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Alakulás 
Előterjesztés a 1/2012. EK. Határozathoz – Köntös László 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
Tisztelettel bejelentem, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége az Egyházkerületi Közgyűlést 2012. szeptem-
ber 27-re, Balatonfüredre összehívta. 
 
Jelen vannak: 
 

1 Elnökség Steinbach József püspök 
2  Dr. Huszár Pál EK-i főgondnok 
3  Köntös László EK-i lelkészi főjegyző, gyűjteményi képviselő 
4  Dr. Baráth István EK-i világi főjegyző 
5 Mezőföldi EM. Imre Bálint esperes 
6  Kovács János Em-i gondnok 
7  Nemes Gyula Em-i lelkészi főjegyző 
8  Kótai János Em-i világi főjegyző 
9  Brunner Vilmos EK-i lelkészi tanácsos 

10  Pais Kadosa EK-i világi tanácsos 
11  Borsos Teréz EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
12  Dr. Kovács Zsuzsanna EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, jogtanácsos 
13  Pintérné Koczó Zsófia EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
14  Somogyi László EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
15  Boda Sándorné EK-i világi közgyűlési képviselő 
16  Miklós Gábor EK-i világi közgyűlési képviselő 
17 kimentés Pétervári Imre EK-i világi közgyűlési képviselő 
18 kimentés Szabó Sándor EK-i világi közgyűlési képviselő 
19 Őrségi EM. Szakál Péter esperes 
20  Balogh Péter Em-i gondnok 
21  Ferentzi Sándor Em-i lelkészi főjegyző 
22 kimentés Dr. Juhász Sándor Em-i világi főjegyző 
23  Ozsváth Imre EK-i lelkészi tanácsos 
24  Nagy Béla EK-i világi tanácsos 
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25  Jakab Bálint Mihály EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
26  Nagy Dániel EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
27  Dr. Buzdor Attila EK-i világi közgyűlési képviselő 
28  Vörös Ferenc EK-i világi közgyűlési képviselő 
29 Pápai EM. Lentulai Attila esperes 
30  Dr. Szabó György Em-i gondnok 
31  Tóth András Em-i lelkészi főjegyző 
32  Dr. Ballagi Farkas Em-i világi főjegyző 
33  Antal György EK-i lelkészi tanácsos 
34  Szalai László Dániel EK-i lelkészi tanácsos 
35 kimentés Dr. Szarka László EK-i világi tanácsos 
36  Váradi Szabolcs EK-i világi tanácsos 
37 kimentés Apostol Pál EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
38  Eszlinger András EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
39  Ifj. Márkus Mihály EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, ifjúsági előadó 
40  Dr. Pataky László EK-i világi közgyűlési képviselő 
41  Kuti József EK-i világi közgyűlési képviselő 
42  Lay Gábor EK-i világi közgyűlési képviselő 
43 Somogyi EM. Nagy Csaba esperes 
44  Csanádi József Em-i gondnok 
45 kimentés Szabó Levente Em-i lelkészi főjegyző 
46 kimentés Dr. Fekete László Em-i világi főjegyző 
47  Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, ek-i lelkészi tanácsos, gazdasági és 

ingatlanügyi előadó 
48  Dr. Kocsev Miklós EK-i lelkészi tanácsos, tanulmányi előadó 
49  Székely Attila EK-i lelkészi tanácsos, mb. missziói előadó 
50  Dr. Gombos Sándor EK-i világi tanácsos 
51  Halász Attila EK-i világi tanácsos 
52  Dr. Vörös Jenő EK-i világi tanácsos 
53  Bartha Béla EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
54 kimentés Bozsoki-Sólyom János EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
55 kimentés Fejér István EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
56  Fodor Judit EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
57  Hajdú Zoltán Levente EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
58  Kovács Szilvia EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
59  Benke Lászlóné EK-i világi közgyűlési képviselő 
60 kimentés Dr. Esze István EK-i világi közgyűlési képviselő 
61  Dr. Nemes Pál EK-i világi közgyűlési képviselő 
62  Orbán József EK-i világi közgyűlési képviselő 
63  Szabó István EK-i világi közgyűlési képviselő 
64  Székely Tamás EK-i világi közgyűlési képviselő 
65 Tatai EM. Máté László esperes 
66  Gyimóthy Géza Em-i gondnok 
67  Szemeti Ferenc Em-i lelkészi főjegyző 
68  Bogáth István Em-i világi főjegyző 
69  Dr. Márkus Mihály Em-i lelkészi tanácsos 
70  Pungur Béla Em-i lelkészi tanácsos, katechetikai előadó 
71 kimentés Nagy Lehel Em-i világi tanácsos 
72 kimentés Dr. Szentirmai István Em-i világi tanácsos 
73  Bátki Dávid Géza EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, diakóniai előadó 
74  Darányiné Csonka Valéria EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
75  Soós Szilárd EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
76  Ablonczy Dániel EK-i világi közgyűlési képviselő 
77  Marosi József EK-i világi közgyűlési képviselő 
78  Balogh Péter EK-i világi közgyűlési képviselő 
79 Veszprémi EM. Kuti Géza esperes 
80  Dr. Elter István Em-i gondnok 
81  ifj. Tislér Géza Em-i lelkészi főjegyző 
82  Török Gyula Em-i világi főjegyző 
83  Bikádi László EK-i lelkészi tanácsos 
84  Nagy Lajos EK-i lelkészi tanácsos 
86  Kovács Gyula EK-i világi tanácsos 
87  Körmendi Alpár EK-i világi tanácsos 
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88 kimentés Lukátsné Orovicz Piroska EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
89  Rásky Miklós EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
90  Wessetzky Szabolcs EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, sajtó- és ökumené-

ügyi előadó 
91  Dr. Mikós Dezső EK-i világi közgyűlési képviselő 
92 kimentés Papp Gábor EK-i világi közgyűlési képviselő 
93  Szanyi Józsefné EK-i világi közgyűlési képviselő 

 Jogtanácsosok Dr. Kiss Valéria jogtanácsos 
94  Dr. Kovács Zsuzsanna jogtanácsos 
95  Dr. Sárközy Eszter jogtanácsos 

 Intézmények   
96  Dr. Vladár Gábor rektor 
97  Sziládi Béla Mezőföldi Em. tanintézeti képviselő 
98  Vadász Márta Pápai Em. tanintézeti képviselő 
99  Hallerné Szabó Renáta Pápai Em. tanintézeti képviselő 

100  Zajzon István Somogyi Em. tanintézeti képviselő 
101  Molnár Tímea Somogyi Em. tanintézeti képviselő 
102  Illés Dániel Tatai Em. tanintézeti képviselő 
103  Rokosz Zsigmond Tatai Em. tanintézeti képviselő 
104  Dusicza Ferenc Veszprémi Em. tanintézeti képviselő 

    
 Előadók   
  Tóth Győző adattári előadó 
 kimentés Szabó Virág énekügyi és iskolaügyi előadó 
  Gerecsei Zsolt gyűjteményi és műemlékügyi előadó 
  Farkas Gergely számítástechnikai előadó 

 
1/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. A távolmaradottak kimentését el-
fogadja. 
 

Napirend és tárgysorozat 
Előterjesztés a 2/2012. EK. Határozathoz – Köntös László 
 

 Napirendi pont Előterjesztő 
10:00 Igeolvasás, imádság Kuti Géza 

10:15 Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

10:25 Megnyitó Dr. Huszár Pál 
10:30 Püspöki jelentés Steinbach József 
11:15 Szakelőadói jelentések 

1. Adattári 
2. Diakóniai 
3. Ének-zene ügyi 
4. Gazdasági és ingatlanügyi 
5. Gyűjteményi és műemlékügyi 
6. Ifjúsági 

Szünet 
7. Iskolaügyi 
8. Katechetikai 
9. Missziói 
10. Sajtó és ökumené 
11. Számítástechnikai 
12. Tanulmányi 

 
Tóth Győző 
Bátki Dávid Géza 
Szabó Virág 
Bellai Zoltán 
Gerecsei Zsolt 
ifj. Márkus Mihály 
 
Szabó Virág 
Pungur Béla 
Székely Attila 
Wessetzky Szabolcs 
Farkas Gergely 
Dr. Kocsev Miklós 

13:00 Választás megüresedett egyházkerületi tisztségre Steinbach József 
13:10 Ebéd  
14:00 Választási Bizottság jelentése Szemeti Ferenc 
14:05 A megválasztott tisztségviselő fogadalomtétele Köntös László 
14:10 A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközép-

iskolája internátusainak összevonása  
Köntös László 
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14:20 Tatai Református Egyházmegye előterjesztése a termőföld alapú kárta-
lanításról 

Bellai Zoltán 

14:35 Tótvázsonyi ingatlan ügye Bellai Zoltán 
14:50 Lelkészszentelésre jelentkezettek Steinbach József 
15:00 Pro Pannonia díjak 2012-ben Steinbach József 
15:05 Juhász Réka lelkészi képesítésének hatályban tartása Máté László 

 Egyéb  
 
2/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 
 
3/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerület Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a Veszp-
rémi Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 
 
Főgondnoki megnyitó – dr. Huszár Pál 
 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 
Tisztelettel és keresztyén szeretettel köszöntöm Egyházkerületi Közgyűlésünk mindazon alkotó tagjait, akik Anyaszentegyhá-
zunk iránt érzett felelősségüktől indíttatva eljöttek mai összejövetelünkre. Ugyanazon nagyrabecsüléssel és szeretettel köszön-
töm kedves Vendégeinket, akik jelenlétükkel tisztelik meg alkalmunkat. 
 Nekünk, a Dunántúli Református Egyházkerület őrállóinak is szükségünk van arra, hogy időnként áttekintsük dolgainkat, 
önmagunknak is számot adjunk ügyeink állásáról. Ez a felelősségtudat hozott most össze bennünket Balatonfüreden, hogy 
közösen, a hűséges sáfár módjára, az Úristen által ránk rótt felelősségünk tudatában tegyünk jelentést Egyházkerületünk jelen-
legi helyzetéről a Közgyűlésnek és mindazoknak, akiket illet. 
 A helyzetfelmérés természetesen az által nyeri el értelmét, ha a helyzetünkből adódó tapasztalatokat leszűrve, hideg fejjel 
és forró szívvel értékelve tűzzük ki önmagunk elé azokat a feladatokat, amelyek szükségességét dolgaink állása diktálja, illetve 
amelyeket Mennyei Gazdánk segedelmével el tudunk végezni.  
 Ebben a hitben és meggyőződésben köszöntöm Egyházkerületi Közgyűlésünk minden nagyra becsült résztvevőjét. Istenünk 
gazdag áldását kívánom és kérem együttlétünkre, és tanácskozásunkat ezennel megnyitom. 
 
 
Püspöki jelentés 2011/2012 
Előterjesztés a 4/2012. EK. Határozathoz – Steinbach József 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
Püspöki jelentésem közgyűléstől közgyűlésig terjed. Tartalmaz - (1) egy igei, teológiai (elvi) megalapozást, - (2) egy aktuális 
főtémát a hitoktatás kihívásairól, - (3) egy esperesi és előadói jelentésekre alapozó kitekintést, - (4) valamint a már megszokott, 
hagyományos egyházkerületi területek alapos bemutatását; - (5) végezetül a függelékben a 2012. évi, szeptember végéig terje-
dő részletes püspöki szolgálati naplót közli (a korábbi szolgálati naplókat már közöltük). 
 

I. 
IGEI-TEOLÓGIAI ALAPVETÉS: A MISSZIÓ LOGIKÁJA 

 
„Amikor megérkeztem Troászba a Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma 
lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet…, de hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalme-
netben hordoz bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert a Krisztus jó illata vagyunk az Isten dicsősé-
gére...” (2Korinthus 2,12-15)  
 
(Igei üzenet) A bibliai szakaszból egyértelműen kiderül, hogy az Egyház szolgálata mindig az evangéliumhoz kötött szolgálat. 
Az örök élet evangéliuma, amelyet Jézus Krisztus hozott el ebbe a világba, átjárja ezt a földi életet. Az evangélium ügyét Isten 
az Egyházra bízta, ezért az Egyház ne vesszen el a részletekben, hanem ezzel a leglényegesebbel hassa át a részleteket.  

Az evangélium szolgálata elsősorban szóbeli bizonyságtételhez és hiteles élethez kötött szolgálat, ahogy Pál említi, hogy az 
evangélium hirdetésére érkezett meg Troászba (12), miközben a Krisztus jó illatává lett (15).  

Az evangélium szolgálata mindig egy adott helyhez kötött szolgálat, az apostol esetében most Troászban (12); vagyis Isten 
nem a világ összes emberét kéri rajtunk számon, hanem „csak” azokat, akik közé küldött bennünket.  

Az evangélium szolgálata folyamatos szolgálat, állandó szent nyugtalanság, miközben minden embert számon tart, és ha 
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csak egy is hiányzik a rábízottak közül, azonnal észreveszi; nyíltan vall erről Pál, amikor azt mondja, hogy nem volt nyugalma 
lelkének, mert nem találta Tituszt (13). 

Ebből a fenti igei üzenetsorból az alábbi elvi gondolatsor következhet az egyház szolgálatára, missziói tevékenységére néz-
ve. Különösen meghatározó volt számomra Leslie Newbigin ezzel kapcsolatos tanulmánya (Evangélium a pluralista társada-
lomban, Harmat, Budapest, 206). 
 
(Isten országának jelenléte) Az egyház missziójának alapja a missziói parancsból fakad, de nem csupán az annak való enge-
delmesség lelkületével végezve a missziót. Az engedelmesség lelkülete ugyanis ugyanis tehernek és nem örömnek tekinti a 
missziót; így inkább a törvény, és nem az evangélium szellemében végzi azt. Az Újszövetség tanúságtétele örömből fakadt, és 
nem engedelmességből, hiszen Jézus Krisztusban olyan, mindent meghatározó dolog történt, amit közölni kell, ezt nem képe-
sek elhallgatni azok, akik megtapasztalták. Az apostol leveleiben soha nem szól arról olvasóinak, hogy aktívan kellene végez-
niük a missziót, ehelyett arról vall, hogy jaj neki, ha az evangéliumot nem hirdetheti.  

Ez a misszió abban áll, hogy Krisztusban és tanítványaiban megjelent egy új valóság, amit mások is észlelnek, ha rájuk te-
kintenek, és erre rákérdeznek, amire a válasz az evangélium. A pünkösdi sokasággal is ez történt, rákérdeznek erre az új való-
ságra, „mi történik itt”, így hangozhat fel az evangélium, majd Krisztus evangéliumát hallgatva a kérdés konkretizálódik, „mit 
tegyünk”, így felhangozhat a megtérésre hívás is. Megtérni annyit tesz, mint végrehajtani azt a mentális hátraarcot, amely 
lehetővé teszi, hogy az ember higgye azt, ami nem látható; Isten országa jelenvaló voltát a megfeszített és feltámadott Jézus 
Krisztusban. 

Isten missziójáról van tehát szó. Nem nekünk kell a hitetleneket a kárhozattól megmenteni, Maga Jézus Krisztus is arról 
tesz bizonyságot, hogy szavai és cselekedetei nem az övé, hanem az Atyáé. Így van ez a tanítványokkal is. Jézus Krisztus iránti 
hűségük következtében a Lélek beszédének és cselekvésének helyszínévé válik az életük, amelyet észrevesznek, és amelyre 
rákérdeznek az emberek; így válik lehetővé minden misszió. Ez a misszió biblikus, igei logikája.  

A misszió kezdete egy új valóság jelenléte, a Szentlélek hatalommal való jelenléte. Az emberek érzik a jelenlétét valami-
nek, ami magyarázatra szorul. Az egyház mai missziója kapcsán folytatott viták során gyakran halljuk, hogy az egyháznak 
azokkal a valós kérdésekkel kellene foglalkozni, ami az embereket foglalkoztatja. Ez nem más, mint Jézus és az egyház misz-
sziójának félreértése. A világ kérdései nem az élethez vezető kérdések. A misszió bibliai logikája éppen fordítottja ennek. Ahol 
az egyház hűséges az ő Urához, és ahol az eljövendő világ erői megnyilvánulnak, ott az emberek fel fogják tenni a valóságos 
kérdéseiket, amelyre a válasz csakis az evangélium lehet. Ezért Pál apostol a leveleiben mindig a hűségre buzdít, és nem arra, 
hogy legyünk aktívak a misszióban. 

Isten országának az egyházban való jelenléte pedig birtoklás és reménység egyszerre, a már igen és a még nem feszültségé-
ben. De éppen a birtoklásnak és a reménységnek ez az egysége teszi az egyházat tanúságtévővé. Az egyház nem forrása, ha-
nem helye ennek a tanúságnak. Az arcomon felragyogó napsütés bizonysága az új napnak, de ennek a ragyogásnak nem én 
vagyok a forrása. A megtérés az a mozdulat, amikor én magam is megfordulok, hogy meggyőződjek arról, hogy a nap valóban 
felkelt, és ezzel az odafordulással az én arcom is elkezd ragyogni, és másokat is megfordulásra inspirálni.  
 
