre a presbiterek
vasárnapját, ez évben június 10-ét tartja alkalmasnak. Felhívja az elnökséget, hogy ennek
előkészítéséről intézkedjék, kérje fel egyházunk testületeit, hogy ezt ők is támogassák.
_____________________________
Kiegészítés a Magyar Református Presbiteri Szövetség 2001. március 3-i közgyűlési
határozatához:
A közgyűlés megválasztotta az új központi elnökséget, de az eredményről nem maradt fenn
írásos dokumentum. Az előző közgyűlésen megválasztott jelölőbizottság a következő
jelöléseket terjesztette elő:
Elnök:
Dr. Bodnár Ákos (Tiszántúl)
D. Szabó Dániel (Tiszáninnen)
Missziói titkár:
Mikó László (Dunamellék)
bizottsági tagok:
Búzás János (Dunamellék)
Sohajda Péter (Tiszáninnen)
Németh István (Tiszántúl)
Erdei István
Gazdasági Bizottság elnök: Dr. Cseh Lajos (Dunamellék)
bizottsági tagok:
Dócs György (Tiszáninnen)
Széll György (Tiszántúl)
Jogtanácsos:
Dr. Kovács Ákos (Dunamellék)
Ifjúsági Bizottság elnöke:
nincs jelölés
bizottsági tagok:
Bartha Árpád
Hodossi Sándor
Váczi Gábor (Dunamellék)
Presbiterképzési Biz. elnök: Kardos Péter (Dunamellék)
Göncző Sándor (Dunántúl)
Dr. Nagy Mihály (Tiszántúl)
bizottsági tagok:
Dr. Benke László (Tiszáninnen)
Dr. Judák Endre (Dunamellék)
Etikai Bizottság elnöke:
Dr. Hardy F. Gábor (Dunamellék)
bizottsági tagok:
Csufor Péter (Tiszáninnen)
Dr. Lévay Botond (Tiszántúl)
Számvizsgáló Bizottság:
Dr. Papp Emil (Dunamellék)
(Csizmady Gábor és Benedek Károly megbizatása csak 2002-ben jár le)
Elnökségi tagok:
Balla Tibor (Dunamellék)
Husz Sándor (Dunamellék)
(főtitkár Dr. Ritoók Pál megbizatása csak 2002-ben jár le)
____________________________
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2002 március 9-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2002.Kgy. A közgyűlés az elnökség beszámolóját a 2001. évi munkáról elfogadja. A
beszámolóval kapcsolatban felhívja a területi szervezetek elnökségét, hogy törekedjék
arra, hogy minél több gyülekezetben legyen olyan tagunk, aki felelősséget érez presbitertársaiért, gyülekezetéért és egész egyházunkért és ezért vállalja a Presbiteri Szövetség és a
presbiter-társak közötti minél szorosabb kapcsolat kiépítését: a konferenciákra, képzési
alkalmakra történő hívogatást, a PRESBITER c. lap terjesztését.
2/2002.Kgy. A közgyűlés örömmel üdvözli, hogy egyházunk Zsinata törvénybe iktatta, az
egyéb követelmények mellett csak az lehet presbiter, aki kellő ismerettel rendelkezik az
Igéről, hitvallásainkról és az egyházi munkáról. Ez fokozott felelősséget ró
Szövetségünkre a presbiterképzés terén, de jelzi azt, hogy a presbiterképzés már nemcsak
Szövetségünk, hanem egész egyházunk ügye. A közgyűlés felhívja az elnökséget, hogy
2002. november 30-ig készítse el a presbiterképzés tartalmára, módjára és a képzők
képzésére, valamint a képzés eredményességének ellenőrzésére vonatkozó részletes
javaslatát és azt terjessze a 2003-ban megalakuló új Zsinat elé.
3/2002.Kgy. A közgyűlés megbízása lejártával felmenti a főtitkárt tisztsége alól,
megköszönve eddigi munkáját. Elfogadja az elnökség azon javaslatát, hogy a főtitkári
tisztség betöltetlen maradjon, de válasszon a közgyűlés ügyvezető elnököt, mert jelenleg
ez a tisztség nincs betöltve. Egyben elfogadja az elnökség azon javaslatát, hogy a
választás levezetésére az alábbi bizottságot válassza meg:
 elnök: Dr. Kovács Ákos jogtanácsos
 tagok: Bana Gábor, Dr. Nagy Mihály
4/2002.Kgy. A közgyűlés előző határozatával összefüggésben is az Alapszabályban, a
Szervezeti- és Működési Szabályzatban és a Számviteli Politikában az alábbi
módosításokat fogadja el:
a.) Az Alapszabály III.2.2.i. pontjában a "további 3 elnökségi tag" kitétel "további
négy elnökségi tag"-ra módosul.
b.) Az Alapszabály IV. fejezet 5. pontja így módosul: "A Szövetség általános
képviseletét egy személyben az elnökség tagjai közül csak az elnök és az
ügyvezető elnök láthatja el. Az elnökség többi tagja csak átruházott hatáskörben
meghatározott időtartamra vagy eseti megbízásként képviselheti a Szövetséget. A
felhatalmazásokról az ügyvezető elnök nyilvántartást köteles vezetni."
c.) A Szervezeti- és Működési Szabályzat III.2. pontjában a "főtitkár" ügyvezető
elnök"-re módosul. Ugyanitt a 2.1. pont így hangzik: "Egy személyben jogosult a
Szövetséget harmadik személlyel szemben képviselni. Ezt a jogot meghatározott
időtartamra ill. egyes ügyekre vonatkozólag az elnökség bármely tagjára
átruházhatja." A korábbi 2.1. pont - alpontjaival együtt - változatlan szöveggel 2.2.
pontra módosul, valamint a további pontok is egy számmal módosulnak.
d.) A Szervezeti- és Működési Szabályzat V. fejezet 5. pontja az "adminisztrátorlapterjesztő" kitétel a feladatok változatlanul hagyása mellett "titkár"-ra módosul.
e.) A Számviteli Politikában a következők módosulnak:
 a havi könyvelést a tárgyhót követő hó 15-ig el kell végezni;
 valutát nemcsak a folyószámlára, de a pénztárba is be lehet vételezni;
 a Számviteli Politikában a főtitkárra vonatkozó előírások ügyvezető
elnökre módosulnak;

23




a 2. sz. Segélyezési mellékletben a segély legmagasabb összege egy
hónapon belül legfeljebb az állami minimálnyugdíj lehet;
3. sz. melléklet: Költség- és Bevétel-elszámolási Szabályzatban a
költségtételek számozási rendje változik: a 0410/1410 tételek egyenlegét
minden év végén a 0590 ill. 1590 tételekre kell áttenni.

5/2002.Kgy. A közgyűlés a 2001. évi egyszerűsített beszámolót és a mellékletét képező
zárószámadást elfogadja 7.080.731 Ft bevételi, 7.042.116 Ft kiadási végösszeggel és
38.615 Ft egyenleggel. A Szövetség pénzvagyonát - figyelemmel a 2001. évi
nyitóegyenlegre - 917.811 Ft-ban, készletvagyonát 408.670 Ft-ban állapítja meg.
Köszönetet mond mindazoknak, akik Szövetségünket támogatták, így
 a Magyar Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának
 a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
 a Magyarországi Református Egyház mind a négy egyházkerületének,
külön is kiemelve
a Dunamelléki Egyházkerületet, amelyik a
legmagasabb,
400.000
Ft-os
támogatáson
felül
ingyenes
helyiséghasználatot is biztosít
 a Fundament Alapítványnak
 prof.dr. Kasimir M. Magyar, Svájcban élő református testvérünknek
 a Büttösi Missziói Alapítványnak
 a Szociális- és Családügyi Minisztériumnak, valamint
 minden egyházközségnek és tagunknak, akik külön adománnyal
támogatták Szövetségünket nehéz anyagi helyzetében, külön is kiemelve
a Budapest-Budahegyvidéki, a Budapest-Pasaréti és a gödöllői
egyházközséget
A közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság lemondását - megbizatása lejártával - elfogadja és
megköszöni alapos és gondos munkáját.
6/2002.Kgy. A közgyűlés elfogadja a Szövetség 2002. évre előterjesztett költségvetését
7.850.000 Ft bevételi és ugyanekkora kiadási összeggel. Amikor az elnökségtől a
legteljesebb takarékosságot várja el, akkor kéri a Magyarországi Református Egyház
Zsinatát, hogy az országos konferencia és a Szövetség működésének költségeihez, az
egyházkerületeket, hogy a Szövetség személyi- és működési költségeihez, a Fundament
Alapítványt, hogy a határon túli hittestvéreinknek a PRESBITER c. lap küldéséhez ill. a
határon túli presbiterek nemzetközi konferenciáinkon való részvételéhez járuljanak hozzá.
7/2002.Kgy. A közgyűlés elfogadja a Szövetség 2002. évi munkatervét és abból különösen
is
 a 2002. május 12-i imanapot a családokért
 a 2002. június 16-i presbiteri imanapot
 a 2002. június 27-30. közötti 11. Nemzetközi Konferenciát testi-lelki
egészségünkről
 a 2002. szeptember 25-28. közötti 6. Országos Konferenciát a
lelkipásztorok és presbiterek kapcsolatáról.
Ugyanakkor megállapítja, hogy a területi szervezetek nem kellően vették figyelemeb az
elnökség iránymutatását, amely a területi konferenciák témájául a múlt évi nemzetközi
konferenciák témáit ajánlotta
 a gyülekezet, mint család - a család, mint gyülekezet
 a gyülekezeti misszió gyakorlati kérdései (Éljük meg a missziót!)
8/2002.Kgy. A közgyűlés ismételten örömmel állapítja meg, hogy mind bel- mind külföldről
olyan vélemények érkeznek, hogy a PRESBITER c. lapunk az egyik legjobb, ha nem a
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legjobb egyházi lap. A lap 10. évfolyamának indulása alkalmából is szeretettel köszönti a
szerkesztő-bizottságot élén dr. Békefy Lajos felelős szerkesztővel, valamint a
Százszorszép Kiadó és Nyomdát élén Vas Ágota ügyvezetővel. A közgyűlés Isten gazdag
áldását kéri munkájukra és életükre.
_________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2003 március 1-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2003.Kgy. A közgyűlés az ügyvezető elnöki beszámolót elfogadja és az abban
elhangzottakkal kapcsolatban a következőket határozza:
2/2003.Kgy. A közgyűlés felhívja a Szövetség minden tagját, hogy imádkozzék a Szövetség
munkájának megújulásáért is, hogy az Úrban bízva folytassa azt a munkát, amelyet az Úr
bízott a Szövetségre.
3/2003.Kgy. A közgyűlés helyesli az elnökség azon tervét, hogy minden egyházközség
lelkészét és gondnokát keresse fel levélben és hívja meg egyházunk presbitereinek
megújulása érdekében végzendő munkánkban való részvételre. Egyidejűleg megköszöni
mindazoknak, így elsősorban a Tiszáninneni Egyházkerületnek, hogy ennek anyagi
fedezetét biztosította.
4/2003.Kgy. A közgyűlés helyesli a Szövetség 2003. évi munkatervében is szereplő azon
célkitűzést, hogy egyházunk újonnan választott vezetőit, a Zsinat elnökségét, az
egyházkerületek elnökségét, az egyházmegyék elnökségét, a Szövetség elnökségének
tagjai személyesen felkeressék és velük a presbiterekkel való foglalkozás kérdéseiről,
mindenekelőtt a presbiterképzésről tárgyaljanak. Egyidejűleg adják át a közgyűlés
köszöntését személyesen is, amit a közgyűlés most határozatilag is kifejez.
5/2003.Kgy. A közgyűlés tisztelettel és szeretettel köszönti egyházunk minden újonnan
választott tisztségviselőjét, életükre és munkájukra Isten áldását kéri és kéri őket, hogy
úgy vezessék a rájuk bízott nyájat, hogy alkalmas legyen a Szentlélek ébresztő
munkájának befogadására és ezáltal a missziói parancs teljesítésére. Egyidejűleg
megköszöni azoknak a szolgálatát, akik korábbi tisztségviselők voltak, de ezúttal nem
kerültek tisztségbe.
6/2003.Kgy. A közgyűlés kifejezi azt a meggyőződését, hogy egyházunk – törvényeinknek
megfelelően – akkor működik helyesen, ha azt a zsinat-presbiteri elv szerint teszi. Ezért
nem támogat semmilyen lelkészellenes szemléletet és kéri a lelkész testvéreket, hogy
segítsék a presbitereket arra, hogy szolgálatukban munkatársakká válhassanak. Ezért a
Szövetség egyes konkrét ügyekben kész közvetítő szerepet vállalni, ha erre kérik.
Támogatja azt a törekvést, hogy a hittudományi felsőoktatási intézmények hallgatóit a
presbiterekkel való együtt-munkálkodás szolgálatára készítsék fel, ill. a lelkészek
ezirányban továbbképzést nyerjenek.
7/2003.Kgy. A közgyűlés elfogadja a Szövetség 2002. évről készített zárószámadását és
egyszerűsített beszámolót. Eszerint a Szövetség 2002-ben 6.149.598 Ft bevétellel,
6.384.399 Ft kiadással és így mínusz 234.801 Ft egyenleggel zárta az évet.
Isten iránti hálával és az adományozóknak köszönettel állapítja meg, hogy a 2002. évi
917.811 Ft összegű nyitóegyenleg nyomán 2002. december 31-én 683.010 Ft
pénzvagyonnal rendelkezett, amelyből
 80.585 Ft a pénztárban,
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 181.538 Ft folyószámlán,
 420.887 Ft bankszámlán lekötve van.
Megköszöni a nagylelkű adományozók adományait, úgymint:
 a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a PRESBITER c. lap kiadásához és
a Nemzetközi Presbiteri Konferenciához nyújtott 750.000 Ft támogatást,
 a hollandiai Fundament-Iránytű Alapítványtól kapott 602.713 Ft-ot, melyet 400
példány PRESBITER határon túli küldéséhez használtunk fel,
 az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságától kapott 320.000 Ft-ot, amelyet
működési költségeinkre fordítottunk,
 a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériumától kapott 295.000 Ft támogatást,
amelyet a Nemzetközi Konferencia támogatására kaptunk,
 a Dunamelléki- és a Tiszántúli Egyházkerülettől kapott 400.000 ill. 100.000 Ft-ot,
amelyet a PRESBITER c. lap költségeihez ill. működési költségeinkhez használtunk
fel,
 a Budapest-Pasaréti ill. a Budapest-Budahegyvidéki Egyházközségtől kapott 100.000
ill. 45.000 Ft-ot, amelyből működési költségeink egy részét tudtuk fedezni,
 Dr. Székely Istvántól kapott 60.000 Ft-ot, amelyet további PRESBITER-példányok
határon túlra való küldéséhez használtunk fel,
 végül, de nem utolsó sorban a tagjainktól kapott adományokat és református híveink
adójából kapott 116.000 Ft-ot, amelyet konferenciáinkhoz használtunk fel.
Kérjük valamennyi adományozót és mindenkit, aki Szövetségünk céljaival egyetért, hogy
2003-ban se feledkezzék meg Szövetségünkről, amint ezt már a Tiszáninneni
Egyházkerület és a Budapest-Budahegyvidéki Egyházközség bizonyította is, amit szintén
köszönünk.
Ezzel összefüggésben határozatban rögzíti Csizmady Gábornak, a Számvizsgáló
Bizottság elnökének érdemeit, emlékét Szövetségünk megőrzi és szeretteinek Isten
vígasztalását kéri.
8/2003.Kgy. A közgyűlés az elnökség javaslatára a Szövetség 2003. évi költségvetését
9.000.000 Ft bevételi- és 9.000.000 Ft kiadási összeggel megállapítja. A közgyűlés a
bevételi oldalt rendkívül feszítettnek tartja. Ezért az elnökség felkéri a területi elnökségek
minden tagját, hogy az egyházkerületeknél, az egyházmegyéknél tagjaink közötti, vagy
céljainkkal egyetértő vállalkozóknál igyekezzenek Szövetségünknek támogatást szerezni.
Felhívja tagjait, hogy tagdíjukat fizessék be, ill. felkéri tagjainkat és a céljainkkal
egyetértő állampolgárokat, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Szövetségünket.
9/2003.Kgy. A közgyűlés a Szövetség munkatervét elfogadja. Megállapítja ugyan, hogy
abban bizonytalanságok (Nemzetközi Konferencia) és hiányosságok vannak. (Több
területi szervezet nem készítette el munkatervét.) Ez utóbbit csak azért kénytelen
tudomásul venni, mert az újonnan választott egyházmegyei elnökségekkel még nem
sikerült a terveket egyeztetni. Hangsúlyozottan fontosnak tartja az informatikai és a
gazdálkodást segítő munkacsoportok létrehozását, hogy ezen a téren érezhessék a
presbiterek Szövetségünk segítő szándékát. Fel kell éleszteni a jelenleg nem működő
Ifjúsági Bizottság munkáját.
10/2003.Kgy. Örömmel fogadja el a közgyűlés a presbiterképzésre vonatkozó előterjesztést,
amelynek a Zsinat részére történő előterjesztésével egyetért, sőt - az anyagi lehetőségek
függvényében - annak nagyobb példányszámban való kiadásával is egyetért, hogy az
lehetőleg minden gyülekezetbe eljusson.
11/2003.Kgy. A közgyűlés a korábbi évekhez hasonlóan örömmel állapítja meg, hogy a
PRESBITER c. lap színvonala mind tartalmában, mind megjelenésében változatlanul
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magas színvonalú és megfelel annak a célnak, amellyel a Szövetség életre hívta.
Megköszöni Dr. Békefy Lajos felelős szerkesztőnek, hogy megnövekedett más irányú
elfoglaltsága mellett is a Szerkesztő Bizottsággal együttműködve igen jó lapot készít,
amely a Reformátusok Lapja után a második legnagyobb példányszámú egyházi lapunk.
Megköszöni a Százszorszép Kiadó és Nyomda Kft-nek, élén Vas Ágota ügyvezetővel,
hogy ők is szeretik ezt a lapot és ez a szeretet munkájukom is meglátszik, ugyanakkor
szomorú szívvel foglalja határozatba Dr. Bodolay Gézának, a Szerkesztő Bizottság
alapító tagjának emlékét, hálát adva Istennek, hogy őt - ha csak egy Általa kiszabott időre
is - de a Szövetség szolgálatára adta.
12/2003.Kgy. Határozatilag kimondja, hogy a közgyűlés Bittó Zoltán testvérünket a
Számvizsgáló Bizottság elnökének megválasztotta.
_____________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2004 március 6-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2004.Kgy. A közgyűlés az elnökség beszámolóját a 2003. évi munkáról elfogadja és
ahhoz az alábbi határozatokat fűzi:
2/2004.Kgy. Örömmel és Isten iránti hálával veszi tudomásul, hogy a Szövetség taglétszáma
a múlt évi megtorpanás után jelentősen nőtt. Szeretettel és tisztelettel köszönti a
közgyűlés azt a 150 tagot, akik az elmúlt évben léptek Szövetségünk tagjainak sorába. Ez
megerősíti azt a meggyőződést, hogy Isten fontosnak tartja Szövetségünk munkáját.
Egyben jelenti ez azt is, amire az elnökség beszámolója rámutat, hogy rájuk is vár az a
feladat, hogy a Szövetség munkájába bekapcsolódva azt tovább vigyék. Szükségesnek
tartja a közgyűlés, hogy ez törés nélkül valósuljon meg, ezért kéri korábban belépett
tagjait és különösen is a területi szervezetek elnökségét, hogy ebben az újonnan
belépetteket segítsék.
3/2004.Kgy. A közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a taglétszám ilyen növekedése
annak az újszerű kapcsolatfelvételnek köszönhető, amely a Szövetség elnökének
javaslatára és hathatós anyagi támogatásával, valamennyi egyházközség lelkipásztorának,
gondnokának küldött bemutatkozó levelek jelentettek. Ez, valamint a tagjainknak küldött
év eleji levél, a 150 új tag meghívása közgyűlésünkre, a kerek születésnapi jókívánságküldések a Szövetség tagjaival való interaktív kapcsolatteremtés új eszközei, amelyet a
közgyűlés támogat, sőt felhívja a területi szervezeteket, hogy maguk is igyekezzenek
interaktív kapcsolatba kerülni tagjainkkal. Jól példázza ezt az, hogy a küldöttek meghívóit
ezúttal a területi szervezetek elnöksége postázta. A Közgyűlés egyetért a Sárospataki
Kollégium Teológiai Akadémiájával kötendő együttműködési megállapodás
megkötésével és annak aláírására az elnököt felhatalmazza. Hasonló együttműködési
megállapodások megkötésére az elnökséget ösztönzi.
4/2004.Kgy. Amikor a Közgyűlés örül az új tagjainknak, szomorú szívvel gondol azokra,
akik valamilyen okból kiváltak Szövetségünkből. Különösen szomorú szívvel gondolunk
azokra, akiket az Úr 2003-ban hazahívott, akik bizonyára jobb helyen vannak, de nekünk,
szeretteikkel együtt nagyon hiányzanak. Különösen fontosnak tartja név szerint is
megköszönni Istennek azt, hogy egy időre nekünk adta Sohajda Péter testvérünket,
zempléni területi szervezetünk elnökét, aki ott a területi szervezetet létrehozta és életben
tartotta. Ugyanígy megköszönjük Istennek Szabó Dániel nyugalmazott lelkipásztor
testvérünket, aki minden közgyűlésünkön jelen volt, felszólalt és példázta azt, hogy
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lelkész és presbiter nem ellenségek, hanem munkatársak az Úr szántóföldjén. Emléküket
a névvel említetteket és a névvel nem említetteket a Közgyűlés határozatba foglalja.
5/2004.Kgy. A Közgyűlés elfogadja a Számvizsgáló Bizottság jelentése alapján a Szövetség
2003. évi zárószámadását és egyszerűsített beszámolóját 6.390.193 Ft bevételi, 6.401.899
Ft kiadási végösszeggel, vagyis 11.706 Ft veszteséggel. A 2003. évi nyitóegyenleget
figyelembe véve a Szövetség készpénz vagyona 2003. december 31-én 671.304 Ft,
készletvagyona 411.650 Ft. Az utóbbival kapcsolatban megállapítja, hogy az
örvendetesen csökkent, de még mindig magas.
A Közgyűlés Isten iránti hálával állapítja meg, hogy az Isten 2003-ban is kirendelte az
éppen szükséges anyagiakat, mégha év közben ez többször bizonytalannak látszott is,
azonban hála és köszönet azoknak, akik Isten jó eszközeiként támogatták Szövetségünket,
így
i. - a Magyarországi Református Egyház Zsinatának,
ii. - a Dunamelléki Református Egyházkerületnek,
iii. - a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek,
iv. - az Őrségi Református Egyházmegyének,
v. - a Budapest-Budahegyvidéki Egyházközségnek
vi. - igen sok tagunknak és egyháztagunknak, akik közül ki kell emelni dr. Székely
Istvánt, dr. Viczián Miklóst, D. Szabó Dánielt, Kohán Józsefet, Fodor Bertalant,
Horváth Gézát, Szatmári Lajost és név nélküli támogatóinkat,
vii. - a Fundament Alapítványnak,
viii. - végül, de egyáltalán nem utolsó sorban azoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták
Szövetségünket.
6/2004.Kgy. A Közgyűlés elfogadja a Szövetség 2004. évi költségvetését 7.800.000 Ft
bevételi és 7.800.000 Ft kiadási végösszeggel. Egyben felkéri Zsinatunkat, az
egyházkerületeket, egyházmegyéket, egyházközségeket, Szövetségünk tagjait és
támogatóit, hogy anyagilag is támogassák Szövetségünket, alapszabályában ill. éves
munkatervében kitűzött célok megvalósítása érdekében.
7/2004.Kgy. A Közgyűlés örömmel állapítja meg, hogy a PRESBITER c. lap színvonala
változatlanul jó, amiért köszönetet mond dr. Békefy Lajos felelős szerkesztőnek és a
szerkesztő bizottságnak, valamint a Százszorszép Kiadó és Nyomda Kft. ügyvezetőjének,
Vas Ágotának, munkatársainak, közülük is kiemelten Heckmann Tamásnak a tartalmas és
szép lapszámokért. Örül, hogy a szerkesztő bizottság is érzi, a lapnak meg kell újulnia,
amikor színvonala még nem romlik. Támogatja a Közgyűlés a megújulás irányába ható jó
kezdeményezéseket a Szövetség Szervezeti- és Működési Szabályzata V.3.7. pontja
értelmében. Ugyanígy javaslatokat kér és vár az V.3.9. pont alapján a szerkesztő bizottság
összetételének esetleges megváltoztatására, kiegészítésére. Felhatalmazza az Elnökséget,
hogy a javaslatokat vitassa meg és hozzon ennek megfelelően döntéseket.
8/2004.Kgy. A Szövetség 2004. évi munkatervét a Közgyűlés elfogadja és ahhoz a
következő határozatokat fűzi:
9/2004.Kgy. A munkatervben szereplő alapelvekkel és azok gyakorlati megvalósításával
egyetért, amelyet három pontban foglal össze:
a.) A 2004. év a 2005. év végi presbiteri tisztújítás lelki előkészítésének, a presbiteri
szolgálatokra való felkészítés éve legyen.
b.) Ezért a presbiterképzés, a presbiterek, gyülekezeti munkások hitre segítése ill. hitük
elmélyítése legyen az összejövetelek feladata.
c.) Az interaktív kapcsolatépítést tovább kell erősíteni. Ezért messzemenőkig támogatja
azt, hogy a Szövetségnek honlapja legyen.
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Felhívja az Elnökséget, hogy azokkal a területi szervezetekkel, ahol a munkában
megtorpanás látszik, kiemelten foglalkozzék. Ilyenek: Bács-Kiskunág, Csongrád,
Nagykunság, Tolna, Zemplén.
10/2004.Kgy. Örömmel állapítja meg, hogy elkészült - ha késve is - a Szövetség
presbiterképzési tantervének nyomdai kiadása, valamint hogy a Dunamelléki
Egyházkerületben tervek készülnek az egységes gyülekezeti munkás-presbiter
bibliaiskolai alapképzésre, melyhez az egyházkerület elnöksége javaslatainkat köszönettel
vette.
11/2004.Kgy. A Közgyűlés felhívja tagjait, hogy olyan jelölteket támogassanak az EU
választások során, akik a magyarság, a magyar föld megmaradásáért küzdenek. Mindezt
annak tudatában tegyék, hogy tudják: nincs másban megmaradásunk, csak Jézus
Krisztusban. Ezért mindnyájunknak azért kell imádkoznunk és bizonyságot tennünk Jézus
Krisztusról, hogy olyanok képviseljék magyarságunkat, akik jó eszközök a mi Urunk
Jézus Krisztus kezében.
____________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2005 április 2-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2005.Kgy. A Közgyűlés az elnökség 2004. évről szóló beszámolóját elfogadja és ahhoz a
következő határozatokat fűzi:
2/2005.Kgy. Örömmel üdvözli a kapcsolatépítés kialakult számos formáját és azok
erősítését, szükségesnek tartja - ha lehet - azok bővítését. Ugyanakkor változatlanul
fontosnak tartja az egyházmegyei területi szervezetekkel, az egyházkerületekkel ill. annak
vezetőivel való szorosabb kapcsolattartást, valamint más, egyházi-társadalmi
szervezetekkel való kapcsolatot. Az elnökség a következő közgyűlésig vizsgálja meg,
hogy miként lehetne a kapcsolattartás érdekében egy utazó titkárt alkalmazni.
3/2005.Kgy. Figyelemmel a 2005. évi presbiteri tisztújtásra, felhívja a területi szervezetek
figyelmét arra, hogy keressék a kapcsolatot az újonnan megválasztandó ill. megválasztott
presbiterekkel és igyekezzenek őket a Szövetség munkájába bevonni. Ehhez továbbra is
célkitűzésünk, hogy minden magyarországi református gyülekezetben legyen legalább 1
tagunk, akin keresztül az egész presbitériummal tudjuk tartani a kapcsolatot. Fontos, hogy
tagjainknak valami feladatot találjunk, bármily kicsi is az, mert akkor látják értelmét, hogy
a Szövetség tagjai legyenek.
4/2005.Kgy. A Közgyűlés helyesli azt a kezdeményezést, hogy egy-egy olyan
egyházmegyében, ahol még területi szervezetünk nincs, vagy ha van is, de a szervezeti
élet nem elég élénk, az elnökség ajánlja fel szolgálatait egy-egy konferencia szervezéshez,
de a végső cél itt az, hogy területi szervezet alakuljon és legyen néhány tagunk, akik most
már önállóan kezdeményezik konferenciák, presbiterképző alkalmak tartását. A
Közgyűlés helyesli, ha ezek a konferenciák "minta" presbiteri bibliaórákkal párosulnak.
5/2005.Kgy. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki az Iránytű Kiadónak és mindazoknak, akik az
országgyűlési képviselők megajándékozását ill. képzési anyag minden gyülekezetbe és a
zsinati tagokhoz való eljuttatását segítették.
6/2005.Kgy. (törölve)
7/2005.Kgy. A Közgyűlés felhívja az elnökséget, hogy kezdje meg a Szövetség
jövőképének kialakítását és folytassa úgy, hogy a 2007. évi tisztújító közgyűlés, mint az
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új tisztségviselők feladatát, elfogadhassa. Ebbe külön is vonja be az 50 év alatti tagságot
és ezek közül tegyen javaslatot az új ifjúsági bizottság megalakítására.
8/2005.Kgy. A Közgyűlés felhívja az elnökséget, hogy dolgozzon ki javaslatot egy, az
egyházzal ill. más társadalmi szervezetekkel közösen működő tanácsadó szolgálatra,
amely ha kell lelkigondozói, jogi, pénzügyi, műszaki ügyekben segítséget nyújt a hozzá
fordulóknak.
9/2005.Kgy. (törölve)
10/2005.Kgy. A PRESBITER felelős szerkesztőjének beszámolójához kapcsolódva, azt
elfogadva, a kövekezőket határozza el: a felelős szerkesztő, a szerkesztő-bizottság, a
szedő és a Százszorszép Nyomda és Kiadó vezetői és munkatársai iránti köszönettel
állapítja meg, hogy a PRESBITER változatlanul jó színvonalú, közmegbecsülésnek
örvendő lap. Örömmel állapítja meg, hogy a szerkesztő-bizottság fiatalítása
megkezdődött. Elfogadja a felelős szerkesztő javaslatát sajtónapok szervezéséről, a
szerkesztő bizottság kibővítését a határon túli hasonló jellegű lapok szerkesztői és női
tagok bevonásával. Felhívja az elnökséget, hogy az ehhez szükséges segítséget adja meg.
11/2005.Kgy. (törölve)
12/2005.Kgy. Örömmel üdvözli a Sárospataki Teológiai Akadémián remélhetőleg mielőbb
meginduló lelkipásztori munkatárs képzést, és kéri az Akadémiától, hogy annak első
évébe fogadja be azokat a presbitereket is, akik nem kívánják mind a három évet
végigjárni. Ez azonban nem jelentheti az eddigi presbiterképzés elsorvasztását, hanem
inkább egy új lehetőség megindulását. A presbiterképzést változatlanul a Szövetség egyik
legfontosabb feladatának tartja, különösen most, amikor egyre több olyan presbiter kerül
a presbitériumokba, akik rendszeres hitoktatásban nem vettek részt. A következő
közgyűlésig, de lehetőleg még a presbiteri tisztújítások előtt különösen is arra kell
törekedni, hogy presbitereink megismerjék azokat a törvényeket, amelyek feladataikat
megszabják, hogy esküjük ne legyen hamis eskü.
13/2005.Kgy. A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság előterjesztésére elfogadja a Szövetség
2004. évi zárószámadását, egyszerűsített beszámolóját és mérlegét.
14/2005.Kgy. A Közgyűlés az elnökség javaslatára a Szövetség 2005. évi költségvetését
8.500.000 Ft bevételi és 8.500.000 Ft kiadási összeggel elfogadja.
15/2005.Kgy. (törölve)
16/2005.Kgy. (törölve)
17/2005.Kgy. A Közgyűlés megköszöni Csiha Kálmán és Gulácsy Lajos nyugalmazott
püspököknek a presbiterek képzése, hitre segítése, hitük elmélyítése érdekében hosszú
időn át végzett szolgálatukat, azokat a műveiket, amelyek lehetővé tették, hogy azokból
presbitereink tanulhassanak.. Mindezekért a Közgyűlés úgy határoz, hogy Csiha Kálmánt
és Gulácsy Lajost a Szövetség tiszteletbeli tagjává választja.
18/2005.Kgy. A Közgyűlés felhívja az elnökséget, járjon közbe a Magyarországi Református
Egyház Zsinatánál, hogy a presbiteri fogadalom szövegébe ismét kerüljön be az a kitétel,
hogy a presbiter (a gondnok) az egyház hasznát a magáénak mindenkor elébe helyezi.
MELLÉKLET
a Magyar Református Presbiteri Szövetség 2005 április 2-án tartott közgyűlésének
15/2005.Kgy. számú határozatához
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Az Alapszabály pontjai a következők szerint módosulnak:
III.5.1. pont: A közgyűlés a három tagból álló gazdasági bizottság elnökét (egyben az
elnökség tagját) hat évi időtartamra választja meg titkos szavazással. A bizottság két
tagját a bizottság választja meg a bizottság elnökének javaslatára.
III.5.4. pont: Törlendő
III.6.1. pont: A Szövetség közgyűlése választja meg a négy tagból álló missziói bizottság
elnökét, aki egyben a missziói titkár, az elnökséggel azonos időtartammal. A bizottság
három további tagját a missziói titkár előterjesztése alapján az elnökség választja meg
titkos szavazással.
III.6.3. pont: Törlendő a „de tagjait csak a közgyűlés mentheti fel” szöveg.
III.7.1. pont: A szövetségi közgyűlés megválasztja az öt tagból álló presbiterképzési bizottság
elnökét, mint az elnökség tagját, az elnökséggel azonos időtartamra. A bizottság további
négy tagját a bizottság elnökének előterjesztésére az elnökség választja meg titkos
szavazással.
III.8.1. pont: A szövetségi közgyűlés megválasztja a három tagú ifjúsági bizottság elnökét,
mint az elnökség tagját, az elnökséggel azonos időtartamra. A bizottság további két
tagját a bizottság elnökének előterjesztésére az elnökség választja meg
____________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2006 március 4-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2006.Kgy. A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2005. évi munkájáról
elfogadja és ahhoz az alábbi határozatokat fűzi:
2/2006.Kgy. Megköszöni azt a figyelmet és megbecsülést, amelyet a Magyarországi
Református Egyház Zsinata, az egyházkerületek, különösen is a dunamelléki
egyházkerület részéről, valamint egyre több egyházmegye részéről tapasztalt.
3/2006.Kgy. Megköszöni a Sárospataki Teológiai Akadémiának, hogy Szövetségünk
észrevételeit figyelembe véve megindította lelkipásztori munkatárs-katechéta szakát és
azon belül a presbiterek képzését. Felhívja a területi szervezetek figyelmét, hogy a
2006/2007. évre is "toborozzanak" hallgatókat. Ugyanezt kéri akkor, ha ezt a szakot a
Debreceni Hittudományi Egyetem is megindítja. Ez ügyben az elnök és az ügyvezető
elnök járjon el a Hittudományi Egyetemnél.
4/2006.Kgy. A Közgyűlés az elnökség előterjesztése alapján megerősíti az abaúji területi
szervezet és a hajdúvidéki területi szervezet közgyűlésének megalakulásáról szóló
határozatokat. Örömmel köszönti nevezett területi szervezetek elnökségét és minden
tagját, munkájukra Isten áldását kéri. Örömmel állapítja meg, hogy a zempléni és a
csongrádi területi szervezet meg kívánja újítani működését. Munkájukra, életükre és
szolgálataikra Isten gazdag áldását kéri.
5/2006.Kgy. Az elnökség köszönettel venné, ha az egyház a presbiteri tisztújítás
tapasztalatait kiértékelné és ebbe bevonná a Szövetséget is. A Szövetség felajánlja
részvételét.
6/2006.Kgy. Szükségesnek tartja az új tagok bevonását Szövetségünkbe és a presbiterképzés
kiterjesztését. A presbiterképzéssel foglalkozó bizottság ezirányú munkáját köszöni és
kéri, hogy a szükséges oktatási segédleteket készítse el. Az ügyvezető elnököt felhívja a
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pályázati lehetőségek igénybevételére, hogy a segédletek kiadásának pénzügyi fedezete is
megteremtődjék.
7/2006.Kgy. Az elnökség megköszöni azt a sok támogatást, amelyet anyagiakban is
megtapasztalt a Szövetség. Így megköszöni név szerint is a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának és a Dunamelléki Egyházkerületnek 600 000 – 600 000 Ft
támogatását, a Tiszántúli Egyház-kerületnek a kerületi konferencia, a Lévay
Gimnáziumnak a nemzetközi konferenciához nyújtott anyagi támogatását. Megköszöni a
Református Közéleti Kulturális Központnak a konferenciákhoz és Békefy Lajos
könyvének az országgyűlési képviselők részére történő megvásárlásához adott anyagi
támogatását. Ugyancsak megköszöni az Éjféli Kiáltás Misszió Kiadójának, hogy a
könyvhöz önköltségi áron hozzájuthatott. Azonban a legcsodálatosabb, hogy 101
személy, szervezet kereken 1.000.000 Ft adományban részesítette Szövetségünket.
Néhányat kiemelve: Kövér Imre Sajósenye 30 000 Ft, Budapest-Budahegyvidéki Ref.