(A misszió logikájából következő történelemszemlélet) A missziót végző tanítványoknak meg kell tanulni, hogy Jézus Krisz-
tusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. Ezért az egyháznak le kell mondania arról, hogy a történelmet irányítani 
akarja, és főként a saját elgondolása, igeértése és kegyessége szerint akarja irányítani, mert akkor Jézus Krisztus egyetlen ha-
talma helyébe akar lépni. A misszió lényege éppen az, hogy az Urát tanúságtételben követő egyház leleplezi azokat a hatalma-
kat, akik magukat a történelem irányítójának mondják, miközben maga sem esik ebbe a hibába, és közben rámutat a történelem 
valóságos végcéljára. A Krisztusban hívők nem tekintik magukat a történelem urának, hanem tanúságot tesznek a történelem 
Uráról, valamint a történelem eredeti értelméről és céljáról.  

Ennek az új valóságnak a jelenléte az egyház életében azáltal válik lehetővé, amit Jézus Krisztus cselekedett szolgáló élete, 
szenvedése, halála, feltámadása, mennybemenetele, és az Atya jobbján való helyet foglalása által. Tehát soha nem a mi cselek-
vésünkről van szó, hanem mindig Krisztuséról, illetve a Szentháromság kontextusában kifejezve ugyanezt, mindig az Atya 
cselekvéséről van szó, amit Krisztusban cselekedett. Következésképpen ennek az új valóságnak a megnyilvánulása nem egy 
olyan mozgalom, ami kezébe veszi a történelmet, hanem sokkal inkább egy olyan közösség, amely a történelemben él, és Jézus 
Krisztus történetében él, és annak felidézésébe és megelevenítésébe van beágyazva. Az Úr napján ez történik. Ezért nem a szom-
batot ünnepli az egyház, a régi teremtés befejezését, hanem a hét első napját, Krisztus feltámadását, az új teremtés kezdetét. Ez a 
történet valóban dicsőséges befejezéshez vezet, és ezért értelemmel teljes; ez a befejezés azonban nem a földi történelem egy 
pontján keresendő, hanem Jézus Krisztus visszajövetelében. „Krisztus meghalt, Krisztus feltámadott, Krisztus újra eljön.” 

Krisztust hirdetve kikerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy Krisztust tartjuk a történelem kulcsának, vagy valaki mást? A 
történelem értelme nem magában a történelemben van. A történelem nem találhat rá saját értelmére fejlődésének végén. A 
történelemnek az ad értelmet, hogy Isten cselekedett Jézus Krisztusban, és ígéretei szerint cselekedni fog. A történelemnek ez 
ad igazi horizontot, az nem vállalkozásainak sikereiben keresendő, hanem az Isten országának eljövetelében. Az emberi törté-
netre vonatkozó igazság kulcsa az evangéliumi eseményekben lett kinyilatkoztatva. Ezek az események adnak kulcsot minden 
ember történetének értelmezéséhez. 
 
(A misszió és az egyes ember üdvössége) A misszió logikájának fontos eleme annak megértése, hogy nem elsősorban egyes 
lelkek üdvösségéről és kárhozatáról van szó, pontosabban fogalmazva nem ez áll a középpontban. Pál ez alapján nem mond-
hatná, hogy egy adott helyen munkája befejeződött. Persze az egyén megtéréséről sem feledkezhetünk meg az Újszövetség 
alapján, hiszen Jézus Krisztus utána megy az egyetlen elveszett báránynak is, és Pál mindenkinek mindenné lett, hogy néme-
lyeket az evangéliumnak megnyerjen (1Korinthus 9,22).  
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Ám az Újszövetségben mégsem ez foglalja el a fő helyet. Pál a Római levél 9-11 fejezeteiben alaposan kifejti a misszió 
teológiáját, amelynek centrumában azt az eszkatológiai eseményt látja, miszerint a pogányok teljes számban bejutnak az Isten 
országába, majd az egész Izráel üdvözülni fog. Pál itt nyilvánvalóan nem az egyénre gondol, hanem világtörténelemben gon-
dolkodik, amelyben Isten bölcsességének és kegyelmének végtelen mélységei megmutatkoznak.  

Addig csak annyit tudunk, hogy Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön (Róma 11,32). 
Addig mindannyian úton vagyunk, a kudarcoktól nem félünk, sikereinkkel nem dicsekszünk; csak azt tehetjük, hogy hűségesen 
tanúskodunk arról, akiben Istennek az egész világmindenséggel kapcsolatos szándéka megmutatkozott, és akiben az emberi 
történelem valós értelme feltárul, amit mindenkivel meg kell osztani, és amely nem lehet valamiféle magánvélemény.  

Az Isten missziója felé egy nagy lépés volt Kornéliusz megtérése (Cselekedetek 10), amit Péter minden vonakodása ellené-
re a Szentlélek végzett el. Ez volt az egyház első lépése, hogy minden nép otthonává és az egész emberiség egységének jelévé 
váljék az evangélium, és az egyház egyetemes közösség lehessen, ahol minden kultúra otthonra találhat. Jézus Krisztus minde-
neknek Ura. Hitvallásunk mindaddig részleges, kultúrához kötött, hiányos, amíg ezt igazán a magunkévá nem tesszük.  
 
(A misszió és missziói stratégiák) A misszió, egyes számban teológiai fogalom. Többes számban már specifikus tevékenysé-
geket jelentenek ezek a fogalmak, amelyeket sokféleképpen értékelhetünk. A missziók emberi kezdeményezések, amelyek 
abból a célból jönnek létre, hogy az evangélium és a keresztyénség minél több helyre eljusson. A célokat itt többféleképpen 
meghatározhatjuk: minél többen térjenek meg, legyenek egyháztagokká, számszerű gyarapodás történjék, mindezt kísérheti a 
társadalom humanizálása is.  

Az apostol nem így gondolta. Érdekes, hogy a római keresztyéneknek azt írja, hogy Jeruzsálemtől az Adria vidékéig elvé-
gezte munkáját, itt már nincs számára munkaterület (Róma 15,23). Mit végzett itt el az apostol? Az bizonyos, hogy nem térített 
meg minden embert, és nem oldotta meg a gazdasági és társadalmi nehézségeket, „csupán” élő sejtekként gyülekezeteket ho-
zott létre a térségben általa a Szentlélek. Ezeknek a közösségeknek a tagjai ráadásul olyanok, akiket a világ megvet, és nem 
olyanok, mint akik a világ jövőjét emberileg meghatározhatnák. Az apostol által létrehozott egyik gyülekezet sem akarta kezé-
be venni a római birodalom és az egész világ sorsát.  

Akkor mi az egyház feladata és jelenlétének jelentősége? Az, hogy Jézus gyöngeségében osztozzanak, és eközben az új vi-
lágkorszak jézusi erőiben részesüljenek, és ilyenformán az embereket a lét végső kérdéseivel szembesítsék.  

A misszió kapcsán mindig felvetődik a stratégia alkotásának kérdésköre. Ennek lényege, hogy a halottnak látszó gyülekeze-
tek újra éleszthetők, ha lelki mesterséges lélegeztetés technikájával rendelkező vezető, vezetők és általuk kidolgozott stratégia 
áll rendelkezésre. Mindenekelőtt kell egy missziói látás. Ezt a látást a tervezés szakasza követi, amely onnan indul ki, hogy hol 
vagyunk jelenleg, aztán meg kell határozni a célt, ahova el akarunk jutni, világossá kell tenni a tervet, hogyan akarunk a célhoz 
eljutni, végül állandóan ki kell értékelnünk, meddig jutottunk a folyamatban. Ebben a szemléletben a modern menedzsment 
egyházi alkalmazása fejeződik ki. Nyilván sok igazság van ezekben a stratégiákban, veszély viszont az, hogy a módszer és a 
numerikus siker túlságosan előtérbe kerül, mintha az Ige és a Szentlélek szerinti megújulásnak követnie kellene a kiásott med-
ret. Ki kell mondanunk, hogy gyakran improvizáló egyházi életünkben a tervezésnek igenis fontos szerepet kell betöltenie, de 
nem szabad összetévesztenünk az emberi és isteni tényezőket az egyház életében.  

Mindezeket komolyan véve kell beszélnünk arról, hogy a gyülekezeti missziót hangsúlyozó szemlélet azzal kezdődik, hogy 
a valóságos szociológiai helyzetünket területenként felmérjük, sejtések helyett valóságos statisztikai adatokból indulunk ki, 
megállapítva a települések várható szociológiai mozgását is. Az pedig hit kérdése, hogy az esetlegesen elkeserítő adatok dep-
ressziót, vagy ennek ellenére hitből fakadó missziói lelkületet indukálnak bennünk. 
 

II. 
AKTUÁLIS FŐTÉMA: A HITOKTATÁS KIHÍVÁSAI 2013-TÓL 

 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, a 35§ szerint, 2013. szeptember 1-jei hatállyal az Állami Általános 
Iskolákban, felmenő rendszerben bevezeti az erkölcstan órát, amely helyett az egyházi jogi személy által szervezett hit és er-
kölcstan választható. 
 
A HITOKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
A törvény által kínált sajátos missziói lehetőségre kellőképpen fel kell készülnünk:  

 Fel kell mérnünk a várható létszámot, igényeket a most nagycsoportos óvodás korosztály és a most negyedik osztá-
lyos általános iskolások tekintetében, akiket a jövő tanévben már érint a törvény. Demográfiai mutatók és saját egyhá-
zi nyilvántartásunk alapján azonban hasznos lenne előre modellezni legalább négy évet, mert ekkorra jelenik meg a 
hitoktatás az általános iskola teljes alsó, ill. felső tagozatán. 

 Fel kell mérnünk a várható hittancsoportok számát. Ez főként azokon a településeken és körzetekben jelenthet kihí-
vást, ahol több általános iskola működik, gondolva itt a lelkészi körzetek mellett a kis- és nagyvárosokra. 

 Fel kell mérnünk a még szükséges hitoktatók számát, figyelembe véve azt, hogy a lelkipásztor heti maximált hittan-
óraszámát mennyiben határozzák meg. Ott nincs probléma, ahol egyetlen egy tanulócsoport/évfolyamos iskola műkö-
dik, mert az csak nyolc óra lesz végkifejletben, azt még el tudja végezni a lelkész, két tanulócsoport/évfolyamos isko-
lánál már problémás lehet, hogy csak a lelkész hitoktasson, mert másra már nem nagyon marad ideje! A Zsinati sza-
bályrendelet alapján (137 / 2011.12.07) az önálló gyülekezeti lelkipásztor által tartható maximális óraszám heti 12 
óra. 

 Fel kell mérnünk, hogy mennyi, már képzett (Nagykőrös) hitoktatót tudunk beállítani a rendszerbe. 
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 Fel kell kutatnunk és hívogatnunk kell az alkalmas személyeket, elkezdve ezek képzését. 
 A képzés kapcsán a lelkipásztorok, gyülekezetek és minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a Pápai Református Teoló-

giai Akadémia katechéta-lelkipásztor munkatárs képző szakát. Ez a szak mindazok számára fontos lehet, akik közok-
tatási és gyülekezetei keretben a református hitoktatásban szerepet kívánnak vállalni, és alapszintű teológiai ismerete-
ket kívánnak szerezni. A katechétaképzés esetleges tandíja (pld. másoddiploma esetében) további problémákat vet fel. 
Azt még meg kell vizsgálni, hogy tud-e erre az Egyházkerület, tanulmányi szerződéseket kötve, külön támogatási ösz-
szeget elkülöníteni? A törvényi előírásra tekintettel kezdeményezni kellene a Kormánynál a hitoktató-képzésre vonat-
kozó állami támogatást.  

 Át kell gondolnunk, hogy lelkipásztoraink miként tudnak részt venni az etika oktatásában, hányan rendelkeznek ilyen 
képzettséggel, a PRTA tud-e ilyen képzést beindítani.  
 

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁINKBAN 
Egyházi iskoláinkban a helyzet változatlan. 

 A Református hittanoktatásról szóló törvényünk ezekben az intézményekben a hitoktatást szabályozza (2007. évi II. 
törvény).  

 Ezek ideológiailag elkötelezett intézmények.  
 A hitoktatás a református egyházi iskolákban heti két órában történik, osztályonként, létszámtól függetlenül (évfo-

lyamok nem vonhatók össze), órarendben szerepeltetve, a három történelmi egyház felekezeteivel kötött megállapo-
dása szerint, a saját felekezetük hitoktatását biztosítva, amennyiben az adott felekezet a hitoktatását meg tudja és kí-
vánja szervezni.  

 Amennyiben csak az adott egy református egyházi iskola működik a településen, akkor az erkölcstan órát is meg kell 
szervezni. Mivel azonban a református iskola ideológiailag elkötelezett, ezt a beíratás során egyre inkább tudatosítani 
kell, ezért az erkölcstan, mint református keresztyén erkölcstan, a hitoktatás keretein belül kerül elsajátításra. 
 

ÚJ REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁINK 
Az új tanévtől a Dunántúli Református Egyházkerületben az alábbi általános iskolák működnek: - Balatonfőkajár, Csajág, 
Papkeszi, Litér, Alsóörs, Csopak, Balatonfüred, - Csurgó, Kaposvár, Kehidakustány, - Dad, Kocs, Neszmély, - Székesfehérvár, 
Enying, - Nemesgörzsöny.  

Ezek közül az aláhúzottak az újonnan átvett általános iskolák. Dad az idei tanévtől egyházközségi fenntartású, Kehidakus-
tány kaposvári tagintézmény, Neszmély pedig a Tatai Egyházközség fenntartásában működik. 

Az újonnan átvett általános iskoláink új alapítású, egyházközségi fenntartású intézmények, egyházkerületi jóváhagyással. 
Az átadás-átvételnek számos oka volt, de ezek az intézmények mégis nagy lehetőséget kínálnak nekünk, ha jól, szakszerűen és 
hitben élünk azzal. 
 
A HITOKTATÓ JOGI HELYZETE REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁINKBAN  

 A hitoktató képzettsége: pedagógusi, vagy a hitélettel összefüggő más felsőfokú képzéssel rendelkező személy dele-
gálható erre a feladatra, ha az illetékes egyházi jogi személy erre alkalmasnak tartja és ténylegesen delegálja. (32.§ h) 
„ha az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagógus létszá-
mon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári 
vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie.”)  

 Református lelkész, vagy református hitoktató 1–8. osztályban, református vallástanár 5–12. osztályban taníthat. Elvi-
leg református lelkipásztori munkatárs, református teológus, református diakónus nem taníthat hittant, mert nem ren-
delkezik pedagógusi végzettséggel. 

 Az intézményi joghatóság az egyházkerületnél van, azaz a hitoktatót a püspök rendeli ki (nevezi ki, bízza meg) saját 
fenntartású intézményeibe, az igazgatótanáccsal egyeztetve, gyülekezeti fenntartású intézményeknél a fenntartó pres-
bitérium kérésére. 

 Lelkészi jellegű hitoktató kirendeléssel (határozott és határozatlan idejű kirendeléssel), díjlevéllel rendelkezik (bele-
számítva az óradíjat). 

 Világi hitoktatót a fenntartó nevezi ki, vagy bízza meg, felsőbb egyházi hatóság jóváhagyásával, alkalmazottként, 
munkaszerződéssel. 
 

A HITOKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI AZ ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
Állami iskolákban a hitoktatás megszervezésének lépéseiről az alábbiakat fogalmazhatjuk meg.  
A felmenő rendszer miatt időt nyertünk, de mielőbb gyülekezeti és egyházmegyei feladat-ellátási terveket kell készíteni. Ennek 
lépései nagyvonalakban a következők lehetnek: 

 Már szeptemberben, de legkésőbb 2013 januárjában fel kell venni az iskolával a kapcsolatot, hogy az egyházi jogi 
személy helyi képviselője és az intézményvezető egyeztessenek a részletekről. 

 Fel kell mérni, hány iskola van a gyülekezet területén, és hány hittancsoport várható egy intézményben, illetve össze-
sen egy gyülekezetre, illetve körzetre vonatkozóan. 

 Fel kell mérni, hogy szükséges-e hitoktató, lehetséges-e évfolyam szintű csoportosítás, illetve más felekezetekkel 
(evangélikusokkal) való együttműködés. 

 Utána kell járni, hogy az iskola a hitoktatás megszervezéséhez milyen segítséget ad: névsorok, szülői értekezletek, 
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osztályfőnöki órák, hirdetőfelületek… 
 2013.02.28-ig kell jelezni az adott iskola felé, hogy készek vagyunk megszervezni az adott iskolában a hitoktatást. A 

beiratkozáskor e jelzés alapján kialakított felekezeti lista alapján lehet választani, illetve a leendő elsősöknek és ötödi-
keseknek a beiratkozás időpontjáig, legkésőbb 2013 májusáig nyilatkozni kell arról, a szülőknek eljuttatott forma-
nyomtatványon keresztül, hogy erkölcstant, vagy a megszervezett felekezeti hittan valamelyikét választja-e? Átjelent-
kezés tanév közben nem lehetséges, vagyis ez a nyilatkozat egy tanévre rögzít. 