Egyházközség 25 000 Ft, dr. Viczián Miklós 65 000 Ft, dr. Szatmári Ilona 17 800 Ft,
Harmat Kiadó 15 000 Ft, Kohán József Százhalombatta 225 000 Ft, nagyvarsányi
egyházközség 30 000 Ft, Horváthné Hajdu Ildikó 70 000 Ft, Mikó László 25 000 Ft,
Haypál Alapítvány 40 000 Ft, dr. Székely István 200 000 Ft. Azoknak is köszönjük az
adományát, akik adójuk 1%-át adták, összesen 156 350 Ft-ot. Minden adakozóra,
adománya nagyságától függetlenül Isten áldását kérjük.
8/2006.Kgy. A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság előterjesztése alapján a 2005. évi
zárószámadást 8 208 819 Ft bevételi és 8 653 888 Ft kiadási végösszeggel, 373 000 Ft
követeléssel és 275 230 Ft készletértékkel, valamint az egyszerűsített beszámolót a
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A 445 069 Ft-os negatív egyenlegre fedezetet
nyújtanak a követelések és a 2005. évi 2 939 757 Ft összegű nyitóegyenleg.
Megelégedéssel állapítja meg a készletek jelentős csökkenését. Felhívja az elnökség
figyelmét, hogy a Szövetség Számviteli politikáját a módosult állami szabályozások és a
Számvizsgáló Bizottságnak a segélyekre és kölcsönökre vonatkozó észrevételei alapján
2006. június 30-ig vizsgálja felül és a módosításokat a következő Közgyűlésnek terjessze
elő.
9/2006.Kgy. A Szövetség 2006. évi költségvetését elfogadja és azt 10.700.000 Ft bevételi és
ugyanekkora kiadási összeggel elfogadja és tudomásul veszi, hogy mind a bevételi, mind
a kiadási oldal az 5. Magyar Református Világtalálkozóval kapcsolatos 15. Nemzetközi
(Kárpát-medencei) Presbiteri Konferencia anyagi támogatása függvényében jelentősen
módosulhat. Megerősíti az Elnökség határozatát, amely szerint a tagdíj 2006. évre
változatlanul 1000 Ft/év, a PRESBITER előfizetési díja 1200 Ft/év.
10/2006.Kgy. A Közgyűlés a Szövetség 2006. évi munkatervét elfogadja. Ahhoz az alábbi
határozatokat fűzi:
11/2006.Kgy. A Közgyűlés felszólítja a területi szervezeteket, hogy 2006. évben tartandó
konferenciáikra hívjanak meg határon túli, célszerűen a velük esetleg szomszédos
egyházmegyékből presbitereket és igyekezzenek velük tartós kapcsolatot kialakítani. Az
elnökség kérje fel az egyházmegyék elnökségét, hogy Szövetségünknek ezt a szándékát
támogassák.
12/2006.Kgy. Felhívja az Elnökséget, hogy az egyházmegyék elnökségének meglátogatását
ill. a társszervezetekkel való kapcsolatfelvételt és annak ápolását folytassák. Ezért is
köszönti szeretettel a Közgyűlés a Bethánia CE Gödöllőn tartandó világgyűlését és arra
Isten áldását kéri.
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13/2006.Kgy. A Közgyűlés az Alapszabálynak megfelelően kimondja, hogy a területi
szervezetek Elnökségének megbizatása 2006. december 31-ével lejár, ezért addig hajtsák
végre a tisztújítást. A Szövetség elnökségének és Számvizsgáló Bizottságának tisztújítását
pedig a 2007. évi közgyűlésen elrendeli.
Felhívja az Elnökséget, hogy vizsgálja felül az Alapszabályt, elsősorban a ciklus
időtartamát, azt bocsássa a területi szervezetek közgyűlései elé, hogy a 2007. évi rendes
Közgyűlés előtt az esetleg szükségessé váló változtatásokat a tisztújítás előtt el lehessen
fogadni.
14/2006.Kgy. A Közgyűlés az Alapszabálynak megfelelően jelölő bizottságot választott. A
választás eredménye a következő:
A jelölő bizottság tagjai: Bana Gábor
Berkes József
Magyar Balázs
dr. Nagy Mihály
Széll György
15/2006.Kgy. A Közgyűlés Isten iránti hálával tekint vissza arra a 14 évre, amely idő alatt
közel 20.000 kézirat oldalból - amennyire ez emberektől kitelik - Istent magasztaló és az
emberi lelkeket építő lap született. Nem lehetett ez másként, csak a Szentlélek csodája
által. Amikor Istennek mindezt megköszönjük, akkor nem feledkezünk meg azokról sem,
akik jó eszközök voltak Isten kezében. Mindenekelőtt dr.Phd.Békefy Lajos felelős
szerkesztőről, aki nemcsak felelős szerkesztőként, hanem számos egyéb, nem kevés időt
igénylő munkával készítette a lapot és fogta össze mindazok munkáját, akik a lap
kiadásában, szerkesztésében részt vettek. Így a Közgyűlés köszöni a szerkesztő bizottság
minden tagjának munkáját, szeretettel emlékezik vissza azokra, akik ebben a munkában
részt vettek, de már nincsenek közöttünk: dr. Bodolay Gézára, dr. Cseh Lajosra, és a lap
korábbi kiadójára, Kovács Gábor igazgatóra. De hálát adunk azokért, akiket számunkra
megtartott: Molnár Miklós nagytiszteletű úrért, Vas Ágotáért, a Százszorszép Kiadó
Nyomda ügyvezető igazgatójáért és csapatáért, közöttük nem utolsó sorban Heckmann
Tamás tördelő szerkesztőért és a lap minden cikkírójáért. Itt köszönjük meg azt, hogy a
PRESBITER megjelenik a www.reformatus.hu, a www.parokia.hu honlapokon, sőt
reményeink szerint hamarosan a www.presbiter.hu saját honlapunkon is.
16/2006.Kgy. A Közgyűlés köszönetet mond mindazoknak, akik köszöntötték
közgyűlésünket. Különösen is nagy örömmel fogadta a határon túli presbiteri szövetségek
köszöntését és életükről szóló rövid beszámolókat. Ez is jelzi azt, hogy a magyar
református presbiterek szükségesnek látják a határon túl élő és szolgáló testvérekkel való
együttműködést. Ezért a Közgyűlés felhívja az elnökséget, hogy ennek az
együttműködésnek további erősítésén fáradozzék.
_________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2007 március 3-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2007.Kgy. A Közgyűlés az alapszabály módosítását az elnökség által előterjesztett
indoklással elfogadja és az alapszabály egységes szerkezetben való közzétételét és
bírósághoz való benyújtását elrendeli.
2/2007.Kgy. A Közgyűlés az elnökség 2001-2006. évről szóló beszámolóját elfogadja és
ahhoz a következő határozatokat fűzi:
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3/2007.Kgy. A Közgyűlés megállapítja a beszámoló alapján, hogy az alapszabályban
meghatározott bizottságok nagyobb része nem, vagy alig működött az elmúlt hat évben.
Felhívja az új elnökséget, hogy gondoskodjék arról, hogy a bizottságok működjenek,
azáltal is, hogy az elnökség feladatokat szab a bizottságok részére.
4/2007.Kgy. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Szövetség számviteli politikáját nem
korszerűsítették a közgyűlés múlt évben hozott határozata ellenére. Tudomásul veszi
ugyan a Közgyűlés, hogy ez a gépi és kettős könyvelésre való áttérés miatt nem volt
célszerű, de ismételten elrendeli, hogy azt lekésőbb szeptember 30-ig a felügyelő
bizottságnak nyújtsák be, a felügyelő bizottságot pedig felkéri, hogy a 2008. évi
közgyűlésen kérje annak jóváhagyását.
5/2007.Kgy. A beszámoló alapján a Közgyűlés megállapítja azt is, hogy a Szövetség
honlapja jelenlegi formájában nem tölti be azt a hivatást, amire pedig a XXI. században
egy szervezetnek feltétlenül szüksége van. Tudomásul veszi azt, hogy erre az elnökségi
apparátusnak már nem volt energiája ill. kellő ismerete, de felszólítja az új elnökséget,
hogy keressen olyan szolgálatra kész és alkalmas munkatársat, aki ezt a munkát
szolgálatként el tudja végezni.
6/2007.Kgy. Mindezen hiányosságok ellenére a Közgyűlés megállapítja, hogy Isten nagy
kegyelme és hozzánk való szeretete folytán a Szövetség létszámban, anyagiakban és
megbecsülésben gyarapodott, az alapszabályában meghatározott cél felé haladt. Ebbe a
kegyelembe és szeretetbe beletartozik az is, hogy olyan vezetőket állított a Szövetség
élére, akik Isten útmutatásával és segítségével az általa kijelölt úton tudták vezetni a
Szövetséget. Örvendetes, hogy a 2006. évi kérdőívekben adott válaszok ezt a
megállapítást igazolják. Ezért a Közgyűlés megköszöni az Elnökség munkáját és
tagjainak életére, szeretteikre Isten gazdag áldását kéri.
7/2007.Kgy. A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság előterjesztésére a Szövetség 2006.
évről szóló zárószámadását elfogadja 9 304 719 Ft kiadási és 9 088 615 Ft bevételi
összeggel, vagyis 216 104 Ft negatív egyenleggel. Ugyanakkor megállapítja, hogy a
Szövetség készpénz vagyona 2005 december 31 és 2006 december 31 között 46 748 Ft-tal
növekedett. A Szövetség állóeszköz vagyonának értéke 177 297 Ft, készleteinek értéke
218 240 Ft. A készpénz vagyonból 2006 december 31-én 1 056 Ft a pénztárban, 540 380
Ft folyószámlán, 2 000 000 Ft folyószámlán lekötve volt található. A Közgyűlés a
Szövetség egyszerűsített beszámolóját és mérlegét elfogadja.
8/2007.Kgy. A 7. sz. határozattal összefüggésben a Közgyűlés köszönetet mond azokért az
adományokért, amelyekkel egyházunk különböző egységei, intézmények, alapítványok és
igen sok tagunk és magánszemély Szövetségünket támogatta. Különösen is kiemeli a
Magyarországi Református Egyház Zsinatát, a Dunamelléki ill. Tiszántúli
Egyházkerületet, a Fundament Alapítványt, a Budahegyvidéki Református
Egyházközséget, a Haypál Béla Alapítványt. Köszönetét fejezi ki a Közgyűlés
mindazoknak, akik adójuk 1 %-át Szövetségünknek ajánlották fel, és annak a 205
testvérünknek, akik 796 465 Ft adományt adtak Szövetségünknek, vagyis átlagban
fejenként 3885 Ft-ot. Örömmel nyugtázza a Közgyűlés, hogy a Nemzeti Civil
Alapprogram pályázatain a Szövetség 823 000 Ft működési támogatáshoz jutott.
9/2007.Kgy. A Közgyűlés köszönetet mond a Szövetség titkárának, akinek a vállain
nyugodott a gépi és kettős könyvelésre való áttérés, amely minden nagyobb zavar nélkül
megtörtént. Azonban köszönetet mond a Számvizsgáló Bizottságnak, különösen is Veréb
Istvánnénak, a Bizottság tagjának, aki igen nagy segítséget nyújtott ebben. A Közgyűlés
örömmel állapítja meg, hogy a Számvizsgáló Bizottság egyre szélesebb körben tölti be azt
az Alapszabályban meghatározott feladatát, amely szerint rendszeresen vizsgálja, hogy a
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Szövetség a törvényeknek, egyéb jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlési
határozatoknak megfelelően végzi-e munkáját. Köszönetét fejezi ki ezért a Számvizsgáló
Bizottság elnökének és tagjainak. Egyidejűleg felkéri a Közgyűlés a Szövetség tagjait és
barátait, hogy 2006. évi adójuk 1 %-át is a Szövetségnek ajánlják fel.
10/2007.Kgy. A Közgyűlés a Szövetség jövőképét elfogadja, és felhívja az új elnökség
figyelmét arra, hogy munkáját a jövőben ennek figyelembevételével folytassa. Elrendeli,
hogy a jövőképet a Presbiter c. lapban, a honlapon jelentesse meg és keresse a
lehetőségeket arra, hogy azt minél többen megismerjék.
11/2007.Kgy. A Közgyűlés a Szövetség 2007. évi munkatervét ill. annak irányelveit
elfogadja. Felhívja azoknak a területi szervezeteknek a figyelmét, amelyek még a
tisztújítás miatt nem készítették azt el, hogy legkésőbb 2007. április 30-ig készítsék azt el,
a Szövetség programjaival és az egyházmegyei programokkal egyeztetve és terjesszék fel
az Elnökségnek. Azok jóváhagyására a Közgyűlés az Elnökséget felhatalmazza.
12/2007.Kgy. A Közgyűlés a Szövetség 2007. évi költségvetését 9 200 000 Ft bevételi és
9 200 000 Ft kiadási végösszeggel elfogadja.
13/2007.Kgy. A Közgyűlés szeretettel köszönti a Presbiter c. lapját abból az alkalomból,
hogy már 15. évfolyamában van. Amint az a kérdőívekből megállapítható, a lap
olvasótábora és tagjaink egyaránt igen jónak ítélik meg a lapot, amely a magyar
református sajtó második legnagyobb példányszámban megjelenő kiadványa. A
Közgyűlés megköszöni a szerkesztő bizottságnak, és annak élén dr. Békefy Lajos felelős
szerkesztőnek a kiváló munkáját, de természetesen a szerzőknek is. Kéri tagjait, hogy
minél többen írjanak a lapba, küldjenek tudósításokat a Szövetség eseményeiről,
küldjenek interjúkat, bizonyságtételeket, de küldjenek képeket is.
Nem mulaszthatja el kifejezni azoknak is köszönetét, akik a lap terjesztésében részt
vesznek: a Szövetség titkárának, missziói titkárának, pénztárosának és külső- ill. belsőjózsefvárosi presbiter asszonyoknak, de azoknak is, akik egy-egy gyülekezetben osztják
szét a lapot, szedik be az előfizetéseket. Mint minden évben, kifejezi köszönetét a
nyomdának és a kiadónak azért, hogy a lap nemcsak jó, hanem szép és hibátlan is.
14/2007.Kgy. A Közgyűlés az Elnökség javaslatára a Szövetség érdekében kifejtett áldozatos
munkájuk elismeréseként a Szövetség tiszteleti tagjává választja Angyal Gábort, a
Borsodi Területi Szervezet alapító elnökét, Husz Sándort, Szövetségünk alapító tagját, a
most lejáró ciklusban elnökségünk tagját, Farkas Sándort, a Tolnai Területi Szervezet
alapító elnökét, dr. Fazekas Mihályt, a Nagykunsági Területi Szervezet alapító elnökét,
dr. Kolosváry Bálintot, a Budapest-Déli Területi Szervezet alapító tagját és több cikluson
át titkárát, Kovács Pétert, a Szövetség első főtitkárát, Muzsnay Istvánt, a Budapest-Déli
Területi Szervezet alelnökét, aki dr. Cseh Lajos halála utáni nehéz helyzetéből vezette ki a
Területi Szervezetet, dr. Nagy Mihályt, a Tiszántúli Területi Szervezet és Koordinációs
Bizottság alapító elnökét, sok egyházkerületi presbiteri konferencia szervezőjét, akik
eddig Szövetségünk rendes tagjai voltak. Megválasztja továbbá tiszteleti taggá Borbély
János lelkipásztort, aki az Észak-Borsodi Területi Szervezet munkáját hathatósan
támogatta, valamint Kovács Bélát, a Vértesaljai Területi Szervezet korábbi elnökét,
Szövetségünk korábbi tagját. Megköszöni munkájukat és életükre, szolgálatukra és
szeretteikre Isten gazdag áldását kéri.
15/2007.Kgy. A Közgyűlés szeretettel köszönti a területi szervezetek új, vagy ismét
megválasztott tisztségviselőit, küldötteit, életükre Isten gazdag áldását kéri, és kéri őket,
hogy a Szövetség munkáját úgy segítsék tovább vinni, hogy az Isten dicsőségét és
tagjaink lelki épülését szolgálja.
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16/2007.Kgy. A Közgyűlés a Jelölő és Szavazatszedő Bizottság jelentése alapján
határozatilag kimondja, hogy a Közgyűlés a 2007-2010 közötti időszakra
elnökké választotta
dr. Szabó Dánielt,
az elnökség tagjává választotta
Balla Tibort,
dr. Bodnár Ákost,
dr. Judák Endrét,
Mikó Lászlót,
dr. Molnár Pált,
Veres Sándort,
dr. Viczián Miklóst,
dr. Voglné dr. Szatmári Ilonát,
közülük
a Gazdasági Bizottság elnökévé
dr. Viczián Miklóst,
tagjaivá
Almási Gyulát és
Pintér Elemért,
missziói titkárrá
Mikó Lászlót,
presbiterképzési titkárrá
dr. Judák Endrét,
az Etikai Bizottság elnökévé
dr. Hardy Ferenc Gábort,
tagjaivá
Csufor Pétert és
Széll Györgyöt.
_________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2008 március 8-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2008.Kgy. A közgyűlés az elnökség beszámolóját a 2007. évről elfogadja és ahhoz az
alábbi határozatokat fűzi.
2/2008.Kgy. Isten iránti hálával állapítja meg, hogy a Magyarországi Református
Egyházban a presbiterekkel való foglalkozás mind fontosabb lett, és ennek eredményét
egyházunk vezető több fórumon is elismerik. Mindezt a magyar Református Presbiteri
Szövetség nem tekinti a maga érdemének, hanem mindenekelőtt megköszöni Istennek,
hisz ehhez lelkipásztorok, presbiterek, egyháztagok lelkében olyan változásoknak kellett
végbemenniük, amilyet csak Isten tud elvégezni. Ugyanakkor hálát adunk Istennek azért,
hogy a hitünk szerint ránk bízott feladathoz erőt adott, és ezzel az Ő dicsőségét és a
Magyarországi Református Egyház, sőt talán a határon túli magyar református egyházak
javát tudtuk szolgálni. Reméljük, és kérjük Urunkat, hogy ez a munka csak
terebélyesedhessék, és kiterjedhessen olyan területekre is, ahol ezt ma még nem látjuk, de
lehet, hogy csak nincs tudomásunk róla.
3/2008.Kgy. A közgyűlés az előterjesztett munkatervet elfogadja, de felszólítja azokat a
területi szervezeteket, amelyek még munkatervüket nem készítették el, hogy azokat 2008.
március 31-ig készítsék el, és terjesszék az elnökség elé. Az elnökség ennek alapján tegye
közzé a Szövetség esemény naptárát. Ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy annak
ellenére, hogy erre az elnökség a területi szervezeteket időben felkérte, több területi
szervezet olyan időpontra tervezett programokat, amikor a Szövetségnek központi
programjai vannak, mint például a közgyűlés idejére. Felhívja az Elnökséget, hogy a
korábbiakhoz hasonlóan adjon útmutatást a presbitereknek a felsőbb egyházi
tisztségviselők őszi tisztújításához. Felhívja a területi szervezeteket, hogy alkalmaikon
foglalkozzanak az egyházi tisztújítások lelki és gyakorlati kérdéseivel.
4/2008.Kgy. Megállapítja, hogy a bizottságok munkája ugyan javult, de további aktívabb
munkára ösztönzi azokat, mert a munkamegosztás mind fontosabb. Sajnálattal állapítja
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meg a közgyűlés, hogy igen sok helyen egy-egy ember vállán nyugszik minden munka.
Ezért felszólítja az elnökséget is, hogy az elnökségen belül is erősebb legyen a
munkamegosztás, figyelemmel arra, hogy a 2009. évben változás lesz az ügyvezető elnök
személyében. Jelöljön ki az elnökség a református szeretetszolgálattal, a missziói
munkaágakkal kapcsolatot tartó elnökségi tagokat.
5/2008.Kgy. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján elfogadja a Szövetség
2007. évről szóló zárszámadását és egyszerűsített beszámolóját az eredmény-levezetéssel,
amely szerint a Szövetség kiadásai 2007-ben 9 012 209 Ft-ot, bevételei 9 584 308 Ft-ot
tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2007. december 31-én 2 787 537 Ft volt,
amelyből folyószámlán 2 787 307 Ft (ebből lekötve 2 500 000 Ft) és a pénztárban 230 Ft
volt. A készletek értéke 271 540 Ft, így a Szövetség összes forgóeszköze 3 059 077 Ft. A
közgyűlés Isten iránti hálával és a gazdálkodásért felelős személyek iránti köszönettel
állapítja meg, hogy a mi Urunk 2007-re is kirendelte a szükséges anyagiakat a munkához.
6/2008.Kgy. Az előző pontban foglaltak nem teljesültek volna, ha Isten nem indítja meg a
szíveket, és nem részesítik adományban Szövetségünket, hisz ma nincs olyan társadalmi
szervezet, amely ne elsősorban az adományokból élne. Ezért köszöni meg a közgyűlés a
Magyarországi Református Egyház zsinatának a kapott 700 000 Ft támogatást, a
Dunamelléki Egyházkerületnek a 600 000 Ft támogatást, a Fundament Alapítványnak a
459 000 Ft támogatást, az 1 % adójuk a Szövetségnek ajándékozóknak a 136 020 Ft
támogatást és azt a közel 600 000 Ft-ot, amelyet tagjaink, egyházközségek és
egyházmegyék adtak Szövetségünknek.
7/2008.Kgy. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság véleménye és az elnökség erre vonatkozó
előterjesztése alapján elfogadja a Szövetség új Számviteli Politikáját.
8/2008.Kgy. A Szövetség megköszöni a Presbiter felelős szerkesztőjének, dr. Békefy
Lajosnak és a szerkesztőbizottság tagjainak áldozatos munkáját, amelynek nyomán
változatlanul magas színvonalon jelenik meg a Presbiter c. lap. Különösen értékeli ezt
azért, mert a felelős szerkesztő számos más felelősségteljes szolgálatot végez Isten
dicsőségére és Magyarországi Református Egyház javára, miközben egészségét sem
kíméli.
9/2008.Kgy. A közgyűlés a Szövetség 2008. évi költségvetését 12 100 000 Ft kiadási és
ugyanakkor bevételi összeggel állapítja meg, azzal a kikötéssel, hogy az elnökség
törekedjék a nemzetközi konferencia költségeit annak színvonal csökkentése nélkül
mérsékelni. Ugyanakkor felkéri tagjait, az egyházközségeket, az egyházmegyéket és az
egyházkerületeket, hogy ezt a nagy jelentőségű konferenciát anyagilag támogatni
szíveskedjenek, ill. segítsenek olyanok felkutatásában, akik a konferenciát nagyobb
összeggel támogatni tudják.
10/2008.Kgy. Megbízatásuk lejártával megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak és az
ügyvezető elnöknek a munkáját. A Felügyelő Bizottság a korábbinál szélesebb körű
munkája sokat javított a Szövetség tevékenységén. Külön megköszöni dr. Papp Emil
munkáját, aki alapító tagként dolgozik szövetségünkben, először mint jogtanácsos, majd
mint a Számvizsgáló ill. a Felügyelő Bizottság tagja, de egészségi állapota miatt már nem
vállalja a további jelölést. Isten áldását kérjük életére és mielőbbi gyógyulást kívánunk.
Hasonlóképpen megköszöni a közgyűlés Veréb Istvánné munkáját, aki különösen sokat
segített a kettős könyvelésre való átálláskor, de azóta is. Mivel ő sem vállal további
megbízatást, a közgyűlés őt tiszteleti tagsággal tünteti ki.
11/2008.Kgy. A közgyűlés az elnökség jelölése alapján négy évre a Felügyelő Bizottság
elnökének megválasztja Bittó Zoltánt, tagjának Kovács Zoltánt és Tapasztó Szabolcsot.
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Az elnökség által adott indoklás alapján egy évre megválasztja ügyvezető elnöknek dr.
Ritoók Pált. Ugyanakkor főtitkárrá választja dr. Szilágyi Sándort, azzal, hogy 2008-ban
kapcsolódjék be úgy a Szövetség munkájába, hogy legkésőbb 2009. évi közgyűléstől
felelősséggel vigye a főtitkári munkát.
______________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2009 március 7-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
(a határozati javaslatok alapján)
1/2009.Kgy. A közgyűlés az elnökség beszámolóját a 2008. évről elfogadja és ahhoz az
alábbi határozatokat fűzi.
2/2009.Kgy. A közgyűlés Isten iránti hálával állapítja meg, hogy a presbiterekkel való
foglalkozás eredményét egyházunk vezetői elismerték, bár az messze elmaradt
célkitűzéseinktől. Reményét fejezi ki, hogy az ez évtől munkálkodó, újonnan választott
egyházkormányzat, melynek munkájára Urunk gazdag áldását kéri, megérti és támogatja
céljainkat. Hangsúlyozza, hogy a Szövetség munkájához lelkipásztorok, presbiterek,
egyháztagok lelkében olyan változásoknak kellett végbemenniük, amilyet csak Isten tud
elvégezni
3/2009.Kgy. A közgyűlés az előterjesztett munkatervet elfogadja. Ez évben is kéri azokat a
területi szervezeteket, amelyek még munkatervüket nem készítették el, hogy azokat 2009.
március 31-ig készítsék el, és terjesszék az elnökség elé. Az elnökség ennek alapján tegye
közzé a Szövetség 2009. évi eseménynaptárát.
4/2009.Kgy. Megállapítja, hogy a bizottságok munkája sokban javult, de további aktívabb
munkára ösztönzi azokat, mert sok helyen egy-egy ember vállán nyugszik minden munka.
Ezért felszólítja az elnökséget is, hogy az elnökségen belül is erősebb legyen a
munkamegosztás, figyelemmel arra, hogy a 2009. évben várhatóan jelentősen kiszélesedik
együttműködésünk a határon túli testvér-szövetségekkel is.
5/2009.Kgy. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján elfogadja a Szövetség
2008. évről szóló zárszámadását és egyszerűsített éves beszámolóját a mérleggel és az
eredmény-kimutatással, amely szerint a Szövetség kiadásai 2008-ban 11 446 001 Ft-ot,
bevételei 11 135 594 Ft-ot tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2008. december 31-én
2 258 392 Ft volt, amelyből folyószámlán 2 255 309 Ft (ebből lekötve 1 000 000 Ft) és a
pénztárban 3 083 Ft volt. A készletek értéke 407 820 Ft, így a Szövetség összes
forgóeszköze 2 666 212 Ft. A közgyűlés megállapítja, hogy a kiadások és bevételek
különbsége a készpénzvagyon csökkenését okozta, ami főként az irodaszerek és a
bankköltségek drágulása, valamint a nemzetközi konferencia kiadásai miatt következett
be. Isten iránti hálával és a gazdálkodásért felelős személyek iránti köszönettel állapítja
meg, hogy a mi Urunk 2008-ra is kirendelte a szükséges anyagiakat a munkához.
6/2009.Kgy. Az előző pontban foglaltak nem teljesültek volna, ha Isten nem indítja meg a
szíveket, és nem részesítik adományban Szövetségünket, hisz ma nincs olyan társadalmi
szervezet, amely ne elsősorban az adományokból élne. Ezért köszöni meg a közgyűlés a
Magyarországi Református Egyház Zsinatának a kapott 600 000 Ft támogatást, a
Dunamelléki Református Egyházkerületnek a 600 000 Ft támogatást, a Fundament
Alapítványnak a 456 492 Ft, Hajdú Ildikónak a 100 000 Ft, Kohán Józsefnek a 100 000
Ft, Kovács Zoltánnak a 100 000 Ft, a Bp.-Budahegyvidéki Református Egyházközségnek
a 30 000 Ft támogatást, dr. Viczián Miklósnak a 25 000 Ft támogatást, az szja 1 %-ot a
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Szövetségnek ajándékozóknak a 143 834 Ft támogatást és azt a további mintegy 164 000
Ft-ot, amelyet tagjaink, egyházközségek és egyházmegyék adtak Szövetségünknek.
7/2009.Kgy. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság véleménye és az elnökség erre vonatkozó
előterjesztése alapján elfogadja a Szövetség Számviteli Politikájának módosítását, amelyre
a Presbiter c. lap előfizetési díjairól történő, a Szövetséget terhelő számlaadási
kötelezettség és az utazási költségek elszámolásának szigorítása miatt van szükség.
8/2009.Kgy. A Szövetség megköszöni a Presbiter felelős szerkesztőjének, dr. Békefy
Lajosnak és hitvesének, valamint a szerkesztőbizottság tagjainak áldozatos munkáját,
amelynek nyomán változatlanul magas színvonalon jelenik meg a Presbiter c. lap.
Különösen értékeli ezt azért, mert a felelős szerkesztő számos más felelősségteljes
szolgálatot végez Isten dicsőségére és Magyarországi Református Egyház javára.
Ugyanakkor a lap terjedelmének megnövekedésével járó munkatöbbletet vállalva,
magáénak is fogadta az elnökség azon törekvését, hogy lapunkban helyet adjon a határon
túli testvér-szervezeteknek ahhoz, hogy hírt adjanak magukról. Ezzel kapcsolatban, a
közgyűlés jóváhagyja az elnökség azon döntését, hogy a megnövelt terjedelem és az
emelkedő költségek miatt az éves előfizetési díjat 1800 Ft-ban állapította meg.
9/2009.Kgy. A közgyűlés jóváhagyja a jogtanácsos előterjesztését a Szövetség
Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításairól, amelyeket a
Szövetség szervezetének fejlődése tett szükségessé és azokat a Szövetség minden tagjára
nézve kötelező érvénnyel elfogadja. A Szövetség mindent megtesz azért, hogy az ifjúsági
bizottság működésének feltételei megteremtődjenek és az ismét megjelenjen az
alapszabályban.
10/2009.Kgy. A közgyűlés a Szövetség 2009. évi költségvetését 10 380 000 Ft kiadási és
ugyanakkora bevételi összeggel állapítja meg, azzal a kikötéssel, hogy az elnökség
törekedjék az országos konferencia költségeit annak színvonal-csökkentése nélkül
mérsékelni. Ugyanakkor felkéri tagjait, az egyházközségeket, az egyházmegyéket és az
egyházkerületeket, hogy ezt a nagy jelentőségű konferenciát anyagilag támogatni
szíveskedjenek, ill. segítsenek olyanok felkutatásában, akik a konferenciát nagyobb
összeggel támogatni tudják.
11/2009.Kgy. A közgyűlés Isten iránti mély hálával emlékezik azokról a testvéreinkről, akik
az elmúlt évben távoztak a minden élők útján. Így hálát ad Balla Tibor tb. elnök, dr. Lévay
Botond, a debreceni területi szervezet elnöke, dr. Papp Emil, alapító tagunk életéért és
szolgálataiért.
12/2009.Kgy. A közgyűlés megköszöni dr. Ritoók Pál ügyvezető elnökünk áldozatos
munkáját és azt, hogy a múlt évben, megromlott egészségi állapota ellenére vállalta
mandátumának egy évvel való meghosszabbítását és örömmel üdvözli beválasztását a
konkrét funkció nélküli elnökségi tagok sorába. Kéri Urunkat, hogy adjon erőt neki ahhoz,
hogy a Szövetség továbbra is igénybe vehesse sokrétű tudását, tapasztalatait a Szövetség
munkájának irányításában.
_________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2010 március 13-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2010.Kgy.: A Közgyűlés az elnökség 2009. évi beszámolóját, az annak keretében
előterjesztett munkatervet és eseménynaptárat elfogadja, abban az előzetesen elfogadott
irányelvek megvalósítását látja és ahhoz a következő határozatokat fűzi:

39

2/2010.Kgy.: A Közgyűlés Isten iránti hálával és örömmel nyugtázza, hogy a területi
szervezetek jelentős részétől beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések
és az idei munkatervek, de szükségesnek tartja, hogy a még kidolgozás alatt álló területi
munkatervek is mielőbb elkészüljenek. Felhatalmazza az elnökséget, hogy azokat
pótlólag csatolja az elnökségi beszámoló mellékleteihez, és azokkal kapcsolatos
észrevételeit közvetlenül küldje meg a területi szervezeteknek.
3/2010.Kgy.: A Közgyűlés elfogadja az elnökség javaslatát a Szövetség közhasznúvá
minősítésének bejegyeztetésére és ezzel kapcsolatban dr. Voglné dr. Szathmári Ilona
jogtanácsos előterjesztése alapján elfogadja az alapszabály valamint a szervezeti- és
működési szabályzat módosításait. A Közgyűlés elfogadja továbbá a számviteli politika
módosítását. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy amennyiben a Fővárosi
Bíróság az alapszabály további módosítását kéri, az elnökség a szükséges módosítást
megtegye.
4/2010.Kgy.: A Közgyűlés köszönettel elfogadja a felügyelő bizottság jelentését és a
gazdasági bizottság előterjesztett anyagai alapján a Szövetség 2009. évi zárszámadását,
2010. évi költségvetését valamint a számviteli politika módosítását jóváhagyja. Az
utóbbi módosítás folyományaként úgy határoz, hogy akik eddig a Szövetség
munkatársai közül közcélú juttatásban részesültek, a folyó évtől egyéb szerződéses
munkadíj ill. tiszteletdíj formájában, változatlan nettó összegben részesüljenek
juttatásban.
5/2010.Kgy.: A Közgyűlés hálás szívvel köszöni elsősorban Urának, másodsorban tagdíjat
fizető tagjainak, a Presbiter előfizetőinek, az adományozóknak, a Dunamelléki
Református Egyházkerület elnökségének, a Zsinat elnökségének, a Nemzeti Civil
Alapprogram kuratóriumának, a holland Fundament Alapítványnak, az adójuk 1%-át
felajánló testvéreinknek, hogy mind a múlt évi zárószámadás pozitív mérlege, mind az
idei költségvetés jó reménységgel tölti el tagjait a Szövetség gazdálkodását illetően.
6/2010.Kgy.: A Közgyűlés elfogadja az elnökségnek a 17. Nemzetközi Presbiteri Konferencia
rendezésére vonatkozó javaslatait a helyszín és az időpont vonatkozásában azzal, hogy
felhatalmazza az elnökséget a konkrét program, a meghívások és az egyéb
adminisztratív intézkedések megtervezésére és megvalósítására.
7/2010.Kgy.: A Közgyűlés hálát ad a Szövetség elmúlt 20 évéért és azokért a szolgálatokért,
amelyeket Urunk megengedett elvégezni a presbiterek és Egyházunk irányában.
Elfogadja az elnökség javaslatát a Szövetség fennállásának 20. évfordulójára tervezett
hálaadó templomi ünnepélyre vonatkozólag és megbízza az ünnepség részletes
programjának megtervezésével és megvalósításával.
8/2010.Kgy.: A Közgyűlés Isten iránti hálaadással és első elnöke iránti megbecsüléssel
regisztrálja dr. Ritoók Zsigmond Bolyai-díjjal való kitüntetését.
9/2010.Kgy.: A Közgyűlés egyetértőleg bíztatja az elnökséget, hogy folytassa és erősítse a
határon túli magyar és nem magyar nyelvű református (presbiteriánus) egyházakkal,
különösen azok presbitereivel való kapcsolatot. Továbbra is segítse a magyar nyelvű,
határon túli egyházkerületekben a presbiterképzés megindulását és végzését.
10/2010.Kgy.: A Közgyűlés bíztatja a területi szervezeteket, hogy a Kálvin-évek alkalmából
továbbra is tanulmányozzák Kálvin életét és tanításait előadások formájában a
presbiterképzés és csendesnapok keretében, különös tekintettel a gyülekezetek
mindennapi életére.
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11/2010.Kgy.: A Közgyűlés megköszöni a „Presbiter” szerkesztő bizottságának áldozatos
munkáját, élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős szerkesztővel, aki 2009-ben is magas
színvonalon tartotta és megnövelt terjedelemmel szerkesztette a lapot, és kéri, hogy
munkáját hitvesével együtt hasonló színvonalon továbbra is végezze.
12/2010.Kgy.: A Közgyűlés megállapítja, hogy a romló gazdasági helyzet miatt, ami
leginkább a kommunikációs és utazási költségek folyamatos emelkedésében nyilvánul
meg, jóváhagyja az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2010. évre
1700 Ft/év-ben állapítja meg, azzal, hogy aki megteheti, ezen felül adományaival
támogassa a Szövetség munkáját. A „Presbiter” c. lap előfizetési díját változatlanul
1800 Ft/év összegben állapítja meg.
13/2010.Kgy.: A Közgyűlés köszönetet mond presbiterképzési titkára munkájáért, amellyel
országos viszonylatban terjeszti az Északpesti Területi Szervezetben kidolgozott
kiscsoportos modell pozitív tapasztalatait.
14/2010.Kgy.: Az elnökség megköszöni Váczi Gábor szövetségi titkár egész évi áldozatos
munkáját és különösen azt, hogy javaslatai alapján a „Presbiter” nyomda- és
postaköltségeiben jelentős megtakarítást értünk el.
15/2010.Kgy.: A Közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy keressen új tagot az Etikai
Bizottság részére és hatalmazza fel a Bizottság munkájában való részvételre mindaddig,
amíg a következő évi közgyűlésen megtörténik az új bizottsági tag hivatalos
megválasztása.
___________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2010. május 29-i rendkívüli közgyűlésének
HATÁROZATA
16/2010.Kgy.: A Közgyűlés a Szövetség közhasznúvá minősíttetése céljából a Fővárosi
Bíróság 14.Pk.64.309/1990/26 sz., 2010. április 20-án kelt közhasznúsági végzése
alapján egyhangúlag elfogadja az alapszabály módosítását.
____________________________