 A szervezést illetően újra érdemes átgondolni az illetékességi köröket, főként azokon a területeken, ahol a településen 
lelkész nincs jelen és gyülekezet sincs, de iskola van. Ezeken a helyeken is fontos megszervezni a hitoktatást, érdemes 
átgondolni, hogy esetleg az egyházmegye alkalmazzon egy hitoktatót ilyen helyzetek ellátására. 

 A fenti folyamatot, illetve magát a szervezést nagyban segíti, ha már jelen vagyunk az óvodákban, illetve ha mielőbb 
jelen leszünk. 
 

A HITOKTATÓ JOGI HELYZETE AZ ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN 
 Az állami iskolában a hitoktató nem alkalmazott.  
 Lelkészi jellegű hitoktató, a presbitérium határozata alapján egyházkerületi kirendeléssel bír; világi hitoktatónál meg-

bízás, részmunkaidős foglalkoztatás lehetséges; de a hitoktató alkalmazása az egyházi jogi személy feladata, akár lel-
készi, akár világi hitoktatóról van szó. 

 A hitoktató végzettsége, felsőfokú képesítéssel rendelkező református lelkész, református hitoktató, református vallás-
tanár. A képzettség kapcsán négy év átmenet lehetséges, akárcsak az etika tanároknál, míg kellő számú hitoktatót és 
etikatanárt kiképez a rendszer. Addig az etika tanárok öt évig érvényes, 60 órás képzéssel, a hitoktatók egyházi meg-
bízással végezhetik ezt a feladatot. 

 A hitoktató a tantestület tagja, a nevelőtestületi üléseken részt vesz, szavazati jog nélkül. A hitoktató intézményben 
való mozgása semmiben sem korlátozható.  

 A hitoktató az intézmény eszközeit, létesítményeit a házirendnek megfelelően használhatja, az SZMSZ, házirend, 
csengetési rend rá is vonatkozik. Mivel 2012. december 31-ig újra kell írni az intézmények Pedagógiai Programját, 
fontos lenne, hogy az Oktatási Hivatalok ne fogadjanak be olyan alapdokumentumokat, amelyek nem tartalmazzák 
ezeket a hitoktatásra vonatkozó kitételeket.   

 A hitoktató az osztályozó értekezleteken teljes joggal részt vesz.  
 A hitoktató a gyermekekért a 45 percben teljes joggal felelős.  
 A hitoktató haladási naplót köteles vezetni, amelybe a tematikát, a hiányzásokat és az értékelést feltünteti.  
 Az értékelési módja az erkölcstannal azonos lesz, szöveges (megfelelt, vagy nem felelt meg), vagy érdemjegyes érté-

kelés. A bizonyítványban a hittanoktatás érdemjegyének meg kell jelenni. Ha azonban a bizonyítványban szerepel a 
hitoktatás, akkor az osztálynaplóban is szerepelnie kell, azaz a külön haladási napló legfeljebb ugyanazokat az adato-
kat rögzítheti, amelyek az osztálynaplóban már rögzítve vannak, így a külön hitoktatási haladási napló ebben az eset-
ben értelmét veszítheti. 
 

A CSOPORTLÉTSZÁM 
 Az előzetes hírek szerint a kormányzati álláspont 8 fő minimális csoportlétszámot ír elő. Az esetleges csoportössze-

vonásokról az intézményvezetővel kell egyeztetni. Nagy kérdés, hogy az osztály és esetleges évfolyam-összevonás 
hogyan befolyásolják a hittan órarendbe való beillesztését. Mi lesz azokkal a gyermekekkel, ahol a 8 fő alatti minimá-
lis csoportlétszám nincs meg, és csoportösszevonásra sincs lehetőség? Akkor ezeknek a gyermekeknek erkölcstanra 
kell járniuk, és a tanórán kívül biztosítják nekik a hitoktatást?  

 Az MRE álláspontja szerint ugyanolyan elvek mentén kell szerveződni a hittannak, mint az erkölcstannak, ezért el-
várható, hogy a hit és erkölcstan ne csak akkor legyen választható, ha bizonyos létszám jelentkezik, hanem minden 
esetben, mint ahogy a polgári erkölcstant is megszervezik, létszámtól függetlenül. Ez csak így lenne törvény-
kompatibilis.  

 A csoportlétszám kapcsán fontos lehet a három történelmi egyház együttműködésének lehetősége, elsősorban az 
evangélikus testvérekre gondolva, de elméleti szinten mindazokra gondolva, akik jelzik, hogy az adott településen a 
hitoktatást meg kívánják szervezni (a törvény szerint 32 felekezet jelezheti). Az ökumenikus hittan felvetése azonban 
sokkal több kérdést hoz elő, mint amennyi hozadéka lehet. 
 

TANTEREM ÉS ESZKÖZIGÉNY 
A hitoktatáshoz tantermet és az iskola számára rendelkezésre álló eszközöket biztosítani kell. Amennyiben nincs elég tanterem, 
akkor más olyan helyiséget kell biztosítani az iskolában, ahol az óra megtartható (könyvtár, díszterem, ebédlő). Egyházi ingat-
lan csak akkor jöhet szóba, ha az odakísérés és visszakísérés felügyelete megoldott, és nem kell tömegközlekedésre szállni. 
Egy órarendi hittanórát tekintve átlagos esetben minimum plusz két termet jelenthet, mert egy adott osztálynak egyszerre lehet 
erkölcstan órája, illetve református és katolikus hittanórája. A tanteremhez azért lenne fontos ragaszkodni, mert ott biztosítottak 
az infrastrukturális feltételek. 
 
A FINANSZÍROZÁS 

 A finanszírozás kérdése az állam által biztosított, ennek részletei azonban még nem ismertek. Azt azonban látni kell, 
hogy a felmenő rendszer miatt, a legkedvezőbb csoportlétszám esetében is csak négy év múlva lehetségesek valamifé-
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le hitoktatói egzisztenciák; vagy fokozatosan növelve a hitoktatók számát, építjük ki a rendszert. 
 Kérdés, hogy a hitoktató megkapja-e a pedagógushoz hasonló bérezést, ami jóval magasabb a mostani hitoktatói óra-

díjaknál (mostani nettó 240.-Ft/óra). 
 Kérdés, hogy az állam milyen elvek mentén finanszíroz – a pénzt egybe adja oda, és az egyházakra bízza a szétosztást 

–, illetve milyen időszakonként finanszíroz, hiszen a havi bontás lehetne egyedül a járható út – csoportokat vagy a 
résztvevők számát finanszírozza? 

 Az óradíjak mellett dologi illetve utazási költségek benne foglaltatnak-e a finanszírozásban? 
 Amennyiben a hitoktató tagja a tantestületnek, akkor a javadalmára és költségeire az általános törvényi szabályok le-

gyenek az irányadók! Az egy másik kérdés, hogy ebben az esetben ki a hitoktató munkáltatója? 
 

EGYÉB KÉRDÉSEK 
 A hitoktatás ellenőrzése: Egyházmegyei jogkör az Esperesi Hivatal szervezésében egy szakmai minőséget is ellenőrző 

szaklátogatói rendszer kiépítésével valósulhat meg, amely ugyanakkor hivatott lenne a szaktanácsadást is ellátni. A 
szakmai felügyelet ugyanis komoly hangsúlyt kap az új közoktatási-köznevelési koncepcióban, ehhez kell igazítani a 
hitoktatás szakmai felügyeletét is – és ezt meg kell tartani egyházmegyei-egyházkerületi szinten.  

 A tartalmi kérdések mellett ugyanis döntő a szakmai kérdések szem előtt tartása is: „versenyképes-e a hitoktatásunk”? 
Lesz-e ettől a lehetőségtől több hittanosunk? 

 Mennyiben befolyásolja ez az új helyzet a lelkészi egzisztenciákat, meghatározott ugyanis, hogy mennyi hittanórát 
tarthat egy gyülekezeti szolgálatot ellátó lelkipásztor. A Zsinati szabályrendelet alapján (137 / 2011.12.07) az önálló 
gyülekezeti lelkipásztor által tartható maximális óraszám heti 12 óra. Elfogyó gyülekezetekben, elfogyó gyereklét-
szám esetében, ahol talán már iskola sincs, mindez sajnos nem jelent gondot. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a nagy-
városi hitoktatásban lehet-e – és milyen jurisdictioval – bevonni környező települések szabad kapacitású lelkészeit?  

 Kifelé mennyiben hat ki az egyházak megítélésére ez a törvény, növeli-e az egyházak iránt érzett tartózkodást, egyhá-
zaktól való félelmet? 

 Az új kerettantervről: Az új kerettantervet a novemberi zsinat fogadja majd el. Új tankönyveket évenként – felmenő 
rendszerben – kellene megjelentetni! Fontos lenne már a folyamat elején tankönyvet kézbe adni. 

 Nem állami iskolákban, hanem magán és alapítványi iskolákban, óvodákban, középiskolákban, kollégiumokban to-
vábbra is a régi fakultatív hitoktatási gyakorlat és rend marad érvényben. Középiskolákban itt továbbra is 11. évfo-
lyamon lehet etika oktatás.  

 Jó azt is tudatosítani, hogy a gimnazista korosztályt az egyházi gimnáziumokon kívül alig érjük el. Az alkalmas val-
lástanár delegálása e korosztály számára elengedhetetlen, mint ahogy általános iskolákban az alkalmas hitoktató is 
döntő tényező. Az óvodai és általános iskolai hitoktatás eredményességétől függ, hogy azután hogyan fogad bennün-
ket a középiskolás korosztály. 

 Ne felejtsük el, hogy a gyülekezeti hitoktatás szerepe az új helyzetben nem leértékelődik, hanem inkább felértékelő-
dik, hiszen az egyháziasság, református identitásba való belegyökereztetés, közösségépítés igazából itt építhető fel. 
Nyilván a gyülekezeti hitoktatás időpontja is inkább hétvégékre kerülhet. Ugyanakkor a gyülekezeti hitoktatás finan-
szírozása ettől kezdve bizonytalanná vált. Ezt gyülekezeti finanszírozásban kell megoldani, mert az állam a hit és er-
kölcstant támogat, és nem támogatja anyagilag a katechézist, konfirmációs órát, ifjúsági órákat, gyermek-isten-
tiszteleteket. 
 

AZ ETIKAOKTATÁSRÓL 
 Az erkölcstannal foglalkozók szerint mindenkinek járna alanyi jogon polgári erkölcstan, amely ún. konszenzus etika, 

mert szerintük más a felekezeti erkölcstan.  
 Sőt az embertant még fontosabbnak tartanák, amelynek része az erkölcstan, de az embertan tágabb merítés.  
 A mi megítélésünk szerint pedig nagy kérdés, hogy létezik-e semleges konszenzus etika? 
 Beleszólhatunk-e az erkölcstan anyagába, biztosítható-e így a két terület közötti átjárhatóság, ha már a törvény szerint 

tanévenként biztosított az átjárhatóság? 
 Részt vehetnek-e az etika tanári képzettséggel rendelkező lelkészek az etika oktatásában? 
 A NAT a műveltségterületet keríti körül, augusztus végéig elkészül az erkölcstan kerettanterv. A Bizottságok megvi-

tatják. Ezeken jelen lehet-e egyházi szakértő? Részt vehetünk-e az erkölcstan megalkotásának folyamatában? 
 Az erkölcstant az átmeneti időben, amíg az etika szakos tanárok ki nem képződnek, 60 órás tanfolyamon készítik fel a 

tanárokat a feladatra. 
 Fontos lenne feltérképeznünk, hogy hol vannak az olyan református egyháztag tanítók és tanárok, akik a meglévő te-

rületük mellett etikát is taníthatnának. 
 PRTA indíthat-e etikatanári képzést? 

 
PRTA KATECHÉTA KÉPZÉSE 
E képzéssel kapcsolatban a lelkipásztorainknak írt legutóbbi levelet idézem: 
Amint az már ismeretes, a 2013/14-es tanévtől kezdődően az oktatási intézményekben bevezetésre kerül a hit-és erkölcs-
tan/erkölcstan oktatása. Úgy gondoljuk, hogy erre a feladatra gyülekezeteinkben megfelelőképpen fel kell készülnünk. 

Ezért szeretnénk Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem figyelmébe ajánlani, hogy a Pápai Református Teológiai Akadémia 
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katechéta képző szakára szeptember 19-ig még lehet jelentkezni.  
A képzés tömbösítve, konzultációs jelleggel a hétvégéken is történik. Úgy gondoljuk, hogy ez a képzési forma az egyéb-

ként munkában álló egyháztagok számára is kedvező lehet.  
A többletinformációkért a Rektori Hivatalhoz (89/312-331) forduljanak az érdeklődők, illetve a Pápai Református Teológiai 

Akadémia honlapját tekintsék meg (www. PRTA.hu). 
Kérjük Lelkipásztor Testvérünket, hogy gyülekezetében hirdesse ezt a lehetőséget egyházhoz közeli, a hitoktatás ügye iránt 

érdeklődő gyülekezeti tagjainak, buzdítva őket arra, hogy jelentkezzenek a képzésre, hiszen megfelelően képzett munkatársak 
segítségére lehetnek Lelkipásztor Testvéreinknek a többletfeladat ellátásában. 

Kérjük Lelkipásztor Testvérünket, hogy hívja fel gyülekezeti tagjainak figyelmét erre a lehetőségre. 
 
 

III. 
TÜKÖR AZ ESPERESI ÉS ELŐADÓI JELENTÉSEK ALAPJÁN 

 
 

AZ ESPERESI JELENTÉSEKBŐL 
A Mezőföldi Egyházmegye esperesi jelentése kiemeli több egyházközség egyre nehezebb gazdasági állapotát, a növekvő 
kiadásokat, az egyházi ingatlanok fenntartásának nehézségeit, ugyanakkor említi, hogy az egyházmegye minden gyülekezete 
hűséggel és nagy erőfeszítéssel, a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hittel veszi fel a küzdelmet a jövőért és a megmaradásért. 
Pályázati forrásokból az egyházmegyében számos épület megújulhatott: Magyaralmás, Fehérvárcsurgó, Sárkeszi, Mezőszent-
györgy, Mezőkomárom, Káloz, Középbogárd, Sárkeresztes, Székesfehérvár. Folyamatban van az iszkaszentgyörgyi, lajos-
komáromi, isztiméri templom felújítása. Felújítási munkák folynak Mohán, Polgárdiban, Csőszön és Lepsényben. A móri gyü-
lekezet pedig orgonát vásárolt, melyet felújított és használatba vett. Az esperesi jelentés kitér az egyházmegyei szociális alap 
létrehozására, amely az egyházkerülettel egyeztetve a lelkipásztorok egzisztenciális gondjainak kezelésére jött létre. Az egy-
házmegyének a tavalyi és az idei évben legnagyobb feladatot a székesfehérvári 2012-es REND megszervezése jelentette, ame-
lyet megfeszített munkával, és Isten kegyelméből az egész kerület épülésére abszolvált.  

Az Őrségi Egyházmegye esperesi jelentése Ezékiel próféta könyvének 47. fejezete alapján fogalmaz meg három fontos 
üzenetet, ahol az Igét hirdetik, ott forrás fakad, nem hiábavaló a mi munkánk, csak hirdessük és képviseljük hűséggel az Igét. 
Ahol a víz átfolyik, ott életet támaszt, a sivatagból oázis lesz, ahol azonban a víz megreked, és nem folyik tovább, ott elposvá-
nyosodik. Az Őrségi Egyházmegye jelentése kitér az országos adatokra is, miszerint az adatokat kerekítve, országosan 13.500 
keresztelő, 9.000 konfirmáció, 3.000 esküvő és 18.000 temetési szolgálat történt, 1.200 lelkipásztor szolgálatával. Az országos 
adatokhoz képest a Dunántúl 10%-os mutatókkal rendelkezik. Az Őrségi Egyházmegyében 14.000 ember vallotta magát re-
formátusnak, ebből 8.200 reformátust ismernek. Az ismeretlen reformátusok a városokban és a szórványokban élnek. Az egy-
házmegyében 17 anya- és társegyházközség található, 19 lelkipásztor szolgálatával. Az esperesi jelentés az egyházlátogatási 
kérdések és jegyzőkönyvek alapján sorra veszi a megye gyülekezeteit. Ezek az adatok beszédesek. Az Őrségi Egyházmegye 
hűséggel szolgál, a lelkészi kar egységes, fegyelmezett, és ezt a rendet és hűséget megáldja az Isten.  

A Pápai Egyházmegye esperesi jelentése hangsúlyozza, hogy az egyház ebben a világban él, és küldetése e világ felé szól, 
de Isten népe, noha a világ sorsában osztozik, mindenkor tudja, hogy az Úr vele van. Ebben a bizonyosságban van az egyház 
küldetésének reménysége, és ugyanakkor az ezzel kapcsolatos felelősség felvállalásának bátorsága. Krisztus a megtartó, az 
egyház és a világ egyetlen reménysége, ezért noha több gyülekezetünk fogy és gyengül, ugyanakkor más területeken mégis 
vannak bátorító eredmények, vagyis soha nem szabad lemondóan tekinteni a jövőre, hanem meg kell találnunk az új lehetősé-
geket és módszereket. Az esperesi jelentés hangsúlyozza, hogy a presbiteri tisztújítás minden gyülekezetben rendben megtör-
tént. A Pápai Egyházmegyében a 2011-es esztendőben is számos építő és eredményes egyházmegyei konferenciákról számol-
hatunk be. Az esperesi jelentés ezután nagy alapossággal, gyülekezetenként végig veszi az egyházmegyét, és tájékoztat az 
egyházlátogatások eredményeiről. Az esperesi jelentések ilyen alapos elkészítése az egyházkerületnek is nagy segítséget nyújt 
a tájékozódást és együttmunkálkodást illetően. A gyülekezeti szolgálatok itteni elemzéséből egyértelműen kitűnik, hogy az 
egyházmegye kisvárosi és nagyvárosi gyülekezeteiben intenzív az élet, gondolva itt Ajkára, Győrre, Mosonmagyaróvárra, 
Pápára, Sopronra; ugyanakkor a Pápai Egyházmegyében több, a mai napig is erős vidéki gyülekezetek végzik szolgálataikat: 
Csetény, Dudar, Mezőörs, Tapolcafő, Táp, Tápszentmiklós; de ezek mellett ebben az egyházmegyében is számos gyengülő 
mutatókkal rendelkező gyülekezetünk van. A kisebb gyülekezetek között vannak olyanok, amelyek megerősödtek az intenzív 
szolgálat nyomán, csak példaként említhető Bőny és körzete, vagy Takácsi. Sok áldás kíséri a Zirci Missziói Gyülekezet jelen-
létét a városban. A Pápai Egyházmegyében hasonló méretű városokban lenne szükség állandó református lelkészi jelenlétre, 
említhetem itt Csornát és Kapuvárt. Hálásan gondolunk a Győrújbarát-Ménfőcsanak-Nyúli Missziói Egyházközségben folyó 
szolgálatokra, a nemesgörzsönyi iskola és óvoda gyülekezetet megerősítő jelenlétére, a mezőörsi idősotthon működésére. Új-
rónafőn és körzetében Csáfordy Julianna lelkésznő hűséggel ellátja a szolgálatot, de mielőbb szükség lenne egy helyben lakó, 
állandó lelkipásztori jelenlétre. Az egyházmegyében több templom gyülekezeti ház és épület megújulhatott, illetve folyamato-
sak az épületek renoválására, megújítására tett erőfeszítések, amelyről az esperesi jelentés részletes tájékoztatást ad. Hálásak 
vagyunk azért, hogy az Pápai Egyházmegye méltóképpen megünnepelte a 400 éves jubileumot, köszönjük, hogy ennek a 
tapolcafői gyülekezet méltó helyet adott. 

A Somogyi Egyházmegye esperesi jelentése 2007-től 2011-ig áttekinti a keresztelés, temetés, konfirmáció, házasságkötési 
adatokat, és a választói névjegyzékben szereplők számadatait, valamint egymáshoz való viszonyát, melynek alapján megálla-
pítja, hogy az elmúlt tíz év során 15 településen nőtt a lakosság száma, ezek nagy része város, 11-ben stagnált, 296 településen 
pedig fogyott a lakosság száma. Ugyanakkor a somogyi gyülekezetek 80 százaléka ezeken a fogyó kis településeken próbál 
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létezni. Ennek ellenére a számadatok nem elkeserítőek. A keresztelések száma 2007-től kezdődően folyamatosan emelkedett, 
akárcsak a házasságkötések száma, a konfirmáltak és a választói névjegyzékben szereplők száma nem csökkent számottevően, 
a temetések számában látható 2007-hez képest erős növekedés. A Somogyi Egyházmegyében is számos épület megújult: Bala-
tonszabadi, Csokonyavisonta, Somogyszob, Csököly, Inke-Nemesdéd, Nagykanizsa, Balatonlelle, Csurgó-Alsok. A hitoktatás 
300 hittancsoportban folyt az egyházmegyében 2.000 gyermek részvételével, bár az egyházmegyében található két református 
iskola a hitoktatásban részt vevő gyermekek számának 1/3-át adja. Az egyházmegyében 70 anyaegyházközség és 252 szórvány 
található. Missziói szempontból hangsúlyos az esperesi jelentés egyik mondata, miszerint az egyházmegyében 34 olyan szór-
vány tudott, ahol 1.000-nél több a lakos, de ezeken a településeken egyetlen reformátust sem tartunk nyilván. A Somogyi Egy-
házmegyében több gyülekezetben kell betölteni a lelkészi állást, figyelnünk kell a Balaton déli partján található települések 
nyújtotta missziói lehetőségekre, az elindult kisvárosi misszióra, átgondolva, hogy ez hol folytatható még a megyében, ugya-
nakkor a dél-somogyi elnéptelenedő falvakra és gyülekezetekre is gondolnunk kell. 

A Tatai Egyházmegyéből is nagyon alapos, minden területre kiterjedő esperesi jelentés érkezett meg. Az elmúlt esztendő-
ben és az idei esztendő első felében az Egyházkerület vezetése a nyakkendő nélküli látogatásokon túl hálaadó istentiszteleteken 
és gyülekezeti napokon is bejárta szinte az egész egyházmegyét. Bátran mondhatjuk, hogy Egyházkerületünk legstabilabb 
egyházmegyéjéről van szó. Az esperesi jelentés az elvi alapvetésben gyülekezet, egyház, és közegyház kapcsolatáról szól, 
hangsúlyozva, hogy ezek a területek nem választhatók el egymástól. Az egyes hívő embernek szüksége van a testvérek közös-
ségére, a gyülekezetre, de az egyes gyülekezetek sem élhetnek önmagukban, mert szolgálatukhoz, gyarapodásukhoz, puszta 
létükhöz szükségük van a többi gyülekezettel való közösségre; vagyis szükségünk van egymásra ezeken a szinteken is. A ke-
resztyén ember gyülekezetbe tagolódásának titkán túl, a gyülekezeteknek egyházhoz, mint Krisztus testéhez való tartozásáról 
is szó van, ha az egyház titkáról beszélünk. A Tatai Egyházmegyében is panasz nélkül lezajlott a presbiteri tisztújítás, hangsú-
lyozza a jelentés. A Tatai Egyházmegyében alakult meg 2011-ben a Presbiteri Szövetség első dunántúli szervezete. Hálásak 
vagyunk az egyházmegyében folyó aktív kisköri munkáért, a „Héthatár” és a tatai kiskör szolgálataiért. Ebben az egyházme-
gyében talán a legintenzívebb az egyházmegyei konferenciák jelenléte: asszonykonferencia, ifjúsági- és énekkari találkozó, 
hittanverseny, presbiteri konferencia, nyugdíjas találkozó, diakóniai konferencia, zsoltáréneklő verseny, kisköri sorozatok, 
katechetikai továbbképzések. Az esperesi jelentés beszámol a Gerecsei Szórványmisszió, az esztergomi egyházkerületi és 
egyházmegyei közös kórházmisszió, valamint a Tatabánya-Újvárosi Missziói Egyházközség eredményes szolgálatairól. Két 
területen lenne szükség erősödésre, hangsúlyozza a jelentés, az ifjúsági munka és a diakónia munka terén. Örömmel hangsú-
lyozza az egyházmegyei jelentés, hogy a nyilvántartottak adatai szerint 900 fővel több reformátust ismernek, mint egy évvel 
korábban, vagyis csökkent a rés a népszámlálási adatok és a nyilvántartott reformátusok között. A Tatai Egyházmegyében is 
számos templom és egyházi épület megújult, megkezdte próbaévét a lelkészi szociális alap, miközben a közalapi hozzájárulás 
újraelosztása is megtörtént. Az esperesi jelentés kitér végül a személyi kérdésekre, amelyeket püspöki jelentésem végén szintén 
említeni fogok. 

A Veszprémi Egyházmegye esperesi jelentése kitér a Dunántúli Egyházkerület 400 éves évfordulójára, az ezzel kapcsola-
tos egyházkerületi és egyházmegyei alkalmakra. Az egyházmegye gyülekezeteiben, egy gyülekezet kivételével, a presbitervá-
lasztás rendben megtörtént. Az említett gyülekezetet gyámpresbitérium irányítja. Az egyházmegye néhány gyülekezetében 
nagy szükség lesz az egyházmegyei szociális alap bölcs felhasználására. A gyülekezeteiben az anyagi helyzet és az épületek 
helyzete megfelelő. Az egyházmegyében nagyon kevés az egyházmegyei program, alig működnek kiskörök, többször határo-
zatképtelen az Egyházmegyei Közgyűlés. Köszönjük azoknak a lelkipásztoroknak, akik ennek ellenére hittanos találkozókat, 
lelkészi tanulmányi napokat szerveznek. A Veszprémi Egyházmegyében is több épület újulhatott meg pályázati forrásokból. Az 
egyházmegyében örvendetes tény, hogy a Balaton északi karéjában hét református általános iskola végzi szolgálatát, ezekről 
később konkrétan szólok. 
 
EGYHÁZKERÜLETI ELŐADÓI JELENTÉSEKBŐL 
Az előadói jelentéseket megkaptuk. Ezek az előadói jelentések a közgyűlés tagjaihoz teljes terjedelmükben kiküldésre kerül-
tek. Az előadókat augusztus végén összehívtuk egy egyeztető megbeszélésre, nemcsak készülve az idei rendes egyházkerületi 
közgyűlésre, hanem az előadói rendszerről, annak funkciójáról tanácskoztunk. Alapvető kérdések merültek fel: mi az előadó 
feladata a jelentésen túl? Felelős-e az előadó az adott területért, az egyházmegyei szakelőadókkal együtt, koordinálva azt, 
amelyhez egyébként nincs semmi apparátusa? Elhatároztuk, hogy minden szakterületnek, a megyei előadókkal együtt szerve-
zünk találkozókat, hogy pontosabban tisztázhassuk a kérdéseket. Szakterületenként a jelentések egyházmegyékkel való egysé-
gesítése, átláthatóbbá, egyszerűbbé tétele már folyamatban van. 

Az adattári jelentés számadatai mindig beszédesek, főleg ha ehhez majd hozzá vehetjük a tavalyi népszámlálási adatok 
mutatóit. Az egyházkerületben számadatokat kerekítve 170.000 magát reformátusnak vallót tartunk számon, de ezek közül a 
nyilvántartásunkban csupán 95.000 szerepel, és fenntartói járulékot nem egészen 50.000-en fizetnek. Megkereszteltünk 1.500 
gyermeket, hitoktattunk 10.000 gyermeket, konfirmációi fogadalmat tettek 1.000-en házasságkötésük megáldását 500-an kér-
ték, miközben református egyházi szertartással eltemettünk 2.000 testvérünket. Egy átlag vasárnapi istentiszteleten 10.000-en 
vesznek részt a Kerületben. Ez a szám, így összesítve elgondolkodtatott. 

A diakóniai jelentésből kitűnik, hogy az Egyházkerületben a gyülekezeti tagok áldozathozatala mellett a szervezett diakó-
nia, és egy működő diakóniai háló kiépítése gyenge lábakon áll. Kérdés, hogy hogyan épüljön ki kapcsolat az Országos Re-
formátus Szeretetszolgálattal. Fontos lenne, hogy a katasztrófa helyzetekben való helytálláson túl (iszapkatasztrófa), valamint a 
rászoruló gyülekezeti tagok gyülekezeti szintű támogatása mellett egy szervezettebb diakóniai szolgálat valósuljon meg az 
Egyházkerületben. 

Az ének-zenei jelentés szerint mind a hat egyházmegyében fontos a gyülekezeti ének és zene ügye, és a lehetőségekhez 
mérten lelkiismeretes munka folyik. A Tatai Egyházmegyében és az Őrségiben rendszeresen megrendezik az egyházmegyei 
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kórustalálkozókat. A Mezőföldi Egyházmegyében 2011-ben indult el az egyházmegyei kórustalálkozók sora. Az Egyházkerü-
letben magas szakmai színvonalon működik a nyári kántorképzés Veresné Petrőcz Mária vezetésével. Ezt tovább fejlesztendő, 
felmerült az évközben kihelyezett kántorképző állomások létrehozatalának lehetősége, hogy a kevesebb szabadsággal és a 
kisebb anyagi lehetőséggel rendelkezők is részt vehessenek ilyen képzésen. Egyházkerületünk kórusai lehetőséget kaptak egy 
CD-n való bemutatkozásra, ez a hanganyag hamarosan elkészül. 

A gazdasági jelentés elemzi az egyházközségek 2011. évi gazdálkodását, miszerint a Dunántúl 243 önálló anyaegyházkö-
zsége 3 milliárd 260 millió Ft-ból gazdálkodhatott, melyből 1 milliárd 761 millió Ft volt a saját bevétel. Kerületi szinten 343 
millió Ft fenntartói járulék folyt be a gyülekezetekhez, amely az 50.000 járulékfizetőre kivetítve már közelíti a Kerület által 
javasolt összeget (7.500 Ft/fő). Perselypénzből és adományokból 400 millió Ft folyt be, amely egy főre vetítve, 10.000 nyil-
vántartottal számolva 4.000 Ft körül mozog. Egyházközségeink 2011. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, bár egyharmada 
folyamatos likviditási gondokkal küzd. Az Egyházkerület gazdálkodását meghatározza az elmúlt évek egyházkerületi beruhá-
zásai (székház, kehidakustányi idősotthon), amelyek a különböző egyházközségi és intézményi beruházások finanszírozására 
kihelyezett kölcsönökkel a 2011. év végére csaknem teljesen kimerítették az ún. Unicredit hitelkeretet. Az egyházkerületi veze-
tés 2012-ben elkezdte az Egyházkerület által felhasznált összegek visszatörlesztését, és jó esély van arra, hogy a 2012. évi 
költségvetésben előirányzott összeg visszatörlesztésre kerül az év végére. Nagyobb részben folyamatosan történik az egyház-
községek és intézmények által felvett hitelösszegek visszatörlesztése, ugyanakkor vannak elmaradások is. Az Egyházkerület 
felvállalta a 2010-es ET Határozat szerint az MVH-s pályázatok megvalósításának előfinanszírozását. A beruházások 2012. év 
végére befejeződnek, az előfinanszírozott összegek visszafizetése apróbb zökkenőktől eltekintve rendben történik. 

Nagyon alapos és örvendetes eredményekről számol be a gyűjteményi jelentés, amely rámutat arra, hogy a Dunántúli Re-
formátus Lap az egyik legbiztosabb forrás, hogy a területről kerületi szintű információkat szerezzünk, hiszen itt bőven olvasha-
tunk műemléki felújításokról, templomi textíliákról, klenódiumok javításról, kiállításokról, emléktábla avatásról, gyülekezeti 
könyvek bemutatásáról, valamint a Tudományos Gyűjtemények népszerűsítéséről. Az előadói jelentés fontosnak tartja nagyja-
ink emlékének ápolását, a kerületben fellelhető egyháztörténeti látnivalók, emlékhelyek összegyűjtését, és az egyházi turiz-
musba való beépítését, tematikus utakkal, szállás lehetőségekkel, információs anyaggal. A gyülekezeti levéltárak állapota jó, 
ahol helyben lakó lelkész szolgál, de az elhagyott parókiákról mielőbb fontos lenne az anyagot begyűjteni.  

Az ifjúsági jelentés szerint az ifjúsági misszióra mindegyik egyházmegyében időt fordítanak több-kevesebb sikerrel. 
Rendszeres ifjúsági alkalom az egyházkerület 38 gyülekezetében van, és még 9 gyülekezetben tudunk alkalmanként ifjúsági 
összejövetelekről. Ezekkel az ifjúsági alkalmakkal kb. 400 fiatalt érünk el, amely egy kisebb gyülekezet tagságát teszi ki. Az 
egyházmegyei ifjúsági referensek visszajelzései szerint az ifjúsági missziót segíthetnék az ifjúsági munkában használható 
anyagok, ötletek egymással való megosztása, valamint szervezettebb egyházmegyei összefogás. Ugyanakkor tudomásul kell 
venni, hogy az ifjúság a konferencia jellegű alkalmak helyett újabb típusú, élménypedagógiai módszerekkel összeállított prog-
ramot szeretne. Az ifjúsági jelentés kitér arra, hogy a 2011. évben a Dunántúl adott otthont a Csillagpont országos ifjúsági 
találkozónak, ahol 3.500 fiatal vett részt, Dunántúlról 570 fő. Az ifjúsági jelentés megállapítja, hogy kerületi szinten is tudato-
sabb ifjúsági missziót kellene végeznünk. Valóban ez egy fontos terület, amelyre jobban oda kell figyelnünk. Az ifjúsági jelen-
tés ezen a területen főbb kitörési pontokként nevezi meg az ifjúság bevonását a gyülekezeti szolgálatokba, ifjúsági rétegalkal-
mak bevezetését, ifjúsági gyülekezetek erősítését, ifjúsági vezetőképzők indítását. A REND 2012-es rendezvényei között volt 
külön ifjúsági találkozó. Ugyanakkor a kerület részéről az egyetemi lelkészi szolgálatok beindítása, és a református megújulási 
mozgalmakkal (Alfa Kurzus) való kapcsolatfelvétel megkezdése az ifjúsági missziót kívánja erősíteni. A jelentés kiemeli a 
balatonfenyvesi kerületi ifjúsági hetet is. 