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2011 március 26-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2011. Kgy: A Közgyűlés az elnökség 2010. évi beszámolóját és az annak keretében
előterjesztett 2011. évi munkatervet elfogadja, abban az Alapszabályban rögzített
irányelvek megvalósítását látja.
2/2011. Kgy: A közgyűlés – a Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján – elfogadja a
Szövetség 2010. évről szóló közhasznúsági jelentését.
3/2011. Kgy: A Közgyűlés köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a
könyvelést végző szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját. A közgyűlés a
Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja a
Szövetség 2010. évről szóló zárszámadását a mérleggel és az eredmény-kimutatással,
amely szerint a Szövetség kiadásai 2010-ben 11 532 643 Ft-ot, bevételei 11 594 004 Ft-ot
tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2010. december 31-én 3 689 903 Ft volt,
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amelyből folyószámlán 3 426 610 Ft (ebből lekötve 3 127 000 Ft) és a pénztárban 263 293
Ft volt. A készletek értéke 385 350 Ft, így a Szövetség összes forgóeszköze 4 075 253 Ft.
4/2011. Kgy: A Közgyűlés hálás szívvel köszöni elsősorban Urának, másodsorban tagdíjat
fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az adományozóknak, a Dunamelléki
Református Egyházkerület elnökségének, a Zsinat elnökségének, a Nemzeti Civil
Alapprogram kuratóriumának, a Barankovics István Alapítványnak, az adójuk 1%-át
felajánló testvéreinknek, hogy mind a múlt évi zárószámadás mérlege, mind az idei
költségvetés jó reménységgel tölti el tagjait a Szövetség gazdálkodását illetően.
5/2011. Kgy: A Közgyűlés reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve Szövetségünk
jövőjére, jóváhagyja 2011. évi költségvetését 11 497 000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi
összeggel.
6/2011. Kgy: A Közgyűlés jóváhagyja a jogtanácsos előterjesztését a Szövetség Szervezeti
és Működési Szabályzatának a közhasznúság következtében az Alapszabályban korábban
végrehajtott módosítások követésére szolgáló módosításait a közzétett változat szerint.
7/2011. Kgy: A Közgyűlés jóváhagyja a Gazdasági Bizottság javaslatát a közhasznú
szervezetté alakulással kapcsolatban beterjesztett módosításokra a Szövetség Számviteli
Politikájában a közzétett változat és annak indoklása szerint.
8/2011. Kgy: A Közgyűlés Isten iránti hálával és örömmel veszi tudomásul, hogy a területi
szervezetektől zömében beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések és az
idei munkatervek. Felhatalmazza az elnökséget, hogy azokon a területeken, ahol a munka
nem az óhajtott intenzitással vagy területi szervezet működése nélkül folyik, vegye fel a
kapcsolatot az érintett egyházmegye elnökségével és kérje azok segítségét, illetve ajánlja
fel tagjainak a segítségét bibliaiskolák, presbiterképző tanfolyamok, presbiteri csendes
napok szervezéséhez.
9/2011.Kgy: A Közgyűlés Isten iránti hálával megerősíti a Tatai Területi Szervezet
megalakulását és munkájához Istentől erőt, kitartást és a Szentlélek segítségét kéri.
10/2011. Kgy: A Közgyűlés jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolót a Debrecenben
június 17-20. között megrendezett 17. Nemzetközi (Kárpát-medencei) Konferenciáról.
11/2011. Kgy: A Közgyűlés jóváhagyja az elnökségnek a 12. Országos Presbiteri
Konferencia rendezésére vonatkozó javaslatait a helyszín és az időpont vonatkozásában
azzal, hogy felhatalmazza az elnökséget a konkrét program, a meghívások és az egyéb
adminisztratív intézkedések megtervezésére és megvalósítására.
12/2011.Kgy: A Közgyűlés jóváhagyólag veszi tudomásul az elnök és a főtitkár
beszámolóját a lengyelországi reformátusoknál tett látogatásukról és bízik a kapcsolat
gyümölcsöző fejlődésében.
13/2011.Kgy: A Közgyűlés jóváhagyólag és Isten iránti hálával nyugtázza a Szövetség 20
éves jubileumának megünneplését nyilvános elnökségi ülés keretében és kifejezi
reménységét további áldásokra nézve a Szövetség munkájában.
14/2011.Kgy: A Közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy Szövetségünk a Fővárosi
Bíróság 14.Pk.64.309/1990/27. sz. határozatával 2010. június 26-án közhasznú szervezetté
minősült. Köszöni ezzel kapcsolatosan jogtanácsosunk és az elnökség többi tagjának
fáradozását.
15/2011.Kgy: A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az elnökség és a területi
szervezetek a Generális Konvent „Reformátusok a kegyelem trónusánál” c. kiadványához,
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amely az istentiszteleti liturgia megújításával foglalkozik, elküldték illetékes helyre
észrevételeiket és javaslataikat.
16/2011.Kgy.: A Közgyűlés megköszöni a PRESBITER szerkesztő bizottságának és
különösen Dr. PhD. Békefy Lajos felelős szerkesztőnek áldozatos munkáját, aki 2010-ben
is magas színvonalon szerkesztette a lapot, és kéri, hogy munkáját hitvesével együtt
hasonló színvonalon továbbra is végezze. A felelős szerkesztőt a lap fennállásának 20.
évfordulója alkalmából díszoklevéllel tünteti ki és felhatalmazza, hogy a folyóirat XX.
évfolyamát jubileumi évfolyammá nyilvánítsa.
17/2011.Kgy: A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul dr. Jeney Andrásnak, a Zempléni
Területi Szervezet elnökének lemondását és eddigi szolgálata iránti háláját díszoklevél
átadásával és tiszteletbeli tagunkká választásával kívánja kifejezni.
18/2011. Kgy: A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul Mikó László missziói titkár
lemondását. Eddigi szolgálata iránti háláját díszoklevél átadásával és tiszteletbeli tagunkká
választásával kívánja kifejezni.
19/2011. Kgy: A közgyűlés a PRESBITER folyóirat szerkesztő bizottságában 2000. és
2011. között végzett áldozatos munkája elismeréseként jóváhagyja Pintér Mihály
tiszteletbeli taggá való megválasztását és díszoklevéllel való kitüntetését. A közgyűlés – a
felelős szerkesztő javaslata alapján –- jóváhagyja a szerkesztő bizottság alábbi alapító
tagjai áldozatos szolgálatának elismeréseként díszoklevél átadását:
Dr. Ritoók Zsigmond
Kövespataki László
Dr. Papp Vilmos
20/2011. Kgy: A Közgyűlés jóváhagyólag és Isten iránti hálával veszi tudomásul, hogy a
Szövetség tagjai anyagi segítséget nyújtottak árvízkárosult tagtársaiknak és megköszöni a
szövetségi titkárnak a segélyek közvetítésében kifejtett munkáját.
21/2011. Kgy: A Közgyűlés felhívja a területi szervezetek és minden tagtárs figyelmét arra,
hogy ez év őszén presbiterválasztásokra kerül sor minden egyházközségben és kéri, hogy
erre, valamint az ennek során követendő elvi és gyakorlati szabályokra hívják fel
presbitertársaik figyelmét. A Közgyűlés ajánlja, hogy a gyülekezetek szerezzék be a
presbiterválasztásról szóló képzési füzetet.
22/2011. Kgy.: A Közgyűlés megállapítja, hogy a Közgyűlés időpontjában az országos
elnökség (a Felügyelő Bizottságot és a főtitkárt kivéve) mandátuma lejárt. A Közgyűlés az
új elnökségi tagok választásának előkészítése érdekében a jelölő bizottság elnökének ill.
tagjainak megválasztja a következőket:
Elnök:

dr. Tóth János, a Békési Területi Szervezet elnöke

Tagok: Bogáth István, a Tatai Területi Szervezet elnöke
Berkes József, a Délpesti Területi Szervezet elnöke,
Csikai Sándor, az Észak-Borsodi Területi Szervezet elnöke,
dr. Nemes Gábor, a Csongrádi Területi Szervezet elnöke.
23/2011. Kgy: A Közgyűlés jóváhagyja az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági
díjat a 2011. évre változatlanul 1700 Ft/év-ben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak
közül megteheti, ezen felül adományaival támogassa a Szövetség munkáját. A
PRESBITER c. lap belföldi előfizetési díját változatlanul 1800 Ft/év összegben állapítja
meg.
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24/2011. Kgy: A közgyűlés Isten iránti hálával emlékezik meg dr. Ritoók Pál, a Szövetség
főtitkára, majd ügyvezető elnöke életéről, aki megbecsült világi foglalkozása mellett
gyülekezete presbitereként, majd főgondnokaként, a MRE Zsinat világi jegyzőjeként, a
Budapest-Északi Egyházmegye vagyonkezelő bizottsága elnökeként is alázattal és
szerényen szolgálta gyülekezetét, kárpát-medencei református népünket és mindebben
Krisztus egyházát.
25/2011. Kgy: A közgyűlés elfogadva a tárgysorozat módosítását, meghallgatta a
megválasztott jelölőbizottság javaslatát az országos elnökség megválasztandó tagjaira és
úgy döntött, hogy a választást a jelen közgyűlésen megejti.
26/2011. Kgy: A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a Szövetség elnökségét a
következő 4 esztendőre az alábbiak szerint:
Összes leadott szavazat: 66
Elnök: Dr. h.c. Szabó Dániel
65 szavazat
Elnökségi tagok: dr. Bodnár Ákos
65 szavazat
dr. Nagy Mihály
66 szavazat
Veres Sándor
64 szavazat
Gazdasági Bizottság:
Elnök: dr. Székely István
66 szavazat
Tagok: Almási Gyula
65 szavazat
Pintér Elemér
66 szavazat
Etikai Bizottság:
Elnök: dr. Hardy F. Gábor
66 szavazat
Tagok: dr. Petneházi Zsigmond
66 szavazat
Széll György
64 szavazat
Jogtanácsos: dr. Voglné dr. Szathmári Ilona 65 szavazat
Missziói titkár: dr. Viczián Miklós
66 szavazat
Presbiterképzési titkár: dr. Judák Endre
66 szavazat
A Közgyűlés a megválasztott vezetőség életére és szolgálatára Isten gazdag áldását
kívánja.
_______________________

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2012 március 10-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
A Közgyűlés
1/2012. Kgy.: az elnökség 2011. évi beszámolóját és az annak keretében előterjesztett 2012.
évi munkatervet elfogadja és abban az Alapszabályban rögzített irányelvek
megvalósítását látja;
2/2012. Kgy.: a Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján elfogadja a Szövetség 2011.
évről szóló közhasznúsági jelentését;
3/2012. Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző
szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját. A közgyűlés a Gazdasági
Bizottság előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja a Szövetség
2011. évről szóló zárszámadását a mérleggel és az eredmény-kimutatással, amely
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szerint a Szövetség kiadásai 2011-ben 13 481 337 Ft-ot, bevételei 12 975 513 Ft-ot
tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2011. december 31-én 3 867 883 Ft volt,
amelyből folyószámlán 3 690 204 Ft (ebből lekötve 2 900 000 Ft) és a pénztárban
177 679 Ft volt. A készletek értéke 370 040 Ft, így a Szövetség összes forgóeszköze
4 207 953 Ft;
4/2012. Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az
adományozóknak, nevezetesen Szövetségünk azon 407 tagjának, akik összesen
1 636 744 Ft összeggel támogatták tagdíjukon felül Szövetségünk munkáját.
Ugyancsak köszönetet mond a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak
1 000 000 Ft, a Zsinatnak 275 000 Ft, a Dunamelléki Református Egyházkerületnek
600 000 Ft, a hollandiai Fundament Alapítványnak 980 411 Ft, az Info Kft.-nek
500 000 Ft, a Takarékbanknak 250 000 Ft, az Editron Bt.-nek 200 000 Ft, a P.M.R.
Kft.-nek 100 000 Ft, a Satrax Kft.-nek 100 000 Ft összegű támogatásáért, végül
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták Szövetségünket összesen 84 133 Ft
összeggel. Felhívja az elnökséget, hogy az idei évben tartalékaink kímélése
érdekében kellő körültekintéssel és takarékosan gazdálkodjék;
5/2012. Kgy.: reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve Szövetségünk jövőjére,
jóváhagyja 2012. évi költségvetését 14 700 000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi
összeggel;
6/2012. Kgy.: jóváhagyja a jogtanácsos előterjesztését a Szövetség Alapszabályának,
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait a közzétett változat
szerint. Elfogadja különösen, hogy a módosítások szerint a Szövetség
tisztségviselőinek mandátuma ismét 6 év legyen, valamint a tisztségviselők javasolt
helyettesítési rendjét és azt, hogy az etikai bizottság elnöke legyen az elnökségnek is
tagja. Felhatalmazza az elnökséget, hogy a módosított Alapszabályt terjessze fel az
illetékes bírósághoz;
7/2012. Kgy.: jóváhagyja a Gazdasági Bizottság javaslatát a Szövetség Számviteli
Politikájának módosítására a közzétett változat és annak indoklása szerint;
8/2012. Kgy.: Isten iránti hálával és örömmel veszi tudomásul, hogy a területi
szervezetektől zömében beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések
és esetenként az idei munkatervek is. Felhatalmazza az elnökséget, hogy azokon a
területeken, ahol a munka nem az óhajtott intenzitással vagy területi szervezet
működése nélkül folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett egyházmegye
elnökségével és kérje azok segítségét, illetve ajánlja fel területi szervezetének a
közreműködését bibliaiskolák, presbiterképző tanfolyamok, presbiteri csendes napok
szervezéséhez;
9/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökségnek a 18. Nemzetközi (Kárpát-medencei) Presbiteri
Konferencia (Karcag, június 21-24.) és a 33. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferencia (Budapest, március 31.) rendezésére vonatkozó javaslatait a helyszín és
az időpont vonatkozásában azzal, hogy felhatalmazza az elnökséget a konkrét
program, a meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések megtervezésére és
megvalósítására;
10/2012.Kgy.: a jubileumi, XX. évfolyam befejezése alkalmából megköszöni elsősorban
Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának az elvégzett
áldozatos munkát, élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős szerkesztővel és Heckmann
Tamás tördelő szerkesztővel, akik a lap 20 évfolyamán keresztül magas színvonalon
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szerkesztették a lapot, kiváltva az olvasók háláját és elismerését. Kéri a Szerkesztő
Bizottságot, hogy munkáját hasonló színvonalon továbbra is végezze;
11/2012. Kgy.: megköszöni Istennek és dr. Judák Endre presbiterképzési titkárnak a
Presbiteri Füzetek II/4. és II/5. kötetével, valamint a Presbiteri Kézikönyvvel
kapcsolatos szerkesztői és terjesztői szolgálatát, valamint közreműködését abban,
hogy létrejött a presbiterképzési anyagok hozzáférését megkönnyítő új
www.presbiterkepzes.hu honlap. A további munkához mind neki, mind a Bizottság
tagjainak sok erőt és Urunk áldását kéri.
12/2012. Kgy.: felhívja a területi szervezetek és minden tagunk figyelmét arra, hogy ez év
elején új összetételű presbitériumok léptek szolgálatba és ezzel kapcsolatban adjanak
meg minden segítséget az újonnan választott presbitereknek beilleszkedésük, hitük
és ismereteik mélyítése, valamint gyülekezeti szolgálatuk végzése terén;
13/2012. Kgy.: megállapítja, hogy a Közgyűlés időpontjában a Felügyelő Bizottság és a
főtitkár mandátuma lejárt. Megköszöni az elmúlt 4 évben végzett szolgálataikat. A
jelölő bizottság javaslata alapján titkos választásra került sor, amelynek során a
Közgyűlésen a következő eredmények születtek:
Felügyelő Bizottság elnöki tisztére:
Bittó Zoltán
59 szavazat,
Felügyelő Bizottság tagjainak tisztére: Kovács Zoltán
59 szavazat,
Tapasztó Szabolcs
59 szavazat,
Főtitkári tisztre:
dr. Szilágyi Sándor
58 szavazat.
A megválasztott tisztségviselők életére és szolgálatára a Szentlélek áldó vezetését
kívánja;
14/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2012.
évre 2000 Ft/év-ben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak közül megteheti, ezen
felül adományaival továbbra is támogassa a Szövetség munkáját. A PRESBITER c.
lap előfizetési díját 2100 Ft/év összegben állapítja meg;
15/2012. Kgy.: Isten iránti hálával emlékezik Sólyom Gábor, a Délpesti Területi Szervezet
titkára, valamint Megyaszai Imre, a Budapest-Déli Területi Szervezet elnöke
életéről, hűséges szolgálatáról és szeretteire Isten vigasztaló kegyelmét kéri.
16/2012. Kgy.: felhívja az elnökséget, hogy készítsen összehasonlítást a közhasznú jelleg
megőrzésének előnyeiről és hátrányairól, és ennek eredményét tegye közzé a
Presbiter c. lapban.
17/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökség javaslatát arra, hogy Mikó László testvérünket
tiszteletbeli elnökségi tag címmel tüntesse ki.
18/2012. Kgy.: Isten iránti hálával emlékezik meg Ventura Eduárdné testvérünk 1993.
októbere óta végzett pénzügyi-gazdasági-adminisztrációs munkájáról. Amikor
gondos, lelkiismeretes, kiváló és áldozatos szolgálatát, valamint a Közgyűlés külön
köszönetét jegyzőkönyvünkben megörökítjük, akkor egyidejűleg Ventura Eduárdné
testvérünket Szövetségünk tiszteletbeli tagjának megválasztjuk. A közgyűlés
Testvérünk iránti háláját díszoklevél átadásával kívánja kifejezni.
___________________________
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2012. június 23-i rendkívüli közgyűlésének
HATÁROZATA
19/2012. Kgy.: A Közgyűlés a Szövetség közhasznú minősítésének megtartása céljából a
Fővárosi Törvényszék 14.Pk.64.309/1990/34. sz., 2012. május 21-én kelt hiánypótlási
végzése alapján egyhangúlag elfogadja az alapszabály módosítását.
____________________________