Az iskolaügyi jelentés alaposan kitér az egyházkerületben található gimnáziumok, általános iskolák, művészeti iskolák és 
óvodák munkájára, a gyermeklétszámokra, a személyi és tárgyi feltételekre, és az egyes iskolák sajátosságaira. E területtel a 
püspöki jelentés is részletesen foglalkozik. Már kidolgozás alatt van egy egységes adatlap az iskolaügyi jelentések számára. 

A katechetikai jelentés számokban kimutatja a megkereszteltek, a hitoktatók, a hittancsoportok és a konfirmáltak számát, 
miszerint egyházkerületünkben 1.500 gyermek részesült a keresztség sákramentumában, 300 hitoktató 1.500 hittancsoportban 
10.000 hittanost oktatott, és közel 800-an konfirmáltak. A jelentés egyházmegyénként kiemeli a hittanosokat és ifjúsági csopor-
tokat érintő alkalmakat, valamint a veszprémi egyetemi gyülekezet alkalmait. Ezen a területen igen élénk munka folyik a tatai 
és a mezőföldi egyházmegyében. A jelentés kitér az egyházkerület által szervezett balatonfenyvesi hittanos-, ifjúsági- és csalá-
dos táborokra.  

A missziói jelentés az egyházkerületi kezdeményezések mellett számba veszi az egyházmegyék missziói tevékenységét. A 
Mezőföldi Egyházmegyében kiemelendő az ifjúsági korosztály részére szervezett találkozók sora (MERIT: Mezőföldi Refor-
mátus Ifjúsági Találkozó). A Mezőföldi Egyházmegye missziói naptárban tünteti fel a missziói eseményeket, ezeket tehát gon-
dosan tervezi az egyházmegye. Az egyházmegye területén kórházmisszió is működik Székesfehérváron. A Tatai Egyházme-
gyében a missziói előadó a tatai keresztkérdések előadássorozatot említi, mint a nyitás fontos, és bevált eszközét. Emellett kitér 
a presbiterképzés fontosságára, hiszen missziói munka nemcsak a lelkipásztor feladata. A Somogyi Egyházmegyében kieme-
lendő, hogy több gyülekezetben alkalmazzák nyitási stratégiaként az úgynevezett Alfa Kurzust, családi napokat, bibliaiskolá-
kat, református délutánokat; szintén itt merült fel, hogy jó lenne feleleveníteni a missziói gyülekezeti terveket, és felvázolni 
egyfajta gyülekezeti jövőképet. Az Őrségi Egyházmegyével kapcsolatban azt olvassuk, hogy a számok tükrében itt szórvány-
ban él a reformátusság, ugyanakkor az egyházmegyében zömében fiatal lelkipásztorok szolgálnak, ez pedig magában hordozza 
a missziói lehetőségek kibontakozását, amely korunkban egyre inkább nem felekezethez kötött. A misszió terén tehát gyüleke-
zeti, egyházmegyei és egyházkerületi szinten is konkrét lépések történnek, noha ezen a legfontosabb területen joggal lehet 
hiányérzetünk. Ennek számos oka van: strukturális felépítésünk, sablonos, és nem megszólító igehirdetéseink, egyházunk spiri-
tualitásának kérdése, a mindennapi ügyintézés a lényegre koncentrálás helyett, lehetne sorolni az okokat. A jelentés kitér az 
országos egyház által szervezett missziói alkalmakra, amelyeket hatékonyabban kihasználhatnánk. 
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A sajtóügyi jelentés alaposan, precíz tömörséggel, mindenre kiterjedően beszámol a könyv lerakatok munkájáról, a gyüle-
kezeti könyvtárak helyzetéről és az internet adta új lehetőségekről, az egyházkerületi kiadványokról.  

A számítástechnikai jelentés szól az egyházkerületi honlap működéséről, miszerint a 2011-es év során 2.651 hír jelent 
meg oldalainkon, ez átlagosan napi 7 hírt jelent. Eddig 2.715.000-en tekintették meg honlapunkat, ez naponta 3.500 ember 
átlagban. Köszönjük a Főjegyző-főszerkesztő úrnak, és a Püspöki Hivatal vezetőjének, valamint minden egyházmegyei és 
gyülekezeti tudósítónak összehangolt munkáját. A 2012-es székesfehérvári REND kapcsán szinte azonnal szöveges, vagy vi-
deós hír jelent meg a portálon. Nagy népszerűségnek örvend a „reposzt blog”, viszont ritkábban jelentkezik írások hiányában a 
dunántúli református közéleti blog. Ezt a blogot jó lenne erősíteni. A honlap Digitális Kollégiuma alig használt, pedig rengeteg 
lehetőséget kínálna, mint maga a honlap is, amit megyei és gyülekezeti szinten csak töredékében használunk ki. Ezen túl a 
jelentés beszámol az egyházkerületi adminisztráció informatikai fejlesztéseiről: a digitális iktatórendszer, valamint a lelkipász-
tori nyilvántartás és a törzslapok digitális kezeléséről. 

A tanulmányi jelentés folyamatos és tervezett tanulmányi munkáról számol be, egyházmegyei és egyházkerületi szinten 
is, sőt lelkészi kiskörökben. Ezek azonban elsősorban lelkészekre koncentrálnak. Jó lenne a képzést illetően ezt a célcsoportot 
kibővíteni, a lelkészeken és a presbitereken túl az érdeklődő gyülekezeti tagok számára. A tanulmányi támogatások elbírálása 
az Egyházmegyei Tanács hatáskörébe tartozik, ahol fontos a részrehajlás nélküli elosztás. Az egyházkerületi tavaszi lelkészto-
vábbképző hét egyre nagyobb érdeklődéssel működik. Köszönjük itt Rektor úr irányítását. Az egyházkerületi tanulmányi elő-
adó feladata a jelentésen túl, álláspontunk szerint, további akkreditált lelkésztovábbképző alkalmak szervezése, az egyházme-
gyék tanulmányi munkájának figyelemmel kísérése és szükség esetén segítése; vagyis az egyházkerület által szervezett füredi 
tanulmányi hét nem teszi feleslegessé ezt a szolgálatot. 
 
 

IV. 
BESZÁMOLÓ AZ EGYHÁZKERÜLET SZOLGÁLATI TERÜLETEIRŐL 

 
 
PÁSZTORÁCIÓ 
A személyes kapcsolattartás, egyházkerületi pásztoráció továbbra is intenzíven folyik az egyházkerületben. Ez a gyülekezetek-
kel való találkozásokban valósul meg, ünnepi istentiszteleteken, hálaadó napokon, gyülekezeti alkalmakon; főként az utána 
megrendezett szeretetvendégségen.  

Köszönjük a sok meghívást, amelyeknek örömmel teszünk eleget, mert ezek az alkalmak, az ünneplésen túl mindig találko-
zások, beszélgetések, egyeztetések, fontos történések elindításának lehetőségeit kínálják.  

Azt azért meg kell említenem, hogy amikor egyben áttekintettem az őszi szemeszter, vagyis az év második felének alkal-
mait, magam is megdöbbentem, hogy advent harmadik vasárnapjáig minden szombat és vasárnap, délelőtt és délután foglalt 
ilyen gyülekezeti találkozókkal, de vannak már pénteki időpontok is. 

Az újonnan átvett általános iskoláink meglátogatására is sort szeretnénk keríteni. 
A 2012-évtől elindult a Dunántúli Református Segítő Szolgálat (DRESSZ), a lelkészek és gyülekezeti tagok lelki, mentális 

egészségének megvédése tekintetében.  
Ide sorolom a Generális Vizitációkat is, amelyeknek jellege ugyan más, de személyes találkozás jellege is van: A Generális 

Vizitációk a 2012. esztendőben az egyházmegyék által megjelölt, alábbi gyülekezetekben voltak és lesznek: Kaposfő (02.25–
26.), Bajna (03.24.), Kőszeg (04.14–15.), Táp (10.20.), Lajoskomárom (10.27–28.), Tótvázsony (11.24–25.). 
 
MISSZIÓ – KITÖRÉSI PONTOK 
Hangsúlyozom, hogy az egyházkerületi missziók szolgálatairól negyedéves beszámolókat kérünk, és háromévente az egész 
rendszert felülvizsgáljuk, hogy lássuk az eredményeken túl azt is, hol lehet az összeget csökkenteni és azt más missziós terület-
re átcsoportosítani. 

A győri (Győrújbarát-Ménfőcsanak Református Missziói Egyházközség) és tatabányai (Tatabánya-Újvárosi Református 
Missziói Egyházközség) nagyvárosi missziók elindulása után Székesfehérváron indult el kerületi támogatással hasonló szol-
gálat, részben egyetemi lelkészi, részben ifjúsági lelkészi területen. Ez a székesfehérvári szolgálat, ebben a formában csak egy 
évig funkcionálhat, és utána az érintett presbitériummal újra kell tárgyalnunk a feltételeket.  

Távlati megvalósíthatóságú, de folyamatos program, hogy minden 8.000 lakos fölötti kisvárosban legyen ott lakó, állandó, 
intenzív református lelkészi jelenlét, függetlenül a számadatoktól, gondolhatunk itt Csornára, Kapuvárra, Oroszlányra, Lentire. 
Természetesen minden esetben alapos, gondos egyeztetés előzi meg ezeket a programokat, és megvalósítása csakis évek alatt, 
fokozatosan lehetséges. Egyházkerületünkben az alábbi, kerület által támogatott kisvárosi missziók működnek: Kőszegi Re-
formátus Egyházközség, Hévízi Református Missziói Egyházközség, Zirci Református Missziói Egyházközség. 

Az egyházkerületben az alábbi kistelepülési missziók működnek, eredményesen, ezek mellett az egyházmegyék is számos 
körzetet támogatnak. 

 
 Bajnai Református Missziói Egyházközség. 
 Balatonszőlős, Tótvázsony, Barnag, Pécsely körzetben.  
 Bőny, Rétalap körzetben. 
 Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég, Középbogárd körzetben. 
 Magyaratád, Kazsok-Büssü, Patalom, Igal körzetben. 
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 Takácsi Református Egyházközségben. 
 Úny Református Egyházközségben. 

 
Az egyetemi lelkészi szolgálat Veszprém után az idei tanévtől elindult Székesfehérváron és Győrben is.  
Szórványmissziót harmadik éve látható eredménnyel támogatunk a Gerecsei szórványmisszióban, az alábbi településeken: 

Sárisáp, Annavölgy, Tardos, Vértestolna. Előbbi kettő a Dorogvidéki Református Egyházközség, utóbbi kettő a Tarjáni Refor-
mátus Egyházközség szórványa eredetileg. 

A kórházmisszió Egyházkerületünkben Esztergomban, Székesfehérváron és Veszprémben működik, Esztergomban egy-
házmegyei és egyházkerületi, Székesfehérváron egyházmegyei, Veszprémben állami finanszírozásban. Kaposvár-Mosdóson 
kórházi státusban szolgál főállású kórházi lelkész.  

Cigánymisszió egyelőre csak terv, ennek előkészítése Istvándiban történik. 
Az ún. rétegkonferenciák is tovább folytatódtak és bővültek az idén: a református polgármesterek (05.12.), orvosok 

(10.06.), jogászok (11.10.) mellett az idén a kerület területén működő református intézményeinkben szolgáló pedagógusok 
találkozójával bővül ez a kör (04.21.).  

A gondnoki konferenciák idei témája a Jubileumi Évhez kapcsolódott, feldolgozva a Dunántúli Református Egyházkerület 
történetének legfontosabb szeleteit, a Körmendi Zsinat körülményeit, hitünk dunántúli hőseit (Sztárai Mihály, Kocsi Csergő 
Bálint, Pongrácz József, Tóth Kálmán); de nem maradtak el a gyülekezeti beszámolók, és a kerületi fórumra is lehetőség nyílt. 

Az egyházkerületi nyári táborok az idén is lezajlottak Balatonfenyvesen: a hittanos-, ifjúsági- és családi hetekre július első 
három hetében került sor. Egyre több áldását tapasztaljuk ezeknek a táboroknak, és a tavaly kritikusra sikeredett ifjúsági hét is 
keresztyén táborhoz illő keretek között zajlott. Ezeket a heteket mindig kiértékeljük, és a tanulságok alapján szeretnénk egyre 
jobbá formálni. Éljünk még jobban a lehetőségekkel, hiszen ezeket a táborokat az egyházkerület és az egyházmegyék is támo-
gatják. Köszönjük a szervezőknek, minden munkatársnak az odaadó szolgálatot. 

Az egyházkerületi misszió terén további kitörési pontokat kell keresnünk; ilyen lehet, a PRTA-val együttműködve a „laikus 
képzés” beindítása, illetve ennek egyik válfajaként a református pedagógusok akkreditált felnőtt katechézisének megszervezé-
se, az ifjúsági munkás-képzés elindítása, a gimnáziumi korosztállyal való szakszerűbb, átgondoltabb foglalkozás. 
 
GYÜLEKEZETEK ÉS SZEMÉLYI KÉRDÉSEK 
Az esperes-gondnoki értekezleten minden alkalommal egyházmegyénként végigvesszük a lelkipásztorra váró gyülekezeteket, a 
megürült lelkészi állásokat, és az ehhez kapcsolódó személyi kérdéseket, keresve a megfelelő helyre az alkalmas embert, és 
természetesen maximálisan tiszteletben tartva az anyaegyházközségek lelkészválasztó jogát. E törvényben biztosított jog tisz-
teletben tartása mellet is fontosnak tartjuk az egyeztetést, hiszen az esperes-gondnoki kar és a PRTA-val folyamatosan kapcso-
lattartó egyházvezetés évek óta ismeri a lelkészjelölteket, illetve a végzett lelkipásztorokat, ezért átfogó képpel rendelkezik a 
végzett lelkészek elhivatottságát, alkalmasságát, egyes speciális területekre vonatkozó karizmáját illetően. Nagyon örülünk 
annak, ha egy lelkészválasztás előtt álló gyülekezet megkérdezi az egyházmegyét és az egyházkerületet a lehetőségeket illető-
en, amely nem jelent elköteleződést egyik fél részéről sem, de segítséget igen, a bölcs Istennek kedves döntés előkészítését 
több esetben jelentheti. Alapvetően szoktuk kérni, hogy először az egyházkerületünkben nézzenek szét a presbitériumok, és 
csak, ha szükséges, utána forduljanak a kerületen kívülre. Más kerületből a mi kerületünkbe belépő lelkész szolgálatához első-
ként az Egyházkerületi Tanács befogadó határozata szükséges. Gondot okozhat az, hogy a kerületben felmerült személyi kér-
déseket nem tudjuk azonnal a saját teológiánkon végzett hallgatókkal megoldani, és türelmetlenül más kerületekből töltjük be a 
lelkészi állást, akkor a következő években a saját teológiánkon végzett diákjainknak nem tudunk szolgálati helyet biztosítani. A 
törvényi garanciákon túl fontos lenne ezekre a paragrafusokba nem foglalt szempontokra is figyelni. Vannak olyan gyülekeze-
tek, ahol a személyi kérdés régóta nem megoldott, vagy problémás. Ezekről a helyekről nem feledkeztünk el, folyamatosan 
előttünk vannak, imádkozunk az alkalmas lehetőségekért és körülményekért. 
 
LELKÉSZI EGZISZTENCIA 
Számos fórumon szóba került már egy olyan pénzalap létrehozása, amely az „akut” helyzetben lévő lelkészi egzisztenciákon 
segítene. Az idei költségvetésben elkülönítettünk egy sort, ún. egyházmegyei szociális alap címen, amit az Egyházkerületi 
Tanács elfogadott. Ez az összeg a korábbi években erre a célra elkülönített forrás, valamint az infrastrukturális alap összegének 
átcsoportosításából jött létre. Az egyházmegyék között ezt az összeget az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok száma 
alapján határoztuk meg a februári esperesi értekezleten. Az alap további elosztásáról, a kerületi költségvetésben meghatározott 
útmutatások szerint az Egyházmegyei Tanács dönt, erre vonatkozó szabályrendeletet létrehozva. Ez az év az egyházmegyei 
szociális alap működésének próbája, a zárszámadás és az egyházmegyékkel való egyeztetés utáni értékelés során derül ki, 
hogyan tudunk hasznosabban továbblépni ezen a területen.  

Húsvét utáni héten megtartottuk az akkreditált kerületi lelkésztovábbképző hetünket (04.10-13.), melynek szervezője dr. 
Vladár Gábor rektor úr és a PRTA volt. A hét témája az „egyház” és a „lelkipásztor” témakörök után az „igehirdetés” területe 
volt. Az egyházmegyék is több alkalommal szerveztek akkreditált lelkésztovábbképző alkalmakat. 
 
JUBILEUMI ÉV 
Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése, Győrben a 2012. esztendőt a Dunántúli Református Egyházkerület Jubileu-
mi évének nyilvánította az egyházkerület megalakulásának 400 éves évfordulója alkalmából, emlékezve és hálát adva az 1612-
es Körmendi Zsinatért. Hangsúlyozzuk azonban, hogy egyházkerületünk csak egyháztörténeti értelemben 400 éves, egyébként 
egykorú a kereszténységgel. 
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A Jubileumi Év minden egyházkerületi, egyházmegyei, gyülekezeti és református intézményi rendezvényét egy programfü-
zetben jelentettük meg. Több ünnepi kiadvány megjelenése is kísérte a Jubileumi Évet (lásd a kiadványoknál). A Jubileumi Év 
számára külön „logót” is terveztettünk. 

A Jubileumi Év fővédnöke Kövér László, az országgyűlés elnöke volt. 
A Jubileumi Év ünnepi nyitó istentiszteletére március 4-én, vasárnap került sor a pápai templomban.  
A jubileum másik kiemelkedő rendezvénye a Generális Konvent plenáris ülése volt, június 19-20. között Szombathelyen, a 

Claudius Szállodában, kedd esti körmendi programmal. Előző nap, 18-án a Generális Konvent Elnökségi Tanácsa ülésezett 
ugyanott. Június 20-án, szerdán délben, embert próbáló melegben kezdődött az ünnepi jubileumi megemlékezés egy emlékme-
nettel, a körmendi kastély előtti indulással; az ünnepi istentisztelet a templom mellett található sportcsarnokban történt. Az 
ünnepi istentisztelet előtt egy emléktábla leleplezésére került sor a körmendi templom falán. Istentisztelet után szeretetvendég-
ségre vártunk mindenkit a körmendi iskola termeiben és udvarán. Az Őrségi és Pápai Egyházmegyék, erre a napra hangolódva, 
„szikragyújtásként” közös presbiteri konferenciát szerveztek március 31-én, Körmenden. Köszönjük a házigazda Őrségi Egy-
házmegyének, Szakál Péter esperes úrnak, valamint Szabadi István körmendi lelkipásztornak a szervezésben nyújtott fáradha-
tatlan segítségét.  

A Jubileumi Év harmadik kiemelkedő eseményének számított a székesfehérvári REND alkalma, amelyre június 29 – július 
1. között került sor, a Hegyi Beszédből vett vezérigével: „Ti vagytok a föld sója” (Máté 5,13). Az idei REND kiértékelése még 
folyamatban van, de hálásak vagyunk az Úrnak ezért a találkozóért, mert sokak számára áldássá lett. Köszönjük a Mezőföldi 
Egyházmegye és a Székesfehérvári Egyházközség, minden szervező és segítő odaadó szolgálatát és minden résztvevő építő 
jelenlétét. Az Úr kegyelméből két év múlva, Őriszentpéteren találkozunk. 

Októberben, ünnepi kerületi közgyűlés során lelkészszentelésre kerül sor Pápán (10.13), amely egyben Jubileumi Évünk 
záró alkalma is. Jubileumi Esztendő kiértékelése még folyamatban van. A ciklus hátralévő részében azonban mindenképpen a 
csendes építkezés időszaka következik. 
 
PÁPAI FELADATOK 
A Dunántúl mostani legfontosabb projektje Pápa. Az egész Pápai Református Kollégiumot teljes egységben kell látnunk, mint 
gimnáziumot, fiú- és lány internátusokat, teológiát, könyvtárat, levéltárat, Ótemplomot, a kinti laktanya épületet. A gimnázium 
épületének rekonstrukciójára és bővítésére vonatkozó tervek hamarosan elkészülnek, a források előteremtése minden lehetsé-
ges területen folyik. 
Az egyházkerület testületének tavaszi határozata alapján 2012 szeptemberétől összevonásra került a fiú- és a lányinternátus. A 
nem könnyű döntésnek több oka is volt: a kollégisták számán túl a fiúkollégium állapota is nagyban hozzájárult e döntéshez.  
 
INTÉZMÉNYEK 
Egyházkerületünkben egy tudományos gyűjtemény, egy felsőoktatási intézmény, négy gimnázium, nyolc általános iskola, négy 
művészetoktatási intézmény, három óvoda, négy szociális intézmény végzi szolgálatát, az egyházmegyei és gyülekezeti konfe-
renciatelepeket nem is említve. Egyre hangsúlyosabb egy pápai református óvoda és esetleg egy általános iskola elindítása. A 
fent említett, már meglévő nyolc általános iskola még hat általános iskola átvételével bővült (Alsóörs, Balatonfüred, Csopak, 
Kocs, Litér, Neszmély), amelyek egyházközségi fenntartásba kerültek (Neszmély a Tatai Egyházközség fenntartásába). Fon-
tosnak tartjuk a későbbiekben egy Oktatási Szakmai Tanácsoló Bizottság létrehozatalát, hiszen a gyarapodó intézmény hálóza-
tunk komolyabb szakmai hátteret is igényelne, hogy az esetlegesen felmerülő kérdésekre kellő időben szakmailag is naprakész 
válaszokat tudjunk adni, és ezzel is a közös munkát segíteni. 

Különösen a Balaton-parti református általános iskolákra gondolva (Balatonfőkajár, Csajág, Papkeszi, Litér, Alsóörs, Cso-
pak, Balatonfüred) nagy lehetőségnek tartjuk a pápai gimnáziummal való állandó kapcsolat és együttműködés kiépítését, 
amely a gimnázium beiskolázása kapcsán is sokat jelenthet. A pápai gimnázium már elkezdte felvenni a kapcsolatot ezekkel az 
intézményekkel. 

A Tánc-Lánc Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől elismert szakmai munkájuk mellett azt várjuk, hogy munkájuk so-
rán még hatékonyabban segítsék a pápai gimnáziumba való beiskolázás szolgálatát. Fenntarthatósága további vizsgálatokat 
igényel. 

A PRTA és a gimnáziumaink közötti kapcsolat egyre intenzívebb. A PRTA tanárai minden félévben egy-egy napot töltenek 
a gimnáziumainkban, emellett beindult az ún. osztályteológusi rendszer a PRTA és a Pápai Gimnázium között, miszerint min-
den teológus a Pápai Gimnázium egy-egy osztályával tartja a kapcsolatot.  

Az Egységes Lelkészképesítő Vizsga bevezetése a VI. éves képzés átgondolására késztetette a PRTA-t és az egyházkerüle-
tet. A budapesti modellnek megfelelően, a VI. év, felmenő rendszerben, hallgatói jogviszonnyal működő, 10 hónapos, gyüleke-
zetben eltöltött év lesz; erre kidolgozott rend, kreditszám, ötször egy hetes intenzív konzultációk, valamint erre kijelölt felü-
gyelő lelkészek és gyülekezetek egységében. A hallgató ennek abszolválása után tehet intézményi záróvizsgát, majd az előírt 
nyelvvizsgák birtokában veheti át a diplomáját, és csak ezek után jelentkezhet az Egységes Lelkészképesítő Bizottság előtt 
történő vizsgára. Az ottani feltételek eredményes teljesítése és a sikeres lelkészképesítő vizsga után szerezhet lelkészi oklevélre 
jogosító tanúsítványt, de a teljes jogú lelkészi oklevél kiadása (és a lelkészszentelésre bocsátás) a kerület jogköre, amelyet 
további feltételekhez köthet az illető kerület testülete. 
 
ÉPÜLETEK 
A pápai épületegyüttes kapcsán említettem már, hogy a gimnázium épületének megújítása a legfontosabb feladatunk, amely 
magába foglalja a könyvtár és a könyvek tárolásának megújulását is. Az Ótemplom megújítása egy turisztikai projekt kereté-
ben folyik. A levéltár épületszárnyának befejezése is egyre elengedhetetlenebb. Arra is gondolnunk kell, hogy a pápai tanárla-
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kások is húsz évesek, és ezek felújítására, karbantartására előbb-utóbb gondolnunk kell. További kérdések: a volt fiúkollégium, 
laktanya épülete, egyéb nem hasznosított pápai ingatlanok sorsa. 

A Siloám Otthon felújítása, bővítése elengedhetetlen, mielőbbi feladatunk. Érdemben is gondolkodnunk kell arról, hogy 
milyen arculatot szeretnénk adni az otthonnak. Októberben lesz a Siloám Otthon 1992-es felújításának húszéves jubileuma, és 
húsz éve csak kisebb javításokat végeztünk az épületen. Az úgynevezett nagy turisztikai pályázaton belül keressük a forrásokat 
az épület mielőbbi megújítására és bővítésére. 

A volt veszprémi székház felújítására energetikai pályázatot nyertünk. A pályázatban megjelölt kivitelezést ez év végéig 
be kell fejeznünk. Az épület hasznosítását illetően még döntenünk kell, de a Veszprémi Gyülekezettel kötött megállapodásunk 
szerint. A Tótvázsonyi Missziói Otthon egyelőre, az egyházkerületi határozat szerint értékesítésére vár. 

A vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára, a kuratórium határozata alapján, a kamataival együtt 45 millió forintos ado-
mányból 15 millió a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül jutott el a Szeretetszolgálatunk által felvállalt családok-
hoz. A fennmaradó 30 millió forintból, az új építésű lakótelepen melléképületeket építettünk. Még ez év folyamán minden 
adományozó gyülekezetnek elszámolunk a számunkra eljuttatott összeggel. 
 
PÁLYÁZATOK 
Az MVH-s pályázatok a lehetőségek és a gyülekezetek kitartó pályázati aktivitása nyomán folyamatosak, az egyházkerület 
támogatása, valamint az Ann-Tony Kft. szakértelme által sok templomi és egyházi épület megújulhatott, és reménység szerint 
meg is újul a jövőben. 

A kehidakustányi otthon építése során másfél évvel ezelőtt megnyertünk egy energetikai pályázatot, amellyel el is számol-
tunk, de ez az összeg (57 millió forint) a mai napig nem érkezett meg a számlánkra. Bízunk abban, hogy az idén megérkezik és 
a tervek szerint hiteltörlesztésre tudjuk fordítani. Energetikai pályázatból újul meg a volt veszprémi székház, a papkeszi általá-
nos iskola és a nágocsi anya- és csecsemőotthon. 

A „nagy-turisztika” pályázat legfontosabb elemeit kezdtük el megvalósítani, ennek első eleme a pápai gimnázium épületé-
nek megújulásával kapcsolatos pályázat, illetve az Ótemplom felújítása, és az előírt kiszolgáló egységekkel egy kornak és 
szakmai szempontoknak megfelelő egyházkerületi múzeum létrehozása. Ez utóbbi pályázat kapcsán a pápai egyházközséggel 
is együttmunkálkodunk. A pályázatok beadási határideje október vége, az előkészítések szorgalmasan folynak. 
 
KIADVÁNYOK 
A Dunántúli Református Lap úgy tartalmában, mint megjelenésében hálára indít bennünket, és a visszajelzésekből is azt 
érzékeljük, hogy ez a kiadványunk sokak számára ad betekintést az egyházmegyék életébe és azon túl a Kárpát-medencei 
magyar reformátusság szolgálatairól is képet ad, emellett lelki táplálékot is nyújt. Köszönjük főjegyző-főszerkesztő úrnak ezzel 
kapcsolatos fáradozásait és szakmai hozzáértését.  

Hálásak vagyunk Istennek, hogy honlapunk látogatottsága egyre nagyobb, miközben a honlap is egyre gazdagodó tartal-
makkal jelenik meg, hírt adva egyházközségek, egyházmegyék és az egyházkerület életéről, számos aktualitásról és informáci-
óról, közéleti eseményekről. A „Reposzt” elnevezésű blog lehetőséget ad arra, hogy a körülöttünk történő eseményekre teoló-
giailag is reflektáljunk. 

Büszkék vagyunk a Pápa Református Gyűjtemények szakmai munkájára, kiadványaikra. Számos, szakmailag kiváló, 
rengeteg odaadó kutatás eredményét tartalmazó kötettel örvendeztettek meg bennünket, amelyre nemcsak Egyházunkon belül, 
hanem országosan, és a történész szakmán belül is büszkék lehetünk. A dunántúli prédikátorok és rektorok első kötetének meg-
jelenése, és a második kötet előkészítése után megjelent Torkos Jakab dunántúli püspök 1747-es, egyháztörténetileg igen jelen-
tős egyházlátogatását feldolgozó kötet, amely tartalmaz egy alapos tanulmányt, feldolgozva Torkos Jakab püspök családfáját, 
korát, és közli magát a forrást is, az egyházlátogatásról szóló jegyzőkönyvet. Nagyon fontos, érdekes, izgalmas és alapos kor-
dokumentum, számos mára vonatkozó tanulsággal („Processus Visitationis”, Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben, Pápai 
Református Gyűjtemények, Pápa, 2011. Szerkesztette Köblös József, Bevezető tanulmányt írta Hudi József, Köblös József, 
Kránitz Zsolt). Ide kapcsolódnak a Tudományos Gyűjtemények további kiadványai, az Acta Papensia jubileumi száma, és 
Laczkovics Emőke tanulmánykötete („Az Úrnak irgalmát örökké éneklem” - református vallási néprajzi tanulmányok). 

Jubileumi Évünk másik büszkesége a Mátyás Lajos nyugalmazott esperes úr akvarelljeit tartalmazó kötet, amely a Du-
nántúli Református Egyházkerület összes templomát elénk tárja, szám szerint 351-et. Páratlan és gyönyörű anyag, amely az 
„Istentisztelet ecsettel” címet kapta. Az albumba való megjelentetés mellett egy vándorkiállításra alkalmas anyag is készült a 
festményekből, amely nemcsak a Jubileumi Évben Körmenden, hanem utána is minden azt igénylő gyülekezetbe és fórumra 
eljuthat. Ezzel a kötettel és kiállítással épített örökségünkről adunk számot. 

Megjelenés előtt áll még az 1823-as, 1943-as lelkészi önéletírásokat tartalmazó gyűjtemény.  
Már készítjük elő a Dunántúli Prédikációk sorozat negyedik kötetét, amely a szabadon választott textus-kötet, a Lukács 

evangéliuma, és a Zsoltárok könyve feldolgozása után esketési igehirdetéseket tartalmaz majd. Úgy gondoljuk szakmailag is 
hasznos lesz, ugyanakkor homiletikailag is érdekes lehet egy 150 esketési igehirdetést tartalmazó kötet, amely az igehirdetési 
szakirodalomban hiánycikk.  

Nagy Lajos kötete, amely a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában elhangzott hétkezdő áhítatokat tartalmazza, 
országosan is nagy „sikert” ért el. Az első kiadás elfogyott, így már csak a második kiadáshoz férhetnek hozzá az érdeklődők. 
A székesfehérvári REND-re megjelent a sorozat második kötete is.  

A Dunamelléki Egyházkerülettel közösen szeretnénk megjelentetni a Nagy István professzor úr által szerkesztett kötetet, 
amely Boross Géza szaklapokban megjelent homiletikai írásait tartalmazza. Hatalmas anyag, ugyanakkor kiváló segédanyag 
lehet a terület oktatásában. Farkas Józsefnek a Reformátusok Lapjában éveken át megjelent lapszéli meditációi is feldolgozás 
alatt vannak.  
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E kiadványok többsége KIM pályázatok segítségével, valamint egy forgótőke segítségével jelennek meg, és a kötetek el-
adásából származó bevételeket forgatjuk vissza az új könyvek kiadására. 
 
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK (2011. július 31. – 2012. július 31.) 
Segédlelkészi kirendelést kapott: 

Csákainé Szabó Natália – Tatai Egyházmegye (kisegítő segédlelkész) 
Varga Tünde – Székesfehérvár 
Molnár-Varga Szilvia – Tatai Egyházmegye (kisegítő segédlelkész) 
Ellenbruckné Kiss Aranka – Székesfehérvár 
Fehérvári Dávid – Székesfehérvár (kisegítő segédlelkész) 

Beosztott lelkészi kirendelést kapott: 
Négyesi Adrienn – Szentgál (hitoktató) 
Boza Kristóf – Sáregres 
Ficsorné Szilvássy Erzsébet – Kőröshegy, Bálványos 

Helyettes lelkészi kirendelést kapott: 
Hajdú Bálint Kadosa – Balatonendréd 
Móricz Attila – Kéttornyúlak, Dáka, Nóráp, Borsosgyőr 

Missziói lelkészi kirendelést kapott: 
Katona Viktor – Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom (segédlelkész) 
Körözsi Sándor – Kárpátaljai Református Egyházkerület 

Intézeti lelkészi kirendelést kapott: 
Márkus Dániel – Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló – Gondozó Otthona 
Török Zoltán – „Mandulavirág” Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza 

Lelkésszé választották: 
Dr. Szabó Előd – Tata 
Boza Kristóf – Sáregres 
Kovács Csiba Krisztina – Soponya 
Kovály Erzsébet – Pilismarót-Dömös 

Nyugdíjba vonult: 
P. Tóthné Szakács Zita 

Elhunyt: 
Dr. Darab Ferencné Szücs Margit 

 
V. 