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2013 március 9-én tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
A Közgyűlés
1/2013.Kgy.: az elnökség 2012. évi beszámolóját és az annak keretében előterjesztett 2013.
évi munkatervet elfogadja és az Alapszabályban rögzített irányelvek megvalósítását
látja, kéri Urunk további áldott segítségét és felhívja az elnökséget és a területi
szervezeteket a munkatervben foglaltak teljesítésére;
2/2013.Kgy.: Isten iránti hálával és örömmel veszi tudomásul, hogy a területi szervezetek
többségétől beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések és esetenként
az idei munkatervek is. Felhatalmazza az elnökséget, hogy azokon a területeken,
ahol a munka nem az óhajtott intenzitással folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett
egyházmegye elnökségével és kérje azok segítségét, illetve ajánlja fel területi
szervezetének a közreműködését;
3/2013.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a 2012. június 21-24. között Karcagon
megrendezett 18. Nemzetközi (Kárpátmedencei) Presbiteri Konferenciáról szóló
beszámolót, hálát ad Istennek érte és köszönetét fejezi ki nt. Szabó József esperes
úrnak hathatós segítségéért, valamint Szentesi Lajos egyházközségi főgondnok úrnak
a konferencia kiváló előkészítéséért; a konferencia tanulságait – amelyek
megjelentek a „Presbiter” XXI/6. és XXII/1. számaiban, valamint honlapunkon –
minden református gyülekezeti tag figyelmébe ajánlja;
4/2013.Kgy.: örömmel üdvözli és megerősíti a Szatmári Területi Szervezet megalakulását; a
megválasztott elnökség tagjainak, Tóth Zoltán elnöknek, Szathmári Lajos alelnöknek
és Görög Demeterné titkárnak életére, szolgálataira Isten áldását kéri és kívánja,
továbbá köszönetét fejezi ki nagytiszteletű Bartha Gyula esperes úrnak az ehhez
nyújtott segítségéért;
5/2013.Kgy.: köszönti a területi tisztújításokon újraválasztott vagy megválasztott elnökséget
és közgyűlési küldötteket és életükre, további szolgálataikra Urunk áldását kéri és
kívánja;
6/2013.Kgy.: jóváhagyja az elnökségnek a 13. Országos Presbiteri Konferencia (Tahi,
szeptember 5-8.) és a 33. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferencia
(Kecskemét, március 23.) rendezésére vonatkozó javaslatait a helyszín és az időpont
vonatkozásában azzal, hogy felhatalmazza az elnökséget a konkrét program, a
meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések megtervezésére és
megvalósítására;
7/2013.Kgy.: jóváhagyja az elnökség javaslatát a felsőfokú népfőiskolai presbiterképzés
végzett hallgatóinak összehívására és gyülekezeti szolgálataik támogatására;
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8/2013.Kgy.: elrendeli munkacsoport létrehozását elnökségi tagok és jogászok részvételével
a közhasznúságunkat alátámasztására alkalmas világi jogszabályok keresése ill. azok
beillesztése céljából az Alapszabály következő változatába;
9/2013.Kgy.: megbízza az elnökséget, hogy a következő közgyűlésre jelöljön új tagokat a
Gazdasági Bizottságba a Dunántúli és a Tiszántúli Református Egyházkerületek
területén élő tagjainkból, hogy azok a következő közgyűlésen megválaszthatók
legyenek;
10/2013.Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző
szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját. A közgyűlés a Gazdasági
Bizottság előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja a Szövetség
2012. évről szóló zárszámadását a mérleggel és az eredmény-kimutatással, amely
szerint a Szövetség kiadásai 2012-ben 14.640.303 Ft-ot, bevételei 14.016.620 Ft-ot
tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2012. december 31-én 2.406.198 Ft volt,
amelyből folyószámlán 2.277.563 Ft (ebből lekötve 2.000.000 Ft) és a pénztárban
128.635 Ft volt. A készletek értéke 490.230 Ft, így a Szövetség összes forgóeszköze
2.896.428 Ft;
11/2013.Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az
adományozóknak, nevezetesen Szövetségünk azon 327 tagjának, akik összesen
1.223.961 Ft összeggel támogatták tagdíjukon felül Szövetségünk munkáját.
Ugyancsak köszönetet mond a Zsinatnak 275 000 Ft, a Dunamelléki Református
Egyházkerületnek 100 000 Ft, a hollandiai Fundament alapítványnak 503.918 Ft, az
Info Kft.-nek 500.000 Ft, a Magyar Takarékszövetkezeti Banknak 500.000 Ft, az
Alcufer Kft.-nek 400.000 Ft, a P.M.R. Kft.-nek 250.000 Ft, a Satrax Kft.-nek
150.000 Ft összegű támogatásáért, végül mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták Szövetségünket összesen 52.901 Ft összeggel. Felhívja az elnökséget,
hogy az idei évben tartalékaink kímélése érdekében kellő körültekintéssel és
takarékosan gazdálkodjék, valamint felkéri a területi szervezetek elnökségét, hogy
keressék meg a területükön található vállalkozásokat, hogy támogassák anyagilag
közhasznú szövetségünk tevékenységét;
12/2013.Kgy.: jóváhagyja az elnökség kezdeményezését havi 62 500 Ft összegű
(közterhekkel együtt) elnöki tiszteletdíj megállapítására és elrendeli annak
figyelembe vételét az éves költségvetésekben;
13/2013.Kgy.: jóváhagyja az elnökség javaslatát, amely szerint a Szövetség két
alkalmazottjának tevékenysége alapvetően az alaptevékenységhez kapcsolódik és így
jogosultak utazási és étkezési költségtérítésre;
14/2013.Kgy.: reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve Szövetségünk jövőjére,
jóváhagyja 2013. évi költségvetését az előző két határozat figyelembevételével,
15.360.000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi összeggel;
15/2013.Kgy.: jóváhagyja a Gazdasági Bizottság javaslatát a Szövetség Számviteli
Politikájának módosítására a közzétett változat és annak indoklása szerint;
16/2013.Kgy.: jóváhagyja az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2013.
évre változatlanul 2000 Ft/évben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak közül
megteheti, ezen felül adományaival továbbra is támogassa a Szövetség munkáját. A
PRESBITER c. lap előfizetési díját belföldre változatlanul 2100 Ft/év összegben
állapítja meg, míg a külföldi előfizetési díjakat Európában 4200 Ft/év, tengeren túlra
4800 Ft/év összegre emeli;
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17/2013.Kgy.: jóváhagyja a 2012. évi missziói beszámolót és a 2013. évi missziói
munkatervet, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és
az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
18/2013.Kgy.: jóváhagyja a presbiterképzés 2012. évi beszámolóját és a 2013. évre
vonatkozó munkatervét, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi
szervezeteket és az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
19/2013.Kgy.: a XXI. évfolyam befejezése alkalmából megköszöni elsősorban Urának,
másodsorban a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának az elvégzett áldozatos
munkát, élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős szerkesztővel és Heckmann Tamás
tördelő szerkesztővel és kéri a Szerkesztő Bizottságot, hogy munkáját hasonló
színvonalon továbbra is végezze. Méltányolva dr. Papp Vilmos nagytiszteletű úr
sokrétű és kiterjedt egyháztörténeti ismeretet, továbbá gyakorlati tapasztalatot
magába sűrítő cikkeit, Szövetségünk őt tiszteletbeli tagjává választja.
___________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2014 március 8-án tartott közgyűlésének
HATÁROZATAI
A közgyűlés Isten iránti hálával
1/2014.Kgy.: elfogadja az elnökség 2013. évi beszámolóját és az annak keretében
előterjesztett 2014. évi munkatervet;
2/2014.Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző
szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját, továbbá a Gazdasági Bizottság
előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja a Szövetség 2013. évről
szóló zárószámadását a mérleggel, a közhasznúsági melléklettel és az eredménykimutatással, amely szerint a Szövetség kiadásai 2013-ban 14 738 048 Ft-ot, bevételei
16 611 403 Ft-ot tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2013. december 31-én
4 259 206 Ft volt, amelyből folyószámlán 4 066 031 Ft (ebből lekötve 3 500 000 Ft) és
a pénztárban 193 175 Ft volt. A készletek értéke 1 038 330 Ft, így a Szövetség összes
forgóeszköze 5 297 536 Ft;
3/2014.Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az
adományozóknak, nevezetesen Szövetségünk azon 402 tagjának, akik összesen
1 370 541 Ft összeggel támogatták tagdíjukon felül Szövetségünk munkáját.
Ugyancsak köszönetet mond a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 270 000
Ft, a Dunántúli Református Egyházkerületnek 200 000 Ft, a Dunamelléki Református
Egyházkerületnek 300 000 Ft, a Tiszántúli Református Egyházkerületnek 300 000 Ft, a
Délpesti és a Pápai Református Egyházmegyének 20 000-20 000 Ft, a hollandiai
székhelyű Fundament Alapítványnak 524 377 Ft, az Info Kft.-nek 800 000 Ft, a
Magyar Takarékszövetkezeti Banknak 800 000 Ft, az Alcufer Kft.-nek 500.000 Ft, a
P.M.R. Kft.-nek 500.000 Ft, a Satrax Kft.-nek 100.000 Ft, az Asco Kft-nek 500 000 Ft,
az Imperum Kft-nek 500 000 Ft összegű támogatásáért, végül mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával támogatták Szövetségünket összesen 96 664 Ft összeggel. Köszönet
illeti Vaszkó Gábort és családját, hogy a PRESBITER 2013/5. számának
nyomdaköltségét 203 490 Ft összegben átvállalta;
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4/2014.Kgy.: reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve Szövetségünk jövőjére,
jóváhagyja 2014. évi költségvetését az előző két határozat figyelembevételével,
17 930 000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi összeggel;
5/2014.Kgy.: jóváhagyja az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat
jogtanácsos által beterjesztett és megvitatott változatát és elrendeli annak felterjesztését
a Fővárosi Törvényszékhez;
6/2014.Kgy.: örömmel veszi tudomásul, hogy a területi szervezetek egy részétől
beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések és az idei munkatervek, de
szomorúan állapítja meg, hogy a területi szervezetek másik részéből mindeddig nem
érkeztek jelentések. Felhatalmazza az elnökséget, hogy azokon a területeken, ahol a
munka nem az óhajtott intenzitással folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett
egyházmegye elnökségével és ajánlja fel területi szervezetének az elnökség segítségét
bibliaiskolák, presbiterképző tanfolyamok, presbiteri csendes napok szervezéséhez.
Felkéri a területi szervezetek elnökségét, hogy keressék meg a területükön található
vállalkozásokat, hogy támogassák anyagilag közhasznú szövetségünk tevékenységét;
7/2014.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolókat a 2013. március 23-án
Kecskeméten megrendezett 33. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferenciáról,
a szeptember 5-7. között Tahiban megrendezett 13. Országos Presbiteri Konferenciáról
és a Tiszántúli Egyházkerület Berekfürdőn megrendezett presbiteri konferenciájáról;
8/2014.Kgy.: örömmel üdvözli és megerősíti a Szabolcs-Beregi Területi Szervezet
megalakulását; a megválasztott elnökség tagjainak, Szucsányi Károly elnöknek és
Bódiné Dávid Borbála titkárnak életére, szolgálataira Isten áldását kéri és kívánja,
továbbá köszönetét fejezi ki nagytiszteletű Csegei István esperes úrnak az ehhez
nyújtott segítségért;
9/2014.Kgy.: üdvözli az elnökség előrehaladott megbeszéléseit az egyházkormányzat
illetékeseivel a Nyírségi Területi Szervezet, valamint a Dunántúli Egyházkerületi
Szervezet megalakulása érdekében és bíztatja a megalakulás további szorgalmazására.
Felkéri az elnökséget, hogy vegye fel a kapcsolatot a Somogyi Egyházmegye
esperesével és tagságával annak érdekében, hogy ott is alakuljon meg az egyházmegyei
területi szervezet;
10/2014.Kgy.: tudva, hogy a Szövetség elnökségét 2011-ben négy évre választotta meg és
így 2015-ben központi tisztújítás lesz esedékes, az SzMSz I.2.3. a) alpontjának
megfelelően nyílt szavazással megválasztotta a jelölő bizottságot a következő
személyekkel:
Elnök: Dr Ritoók Zsigmond tiszteletbeli elnök,
Tagok: Bittó Zoltán felügyelő bizottsági elnök
dr. Bodnár Ákos (leköszönő) elnökségi tag
dr. h.c. Szabó Dániel (leköszönő) elnök
dr. Szilágyi Sándor főtitkár
11/2014.Kgy.: köszönti a területi tisztújításokon újraválasztott vagy megválasztott
elnökséget és közgyűlési küldötteket és életükre, további szolgálataikra Urunk áldását
kéri és kívánja;
12/2014.Kgy.: jóváhagyja az elnökségnek a 19. Nemzetközi (Kárpátmedencei) Presbiteri
Konferencia (Budapest, Ráday u. 28., július 11-13.) és a 34. Dunamelléki
Egyházkerületi Presbiteri Konferencia (Budapest-Kálvin tér, április 12.) rendezésére
vonatkozó javaslatait a helyszín és az időpont vonatkozásában azzal, hogy
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felhatalmazza az elnökséget a konkrét program, a meghívások és az egyéb
adminisztratív intézkedések megtervezésére és megvalósítására;
13/2014.Kgy.: megerősíti az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a
2014. évre 2500 Ft/évben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak közül megteheti,
ezen felül adományaival továbbra is támogassa a Szövetség munkáját. A PRESBITER
c. lap előfizetési díját belföldre 2700 Ft/év összegben állapítja meg, míg a külföldi
előfizetési díjakat Európában 4500 Ft/év, tengeren túlra 5000 Ft/év összegre emeli,
amiben szerepet játszik az elnökség határozata a lap 24 oldalasra történő bővítéséről;
14/2014.Kgy.: az elnökség javaslatára „Kanizsai Pálfi János” díjat alapít és elrendeli,
hogy az elnökség dolgozza ki és tegye közzé az odaítélés részletes szabályait;
15/2014.Kgy.: üdvözli az elnökség erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 2017-ben a
reformáció 500 éves évfordulójának ünnepi eseményei között méltó helyet kapjon az
első presbitérium megalakulásának 400 éves évfordulója is;
16/2014.Kgy.: megválasztja Bogáthné Bátki Editet a Gazdasági Bizottság dunántúli,
továbbá dr. Bohátka Sándort a GB tiszántúli tagjaként és szolgálatukhoz erőt és áldást
kíván;
17/2014.Kgy.: jóváhagyja a 2013. évi missziói beszámolót és a 2014. évi missziói
munkatervet, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és az
abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
18/2014.Kgy.: jóváhagyja a presbiterképzés 2013. évi beszámolóját és a 2014. évre
vonatkozó munkatervét, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi
szervezeteket és az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
19/2014.Kgy.: a XXII. évfolyam befejezése alkalmából megköszöni elsősorban Urának,
másodsorban a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának az elvégzett áldozatos munkát,
élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős szerkesztővel és Heckmann Tamás tördelő
szerkesztővel és kéri a Szerkesztő Bizottságot, hogy munkáját hasonló színvonalon
továbbra is végezze;
20/2014.Kgy.: szeretettel köszönti Szövetségünk első elnökét, Dr. Ritoók Zsigmondot
abból az alkalomból, hogy őt a Debreceni Hittudományi Egyetem díszdoktorává avatta,
valamint jelenlegi elnökünket, dr. h.c. Szabó Dánielt, aki a Debreceni
Nagytemplomban szeptember 28-án vette át a Debreceni Református Kollégium
Jubileumi Emlékérmét;
21/2014.Kgy.: szeretettel köszönti a Zsinat világi elnökét, dr. Huszár Pál dunántúli
főgondnok urat, akinek presbitereink felé szóban és írásban végzett jelentős
szolgálataiért érzett háláját azzal kívánja kifejezni, hogy őt oklevéllel tünteti ki és
tiszteletbeli tagjának választja meg;
22/2014.Kgy.: szeretettel köszönti Choi Young koreai lelkipásztort és Marco de Leeuw
van Weenen holland misszionáriust, akik a cigánymisszió és a presbiterképzés terén
áldozatos szolgálatukkal folyamatosan segítik Szövetségünk munkáját és háláját azzal
kívánja kifejezésre juttatni, hogy őket oklevéllel tünteti ki és tiszteletbeli tagjának
választja meg;
23/2014.Kgy.: szeretettel köszönti dr. Szabó Dániel elnököt 80-ik, továbbá dr. Judák
Endre képzési és dr. Viczián Miklós missziói titkárt 70-ik életévének betöltése
alkalmából és életükre, valamint további szolgálataikra Urunk gazdag áldását kívánja;
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24/2014.Kgy.: megbízza a gazdasági bizottságot, hogy a szövetségi titkár bevonásával
dolgozza ki a Számviteli Politika módosításait az Ectv. előírásainak megfelelően.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2015.03.14-én megtartott évi rendes küldött-közgyűlésének
HATÁROZATAI
A küldött-közgyűlés Isten iránti hálával
1/2015.Kgy.: elfogadja az elnökség 2014. évi beszámolóját,ezen belül az egyesület 2015.
évi eseménynaptárát és az előterjesztett 2015. évi munkatervet;
2/2015.Kgy.: örömmel veszi tudomásul, hogy a területi szervezetek egy részétől
beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések és az idei munkatervek, de
szomorúan állapítja meg, hogy a területi szervezetek másik részéből mindeddig nem
érkeztek jelentések. Felhatalmazza az ügyvezetést, hogy azokon a területeken, ahol a
munka nem az óhajtott intenzitással folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett
egyházmegye elnökségével és ajánlja fel területi szervezetének az elnökség segítségét
bibliaiskolák, presbiterképző tanfolyamok, presbiteri csendes napok szervezéséhez.
Felkéri a területi szervezetek elnökségét, hogy keressék meg a területükön található
vállalkozásokat, hogy támogassák anyagilag Szövetségünk tevékenységét;
3/2015.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolókat a 2014. április 12-én
Budapest-Kálvin téren megrendezett 34. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferenciáról és a 2014. július 11-13. között a Budapest, Ráday u. 28.-ban
megrendezett 19. Nemzetközi (Kárpátmedencei) Presbiteri Konferenciáról;
4/2015.Kgy.: örömmel üdvözli és megerősíti a Dunántúli Egyházkerületi Szervezet
megalakulását; a megválasztott Kovács Attila elnöknek, Kohán Zoltán alelnöknek és
Kerekes Ferenc titkárnak életére, szolgálataira Isten áldását kéri és kívánja, továbbá
köszönetét fejezi ki a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének és espereseinek
az ehhez nyújtott segítségért; tudomásul veszi továbbá a Tatai Területi Szervezet
beolvadását a Dunántúli Egyházkerületi Szervezetbe;
5/2015.Kgy.: köszönti a múlt év végén lezajlott közegyházi tisztújításon tisztségre
választott tagjainkat, továbbá a területi tisztújításokon újraválasztott vagy
megválasztott küldötteket és életükre, további szolgálataikra Urunk áldását kéri és
kívánja, egyúttal az Abaúji Területi Szervezet megválasztott elnökét, nt. Kovács Zsolt
Leventét és titkárát, Asztalos Józsefet; tiszteletbeli tag címmel tünteti ki;
6/2015.Kgy.: jóváhagyja az ügyvezetésnek a 35. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferencia (Bicske, 2015.03.28.), a 14. Országos Presbiteri Konferencia (Berekfürdő,
augusztus 14-16.) és a 25 éves jubileumi nemzetközi konferencia (szeptember-október)
rendezésére vonatkozó javaslatait azzal, hogy felhatalmazza az ügyvezetést a konkrét
program, a meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések megtervezésére és
megvalósítására;
7/2015.Kgy.: bár veszteségek értek testvéreink eltávoztával, de Isten bizonyosan
kegyelmébe fogadta őket; így búcsúztunk az év folyamán Mikó László volt missziói
titkárunktól, Dr. Tóth Károly ny. püspöktől, Hegyi Füstös Istvántól, szerkesztő
bizottságunk alapító tagjától és másoktól, akik tagjaink voltak vagy segítették a
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Szövetség működését; örömére szolgált, hogy elnökségünk február 21-én köszönthette
Batiz Lajos tagunkat 100. születésnapján és részére díszoklevelet adott át;
8/2015.Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző
szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját, továbbá a Gazdasági Bizottság
előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja az egyesület 2014. évről
szóló gazdasági beszámolóját a mérleggel, a közhasznúsági melléklettel és az
eredmény-kimutatással, amely szerint az egyesület kiadásai 2014-ben 31 577 283 Ft-ot,
bevételei 32 818 937- Ft-ot tettek ki. Az egyesület készpénzvagyona 2014. december
31-én 5 305 452 Ft volt, amelyből folyószámlán 5 273 472 Ft (ebből lekötve 3 500 000
Ft) és a pénztárban 31 980 Ft volt. A készletek értéke 1 208 940 Ft, így az egyesület
összes forgóeszköze 6 514 392 Ft;
9/2015.Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az
adományozóknak, nevezetesen egyesületünk azon 331 tagjának, akik összesen
1 210 824 Ft összeggel támogatták tagdíjukon felül egyesületünk munkáját. Ugyancsak
köszönetet mond a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 330 000 Ft, a
Dunántúli Református Egyházkerületnek 200 000 Ft, a Dunamelléki Református
Egyházkerületnek 200 000 Ft, a Tiszántúli Református Egyházkerületnek 300 000 Ft, a
Pápai Református Egyházmegyének 50 000 Ft, a hollandiai székhelyű Fundament
Alapítványnak 556 277 Ft, az Info Kft.-nek 12 000 000 Ft, a Magyar
Takarékszövetkezeti Banknak 1 000 000 Ft, az Alcufer Kft.-nek 3 000 000 Ft, a P.M.R.
Kft.-nek 500 000 Ft, a Satrax Kft.-nek 100 000 Ft, az Asco Kft-nek 500 000 Ft, az
Imperum Kft-nek 500 000 Ft összegű támogatásáért, végül mindazoknak, akik adójuk
1%-ával támogatták egyesületünket összesen 85 465 Ft összeggel; köszönet illeti
Vaszkó Gábort és családját, hogy a PRESBITER 2014/1. számának nyomdaköltségét
280 319 Ft összegben átvállalta;
10/2015.Kgy.: reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve egyesületünk jövőjére,
jóváhagyja 2015. évi költségvetését az előző két határozat figyelembevételével,
34 155 000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi összeggel;
11/2015.Kgy.: köszönetet mond a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak
egyesületünk anyagi ügyeinek hatékony és sikeres kezeléséért és jóváhagyja a
beterjesztett változásokat a Számviteli Politikában, megköszönve szövetségi titkárunk
közreműködését a módosítások kidolgozásában;
12/2015.Kgy.: megerősíti az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a
2015. évre 2500 Ft/évben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak közül megteheti,
ezen felül adományaival továbbra is támogassa az egyesület munkáját. A PRESBITER
c. lap előfizetési díját belföldre 2700 Ft/év összegben állapítja meg, míg a külföldi
előfizetési díjakat Európában 5000 Ft/év, tengeren túlra 5700 Ft/év összegre emeli;
13/2015.Kgy.: jóváhagyja a 2011-14. évi missziói beszámolót és a 2015. évi missziói
munkatervet, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és az
abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
14/2015.Kgy.: jóváhagyja a presbiterképzés 2011-14. évi beszámolóját és a 2015. évre
vonatkozó munkatervét, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi
szervezeteket és az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
15/2015.Kgy.: jóváhagyja az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat
jogtanácsos által beterjesztett változatát és elrendeli annak felterjesztését a Fővárosi
Törvényszékhez; felkéri a szövetségi titkárt, hogy a beterjesztett Számviteli Politikán
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és az éves eseménynaptáron az új Alapszabály szervezeti megnevezéseit f. év március
31-ig vezesse át;
16/2015.Kgy.: megállapítja, hogy az országos tisztújításra a jelölés rendben zajlott le. A
jelöltek sora kibővült egy felügyelő bizottsági taggal az időközben lemondott Kovács
Zoltán miatt. A jóváhagyott új Alapszabálynak megfelelően a jelöltként állított
jelölőbizottsági tagok helyett megválasztja a választási bizottság póttagjaként
Apostagi Zoltánt és dr. Tóth Jánost egyhangúlag megválasztotta.
A jelölések alapján a közgyűlés a következő országos tisztviselőket választotta meg:
Ügyvezető elnöknek (2 évre):
dr. Szilágyi Sándort (két évre) 49 szavazattal,
Gazdasági bizottság elnökének:
dr. Székely Istvánt
49 szavazattal,
Missziói bizottság elnökének:
dr. Viczián Miklóst
49 szavazattal,
Presbiterképzési bizottság elnökének:dr. Judák Endrét
48 szavazattal,
Etikai bizottság elnökének:
dr. Hardy F. Gábort
48 szavazattal,
Jogtanácsosnak:
dr. Petneházi Zsigmondot
49 szavazattal,
Teológiai tanácsadónak:
Dr. Szűcs Ferencet
49 szavazattal,
Nemzetközi tanácsadónak:
dr. h.c. Szabó Dánielt
48 szavazattal,
Diakóniai tanácsadónak:
dr. Bodnár Ákost
47 szavazattal,
Pedagógiai tanácsadónak:
dr. Nagy Mihályt
49 szavazattal,
Felügyelő bizottsági tagnak (2 évre): dr. Pálffy Pétert (két évre)
49 szavazattal.
A korábbi tisztségviselők önzetlen szolgálatáért hálát adva, az újonnan vagy ismét
megválasztott tisztségviselők életére és szolgálatára Isten őriző és segítő áldását kéri.
Egyúttal Dr. Szűcs Ferencet tiszteletbeli tagnak megválasztja;
17/2015.Kgy.: a XXIII. évfolyam befejezése és a XXIV. évfolyam elindulása alkalmából
megköszöni elsősorban Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának
az elvégzett áldozatos munkát, élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős szerkesztővel és
Heckmann Tamás tördelő szerkesztővel és kéri a Szerkesztő Bizottságot, hogy
munkáját hasonló színvonalon továbbra is végezze;
18/2015.Kgy.: az első magyarországi presbitérium szervezeti szabályzata megalkotásának
400 éves évfordulóján, az országos és a területi elnökségek szavazatai alapján, a
magyar presbiterek közötti szolgálatuk elismeréseképpen Kanizsai Pálfi János díjjal
tünteti ki a következőket:
Dr. Ritoók Zsigmondot, Szövetségünk 1990-1991 közötti első elnökét,
Nagy Ferenc Józsefet, Szövetségünk 1991-1997 közötti elnökét,
Dr. h.c. Szabó Dánielt, Szövetségünk 2001-2014 közötti elnökét;
19/2015.Kgy.: megerősíti a 2014.11.7-8-án az elnök által aláírt Együttműködési
megállapodást a Kárpát-medence többi presbiteri szövetségével és felhatalmazza az
egyesület ügyvivő testületét az együttműködés további részleteinek a kidolgozására a
testvér-szövetségek bevonásával;
20/2015.Kgy.: megerősíti a 2011.10.22-én a főtitkár és az érintett területi elnökök által
aláírt Nyilatkozat-ot a Szerbia határa mentén található magyarországi és romániai
területi szervezetek, valamint a Szerbiai Református Egyházkerület presbiterei közötti
együttműködésről és felhatalmazza a Szövetség ügyvivő testületét az együttműködés
további részleteinek a kidolgozására a szerbiai testvérek és az érintett területi
szervezetek bevonásával.
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2015 augusztus 1-jén tartott rendkívüli küldött-közgyűlésének
HATÁROZATAI
A közgyűlés Isten iránti hálával
21/2015.Kgy.: jóváhagyja a Fővárosi Törvényszék által megkívánt hiánypótlás szerint
módosított Alapszabályt és ennek elrendeli a felterjesztését.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2016.03.12-én megtartott évi rendes küldött-közgyűlésének
HATÁROZATAI
A Közgyűlés Isten iránti hálával
1/2016.Kgy.: elfogadja az elnökség 2015. évi beszámolóját, az egyesület 2016. évi
eseménynaptárát és az előterjesztett 2016. évi munkatervet ;
2/2016.Kgy.: örömmel veszi tudomásul, hogy a területi szervezetek egy részétől
beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések és az idei munkatervek, de
szomorúan állapítja meg, hogy a területi szervezetek másik részéből mindeddig nem
érkeztek jelentések. Felhatalmazza a Presbiterképzési Bizottságot, hogy azokon a
területeken, ahol a munka nem az óhajtott intenzitással folyik, vegye fel a kapcsolatot
az érintett egyházmegye elnökségével és ajánlja fel területi szervezetének az elnökség
segítségét bibliaiskolák, presbiterképző tanfolyamok, presbiteri csendes napok
szervezéséhez. Felkéri a területi szervezetek elnökségét, hogy keressék meg a
területükön található vállalkozásokat, hogy támogassák anyagilag Szövetségünk
tevékenységét;
3/2016.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolókat a 2015. március 28-án
Bicskén megrendezett 35. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferenciáról, a
2015. augusztus 14-16. között Berekfürdőn, a Megbékélés Házában megrendezett 14.
Országos Presbiteri Konferenciáról és a 2015. október 16-17. között a Zsinati Iroda
dísztermében megtartott nyilvános jubileumi elnökségi ülésről;
4/2016.Kgy.: jóváhagyja az ügyvezetésnek a 36. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferencia (Budapest-Józsefváros, 2016.03.19.), a 20. Nemzetközi (Kárpátmedencei) Presbiteri Konferencia (Miskolc, július 1-3.) rendezésére vonatkozó
javaslatait, valamint a 2016. októberében rendezendő Együttműködési Tanácsülés
előzetes javaslatát azzal, hogy felhatalmazza az ügyvezetést a konkrét program, a
meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések megtervezésére és
megvalósítására és felhívja az elnökség figyelmét, hogy a programok összeállításánál a
jövőben kérje ki a területi szervezetek véleményét is;
5/2016.Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző
szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját, továbbá a Gazdasági Bizottság
előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja az egyesület 2015. évről
szóló gazdasági-, valamint számviteli beszámolóját, a mérleggel, az eredménykimutatással, ill. a közhasznúsági melléklettel, amely szerint az egyesület kiadásai
2015-ban 28.013.225 Ft-ot, bevételei 31.200.692 Ft-ot tettek ki. Az egyesület
készpénzvagyona 2015. december 31-én 4.178.749 Ft volt, amelyből folyószámlán
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4.095.979 Ft (ebből lekötve 2.800.000 Ft) és a pénztárban 82.770 Ft volt. A készletek
értéke 802.990 Ft, így az egyesület összes forgóeszköze 4.981.739 Ft;
6/2016.Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az
adományozóknak, nevezetesen egyesületünk azon 222 tagjának, akik összesen
1.087.448 Ft összeggel támogatták tagdíjukon felül egyesületünk munkáját. Ugyancsak
köszönetet mond a Dunántúli Református Egyházkerületnek 200 000 Ft, a Dunamelléki
Református Egyházkerületnek 200 000 Ft, a Tiszántúli Református Egyházkerületnek
300 000 Ft, a hollandiai székhelyű Fundament Alapítványnak 547.884 Ft, az Info Kft.nek 1.000.000 Ft, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nek 1.000.000 Ft, a Verrflor
Global Kft-nek 1.000.000 Ft, az Alcufer Kft.-nek 300.000 Ft, a P.M.R. Kft.-nek
500.000 Ft, a Tigra Kft.-nek 500.000 Ft, az Asco Kft-nek 600.000 Ft, az Imperum Kftnek 250.000 Ft összegű támogatásáért, végül mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták egyesületünket, összesen 104.512 Ft összeggel;
7/2016.Kgy.: reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve egyesületünk jövőjére,
jóváhagyja 2016. évi költségvetését az előző két határozat figyelembevételével,
29 100 000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi összeggel;
8/2016.Kgy.: jóváhagyja az Alapszabály jogtanácsos által beterjesztett változatát és
elrendeli annak felterjesztését a Fővárosi Törvényszékhez azzal a céllal, hogy
visszanyerjük az egyesület közhasznú jellegét és felkéri az elnökséget
egy
közhasznúsági függelék elkészítésére;
9/2016.Kgy.: köszönetet mond a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak
egyesületünk anyagi ügyeinek hatékony és sikeres kezeléséért és jóváhagyja a
beterjesztett változásokat a Számviteli Politikában, megköszönve szövetségi titkárunk
közreműködését a módosítások kidolgozásában;
10/2016.Kgy.: megerősíti az északpesti területi közgyűlés tisztújítási eredményeit és
Lehoczky István északpesti elnöknek, Varga István északpesti alelnöknek és Fráter
Erzsébet északpesti titkárnak szolgálatához sok erőt és Isten áldását kéri; felkéri a
Budapest-Északi, a Dunántúli Egyházkerületi, a Szatmári és a Zempléni Területi
Szervezet elnökségét, hogy 2016 folyamán hívják össze tisztújító közgyűléseiket;
11/2016.Kgy.: megerősíti az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a
2016. évre változatlanul 2500 Ft/évben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak közül
megteheti, ezen felül adományaival továbbra is támogassa az egyesület munkáját. A
PRESBITER c. lap előfizetési díját továbbra is belföldre 2700 Ft/év összegben állapítja
meg, míg a külföldi előfizetési díjakat Európában 5000 Ft/év, tengeren túlra 5700 Ft/év
összegben meghagyja;
12/2016.Kgy.: jóváhagyja a 2015. évi missziói beszámolót és a 2016. évi missziói
munkatervet, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és az
abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
13/2016.Kgy.: jóváhagyja a presbiterképzés 2015. évi beszámolóját és a 2016. évre
vonatkozó munkatervét, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi
szervezeteket és az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
14/2016.Kgy.: a XXIV. évfolyam befejezése és a XXV. (jubileumi) évfolyam elindulása
alkalmából megköszöni elsősorban Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesztő
Bizottságának az elvégzett áldozatos munkát, élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős
szerkesztővel és Heckmann Tamás tördelő szerkesztővel, és kéri a Szerkesztő
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Bizottságot, hogy munkáját hasonló színvonalon továbbra is végezze; javasolja, hogy
az üdvrendről, a sákramentumok gyakorlatáról és a kárpát-medencei új és épülő
templomokról közöljön további cikkeket
15/2016.Kgy.: az első magyarországi presbitérium megalakulásának 400 éves
évfordulóján, az országos és a területi elnökségek szavazatai alapján, a magyar
presbiterek közötti szolgálata elismeréseképpen Kanizsai Pálfi János díjjal tünteti ki
László Kálmánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri
Szövetségének elnökét;
16/2016.Kgy.: elrendeli, hogy az elnöki értekezlet az egyházi felsőbbségekkel egyeztetve
határozza meg az első presbitérium megalakításának 400. évfordulójára elkészítendő
emléktábla elhelyezését, anyagát, méretét, szövegét, kivitelezőjét és készítsen elő
gyűjtést a tagság hozzájárulásaként a költségekhez;
17/2016.Kgy.: elhatározza, hogy a missziói bizottság nevét missziói és diakóniai
bizottságra módosítja, és felkéri dr. Bodnár Ákos főgondnok testvérünket,
Szövetségünk diakóniai tanácsadóját, hogy támogassa ennek a bizottságnak a munkáját
is;
18/2016.Kgy.: elfogadja az elnökség javaslatát a missziói és diakóniai bizottság és a
presbiterképzési bizottság évenkénti ülésének előre meghatározott időpontjainak a
beiktatására a Szövetség eseménynaptárába; ezzel kapcsolatban felkéri az érintett
bizottságok elnökeit, hogy tegyenek javaslatot az időpontra és a helyre vonatkozólag;
19/2016.Kgy.: tekintettel arra, hogy 2017. tavaszán esedékes a Felügyelő Bizottság
tagjainak és az ügyvezető elnöknek a választása, az elnökség javaslata alapján nyílt
szavazással a következőkből álló jelölőbizottságot választotta meg:
Elnök: Dr. Ritoók Zsigmond
Tagok: Dr. Szabó Dániel
Dr. Hardy F. Gábor
Dr. Petneházi Zsigmond
20/2016.Kgy.: az elnökség hozzon létre az egyesület honlapján egy rovatot az új
gyülekezetek és új, valamint épülő templomok bemutatására.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2017. március 11-én tartott rendes évi küldött-közgyűlésének
határozatai
A Közgyűlés Isten iránti hálával
1/2017.Kgy.: elfogadja az elnökség 2016. évi beszámolóját, az egyesület 2017. évi
eseménynaptárát és az előterjesztett 2017. évi munkatervet.
Egyhangúlag elfogadva
2/2017.Kgy.: sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Dunántúli Egyházkerületi Szervezetünk a
körülmények alakulása miatt feloszlott, de ugyanakkor üdvözli a szükségesnél kevesebb tagot
számláló egyházmegyékben területi referens munkábaállítását annak érdekében, hogy
Szövetségünk küldött-közgyűlésében a területi szervezet nélküli egyházmegyében élő
tagjaink is képviselve legyenek. Jóváhagyólag veszi tudomásul Szabó Sándor szentpéterszegi
presbiter bihari, Kerekes Ferenc Béla rábatöttösi presbiter őrségi, Kohán Zoltán győrszabadhegyi presbiter pápai területi referenssé való kinevezését. Továbbra is kéri a területi
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szervezetek elnökségét, hogy keressék meg a területükön található vállalkozásokat, hogy
támogassák anyagilag Szövetségünk tevékenységét;
Egyhangúlag elfogadva
3/2017.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolókat a múlt évben, március 19-én a
Budapest-Józsefvárosi Egyházközségben megrendezett 36. Dunamelléki Egyházkerületi
Presbiteri Konferenciáról; a július 1-3. között Miskolcon, a Lévay Gimnáziumban
megrendezett 20. Nemzetközi Presbiteri Konferenciáról; az október 22-én Kárpátalján,
Bulcsún megtartott testvérszövetségi találkozóról; továbbá Szövetségünk képviselőinek
látogatásáról március 18-20 között a NyEMPGySz konferenciáján Heilbronnban;.július 1415. között a NyEMRLSz konferenciáján Oberwartban; július 16-án Szlovéniában,
Motvarevcin; augusztus 26-27-én, a KREKPSz konferenciáján Nagyváradon; szeptember 2-3án, az EREKPSz elnökségi ülésén Sepsiszentgyörgyön; a szeptember 21-25. között az
NyEMPGySz közgyűlésén Aachenben.
Egyhangúlag elfogadva
4/2017.Kgy.: jóváhagyja az ügyvezetésnek a 37. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferencia (Szolnok, 2017.04.09.), a 15. Országos Presbiteri Konferencia (Pápa, augusztus
18-20.) rendezésére vonatkozó javaslatait, valamint a Nőszövetséggel közösen 2017. április
29-én rendezendő presbiteri konferencia előzetes javaslatát azzal, hogy felhatalmazza az
ügyvezetést a konkrét program, a meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések
megtervezésére és megvalósítására.
Egyhangúlag elfogadva
5/2017.Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző
szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját, továbbá a Gazdasági Bizottság
előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja az egyesület 2016. évről szóló
gazdasági-, valamint számviteli beszámolóját, a mérleggel, az eredmény-kimutatással, ill. a
közhasznúsági melléklettel, amely szerint az egyesület ráfordításai 2016-ban 33.955.573 Ftot, bevételei 34.013.377 Ft-ot tettek ki. Az adózás előtti eredmény így 57.804 Ft. A társasági
adó-fizetési kötelezettség figyelembe vételével az adózott eredmény 51.804 Ft. Az egyesület
készpénzvagyona 2016. december 31-én 8.292.947 Ft. Ebből lekötve 7.000.000 Ft,
folyószámlán 1.154.782 Ft, a pénztárban 74.445 Ft volt, továbbá 150 euro (311,02 HUF/EUR
árfolyamon 46.653 Ft), ill. 248,80 lej (68,60 HUF/RON árfolyamon 17.067 Ft). A készletek
értéke 619.501 Ft (3.800.000 Ft számviteli értékvesztés elszámolása után), a követelések
összege 616.088 Ft, így az egyesület összes forgóeszköze 9.528.536 Ft.
Egyhangúlag elfogadva
6/2017.Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az adományozóknak,
nevezetesen egyesületünk azon 263 tagjának, akik összesen 1.055.705 Ft összeggel
támogatták tagdíjukon felül egyesületünk munkáját. Ugyancsak köszönetet mond a Dunántúli
Református Egyházkerületnek 200 000 Ft, a Tiszántúli Református Egyházkerületnek 300 000
Ft, a hollandiai székhelyű Fundament Alapítványnak 545.116 Ft, az Info Kft.-nek 1.000.000
Ft, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek 3.000.000 Ft, az Alcufer Kft.-nek 400.000 Ft,
a P.M.R. Kft.-nek 500.000 Ft, a Tigra Kft.-nek 500.000 Ft, az Asco Kft-nek 500.000 Ft, a
Principál Kft-nek 100.000 Ft, a Zsigó és Társa Kft-nek 500.000 Ft, a Selector Kft-nek
500.000 Ft, az Imsys Kft-nek 300.000 Ft, a ReMat Kft-nek 100.000 Ft, az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatóságának 2.000.000 Ft összegű támogatásáért, végül mindazoknak, akik 2015-ben
adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket, összesen 90.857 Ft összeggel;
Egyhangúlag elfogadva
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7/2017.Kgy.: reménységgel nézve egyesületünk jövőjére, jóváhagyja 2017. évi költségvetését
az előző két határozat figyelembevételével, 26.600.000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi
összeggel.
Egy ellenszavazattal elfogadva
8/2017.Kgy.: jóváhagyja az Alapszabály jogtanácsos által beterjesztett változatát és elrendeli
annak felterjesztését a Fővárosi Törvényszékhez azzal a céllal, hogy visszanyerjük az
egyesület közhasznú jellegét.
Egyhangúlag elfogadva
8a/2017.Kgy.: Köszönetet mond Váczi Gábor szövetségi titkárunknak és Szabó Tünde
ügyviteli munkatársnak az egész évben végzett lelkiismeretes munkájukért a könyvelés,
nyilvántartás, pályázatok intézése, konferenciák lebonyolítása és pénztárkezelés terén.
A Kkgy. által utólag beiktatott javaslat; egyhangúlag elfogadva
9/2017.Kgy.: köszönetet mond a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak egyesületünk
anyagi ügyeinek hatékony és sikeres kezeléséért; megbízza a Gazdasági Bizottságot, hogy a
szövetségi titkár bevonásával dolgozza ki a Számviteli Politika módosításait az Ectv.
előírásainak megfelelően
Egyhangúlag elfogadva
10/2017.Kgy.: megerősíti a nyírségi alakuló területi közgyűlés eredményeit, az ott
megválasztott dr. Vonza Tibor elnöknek és Kis Böndi János titkárnak szolgálatához sok erőt
és Isten áldását kéri. Kéri a Budapest-Északi, a Szatmári és a Zempléni Területi Szervezet
elnökségét, hogy 2017 folyamán hívják össze tisztújító közgyűléseiket. Bíztatja a Tatai
Egyházmegyében élő tagjainkat, hogy kezdeményezzék területi szervezetük ismételt
megalakulását
Egyhangúlag elfogadva
11/2017.Kgy.: megerősíti az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2017.
évre 3000 Ft/évben állapítja meg, a PRESBITER c. lap előfizetési díját továbbra is belföldre
2700 Ft/év összegben állapítja meg, míg a külföldi előfizetési díjakat Európában 5000 Ft/év,
tengeren túlra 6000 Ft/év összegben határozza meg.
Egy ellenszavazattal elfogadva
12/2017.Kgy.: jóváhagyja a 2016. évi missziói beszámolót és a 2017. évi missziói és
diakóniai munkatervet, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és
az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri; szeretettel köszönti a bizottság új tagját, dr. Imre
Sándor korábbi tiszántúli főgondnokot;
Egyhangúlag elfogadva
13/2017.Kgy.: jóváhagyja a presbiterképzés 2016. évi beszámolóját és a 2017. évre
vonatkozó munkatervét, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket
és az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
Egyhangúlag elfogadva
14/2017.Kgy.: a XXV. (jubileumi) évfolyam befejezése és a XXVI. évfolyam elindulása
alkalmából megköszöni elsősorban Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesztő
Bizottságának az elvégzett áldozatos munkát, élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős
szerkesztővel és Heckmann Tamás tördelő szerkesztővel, és kéri a Szerkesztő Bizottságot,
hogy munkáját hasonló színvonalon továbbra is végezze. A jubileumi évfolyam befejeztével
dr. PhD Békefy Lajos főszerkesztőt díszoklevéllel és tiszteletbeli tagságával tünteti ki.
Egyhangúlag elfogadva
15/2017.Kgy.: az első magyarországi presbitérium megalakulásának 400 éves évfordulóján,
az országos és a területi elnökségek szavazatai alapján, a magyar presbiterek közötti
szolgálata elismeréseképpen posztumusz Kanizsai Pálfi János díjjal tünteti ki néhai Balla
Tibort, Szövetségünk harmadik elnökét, és felkéri hitvesét és fiát, Dr. Balla Pétert, a KRE
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rektorát a díj átvételére. Ugyancsak Kanizsai Pálfi János díjjal tünteti ki Dr. Huszár Pált, a
Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Zsinat világi elnökét.
Egyhangúlag elfogadva
16/2017.Kgy.: emlékezik meg az elmúlt évben elhúnyt dr. Papp Vilmos lelkipásztorról,
szerkesztő bizottságunk oszlopos tagjáról, Muzsnay Istvánról, a Budapest-Déli Területi
Szervezet korábbi elnökéről, Varjas Lászlóról, a Baranyai Területi Szervezet választmányi
tagjáról, valamint a múlt évben a minden élők útján eltávozott tagjainkról; szeretteik számára
Isten vigasztaló kegyelmét kéri.
Egyhangúlag elfogadva
17/2017.Kgy.: megerősíti Szövetségünk csatlakozását a testvér-szövetségek Együttműködési
Tanácsához, melynek munkájára Urunk áldását kéri.
Egyhangúlag elfogadva
18/2017.Kgy.: megállapítja, hogy a jelölő bizottság elnökének, Dr. Ritoók Zsigmondnak az
előterjesztése alapján titkos szavazással a Küldöttgyűlés a következő tisztségviselőket
választotta meg:
Ügyvezető elnöknek:
dr. Viczián Miklós pasaréti presbitert
65 szavazattal, ellene .0 tartózkodott .2;
A Felügyelő Bizottság elnökének:
dr. Pálffy Imre Péter pasaréti presbitert 65 szavazattal, ellene.0, tartózkodott 2;
A Felügyelő Bizottság tagjának:
Derzsi György pozsonyi úti presbitert
63 szavazattal, ellene ,0 tartózkodott 4;
Seres László budahegyvidéki presbitert 65 szavazattal, ellene 0, tartózkodott 2;
A Missziói és Diakóniai Bizottság elnökének:
Dr. Tóth János békéscsabai presbitert 67 szavazattal, ellene 0, tartózkodott 0;
A küldött-közgyűlés a megválasztott tisztségviselőket tisztségébe beiktatja és életükre,
szolgálatukra az Úr megerősítő kegyelmét és áldását kéri. A Felügyelő Bizottság volt
elnökének, Bittó Zoltánnak, valamint volt tagjának, Tapasztó Szabolcsnak tiszteletbeli tag
címet adományoz.
Egyhangúlag elfogadva
19/2017.Kgy.: köszönetet mond dr. Szilágyi Sándor lemondott ügyvezető elnöknek és életére,
szolgálataira Isten megerősítő kegyelmét kívánja.
A Kkgy. által utólag beiktatott javaslat; egyhangúlag elfogadva