SZOLGÁLATI NAPLÓ (2012) 
 

 01.15-22.: Ökumenikus imahét: Budapest, Győr, Székesfehérvár, Esztergom, Szombathely, Kaposvár, Veszprém, Pá-
pa, 01.18.: Zsinati Elnökségi Tanács, 01.19.: Izráeli nagykövet látogatása a Gyűjteményekben, 01.22.: Ökumenikus 
imahét záró istentisztelete a pápai református templomban Gáncs Péter evangélikus püspök szolgálatával, 01.22.: Bib-
liai Gála a veszprémi Petőfi Színházban, 01.23.: MEÖT Operatív testület, 01.24.: Találkozó Dr. Kovács Zoltán kor-
mánymegbízottal, 01.26.: Zsinati Elnökségi Tanács. 

 02.01-02.: Generális Konvent Elnökségi Tanács Berekfürdőn, 02.08.: Szolgálat Gyermelyen, 02.11.: Kanizsai Esték, 
02.14: Jákob János tábori püspök beiktatása, 02.15.: Találkozó Szászfalvi László államtitkárral, Zsinati Elnökségi Ta-
nács, Találkozó a Kálvin Kiadó igazgatójával., 02.16.: Betegek Világnapja Veszprémben, 02.17.: Találkozó Veress 
András püspökkel, 02.18.: Gyülekezeti bál Pápán, 02.20.: Előadás a Pápai Gimnázium Tanári Karának konferenciá-
ján, 02.20.: Esperesi Értekezlet (havonta, tovább nem jelölöm), 02.21.: Előadás a KRE-HTK VI. évfolyamán, Három 
egyház püspökeinek találkozója, 02.22.: Zsinati Tanács, 02.23-25.: Gondnoki konferencia 1 Balatonfüreden, 02.25-
26.: Generális Vizitáció Kaposfőn, 02.27.: Találkozó a MTA Elnökével. 

 03.04.: Jubileumi Év ünnepi nyitó istentisztelete Pápán, 03.05.: MEÖT Operatív Testület (havonta, tovább nem jelöl-
tem), 03.05-07.: Gondnoki konferencia 2 Balatonfüreden, 03.08-10: Gondnoki konferencia 3 Balatonfüreden, 03.12-
14.: Gondnoki konferencia 4 Balatonfüreden, 03.13.: Előadás Felsőőrsön, 03.20-21: Evangélizáció Litéren, 03.21: 
Zsinati Elnökségi Tanács, 03.23.: Református Középiskolák Természettudományos Konferenciája Csurgón, 03.24.: 
Generális Vizitáció Bajnán, 03.28.: Egyházkerületi Tanácsülés (délelőtt, intézményi költségvetés) és Egyházkerületi 
Közgyűlés (délután), 03.30.: Előadás a Vajdaságban, Bácsfeketehegyen, 03.31.: Szikragyújtás, Őrségi-Pápai Presbiteri 
Konferencia Körmenden. 

 04.01.: Virágvasárnap, 04.02-07.: Nagyhét, 04.03.: Előadás a Pesthidegkúti Ökumenikus Iskolában, 04.04.: Evan-
gélizáció Sárospatakon, 04.08-09.: Húsvét, 04.10-13.: Lelkésztovábbképző konferencia Balatonfüreden, 04.14.: Beik-
tatás Pilismaróton, 04.14-15.: Generális Vizitáció Kőszegen, 04.18.: Zsinati Elnökségi Tanács, 04.19-2.: Generális 
Konvent Elnökségi Tanács Beregszászon, 04.21.: Dunántúli Református Pedagógusok I. Konferenciája (akik dunántú-
li református intézményeinkben szolgálnak), 04.25.: Országos Esperes Gondnoki Értekezlet Budapesten, 04.28.: Be-
iktatás Szomódon. 

 05.05.: Ballagások, 05.10.: Egyházkerületi Tanácsülés Pápán (zárszámadás, egyházmegyei költségvetés, ELB aján-
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lás), 05.12.: Dunántúli Református Polgármesterek II. Konferenciája, 05.13.: Hálaadó istentisztelet Felvidéken, 
05.16.: Zsinati Elnökségi Tanács, 05.17.: Mennybemenetel Ünnepe, 05.18-20: Szeretethíd, Református Zenei Feszti-
vál. 05.19.: Hálaadó istentisztelet Héregen, 05.20.: Szőnyi beiktatás, Magyar Református Egység napja, 05.23-25.: 
Zsinati Tanács és Zsinat. 05.27-28.: Pünkösd. 

 06.01-03.: Reménység Fesztivál a Papp László Arénában, 06.01.: Vezetőségi megbeszélés, 06.02.: Papkeszi iskolánk-
ban tanévzáró istentisztelet, temetési szolgálat Litéren, jubileumi egyházmegyei ünnepség, és ünnepi koncert Tapolca-
főn, 06.04.: Veszprémi Egyházmegye Jubileumi istentisztelete Veszprémben, 06.04.: PRTA záróvizsga és Szenátus, 
pápai presbiteri elnökségi ülés az Ótemplommal kapcsolatos pályázat ügyében, 06.05.: Pápai hivatali munka, 06.06.: 
Doktorok Kollégiuma Érdligeten, 06.0.7: PRÚSZ Közgyűlés a MEÖT Székházban, Reformátusok Lapja interjú Bu-
dapesten, REND megbeszélés Balatonalmádiban, 06.08.: Esperes - gondnoki értekezlet Pápán, GK megbeszélés Pá-
pán, 06.09.: Bodrog, 06.10: Istentiszteletek Balatonalmádiban és körzetében, 06.11.: Egyenkénti személyes találkozó 
a pápai tanárokkal, 06.12.: Hivatali munka, találkozó a Szlovéniai Egyháztest vezetőivel, 06.13: Zsinati Elnökségi 
Tanács, 06.14.: Egyenkénti személyes találkozó a pápai tanárokkal, 06.15.: PRTA minősítő vizsga és Szenátus, 
egyenkénti személyes találkozó a pápai tanárokkal, 06.16.: PRTA évzáró istentisztelet, hálaadás a Csurgói Gimnázium 
jubileumán, és a húszéves újraindulás évfordulóján, valamint a Néptánc Tábor ünnepi megnyitója, 06.17.: Istentiszte-
letek Balatonalmádiban és körzetében, 06.18-20.: Generális Konvent Elnökségi Tanácsának, majd Plenáris Ülésének 
tanácskozása Szombathelyen, kedden este Körmenden, 06.20.: Jubileumi Istentisztelet Körmenden, 06.21: Reformá-
tus Szalon Budapesten, 06.21.: REND megbeszélés a Bregyó Közben, 06.23.: Találkozó a Keresztyén Vasutasok Szö-
vetségével, jótékonysági koncert Vörösberényben, 06.24.: Istentiszteletek Balatonalmádiban és körzetében, 06.25.: 
Hivatali munka Balatonalmádiban, 06.26.: Hivatali nap Pápán, megbeszélés az ótemplomi pályázattal kapcsolatban, 
tárgyalás a pápai gimnázium vezetőivel, tárgyalás a pápai presbitériummal az ótemplomi pályázat ügyében, 06.27.: 
Hivatali munka Balatonalmádiban, 06.28.: Tárgyalás a vörösberényi templommal kapcsolatos pályázat ügyében, tár-
gyalás a székesfehérvári rektorral az egyetemi lelkészség ügyében, REND megbeszélés, 06.29-07.01.: REND Székes-
fehérváron. 

 Egyházkerületi nyári táborok: 07.02-07.: Egyházkerületi gyermek- és hittanos-hét Balatonfenyvesen, 07.09-14.: Egy-
házkerületi ifjúsági hét Balatonfenyvesen, 07.16-22.: Egyházkerületi családos hét Balatonfenyvesen, 07.04.: Bakony-
béli megújult monostor megáldása, 07.07.: Találkozó a kerületi hittanosokkal, 07.10: Hivatali munka Pápán, TÁMOP 
záró Pápán, 07.11.: Kárpát-medencei középiskolák találkozója Léván, 07.14.: Záró istentisztelet a fenyvesi kerületi if-
júsági héten, Keszthelyi Fő tér avató ünnepség, 07.15.: Csákberényi hálaadó nap, 07.16: Találkozó Csűry István püs-
pökkel, 07.17.: Hivatali munka Pápán, Gimnáziumi igazgatótanácsi ülés, 07.18.: Balatonfenyves, fórum a kerületi 
családos héten. 

 08.06.: KIM pályázatok egyeztetése, áhítat a balatonfenyvesi Kárpát-medencei héten, 08.07.: Hivatali munka Pápán, 
08.08.: Temetési szolgálat Kemenesmagasiban, 08.09.: Vezetőségi megbeszélés Balatonfenyvesen, 08.10.: Hivatali 
munka Balatonalmádiban, 08.11.: Orgonakoncert Balatonalmádiban, 08.12: Istentiszteletek Balatonalmádiban, 08.13: 
Hivatali munka Balatonalmádiban, 08.14: Hivatali nap Pápán, 08.15: Személyes megbeszélések Tatán, 08.16: Tárgya-
lás a Protestáns Missziói Intézettel, 08.17: Találkozó a Győr-Moson-Sopron Megyei kormánymegbízottal, 08.18: Au-
gusztus 20-i ünnepség Bősárkányban, 08.19: Vendégszolgálat Nagysallón, Protestáns augusztus huszadika, 08.20: 
Augusztus 20-i ünnepség Szentgálon, majd Budapesten a Szent István Bazilikában, 08.21: Találkozó a bakonybéli 
monostorban, hivatali munka, Igazgatótanács, REND kiértékelés Pápán, 08.22: Doktorok Kollégiuma előadás Komá-
romban, 08.23: Pápai gimnázium csendesnapja Döbröntén, 08.24: Litéri Református Általános Iskola csendesnapja, 
08.25: Személyes találkozó lelkipásztorokkal, személyi ügyek egyeztetése, 08.26: Istentiszteletek Balatonalmádiban, 
08.27: Hivatali munka Balatonalmádiban, 08.28: Előadás a Déli Evangélikus Egyházkerület lelkészeinek Balatonszár-
szón, 08.29: Hivatali munka Pápán, találkozó az egyházkerületi előadókkal, összevont internátus bejárása, őszi réteg-
konferenciák előkészítése, 08.30: Hivatali munka Balatonalmádiban, 08.31: Esperes-gondnoki értekezlet Pápán, re-
formátus általános iskola évnyitója Kocson. 

 09.01: Hálaadó istentisztelet Adorjánházán, 09.02: Évnyitók az újonnan átvett református általános iskolákban, Cso-
pakon, Litéren és Alsóörsön, 09.04: Hivatali munka Pápán, találkozó a nyugdíjas lelkészekkel Balatonfüreden, 09.06: 
Pótfelvételi a PRTA-n, 09.07: Hálaadó istentisztelet Mosdóson, 09.08: Hálaadó istentisztelet Balatonkilitiben, emlé-
kező-hálaadó istentisztelet Dr. Fejes Sándorért Várpalotán, 09.09: Úrvacsorás istentisztelet Balatonalmádiban, hála-
adó istentisztelet Szentgotthárdon, 09.10: Hivatali munka Balatonalmádiban, 09.11-13: Egységes Lelkészképesítő 
Vizsgák Budapesten, 09.12: Doktorok Kollégiuma megbeszélés Budapesten, évnyitó a Protestáns Szakkollégiumban, 
09.14: Hivatali munka Pápán, 09.15: Hálaadó istentisztelet Nagyrákoson, 09.16: Istentiszteletek Balatonalmádiban, 
hálaadó istentisztelet Dudaron, 09,19: Zsinati Elnökségi Tanács, tárgyalás az etika szak beindításának lehetőségeiről, 
09.22: Konferencia Kálmáncsán, 09.23: Szolgálat Kislángon, 09.27: Egyházkerületi Évi Rendes Közgyűlés Balaton-
füreden, 09.28: Rendkívüli zsinati ülés a hitoktatási kerettantervről, 09.29: Tatabánya-Újvárosi misszió ünnepélyes el-
indítása, 09.30: Teremtés Hete.  

 
Jelentésem elfogadását kérve maradok a főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés, a Dunántúli Református Egyházkerület, és 
mindenekelőtt a megváltó Jézus Krisztus alázatos szolgája. 
 

Steinbach József püspök 
 



– 19 – 
 

4/2012. EK. Határozat 
Az Egyházkerületi Közgyűlés a püspöki jelentést elfogadja. 

 
5/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés Isten iránti hálával köszöni meg minden lelkipásztor, gondnok, presbiter, munkatárs, gyüle-
kezeti tag, intézményi munkatárs hűségét és szolgálatát. 

 
6/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a lelkipásztori minimál készpénz javadalom összegét a 2013. esztendőre is az elmúlt évekhez 
hasonlóan 100.000.– azaz egyszázezer forintban állapítja meg. 

 
7/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a 2013. esztendőre az egyházközségek presbitériumainak az egyházfenntartói járulék össze-
gét – az elmúlt évekhez hasonlóan – a gazdálkodásról szóló törvény szerint az összjövedelem 1%-ában, de legalább 7500.- 
Ft-ban javasolja megállapítani. 

 
 

Szakelőadói jelentések 
 
 
Adattári jelentés 
Előterjesztés a 8/2012. EK. Határozathoz – Tóth Győző 
 

Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi életét a statisztikai adatok a következőképpen mutatják: 

Nyilvántartott reformátusok száma 94430 fő. Fenntartói járulékot 47249 gyülekezeti tag fizet. A nyilvántartott reformátusa-
ink mintegy 50%-a vesz részt az egyház fenntartásában. 

Egyházkerületünkben a lelkipásztorok munkáját 2711 presbiter segítette. 
Az elmúlt évben 1314 gyermek és 176 felnőtt részesült keresztségben. 
Gyermekeink hitoktatását 237 lelkész és 51 világi hitoktató végezte. 1366 csoportban 9634 gyermek részesült hitoktatásban.  
Konfirmációi fogadalmat 784 gyermek, és 197 felnőtt tett. 
Házasságukra Isten áldását kérte 419 pár.  
Egyházunk szertartása szerint temetésben részesült 2091 fő. 
Hétközi alkalmakon 2549-en, vasárnapokon 10572-en, ünnepnapokon 24852-en vettek részt. A hétközi alkalmak látogatott-

sága igen alacsony, mindez azt mutatja, hogy bőven még tennivalónk ezen alkalmak látogatottabbá tételében.  
Az úrvacsorai alkalmak száma 1520, úrvacsora sákramentumában 86591-en részesültek.  
Egyházkerületünk gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: 
2011. évi összes bevétel összege:  3.260.008.785.- Ft. 
2011. évi összes kiadás összege: 2.908.994.969.- Ft, a 2011.esztendőt pedig 351.013.816,- Ft-tal zárták egyházkerüle-

tünk gyülekezetei.  
Épületek felújítására 676.266.844,- Ft-ot fordítottak egyházközségeink. Új épületek építésére pedig 71.642.296,- Ft-ot. 
Egyházi épületeink kötvény szerinti biztosítása: 14.564.959.670 - Ft, biztosítási díja pedig, 14.230.719,- Ft-ot tett ki.  
A gyülekezetek 523.409.365,- Ft támogatásban részesültek. A gyülekezetek adósságtörlesztése pedig 58.171.780- Ft -ot tett ki.  
A dunántúli egyházkerületben szolgáló lelkészek nyugdíjjárulék alap bevallása 188.947.928,- Ft. A gyülekezetek nyugdíjin-

tézeti fenntartói járulékként 38.639.414,- Ft-ot, a lelkészek pedig 28.071.763.- Ft-ot fizettek be.  
 
8/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a 2011. évről szóló adattári jelentést elfogadja. 
 
 

Diakóniai jelentés 
Előterjesztés a 9/2012. EK. Határozathoz – Bátki Dávid Géza 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
Az elmúlt esztendő diakóniai jelentései igen változatos képet mutatnak egyházkerületünk életéről. Ez részben dicséretnek is 
tekinthető, ugyanakkor túlzott változatosságuk kapcsán összehasonlíthatatlanok, illetőleg több szempontból is ismét a teljesség 
igénye nélküliek. Legelső szempontként amiatt, hogy hat egyházmegyénkből összesen négy jelentés jutott el hozzám, mivel a 
veszprémi és az őrségi jelentés bizonnyal valahol elkallódott. Mindezek tükrében az alábbi adatokat tudom a közgyűlés elé 
tárni a beérkezett jelentések kapcsán: 
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Mezőföldi egyházmegye: A gyülekezetekben folyó diakóniai munkáról szóló új jelentésekben – idézem – „az adatok 
viszonylagosak: a Székesfehérvári és egy lehetséges más gyülekezet adatait adja vissza” „...a teljesség igénye nélkül.” Így a 
jelentés beszámol a székesfehérvári igen sokoldalú diakóniai munkáról, mely mellett az egyházmegye többi gyülekezetéről 
minimális információt közöl.  