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2017. május 27-én tartott rendkívüli küldött-közgyűlésének
határozatai
A küldött-közgyűlés Isten iránti hálával

20/2017.Kgy: jóváhagyja az Alapszabály új változatát, amely a Fővárosi Törvényszék
14.Pk.64.309/1990/51 sz. végzésének megfelelő módosításokat tartalmazza és felhatalmazza
az ügyvezető elnököt annak beterjesztésére a Fővárosi Törvényszékhez.
egyhangúlag elfogadva
21/2017.Kgy: a hivatalban lévő jogtanácsos lemondása következtében, Tanácsadó Testület
javaslata alapján megtartotta a titkos szavazást a jelöltre, amelynek eredménye a következő
volt:
Dr Kiss Mártont 20 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással
jogtanácsosi tisztségre megválasztotta.
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2018. március 11-én tartott éves küldött-közgyűlésének
határozatai
A Közgyűlés Isten iránti hálával
1/2018.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy országszerte lezajlottak az elmúlt évben a
presbiterválasztások, és Isten áldását kéri a presbitériumok szolgálatára!
Egyhangúlag elfogadva.
2/2018.Kgy.: a következő hatéves presbiteri ciklusra vonatkozó célt Péter apostol szavai
alapján az „Épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5) igében jelöli meg. Felkéri a területi
szervezeteket, hogy képviseljék ezt a célt az egyházmegyéjük rendezvényein!
Egyhangúlag elfogadva.
3/2018.Kgy.: elfogadja az elnökség 2017. évi beszámolóját, az egyesület 2018. évi
eseménynaptárát és az előterjesztett 2018. évi munkatervet.
Egyhangúlag elfogadva.
4/2018.Kgy.: hálás szívvel veszi tudomásul, hogy Szabó Sándor szentpéterszegi presbiter
bihari, Kerekes Ferenc Béla rábatöttösi presbiter őrségi, Kohán Zoltán győr-szabadhegyi
presbiter pápai területi referens megkezdte szolgálatát, és kéri őket, hogy szorgalmazzák
területükön a legalább 10 fős tagság elérését az önálló területi szervezet létrehozása
érdekében.
Egyhangúlag elfogadva.
5/2018.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolókat a múlt évben, április 8-án a
Szolnok-Városi Református Egyházközségben a 37. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferenciáról; az április 29. MRPSz és Magyarországi Református Nőszövetséggel közös
konferenciáról, a május 20-án a nagyváradi várban megtartott Református egység napjáról, az
augusztus 18-20. között Pápán megrendezett 15. Országos Presbiteri Konferenciájáról; az
október 21-én Erdélyben, Zsobokon megtartott 2. testvérszövetségi találkozóról, a NyugatEurópai Magyar Református Presbiteri Szövetség szervezésében 2017. október 7-én
Augsburgban megtartott 1. presbiterképzésről.
Egyhangúlag elfogadva.
6/2018.Kgy.: jóváhagyja az ügyvezetésnek a 38. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferencia (Veresegyház, 2018.03.24), továbbá a 21. Kárpát-medencei Presbiteri
Konferencia (június 21-24. között Mezőtúr) rendezésére vonatkozó javaslatait, valamint a
Nőszövetséggel közösen 2017. május 5-én rendezendő konferencia előzetes javaslatát azzal,
hogy felhatalmazza az ügyvezetést a konkrét program, a meghívások és az egyéb
adminisztratív intézkedések megtervezésére és megvalósítására.
Egyhangúlag elfogadva.
7/2018.Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző
szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját, továbbá a Gazdasági Bizottság
előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja az egyesület 2017. évről szóló
gazdasági-, valamint számviteli beszámolóját, a mérleggel, az eredmény-kimutatással, ill. a
közhasznúsági melléklettel, amely szerint az egyesület ráfordításai 2017-ben 29 671 958 Ftot, bevételei 29 921 697 Ft-ot tettek ki. Az adózás előtti eredmény így 249.739 Ft. A társasági
adó-fizetési kötelezettség figyelembe vételével az adózott eredmény 248.739 Ft. Az egyesület
készpénzvagyona 2017. december 31-én 6 252 554 Ft. Ebből folyószámlán 5 880 829 Ft, a
pénztárban 129 730 Ft volt, továbbá euro 210 985 Ft értékben, ill. lej 31 010 Ft értékben. A
készletek értéke 1 862 E Ft, a követelések összege 576 E Ft, így az egyesület összes
forgóeszköze 8 691 E Ft.
Egyhangúlag elfogadva.
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8/2018.Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az adományozóknak,
nevezetesen egyesületünk azon 315 tagjának, akik összesen 1.500.874 Ft összeggel
támogatták tagdíjukon felül egyesületünk munkáját. Ugyancsak köszönetet mond a Dunántúli
Református Egyházkerületnek 200 000 Ft, a hollandiai székhelyű Fundament Alapítványnak
540.588 Ft, az Info Kft.-nek 1.000.000 Ft, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek
1.000.000 Ft, a Gazdaságfejlesztő Kft.-nek 800.000 Ft, a Tigra Kft.-nek 700.000 Ft, a PMR
Kft.-nek 500.000 Ft, a Selector Kft.-nek 500.000 Ft, az Alcufer Kft.-nek 500.000 Ft, a
Tiszaújváros Transz Kft.-nek 500.000 Ft, az Asset Kft.-nek 100.000 Ft, a Lambda-Med Kft.nek 100.000 Ft összegű támogatásáért, végül mindazoknak, akik 2016-ban adójuk 1%-ával
támogatták egyesületünket, összesen 56.810 Ft összeggel;
Egyhangúlag elfogadva.
9/2018.Kgy.: reménységgel nézve egyesületünk jövőjére, jóváhagyja 2018. évi költségvetését
az előző két határozat figyelembevételével, a 2017. évivel azonos, 26.600.000 Ft kiadási és
ugyanekkora bevételi összeggel;
Egyhangúlag elfogadva.
10/2018.Kgy.: hálás szívvel veszi tudomásul, hogy az Alapszabály beterjesztett változatát a
Fővárosi Törvényszék 2017. június 26-án bejegyezte és végzésében Szövetségünket
közhasznú szervezetnek minősítette.
Egyhangúlag elfogadva.
11/2018.Kgy.: köszönetet mond Váczi Gábor szövetségi titkárunknak és Szabó Tünde
ügyviteli munkatársnak az egész évben végzett lelkiismeretes munkájukért a könyvelés,
nyilvántartás, pályázatok intézése, konferenciák lebonyolítása és pénztárkezelés terén.
Egyhangúlag elfogadva.
12/2018.Kgy.: köszönetet mond a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak egyesületünk
anyagi ügyeinek hatékony és sikeres kezeléséért;
Egyhangúlag elfogadva.
13/2018.Kgy.: felhívja mindazon területi szervezeteknek a figyelmét, ahol esedékes (vagy
már korábban is esedékes volt) a tisztújítás, hogy azt 2018. első félév folyamán hajtsák végre!
Nevezetesen: a Budapest-Déli, a Budapest-Északi, az Észak-Borsodi, a Szatmári, és a
Zempléni egyházmegyében.
Egyhangúlag elfogadva.
14/2018.Kgy.: megerősíti az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2018.
évre változatlanul 3.000 Ft/évben állapítja meg, a PRESBITER c. lap előfizetési díját
belföldre továbbra is 2.700 Ft/év összegben állapítja meg, míg a külföldi előfizetési díjakat
Európában 5.000 Ft/év, tengeren túlra 6.000 Ft/év összegben határozza meg.
Egyhangúlag elfogadva.
15/2018.Kgy.: jóváhagyja a 2017. évi missziói beszámolót és a 2018. évi missziói és
diakóniai munkatervet, amelynek központi gondolatául a 2018. évet az imádság éveként
jelölte meg, és annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és az abban
foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
Egyhangúlag elfogadva.
16/2018.Kgy.: jóváhagyja a presbiterképzés 2017. évi beszámolóját és a 2018. évre
vonatkozó munkatervét, melynek súlyponti gondolataként a gyülekezeti látogatást jelöli meg,
és annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és az abban
foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
Egyhangúlag elfogadva.
17/2018.Kgy.: a XXVI. (Reformáció 500-as) évfolyam befejezése és a XXVII. évfolyam
elindulása alkalmából megköszöni elsősorban Urának, másodsorban a PRESBITER
Szerkesztő Bizottságának az elvégzett áldozatos munkát, élén Dr. Békefy Lajos Ph. D. felelős
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szerkesztővel és Heckmann Tamás tördelő szerkesztővel, és kéri a Szerkesztő Bizottságot,
hogy munkáját hasonló színvonalon továbbra is végezze.
Egyhangúlag elfogadva.
18/2018.Kgy.: támogatólag fogadja Dr. Békefy Lajos Ph. D. felelős szerkesztő előterjesztését
Nemzeti imanap bevezetésére. Felkéri az elnökséget, hogy a csatolt melléklet szerinti
javaslatot az MRE Zsinatának terjessze fel.
Egyhangúlag elfogadva.
19/2018.Kgy.: az országos és a területi elnökségek szavazatai alapján, a magyar presbiterek
közötti szolgálata elismeréseképpen posztumusz Kanizsai Pálfi János díjjal tünteti ki néhai dr.
Ritoók Pált, Szövetségünk korábbi főtitkárát, későbbi ügyvezető elnökét.
Egyhangúlag elfogadva.
20/2018.Kgy.: a tanácsadó testület javaslata alapján minden hazai református gyülekezet
gondnokának – a hat éves szolgálatához áldáskívánással – megküldjük dr. Huszár Pál: Az
egyházközségi gondnok tisztségéről című könyvének Szövetségünk gondozásában kiadott
változatát.
Egyhangúlag elfogadva.
A Kkgy. által utólag beiktatott javaslat
21/2018.Kgy.: tiszteletbeli taggá nyilvánítja és díszoklevéllel tünteti ki Victorné Kardos
Erikát, dél-borsodi területi szervezetünk korábbi elnökét. Díszoklevéllel tünteti ki Murnyák
Lászlónét, Budapest-Északi területi szervezetünk korábbi alelnököt és Malek Magdolna,
korábbi Budapest-Északi titkárt.
Egyhangúlag elfogadva.
22/2018.Kgy.: üdvözli és örömmel nyugtázza, hogy prof. dr. Ritoók Zsigmondot,
Szövetségünk első elnökét a Magyar Kormány – érdemei elismeréseként – Corvin-lánccal
tüntette ki.
Ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadva.
23/2018.Kgy.: mond köszönetet dr. Hardy F. Gábornak, az Alapszabály valamint a
Szervezeti- és Működési Szabályzat módosításában nyújtott hatékony közreműködéséért.
Egyhangúlag elfogadva.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2019. március 30-án tartott éves küldött-közgyűlésének
határozatai
A közgyűlés Isten iránti hálával:
1/2019.Kgy.: veszi tudomásul, hogy a Ráday utcai kollégium tűzesete folytán – bár
Szövetségünk irodája használhatatlanná vált – fontos irataink és dokumentumaink nem
semmisültek meg, sőt irodai eszközeink egy részét is használható állapotba sikerült hozni.
Felkéri egyidejűleg az elnökséget, hogy járjon el új székhely kialakítása ügyében.
Egyhangúlag elfogadva
2/2019.Kgy.: emlékezteti tagságunkat, hogy a folyamatban lévő hatéves presbiteri ciklusra
vonatkozó célt Péter apostol szavai alapján az „Épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5) igében
jelöltük meg. Kérjük a területi szervezeteinket, hogy képviseljék ezt a célt az egyházmegyéjük
rendezvényein!
Egyhangúlag elfogadva
3/2019.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy a hatéves cél lebontásaként a 2018-as évet
az imádság évének jelöltük meg, s rendezvényeinken, folyóiratunkban fokozott hangsúlyt
kapott az egyéni és közösségi imádság fontossága.
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Egyhangúlag elfogadva
4/2019.Kgy.: elfogadja az elnökség 2018. évi beszámolóját, az egyesület 2019. évi
eseménynaptárát és az előterjesztett 2019. évi munkatervet.
Egyhangúlag elfogadva
5/2019.Kgy.: hálás szívvel veszi tudomásul, hogy a 2018-as év folyamán megtörténtek a
tisztújítások Békés, Bihar, Dél-Borsod, Észak-Borsod, és Budapest-Dél területi
szervezeteinknél. Egyidejűleg felszólítja az elnökséget, hogy segítse elő a 2018-as évről
elmaradt tisztújításokat Egervölgy, Szabolcs-Bereg és Szatmár egyházmegyéiben, továbbá a
jelentős elmaradásban lévő Budapest-Észak 2013 (!), és Zemplén 2012 (!) területi
szervezeteinknél.
Egyhangúlag elfogadva
6/2019.Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolókat a múlt évben, március 3-án
Budapesten megtartott évi rendes küldöttgyűlésről, a március 24-én Veresegyházon rendezett
38. Dunamelléki Egyházkerületi Konferenciáról, április 20-21 közt Vámosgálfalván rendezett
Erdélyi Egyházkerület Presbiteri Konferenciájáról, a május 5-én az MRPSz és Magyarországi
Református Nőszövetséggel közösen Budapesten rendezett konferenciáról, a június 21-24.
közt rendezett 21. Kárpát-medencei konferenciáról, a június 29-július 1. között a Dunántúli
Egyházkerületi Konferenciájáról (REND), továbbá az október 26-27-én a királyhágómelléki
Sólyomkőváron megtartott 3. testvérszövetségi találkozóról, és a november 9-10-én
Budapesten tartott 78. országos elnökségi és tanácsadó testületi ülésről.
Egyhangúlag elfogadva
7/2019.Kgy.: jóváhagyja az ügyvezetésnek a 39. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri
Konferencia (Bp.-Pozsonyi út, április 13), valamint a május 18-án a 10. Református Egység
Napja keretében megtartandó Nőszövetséggel közös 3. konferencia (Debrecen) előzetes
javaslatát, továbbá a 16. Országos Presbiteri Konferencia (szeptember 5-8. Piliscsaba)
rendezésére vonatkozó javaslatait azzal, hogy felhatalmazza az ügyvezetést a konkrét
program, a meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések megtervezésére és
megvalósítására.
Egyhangúlag elfogadva
8/2019.Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a Gazdasági
Bizottság előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja az egyesület 2018.
évről szóló gazdasági-, valamint számviteli beszámolóját, a mérleggel, az eredménykimutatással, ill. a közhasznúsági melléklettel, amely szerint az egyesület ráfordításai 2018ban 30.234.321 Ft-ot, bevételei 31.033.610 Ft-ot tettek ki. Az adózatlan eredmény így
799.289 Ft. Az egyesület készpénzvagyona 2018. december 31-én 2.594.430 Ft volt. Ebből
folyószámlán 2.547.764 Ft, a pénztárban 1.170 Ft volt, továbbá euro 43.938 Ft értékben, ill.
lej 1.558 Ft értékben. A készletek értéke 1.898.216 Ft, a követelések összege 2.276.506 Ft
(ebből tagdíj elmaradás: 1.192.900 Ft, 324.120 Ft előfizetés elmaradás, a többi egyéb
követelés), így az egyesület összes forgóeszköze 6.769.152 Ft.
Egyhangúlag elfogadva
9/2019.Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az adományozóknak,
nevezetesen egyesületünk azon 288 tagjának, akik tagdíjukon felül összesen 1.713.940 Ft
összeggel támogatták egyesületünk munkáját. Ugyancsak köszönetet mond a Dunamelléki
Egyházkerület 700.000 Ft, a Tiszántúli Egyházkerület 550.000 Ft, a Dunántúli Egyházkerület
180.000 Ft, a Nagykunsági Egyházmegyének 50.000 Ft, több egyházközség, összesen 56.250
Ft, a hollandiai székhelyű Fundament Alapítványnak 543.287 Ft, az Asco Kft. 100.000 Ft, az
Info Kft. 1.000.000 Ft, a Tigra Kft. 1.000.000 Ft, a PMR Kft. 500.000 Ft, a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank 2.000.000 Ft, a Tiszacash Zrt. 100.000 Ft, az Asset Kft. 100.000
Ft, a Selector Kft. 500.000 Ft, az FKF Zrt. 500.000 Ft, az X-Rebord Kft. 300.000 Ft, az
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Alcufer Kft. 500.000 Ft, a Lambda-Med Kft. 200.000 Ft, a Gazdaságfejlesztő Kft. 500.000 Ft
összegű támogatásáért, valamint a Szerencsejáték Zrt. 4.000.000 Ft, és a Tiszaújvárosi
Önkormányzat 500.000 Ft összegű támogatásáért.
Egyhangúlag elfogadva
10/2019.Kgy.: reménységgel nézve egyesületünk jövőjére, jóváhagyja 2019. évi
költségvetését az előző két határozat figyelembevételével, 25.000.000 Ft kiadási és
ugyanekkora bevételi összeggel;
Egyhangúlag elfogadva
11/2019.Kgy.: köszönetet mond Váczi Gábor szövetségi titkárunknak és Szabó Tünde
ügyviteli munkatársnak az egész évben végzett lelkiismeretes munkájukért a nyilvántartás,
pályázatok intézése, konferenciák lebonyolítása és pénztárkezelés terén.
Egyhangúlag elfogadva
12/2019.Kgy.: köszönetet mond a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak egyesületünk
anyagi ügyeinek hatékony és sikeres kezeléséért;
Egyhangúlag elfogadva
13/2019.Kgy.: megerősíti az elnökség határozatát a Gazdasági bizottság előterjesztése alapján
arról, hogy a tagsági díjat a 2019. évre 3500 Ft/évben állapítja meg, a PRESBITER c. lap
előfizetési díját belföldre továbbra is 3000 Ft/év összegben állapítja meg, míg a külföldi
előfizetési díjakat Európában 5000 Ft/év, tengeren túlra 6000 Ft/év összegben határozza meg.
Egyhangúlag elfogadva
14/2019.Kgy.: jóváhagyja a 2018. évi missziói beszámolót és a 2019. évi missziói és
diakóniai munkatervet, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket és
az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
Egyhangúlag elfogadva
15/2019.Kgy.: jóváhagyja a presbiterképzés 2018. évi beszámolóját és a 2019. évre
vonatkozó munkatervét, annak teljesítésére felhívja az elnökséget és a területi szervezeteket
és az abban foglaltakhoz Urunk áldását kéri;
Egyhangúlag elfogadva
16/2019.Kgy.: a XXVII. évfolyam befejezése, és a XXVIII. évfolyam elindulása alkalmából
megköszöni elsősorban Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának az
elvégzett áldozatos munkát, élén dr. Békefy Lajos Ph. D. felelős szerkesztővel és Heckmann
Tamás tördelő szerkesztővel, és kéri a Szerkesztő Bizottságot, hogy munkáját hasonló
színvonalon továbbra is végezze. Egyidejűleg hálával emlékezik meg Kövespataki Lászlónak
több évtizedes hűséges szerkesztői munkájáról, valamint köszönti a Szerkesztő Bizottságba
behívott Margit Istvánt, és szolgálatára Isten áldását kéri.
Egyhangúlag elfogadva
17/2019.Kgy.: fogadja az ügyvezető elnöknek a Nemzeti imanapra vonatkozó előterjesztés
helyzetéről adott tájékoztatóját.
Egyhangúlag elfogadva
18/2019.Kgy.: az országos és a területi elnökségek szavazatai alapján, a magyar presbiterek
közötti szolgálata elismeréseképpen Kanizsai Pálfi János díj kitüntetésre javasolja dr. Szilágyi
Sándor tiszteletbeli elnököt, elnöki tanácsadót, Szövetségünk korábbi ügyvezető elnökét.
Egyhangúlag elfogadva
19/2019. Kgy.: elfogadja Bohátka Sándor Gazdasági Bizottsági tag lemondását bizottsági
tisztségéről, és megköszöni eddigi hosszú, hűséges szolgálatát, melynek elismeréseként
javasolja, hogy az MRPSz válassza tiszteletbeli tagjának. Kéri egyúttal, hogy erejétől függően
továbbra is támogassa a Szövetség szolgálatát!
Egyhangúlag elfogadva
20/2019. Kgy.: tudomásul veszi az ügyvezető elnök jelölését a megüresedett GB tagság
pótlására Szilágyi János debreceni testvérünk személyében.
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Egyhangúlag elfogadva
21/2019. Kgy.: jóváhagyja, hogy a tűzkárt szenvedett szövetségi iroda helyett a Szövetség
bérbe vegye a Bp.- Józsefvárosi Református Egyházközségtől a Práter utca 30-32. alatti
közösségi helyiséget.
Egyhangúlag elfogadva
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2020. március 7-én tartott küldött-közgyűlésének
HATÁROZATAI
1/2020. Kgy.: A Magyar Református Presbiteri Szövetség (a továbbiakban: MRPSz)
Elnöksége áttekintette a kialakult helyzetet, amely annak következtében jött létre, hogy a
Fővárosi Törvényszék 2019. április 15-én kelt, 14.Pk.64.309/1990/54. sz. végzésével „a
törvény erejénél fogva” átminősítette az MRPSz-t vallási tevékenységet végző egyesületből
vallási egyesületté. (Mivel a Törvényszék az MRPSz-t 2016-ig szintén vallási tevékenységet
végző, de általános egyesületként tartotta nyilván, nem fogtunk gyanút, hogy 2019-ben ennek
a státusznak más a jogi tartalma, mint 2016 előtt volt.)
Nyílt szavazással, 54 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva.
2/2020. Kgy.: Az MRPSz soha nem kívánt önálló vallásként működni; az átminősítés
következtében kialakult helyzet az MRPSz szándékával és a Magyarországi Református
Egyházhoz (a továbbiakban: MRE) való viszonyával ellentétes.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
3/2020. Kgy.: Bár az MRPSz vallási egyesületté történt átminősítése a Fővárosi Törvényszék
14.Pk.64.309/1990/54. sz. végzésével megtörtént, civil szervezetünk valójában sohasem
működött ténylegesen vallási egyesületként, sem egyházként; tevékenységét változatlanul
általános egyesületként végezte és kívánja végezni a jövőben is.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
4/2020. Kgy.: Az MRPSz célja változatlanul az MRE-n belül törvényesen megválasztott
presbiterek szolgálatainak segítése, e körben rendezvények szervezése, oktatási-, kulturális- és
információs tevékenység végzése. Az MRPSz kulturális, információs és kommunikációs
egyesületnek tekinti magát, nem vallási egyesületnek.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
5/2020. Kgy.: Az MRPSz átminősítés előtti tevékenysége a Fővárosi Törvényszék általi
átsorolást követően sem változott. Az MRPSz sohasem tekintette egyháznak önmagát;
korábbi adószáma is változatlanul megmaradt.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
6/2020. Kgy.: Az MRPSz sohasem kívánt egyházi jogi személy lenni és a jövőben sem kíván
az lenni. Sohasem volt célja új egyház létrehozása sem, sőt célja éppen a létező MRE-ban mint bevett egyházban - megválasztott presbiterek szolgálatainak segítése civil szervezetként,
általános egyesületi, de nem vallási egyesületi formában. Civil szervezetünk sohasem kívánt
az Ehtv. hatálya alá tartozni, tevékenységét mindig is az Ectv. rendelkezései szerint végezte és
a jövőben is ez alapján kívánja végezni.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
7/2020. Kgy.: Az MRPSz - figyelemmel az előzőekben már elfogadott 1-6./2020. Kgy
határozatokra is, önkéntes átalakulással visszaalakul általános egyesületté és kéri a Fővárosi
Törvényszéket, hogy szíveskedjen megszüntetni a vallási egyesületi jogállást azzal, hogy a
megszüntetéssel egy időben a vallási egyesület jogutódjaként szíveskedjen az MRPSz-t, mint
általános egyesületi formában működő civil szervezetet nyilvántartásba venni, cél szerinti
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besorolásaként kulturális és információs, kommunikációs tevékenységet bejegyezve,
egyebekben az eddigi nyilvántartási adatokat alapul véve.
Titkos szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
8/2020. Kgy.: Az MRPSz kéri a Fővárosi Törvényszéket hogy az általános egyesületi
formába történő visszasorolással egy időben, a besorolás kulturális és információs,
kommunikációs tevékenység legyen.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
9/2020. Kgy.: Figyelemmel a vallási egyesületről önkéntes átalakulással általános egyesületté
történő visszaalakulásra, az MRPSz Küldöttgyűlése felhatalmazza az Elnökséget, hogy az évi
rendes küldöttgyűlésre készítse elő és terjessze a Küldöttgyűlés elé megvitatásra és
elfogadásra az átalakulással kapcsolatos, vonatkozó törvényben előírtak szerinti gazdasági
beszámolót, számviteli beszámolót és egyéb dokumentumokat.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
10/2020. Kgy.: Az MRPSz Küldöttgyűlése elfogadja a - módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt -Alapszabályt és felhatalmazza az ügyvezető elnököt, valamint az okiratot ellenjegyző
ügyvédet annak aláírására.
Nyílt szavazással, 55 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva.
11/2020. Kgy.: Az MRPSz kéri a Fővárosi Törvényszéket, hogy a visszaminősítés során az
MRPSz közhasznúsági jogállását hagyja változatlanul, figyelemmel arra, hogy Egyesületünk
2017. június 26. óta közhasznú civil szervezetként végzi tevékenységét és a 2019. gazdasági
évről készült közhasznúsági melléklet szerint is megfelel a közhasznú szervezetekkel
szemben támasztott követelményeknek.
Nyílt szavazással, 56 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva.
12/2020. Kgy.: Az MRPSz Elnöksége minden rendelkezésére álló eszközzel arra törekszik,
hogy az MRE Zsinatával való viszonya megújuljon, hiszen egész működése az MRE
gyülekezeteinek választott testületei - a presbitériumok - közösségén belül történik.
Nyílt szavazással, 56 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva.
13/2020. Kgy.: Figyelemmel arra, hogy az MRPSz történelmi útján mindenkor az MRE
közösségén belül, a presbitériumokkal együtt végezte elkötelezett szolgálatát, a megoldás
keresésekor is minden tekintetben – változatlanul - együtt kíván működni az MRE Zsinatával.
Nyílt szavazással, 56 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva.
_____________________________
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
2020 április 20-án levelezéses formában megtartott éves küldött-közgyűlésének
határozatai
A Küldött-közgyűlés Isten iránti hálával
(SZERVEZET, MŰKÖDÉS)
14/2020. Kgy.: tekintettel a koronavírus miatti járványveszélyre, valamint az ebből fakadó
különleges jogrendre, megállapítja, hogy a személyes jelenléttel, eredetileg 2020. április 25-re
meghirdetett Küldött-közgyűlés nem tartható meg. A Küldött-közgyűlés akként határoz, hogy
az egyesület előző évi tevékenységének, ill. gazdálkodásának elfogadásához, ez évi működése
fenntartásához, költségvetése elfogadásához különleges eljárású, éves Küldött-közgyűlést kell
tartani. A különleges eljárás elektronikus, illetve - amelyik küldöttnél ez nem lehetséges, postai levelezés útján megszervezett gyűlést jelent. A Küldött-közgyűlés a Tájékoztató
levélben közzétett tárgysorozattal, személyes ülés megtartása nélkül, határozathozatali
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eljárással működik. Az eljárási mód nem teszi lehetővé a tárgyalást. A benyújtott számszaki
beszámolókat nincs lehetőségünk módosítani, a meghozott döntés kizárólag annak elfogadása,
elvetése vagy tartózkodás lehet. A gazdálkodási beszámolókat és a költségvetést a Felügyelő
Bizottság megvizsgálta, jelentésüket szintén mellékeltük. Ugyanakkor amennyiben a nem
gazdasági jellegű beszámolókhoz, munkatervekhez kiegészítést, módosítási javaslatot kapunk,
akkor azt módosítani fogjuk. A Küldött-közgyűlés szavazási időtartamként a 2020. április 6.
és 2020. április 17. közötti időszakaszt határozza meg. Ez biztosítja a postai kézbesítésekhez
szükséges időtartamot, a kapcsolódó anyagok figyelmes átolvasását és a személyes szavazat
visszajuttatását e-mail címünkre, ill. székhelyünkre. Az e-mail címmel nem rendelkező
testvérek részére a postai szavazáshoz megcímzett, felbélyegezett válaszborítékot
mellékelünk, ami lehetővé teszi, hogy a postahivatal felkeresése nélkül, egy „külső”
postaládába bedobva adják fel szavazatukat. A Küldött-közgyűlés határozati időpontként tehát amikor a jegyzőkönyvet lezárja, - az ezt követő első munkanapot (2020. április 20-át)
határozza meg. A Küldött-közgyűlésen a „jelenlét” igazolása a szavazólap - e-mailben vagy
postai úton történő - visszaküldésével történik. Kérjük szépen a szavazati jogosultsággal
rendelkező testvéreket, hogy szavazatuk (a visszajuttatás módjától függetlenül) legkésőbb
április 17-én 18 óráig érkezzen vissza! (Ha a Küldött-közgyűlés többsége a javasolt időszakot
/április 6-17./ elfogadja tárgyalási szakasznak, akkor az április 17-ét követően visszaérkező
szavazatok érvénytelenek lesznek, azaz a jegyzőkönyv szempontjából figyelmen kívül kell
hagyni.) A Küldött-közgyűlés akkor lesz határozatképes lesz, ha a szavazati jogosultsággal
rendelkezők több, mint a fele a nevét feltüntetve, a megadott határidőn belül visszaküldi a
szavazatát tartalmazó szavazólapot. A Küldött-közgyűlés akkor lesz eredményes, ha a
Határozati javaslatokat a többség elfogadja. Ezzel - a rendkívüli körülmények mellett is eleget tettünk jogszabályi kötelezettségünknek. Kérjük szépen ehhez a Testvérek
felelősségteljes és jóindulatú hozzájárulását!
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
15/2020. Kgy.: a Küldött-közgyűlés levezetőjének dr. Viczián Miklós ügyvezető elnököt, a
jegyzőkönyv vezetőjének Váczi Gábor szövetségi titkárt, hitelesítőnek dr. Hardy F. Gábort és
dr. Kovács Zsoltot megválasztja és elrendeli, hogy a jegyzőkönyvet az elektronikus, illetve
postai közvetítéssel beérkezett szavazatok alapján kell elkészíteni. A Szavazatszámláló
Bizottságba elnökként dr. Szilágyi Sándort, tagként Szabó Tündét és Hajdú Ildikót
megválasztja.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
16/2020. Kgy.: tárgysorozatául elfogadja a jelen szavazólapon feltüntetett határozati
javaslatokról történő szavazást.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
17/2020. Kgy.: köszönetét fejezi ki a Magyarországi Református Egyház Zsinati
Elnökségének, nevezetesen dr. Bogárdi Szabó István püspök úrnak, továbbá Gér András
zsinati tanácsos és dr. Veres Lajos zsinati jogtanácsos úrnak, hogy felhívták Szövetségünk
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Elnökségének figyelmét a 2019 áprilisában a Fővárosi Törvényszék részéről „a törvény
erejénél fogva” történt vallási egyesületté minősítéssel kapcsolatos problémára;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 75
- „Elvetem” szavazatok száma: 1
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
18/2020. Kgy.: veszi tudomásul, hogy a 2020. március 7-én a Budapest-Józsefvárosi
Református Egyházközség templomában tartott 37. (rendkívüli) Küldött-közgyűlés
dokumentumainak (meghívó, jelenléti ívek, meghatalmazások, elfogadott határozatok és a
módosított Alapszabály) benyújtása március 13-án rendben megtörtént a Fővárosi
Törvényszékre. Egyidejűleg felkéri az Elnökséget, hogy kísérje figyelemmel a vallási
egyesületi jogállás megszüntetését, az újonnan bejegyzésre kerülő egyesület
jogfolytonossággal történő megalakulását és arról adjon tájékoztatást a Presbiter folyóirat
aktuális számában, a www.presbiteriszovetseg.hu honlapon és minden, rendelkezésre álló
információs csatornán;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 74
- „Elvetem” szavazatok száma: 2
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 1
19/2020. Kgy.: köszönetét fejezi ki dr. Hardy Ferenc Gábor ügyvéd testvérünknek,
Szövetségünk Etikai Bizottsága elnökének, valamint dr. Gellén Márton és dr. Szabó Zsolt
testvéreinknek az önkéntes visszaalakulással kapcsolatos jogi feladatokban történt magas
színvonalú, áldozatkész helytállásáért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
20/2020. Kgy.: emlékezteti tagságunkat, hogy a folyamatban lévő hatéves presbiteri ciklusra
vonatkozó célt Péter apostol szavai alapján az „Épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5) igében
jelöltük meg. Kérjük a területi szervezeteinket, hogy - amint a koronavírus járvány lehetővé
teszi, - folytassák az egyházmegyékben megkezdett áldozatos munkát és képviseljék ezt a célt
egyházmegyéjük rendezvényein;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
21/2020. Kgy:. jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy a hatéves cél lebontásaként a 2019-es
évet „A kapcsolat” évének jelöltük meg, s rendezvényeinken, folyóiratunkban fokozott
hangsúlyt kapott a közösség megélésének fontossága;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
22/2020. Kgy.: elfogadja, hogy Szövetségünk a lelki ház építésének hatéves programjából a
2020-as évre a hangsúlyt Lukács evangéliuma alapján az elkészített mennyei hajlékra helyezi:
„Jöjjetek, mert immár minden kész.” (Lk. 14,17);
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
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- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(TAGSÁG)
23/2020. Kgy.: szeretettel és tisztelettel köszönti azt a 40 tagot, akik az elmúlt évben léptek
Szövetségünk tagjainak sorába. Ez megerősíti azt a meggyőződést, hogy Isten fontosnak tartja
Szövetségünk munkáját. Ez egyben azt is jelenti, és amire az Elnökség beszámolója is
rámutat, hogy újonnan belépett testvéreinkre is vár az a feladat, hogy a Szövetség munkájába
bekapcsolódva azt tovább vigyék. A Küldött-közgyűlés fontosnak tartja, hogy ez törés nélkül
valósuljon meg, ezért kéri korábban belépett tagjait és különösen is a területi szervezetek
elnökségeit, hogy ebben az újonnan belépetteket segítsék.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
24/2020. Kgy.: amikor örül új tagjainknak, szomorú szívvel gondol azokra, akik valamilyen
okból kiváltak Szövetségünkből. Különösen szomorú szívvel gondolunk azokra, akiket az Úr
2019-ben hazahívott, akik bizonyára jobb helyen vannak, de nekünk, szeretteikkel együtt
nagyon hiányzanak. Különösen fontosnak tartja név szerint is megköszönni Istennek azt, hogy
egy időre nekünk adta Nagy Ferenc Józsefet, korábbi elnökünket, Kovács Pétert, egykori
főtitkárunkat és dr. Kovács Lászlót, debreceni területi elnökünket. A Küldött-közgyűlés
ezúttal határozatba foglalja emléküket, a névvel említetteket és a névvel nem említetteket is.
Isten iránti hálával emlékezik meg azon 27 tagjáról, akiket az elmúlt évben szólított el
mennyei Atyánk.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
25/2020. Kgy.: szomorúan hagyja jóvá, hogy a tagnévsorból 2019. december 31-i hatállyal
megtörtént azon 294 tagunk törlése, akik esetében két éve elmaradás mutatkozott a tagdíjak
fizetésében és többszöri emlékeztetésünk, ill. felhívásunk ellenére sem rendezték
elmaradásukat és visszajelzést sem küldtek;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 73
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 3
- Érvénytelen szavazatok száma: 1
(ORSZÁGOS ÉS TERÜLETI BESZÁMOLÓK, MUNKATERVEK)
26/2020. Kgy.: jóváhagyja az Elnökség 2019. évről szóló beszámolóját és 2020. évre
vonatkozó munkatervét, utóbbi teljesítésére felhívja az Elnökséget; az abban foglaltak - a
járványügyi veszélyhelyzetet követő - megvalósítására Urunk áldását kéri;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
27/2020. Kgy.: jóváhagyólag veszi tudomásul a beszámolókat a múlt évben, március 30-án,
Budapesten megtartott évi rendes Küldött-közgyűlésről, az április 13-án, a Bp.-Pozsonyi úti
Református Egyházközség templomában rendezett 39. Dunamelléki Egyházkerületi
Konferenciáról, a szeptember 6-8. közt rendezett 16. országos konferenciáról, továbbá az
október 25-26-án, Piliscsabán megtartott 4. testvérszövetségi találkozóról az Együttműködési
70

Tanács keretében, valamint a november 15-16-án, Piliscsabán tartott 81. országos elnökségi
és tanácsadó testületi ülésről;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
28/2020. Kgy.: jóváhagyja az ügyvezetés által a 2020. évi munkatervben, ill. rendezvény
naptárban meghirdetett rendezvények közül - a járványügyi veszélyhelyzet miatt történő elhalasztását, ill. lemondását a 40. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferenciának
(Kecskemét, április 4.), a 11. Magyar Református Egységnapon való részvételnek
(Marosvásárhely, május 22-24.), a Nőszövetséggel közös konferenciának, az Európai Magyar
Protestáns Gyülekezetek Szövetségének 18. presbiteri konferenciáján való részvételnek
(Holzhausen, április 3-5.). A 22. Kárpát-medencei Konferencia, mely egyben Szövetségünk
újjáalakulásának 30 éves évfordulója is (Budapest, szeptember 10., Piliscsaba, szeptember 1113.), valamint az Együttműködési Tanács 5. ülésének (Rimaszombat, október 16-17.)
megtartása vonatkozásában az ügyvezetés július folyamán hoz döntést a járványügyi helyzet
függvényében. A Küldött-közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetést a konkrét program, a
meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések megtervezésére és megvalósítására. A
helyszínek korábban lefoglalásra kerültek.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
29/2020. Kgy.: jóváhagyja a Missziói és Diakóniai Bizottság 2019. évről szóló beszámolóját
és 2020. évre vonatkozó munkatervét, utóbbi teljesítésére felhívja az Elnökséget és a területi
szervezeteket; az abban foglaltak - a járványügyi veszélyhelyzet figyelembe vételével történő
- megvalósítására Urunk áldását kéri.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
30/2020. Kgy.: jóváhagyja a Presbiterképzési Bizottság 2019. évről szóló beszámolóját és
2020. évre vonatkozó munkatervét, utóbbi teljesítésére felhívja az Elnökséget és a területi
szervezeteket; az abban foglaltak - a járványügyi veszélyhelyzetet követő - megvalósítására
Urunk áldását kéri;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 1
31/2020. Kgy.: jóváhagyja a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának 2019. évről szóló
beszámolóját és 2020. évre vonatkozó munkatervét, utóbbi teljesítésére - mint felelős kiadót felhívja az ügyvezető elnököt; az abban foglaltak - a járványügyi veszélyhelyzetet követő megvalósítására Urunk áldását kéri;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0

71

32/2020. Kgy.: jóváhagyja, hogy a Szövetség Elnöksége - amennyiben a médiumokban
keresztyénségünket, egyházunkat, társadalmunkat súlyosan és negatívan érintő, méltatlan,
igaztalan és becsmérlő megnyilatkozások hangzanak el - a Magyar Távirati Iroda útján - a
jövőben is tegye közzé felhívását, tiltakozását hazánk és a Kárpát-medence presbiterei
nevében;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
33/2020. Kgy.: veszi tudomásul, hogy a 2019-es év folyamán megtörténtek a tisztújítások a
Baranyai, a Szabolcsi és a Szatmári területi szervezeteinknél. Egyidejűleg felszólítja az
Elnökséget, hogy segítse elő a 2019-es évről elmaradt tisztújításokat a Bács-Kiskunsági, a
Csongrádi és a Délpesti egyházmegyékben. Továbbá a jelentős elmaradásban lévő Zempléni
területi szervezetünknél. A Küldött-közgyűlés köszönti a területi tisztújításokon újraválasztott
vagy megválasztott tisztségviselőket és életükre, szolgálataikra Urunk áldását kéri és kívánja.
A Küldött-közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a területi szervezetek egy részétől
beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló beszámolók és az idei munkatervek, de
szomorúan állapítja meg, hogy a területi szervezetek másik részéből mindeddig nem érkeztek
beszámolók. Felhatalmazza az Elnökséget, hogy azokon a területeken, ahol a munka nem az
óhajtott intenzitással folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett egyházmegye elnökségével és
ajánlja fel területi szervezetének az elnökség segítségét bibliaiskolák, presbiterképző
tanfolyamok, presbiteri csendes napok szervezéséhez. A Küldött-közgyűlés felhívja a területi
szervezetek elnökségeit, törekedjenek arra, hogy minél több gyülekezetben legyen olyan
tagunk, aki felelősséget érez presbiter-társaiért, gyülekezetéért és egész egyházunkért és ezért
vállalja a Presbiteri Szövetség és a presbiter-társak közötti minél szorosabb kapcsolat
kiépítését: a konferenciákra, képzési alkalmakra történő hívogatást, a PRESBITER c. lap
terjesztését. Felkéri a területi szervezetek elnökségeit, hogy keressék meg a területükön
található vállalkozásokat, hogy anyagilag támogassák Szövetségünk közhasznú
tevékenységét.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 75
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 2
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(KIADVÁNYOK)
34/2020. Kgy.: hálát ad a Szövetség elmúlt 30 évéért és azokért a szolgálatokért, amelyeket
Urunk megengedett elvégezni a presbiterek és egész egyházunk irányában. A Küldöttközgyűlés jóváhagyja, hogy a Szövetség - újraalakulása 30. évfordulója alkalmából - füzetet
jelentessen meg, melyet eljuttat minden tagjának és minden magyarországi református
egyházközségnek. Jóváhagyja továbbá, hogy a PRESBITER folyóirat 2020/4. és 5. száma
összevont lapszámként jelenjen meg.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(GAZDÁLKODÁS)
35/2020. Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a Gazdasági
Bizottság előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja az egyesület 2019.
évről szóló gazdasági-, valamint számviteli beszámolóját a mérleggel, az eredmény-
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kimutatással, kiegészítő melléklettel, ill. a közhasznúsági melléklettel, amely szerint az
egyesület ráfordításai 2019-ben 27.808.995 Ft-ot, bevételei 31.908.619 Ft-ot tettek ki. Az
adózatlan eredmény így 4.099.623 Ft. Az egyesület készpénzvagyona 2019. december 31-én
7.500.188 Ft volt. Ebből folyószámlán 6.947.782 Ft, a pénztárban 471.280 Ft volt, továbbá
euro 78.794 Ft értékben, ill. lej 2.332 Ft értékben. A készletek értéke 5.653.725 Ft, a
követelések összege 1.346 E Ft Ft, így az egyesület összes forgóeszköze 14.500 E Ft;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
36/2020. Kgy.: a Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján - 2019. december 31fordulónappal - jóváhagyja az átalakuláshoz (visszaalakuláshoz) kapcsolódó, átértékelés
nélküli, mellékelt vagyonmérleget és vagyonleltárt 15.495 E Ft mérlegfőösszeggel és
tudomásul veszi, hogy könyvvizsgáló bevonására nincs szükség, valamint a Szövetség az
analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan vezeti.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
37/2020. Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának,
másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az adományozóknak,
nevezetesen egyesületünk azon 375 tagjának, akik tagdíjukon felül összesen 2.030.500
összeggel támogatták egyesületünk munkáját. Ugyancsak köszönetet mond a Dunamelléki
Egyházkerület 1.500.000 Ft, a Nagykunsági Egyházmegyének 50.000 Ft, több egyházközség
összesen 158.940 Ft, a hollandiai székhelyű Fundament Alapítványnak 583.814 Ft, a Háttér
Szolgáltató Kft. 400.000 Ft, az Asco Kft. 500.000 Ft, az Info Kft. 1.000.000 Ft, az FKF
Nonprofit Zrt. 500.000 Ft, a Tigra Kft. 1.000.000 Ft, a Gazdaságfejlesztő Kft. 800.000 Ft, a
PMR Kft. 500.000 Ft, a Lambda-Med Kft. 200.000 Ft, az Épkar Zrt. 800.000 Ft, a Holofon
Zrt. 500.000 Ft, az Asset Kft. 100.000 Ft összegű támogatásáért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 75
- „Elvetem” szavazatok száma: 1
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
38/2020. Kgy.: megerősíti a Gazdasági Bizottság 2019. november 5-én hozott egyhangú
döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2020. évre változatlanul 3.500 Ft/évben állapítja meg,
azzal, hogy aki a tagtársak közül megteheti, ezen felül adományaival támogassa a Szövetség
munkáját.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
39/2020. Kgy.: megerősíti a Gazdasági Bizottság 2019. november 5-én hozott egyhangú
döntését arról, hogy a PRESBITER c. lap előfizetési díját belföldre továbbra is 3.000 Ft/év
összegben, míg a külföldi előfizetési díjakat Európában 5.000 Ft/év, tengeren túlra 6.000
Ft/év összegben állapítja meg, azzal, hogy aki az előfizetők közül megteheti, ezen felül
adományaival támogassa a Szövetség munkáját.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
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- Érvénytelen szavazatok száma: 0
40/2020. Kgy.: reménységgel nézve egyesületünk jövőjére, jóváhagyja annak 2020. évi
költségvetését az előző két határozat figyelembe vételével, 26.000.000 Ft kiadási és
ugyanekkora bevételi összeggel;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 1
(ALAPDOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA)
41/2020. Kgy.: jóváhagyja a Számviteli politika jogtanácsos által beterjesztett változatát,
valamint az annak mellékletét képező Számlatükröt. Az Alapszabálynak a 37. (2020. március
7-én megtartott) rendkívüli Küldött-közgyűlésen elfogadott változata hatályos. A Szervezeti
és Működési Szabályzat nem módosul.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(ZSINATI KAPCSOLATTARTÁS)
42/2020. Kgy.: elrendeli, hogy a Szövetség Elnöksége építsen ki és ápoljon szorosabb
kapcsolatot a Magyarországi Református Egyház Zsinatával, azt Küldött-közgyűlési
határozatairól, konferenciáiról tájékoztassa, annak ülésein képviseltesse magát. A Küldöttközgyűlés Isten iránti hálával állapítja meg, hogy a Magyarországi Református Egyházban a
presbiterekkel való foglalkozás mind fontosabb lett, és ennek eredményét egyházunk vezetői
több fórumon is elismerik.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(KÖSZÖNETEK)
43/2020. Kgy.: köszönetet mond az Elnökség tagjainak egyesületünk külhoni, országos és
helyi ügyeinek hűséges és áldozatkész vezetéséért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 75
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 1
44/2020. Kgy.: köszönetet mond a Missziói és Diakóniai Bizottság elnökének és tagjainak
egyesületünk missziói és diakóniai szolgálatának hűséges és áldozatkész végzéséért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
45/2020. Kgy.: köszönetet mond a Presbiterképzési Bizottság elnökének és tagjainak
egyesületünk presbiterképzésének hűséges és áldozatkész végzéséért, kiadványok
megjelentetésében való közreműködéséért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 75
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
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- „Tartózkodom” szavazatok száma: 2
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
46/2020. Kgy.: a XXVIII. évfolyam befejezése és a XXIX. évfolyam elindulása alkalmából
megköszöni elsősorban Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának az
elvégzett áldozatos munkát, élén dr. Békefy Lajos felelős szerkesztővel és Heckmann Tamás
tördelő szerkesztővel és kéri a Szerkesztő Bizottságot, hogy munkáját hasonló színvonalon
továbbra is végezze, arra Isten áldását kéri. Kéri, hogy a lap a felvállalt missziói munkáját
továbbra is legfontosabb feladatának tekintse. A Küldött-közgyűlés kéri a Szövetség tagjait,
hogy minél többen írjanak a lapba, küldjenek tudósításokat a Szövetség eseményeiről,
küldjenek interjúkat, bizonyságtételeket, de küldjenek képeket is. Nem mulaszthatja el
kifejezni azoknak is köszönetét, akik a lap terjesztésében részt vesznek: azoknak a
testvéreknek, akik egy-egy gyülekezetben szétosztják a lapot, összegyűjtik az előfizetéseket.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
47/2020. Kgy.: köszönetet mond az egyházmegyei területi szervezetekben szolgálatot végző
területi elnököknek, alelnököknek, titkároknak és küldötteknek egész éves hűséges és
áldozatkész szolgálatukért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 74
- „Elvetem” szavazatok száma: 2
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
48/2020. Kgy.: köszönetet mond a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak egyesületünk
szabályszerű működése ellenőrzésében végzett odaadó és hűséges szolgálatáért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
49/2020. Kgy.: köszönetet mond a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak egyesületünk
gazdasági ügyeinek odaadó, hűséges, hatékony és sikeres kezeléséért;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
50/2020. Kgy.: köszönetet mond Szabó Tünde ügyviteli munkatársnak és Váczi Gábor
szövetségi titkárnak az egész évben végzett lelkiismeretes munkájukért a nyilvántartások, a
pályázatok intézése, konferenciák lebonyolítása és a pénztár kezelése terén. Tudomásul veszi,
hogy két munkatársunk - az országosan kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt, március
16-tól a járványveszély miatti korlátozások megszűnéséig - otthonról végzi munkáját, „home
office” rendszerben;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
51/2020. Kgy.: mint minden évben, ezúttal is - köszönetét fejezi ki a Rózsa Nyomdának azért,
hogy a PRESBITER nemcsak tartalmilag jó színvonalú, hanem szép és hibátlan kivitelezésű
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is. Ugyancsak köszönetét fejezi ki a Szó-Kép Nyomdának azért, hogy Szövetségünk egyéb
kiadványai igényes, kulturált kivitelezéssel jelenhettek meg.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(KANIZSAI PÁLFI JÁNOS DÍJ)
52/2020. Kgy.: az országos és a területi elnökségek szavazatai alapján, a Kárpát-medencei
presbiterek közötti szolgálata elismeréseképpen Kanizsai Pálfi János díj kitüntetésre javasolja
Gyurkó Miklóst, a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség elnökét, valamint dr. Judák
Endre presbiterképzési elnököt. A Küldött-közgyűlés javasolja, hogy a díjak személyes
átadására egy későbbi konferencia keretében kerüljön sor, a járványügyi veszélyhelyzetet
követően.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(KITÜNTETETTEK KÖSZÖNTÉSE)
53/2020. Kgy.: szeretettel köszönti - többek között - azon református testvéreinket, akik a
március 15-i nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetésben részesültek, jelesül:
- Balog Zoltánt, a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkipásztorát, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának volt miniszterét,
- Takaró Andrást, a Délpesti Református Egyházmegye esperesét,
- Jákob János dandártábornokot, protestáns tábori püspököt,
- Gér Andrást, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácsosát,
- Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztort, a Budapest-Fasori Református Egyházközség
korábbi lelkipásztorát.
A Küldött-közgyűlés Isten áldását kéri testvéreink életére és további szolgálataikra.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 1
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(EGYHÁZI, PRESBITERI ÉS SZÖVETSÉGI JELÖLÉSEK, TISZTÚJÍTÁSOK,
LEMONDÁSOK)
54/2020. Kgy.: elfogadja dr. Kiss Márton jogtanácsos és Derzsi György felügyelő bizottsági
tag lemondását. Megköszöni eddigi szolgálataikat, melyek elismeréseként testvéreinket a
Szövetség tiszteletbeli tagjának választja. Egyúttal kéri testvéreinktől, hogy erejük és
lehetőségük mértéke szerint továbbra is támogassák Szövetségünk szolgálatát, életükre Isten
áldását kéri;
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
55/2020. Kgy.: felkéri az Elnökséget, hogy mielőbb gondoskodjon az 54/2020. (04.20.) KGY.
határozatban foglalt lemondások miatt megüresedett tisztségek betöltéséről.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
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- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
(56/2020. Kgy.: megállapítja, hogy 2020. március 13-án az országos Elnökség több tagjának
mandátuma (a Felügyelő Bizottságot, az ügyvezető elnököt, valamint a Missziói és Diakóniai
Bizottság elnökét kivéve) lejárt. Dr. Viczián Miklós ügyvezető elnök a koronavírus
járványhelyzetre tekintettel - az érintett testvérek nyilatkozatával összhangban - javasolja a
március 13-án lejárt mandátummal rendelkező Elnökségi tagok mandátumának 1 évvel
történő meghosszabbítását. Név, ill. tisztség szerint:
- D. Szabó Dániel nemzetközi tanácsadó,
- dr. Bodnár Ákos diakóniai tanácsadó,
- dr. Nagy Mihály pedagógiai tanácsadó,
- dr. Szűcs Ferenc teológiai tanácsadó,
- dr. Hardy F. Gábor, az Etikai Bizottság elnöke,
- dr. Székely István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
- dr. Judák Endre, a Presbiterképzési Bizottság elnöke.
Az ügyvezető elnök kinevezi:
- jogtanácsosnak:
dr. Szabó Zsoltot (Bp.-Fasori R. E.)
- a Felügyelő Bizottság tagjának:
A Küldött-közgyűlés a megválasztott vezetőséget tisztségébe beiktatja és életükre,
szolgálatukra az Úr megerősítő kegyelmét és áldását kéri. Valamennyiük mandátuma a 2021.
évi rendes Küldött-közgyűlésig tart. Ennek javasolt időpontja: 2021. április 17.)
(Ennél a határozati javaslatnál – az ügyvezető elnök által történő mandátummeghosszabbításra, ill. kinevezésre tekintettel – nem történik szavazás.)
57/2020. Kgy.: az Alapszabály II.5.3. pontja alapján megválasztja a Szövetség tiszteletbeli
elnökének dr. Huszár Pált, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnökét,
a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokát. A Küldött-közgyűlés hálásan
megköszöni Testvérünk presbitereink felé szóban és írásban végzett jelentős szolgálatait.
Életére, Szövetségünk keretein belül is végzendő szolgálatára Isten áldását kéri.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 76
- „Elvetem” szavazatok száma: 1
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
58/2020. Kgy.: megbízza az Elnökséget, hogy a 2020 őszén esedékes, újabb 6 évre szóló
egyházkormányzati tisztújítás lelkileg, teológiailag és jogilag helyes lebonyolításához
továbbra is minden segítséget adjon meg a hivatalos egyházi szervezeteknek, és segítse elő az
újra- vagy megválasztott egyházi vezetők szolgálatának végzését. Felhívja az Elnökséget,
hogy a korábbiak egyházi tisztségviselő-választáshoz hasonlóan adjon útmutatást a
presbitereknek a felsőbb egyházi tisztségviselők őszi tisztújításához, tájékoztató kiadvány
formájában. Felhívja a területi szervezeteket, hogy - amennyiben a járványügyi
veszélyhelyzet elmúlása lehetővé teszi, - tartsák meg tervezett alkalmaikat és azokon
foglalkozzanak az egyházi tisztújítások lelki és gyakorlati kérdéseivel.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 77
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
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Pótlólagos, levelezéses szavazás 2020. július 13-án
a 2020. április 20-án megtartott küldöttgyűléshez
59/2020. Kgy. határozat: A Közgyűlés a 2020. április 20-i írásbeli szavazás irat anyagainak
áttanulmányozásakor megismerhette a Magyar Református Presbiteri Szövetség
átalakulásának Átalakulási tervét, ebben a kérdésben azonban még határozatot nem hozott.
Ezt a határozatot most pótlólag hozza meg a követketők szerint:
Egyetértek a Magyar Református Presbiteri Szövetség Átalakulási tervével.
A határozathoz visszaérkezett
- „Elfogadom” szavazatok száma: 89
- „Elvetem” szavazatok száma: 0
- „Tartózkodom” szavazatok száma: 0
- Érvénytelen szavazatok száma: 0
__________
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