Őrségi egyházmegye: Nem érkezett jelentés.  
Pápai egyházmegye: Az egyházmegye jelentéséből sejthető, hogy nem minden gyülekezetből érkezett adat. Ennek el-

lenére számszerűsítve 9,5 millió Ft-ot fordítottak a gyülekezetek diakóniára. Az egyházmegye fontos diakóniai célú kezdemé-
nyezése, hogy szeptember utolsó vasárnapi perselypénzével a rászoruló gyülekezeteket támogatják. 

Somogyi egyházmegye: A somogyi előadótársam igen kevés adatra tudott támaszkodni jelentése kapcsán. Jelentéséből 
azonban kitűnik, hogy azokban a gyülekezetekben működik igazán jól a diakónia, ahol ebbe a gyülekezet tagjai aktívan bekap-
csolódnak, illetve az egyházközség más szervezetekkel is együtt munkálkodik. Elgondolkodtató azonban, hogy ezen más szer-
vezet gyakorta a Katolikus Caritas, vagy a Máltai Szeretetszolgálat, jóllehet a Református Szeretetszolgálattal is történt 
együttműködés. 

Tatai egyházmegye: 90%-ot meghaladó adatszolgáltatás mellett igen széles területet lefedő diakóniai munka zajlott az 
egyházmegyében, mintegy 14 milló Ft értékben. A szokásos segélyezéseken kívül a gyülekezetek némelyike rendkívüli segé-
lyeket is osztott bajba jutott családoknak. Továbbra is fontos lenne azonban aktív gyülekezeti tagokkal csatlakozni a Reformá-
tus Szeretetszolgálat diakóniai hálójához. 

Veszprémi egyházmegye: Nem érkezett jelentés. 
Úgy vélem a fentiek alapján továbbra is fontos lenne a dolgok tisztázása igen sok téren. Fontos lenne továbbá a kerületi 

diakóniai munka minden részét felölelő kerületi koordináció megszervezése és a gyülekezeti önkéntesek toborzása is. Bár 
ezeknek egy részével kapcsolatban évek óta folyamatosan történnek felvetések, azóta sem valósult meg belőlük sok minden. E 
mulasztást mindenképpen sürgősen orvosolni kell. Elvégzett munkánkért legyen Istené a dicsőség!  

 
9/2012. EK Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a diakóniai jelentést elfogadja. 
 
 

Ének-zeneügyi jelentés 
Előterjesztés a 10/2012. EK. Határozathoz – Szabó Virág 
 

„Áldott az ÚR, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám 
a szívem, és énekelve adok neki hálát.” Zsolt 28,6-7. 

 
Jelentésemet a 2011. évről, azzal szeretném kezdeni, hogy magunk is örömmel és hálával énekelhetünk a zsoltárossal együtt, 
mert AZ ÚR megörvendeztette a szívünket folyamatosan. Napról napra volt okunk énekelni, Istenünket magasztalni.  
 Egyházzenei jelentés Egyházkerületünk mind a hat Egyházmegyéjének életéről készült. A jelentésekből az derül ki, hogy a 
gyülekezeti ének és zene ügye, mindenhol fontos és a lehetőségekhez mérten (anyagi és személyi) lelkiismeretes munka folyik.  
 Kórusok-kórustalálkozók: A Mezőföldi Egyházmegyében hagyományindító kórustalálkozó volt Dégen, 2011 májusában. 
Dég, Mezőszilas, Mór, Székesfehérvár, Bodajk kórusai szólaltak meg. Köszönet a dégi karvezetőnek, Panyi Anettnek, hogy 
életre hívta ezt a találkozót. 
 A Tatai Egyházmegyében 21, az Őrségi Egyházmegyében 7 alkalommal rendezték meg a megyei kórustalálkozót, nagy 
sikerrel. A Pápai, Somogyi és Veszprémi Egyházmegyéből nincs kórustalálkozóra nézve adat. 
 Hangszerek: A hangszerek állapota egységesen mindenütt vegyes képet mutat. Kivételes esetnek számít, ha egy gyüleke-
zetben új hangszer kerül vagy hangszer-felújításra került sor.  
 Kántorok–karnagyok: Örvendetes dolog, hogy szép számmal vannak fiatal kórusvezetők és kántorok gyülekezeteinkben. 
Igaz, hogy ez területi eloszlás szempontjából nem egyenletes, vannak területek, ahol teljes mértékben hiányoznak a személyi 
feltételek (már arról is panasz érkezett, hogy temetés alkalmával sincs segítő énekhang a lelkipásztoré mellett) és vannak terü-
letek, ahol a földrajzi fekvésnek köszönhetően több szakképzett zenész is jut egy-egy gyülekezetbe. 
 Kántorképzés: Örvendetes módon Veresné Petrőcz Mária vezetésével magas szakmai színvonalon működik Kerületünkben 
a nyári kántorképzés. Ami évről-évre súlyosabb problémának látszik, az a járulékos költségek drámai emelkedése. Jó lenne, ha 
szállás és étkezési költségek miatt nem kellene felszámolni ezt a jól működő és haszonnal működő intézményünket. 
 A kántorképzés kapcsán felmerült annak lehetősége, hogy év közben kihelyezett képző-állomások is alakuljanak. Én a 
magam részéről ezt már korábban is szorgalmaztam, és reménység szerint ily módon a kevesebb szabadsággal vagy anyagi 
lehetőséggel rendelkező érdeklődők is kaphatnak szakmai segítséget, és fejlődhetnek gyülekezetük zenei életének javára. 
 Egyházkerületünk kórusai lehetőséget kaptak egy CD felvételen történő éneklésre. A CD 90 %-ban elkészült, köszönjük az 
Egyházkerület anyagi támogatását. 
 Zenei rendezvény kb. gyülekezeteink 30 %-ban volt (zenés áhítat, koncert, jótékonysági koncert stb.) 
 Jelentésemet a zsoltáros szavaival szeretném zárni: Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. 
 
10/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az ének-zeneügyi jelentést elfogadja. 
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Gazdasági és ingatlanügyi jelentés 
Előterjesztés a 11/2012. EK. Határozathoz – Bellai Zoltán 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
Jelentésemben – az egyházkerületi struktúrához igazodóan – három területre igyekszem koncentrálni: 

1. Egyházközségek anyagi helyzete, gazdálkodása 
2. Egyházmegyék anyagi helyzete, gazdálkodása 
3. Egyházkerület anyagi helyzete, gazdálkodása 
4. Ingatlan-helyzet 

Megkísérlek mindháromról rövid áttekintést adni! 
 
1. Egyházközségek anyagi helyzete, gazdálkodása 
Dunántúl 243 önálló egyházközsége a 2011. évben kerekítve 3 milliárd 260 millió Ft-ból gazdálkodhatott, melyből 1 milliárd 
761 millió Ft volt saját bevétel és 1 milliárd 499 millió Ft az ún. átvett pénzeszköz. 
Egyházközségeink összkiadása 2011-ben 2 milliárd 909 millió Ft volt, melyből a saját kiadások 1 milliárd 861 millió Ft-ot, az 
átadott pénzeszközök pedig 1 milliárd 48 millió Ft-ot tettek ki. Egyházközségeink pénzmaradványa 2011. december 31-én 351 
millió Ft. volt. 
Külön is ki szeretnék emelni néhány sort a bevételek és a kiadások közül: 

1.1. Fenntartói járulékokból 343,554 M Ft folyt be az előző évben. Az adattári jelentés 47.249 járulékfizető egyháztagról 
tud, azaz az egy főre eső fenntartói járulék 2011-ben 7.271,- Ft volt. Ez már közelít átlagösszegben a kerületi irány-
mutatás összegéhez (7.500,-/fő), azonban nem hallgatható el, hogy némely gyülekezetekben a fenntartói járulék át-
lagösszege még a 2.500,- Ft-ot sem éri el! 

1.2. Perselypénzekből és adományokból 400,776 millió Ft. érkezett az egyházközségek pénztárába, az áldozatvállalás egy 
főre jutó összege – 94.430 nyilvántartott reformátussal számolva – 4.244,- Ft volt. 

1.3. Egyéb bevételekből 1 milliárd 97 millió Ft. állt az egyházközségek rendelkezésére, a nyilvántartott reformátusokra 
vetítve ez átlagosan 11.617,- Ft-ot jelent. 

1.4. Személyi kiadásokra a 243 egyházközség 343,544 M Ft-ot fordított, azaz: a fenntartói járulékokból befolyt összeg 
gyakorlatilag fedezte a személyi szükségleteket. 

1.5. A működési és fenntartási kiadások együttes összege 422,4 M Ft volt, azaz ezeket a szükségleteket kis híján fedezték 
a perselypénzekből és adományokból befolyt összegek. 

1.6. Fejlesztésekre és beruházásokra az egyházkerület gyülekezetei együttesen 452,6 M Ft-ot fordítottak, amelynek túl-
nyomó része nyilvánvalóan a 2011-ben véghezvitt MVH-s beruházásokra érkezett és fordított összeg volt. 

1.7. Mindent összevetve: az átlagszámok alapján elmondható volna, hogy egyházközségeink 2011. évi gazdálkodása ki-
egyensúlyozott volt. A valóság azonban változatlanul az, hogy egyházközségeink mintegy egyharmada folyamatos 
likviditási gondokkal küzd, és anyagilag-gazdaságilag egyre nehezebb helyzetbe kerül!      

 
2. Egyházmegyék anyagi helyzete, gazdálkodása 
A dunántúli egyházmegyéknek nagyobbrészt az egyházkerületi költségvetés, kisebb részben pedig saját bevételeik elegendő 
forrást biztosítottak ahhoz, hogy feladataikat elláthassák. Az egyházmegyék 2011. évi gazdálkodásának tényszámai a 2012. 
május 10-én tartott egyházkerületi tanácsülésen elfogadásra kerültek. 
 
3. Egyházkerület anyagi helyzete, gazdálkodása 
Az egyházkerületi gazdálkodás 2011. tényszámai ismertek, a záró-számadást az Egyházkerületi Tanács 2012. május 10-én elfogadta. 
Összefoglalóan szabad legyen csupán annyit megjegyezni, hogy a meglehetősen nehéz és kiélezett gazdasági helyzetben az egyház-
kerület teljesítette valamennyi vállalt kötelezettségét, és csekély pénzügyi maradvánnyal zárta a 2011. gazdasági évet. 
Két dologról fontos kiemelten is szólni:  

3.1. Az elmúlt évek egyházkerületi beruházásai (székház, kehidakustányi idősotthon) valamint a különböző egyházköz-
ségi és intézményi beruházások finanszírozására kihelyezett kölcsönök 2011. év végére csaknem teljesen kimerítet-
ték az ún. Unicredit hitelkeretet. Az egyházkerületi vezetés 2012-ben elkezdte az egyházkerület által felhasznált ösz-
szegek visszatörlesztését, és jó esély van arra, hogy a 2012. évi költségvetésben előirányzott első 240 M Ft visszatör-
lesztése az év végére teljesül. Nagyobb részben folyamatosan történik az egyházközségek és intézmények által fel-
vett hitelösszegek visszafizetése, ugyanakkor vannak elmaradások is. Utóbbiakkal a legutolsó esperes-gondnoki ér-
tekezlet is foglalkozott, keresve a megoldást, hogy a kihelyezett összegek megállapodás-szerűen visszatérüljenek. 

3.2. Az Egyházkerületi Tanács nagy kockázatot vállalt és az egyházkerületi vezetés vállára hatalmas felelősséget helye-
zett, amikor még 2010-ben központosította az egyházközségek által elnyert ún. MVH-s pályázatok megvalósításának 
előfinanszírozását. A beruházások 2012. év végére befejeződnek, az előfinanszírozott összegek visszafizetése apróbb 
zökkenőktől eltekintve rendben történik. Az elmúlt két év során elegendő jó tapasztalatot szerezhettünk ahhoz, hogy 
az egyházkerület a mostanában megnyíló pályázati lehetőségekre tekintettel is érvényben tartsa korábbi határozatait, 
és az azokban foglalt feltételekkel a pályázó gyülekezeteknek kilátásba helyezze a központi előfinanszírozás lehető-
ségét. 
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4. Ingatlanaink 
Engedtessék meg, hogy külön szóljak – a tulajdonosi szerkezetből következően – az egyházközségi, egyházmegyei és egyház-
kerületi ingatlanvagyonról. 

4.1. Az egyházközségi tulajdonban lévő ingatlanvagyon együttes értéke mintegy tizenötszöröse egyházközségeink éves 
gazdálkodásának. Templomaink, lelkészlakásaink, gyülekezeti házaink és egyéb épületeink folyamatos állagmegóvá-
sa és felújítása sok esetben hordozhatatlan terhet jelent egy-egy egyházközség számára. 

A csekély saját forráshoz képest hatalmas előrelépést jelentett az egyházközségi ingatlanvagyon egy részének megőrzésében és 
felújításában az ún. MVH-s pályázatokon elnyert csaknem egymilliárd forintnyi összeg, amelyből 2010-12-ben Dunántúl-
szerte 45 egyházközségi épületingatlan (többnyire templomok) részleges vagy teljes felújítását lehetett elvégezni.  
Biztos értesüléseink vannak arról, hogy ezek a pályázatok 2012 őszén az ún. maradványösszegekre ismét kiírásra kerülnek, 
mint ahogyan tudomásunk van arról is, hogy mintegy ötven dunántúli ingatlanra tekintettel folyik már a pályázati előkészítés.  

4.2. Egyházmegyéink nagyobbik része nem, vagy csak csekély ingatlanvagyonnal rendelkezik, ugyanakkor a Somogyi 
Református Egyházmegye Csurgón hatalmas ingatlanvagyon tulajdonosa. Tudunk arról, hogy a csurgói ingatlanva-
gyon állagmegóvására és felújítására az egyházmegyének van már megnyert pályázata, és van beadott, de még el 
nem bírált pályázata, valamint folynak a csurgói iskolakomplexumra vonatkozó energetikai pályázat előkészületei is. 

4.3. Hatalmas terhet és – források híján – saját erőből meg nem oldható feladatot jelent a több milliárd forint értékű egy-
házkerületi ingatlanvagyon állagmegóvása és felújítása. A közelmúltban azért történtek apró lépések: többségben pá-
lyázati forrásból elkészült az ún. Ó-kollégium épületének belső rendbetétele; folynak – részben ugyancsak pályázati 
forrásból – a Tudományos Gyűjtemények homlokzati nyílászáró-cseréjének előkészületei. 

Jó reménységünk van arra nézve, hogy még ebben a tisztségviselői ciklusban elkezdődhet a nagyon leromlott állagú Kollégi-
um-épület homlokzati és energetikai felújítása, ugyancsak pályázati forrásokból. A tervek, valamint a bővítés és korszerűsítés 
elvi engedélyezési tervei már elkészültek.  

Elkészült az Ótemplom és a régi parókia épületkomplexumának felújítási terve, az egyházkerület tárgyalásokat folytat a tu-
lajdonos Pápai Református Egyházközséggel a gyűjteményi-múzeumi célú hasznosításra vonatkozóan. 

Isten iránti hálaadással mondhatjuk, hogy a jelzett előkészületek és a tervezési munkálatok fedezetét nem saját forrásokból 
szükséges biztosítanunk, mivel azokra 2011-12-ben tetemes pályázati forrásokat vehettünk és vehetünk igénybe.    

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását. 
 
11/2011. EK. Határozat 

Egyházkerületi Közgyűlés a Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi gazdasági és ingatlanügyi jelentését elfogadja. 
 
 
 
Gyűjteményi és műemlékügyi jelentés 
Előterjesztés a 12–14. EK. Határozatokhoz – Gerecsei Zsolt 
 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
A 2011. évben egyházkerületünk egészében megvalósulni látszott az az irányelv, amit két évvel korábban jelentésemben igye-
keztem megfogalmazni. Ebben a szűken vett gyűjteményi ügyet igyekeztem kitágítani, és tárgyi, írott emlékek őrizgetése mel-
lett helyek, személyek, események, épületek, tárgyak, egy szóval minden kézzel fogható értékünk őrzésére és megismertetésé-
re. Örömmel tapasztaltam, hogy ha nem is ennek a jelentésnek következtében, de szinte ösztönösen érezte kerületünk, érezték 
gyülekezetek és gyülekezeti tagok, hogy ez fontos.  

Honnan tudom, tudhatjuk ezt? 
Talán senki nem gondolta végig, de a legszélesebb körű tájékoztatást a Dunántúli Református Lapból kapjuk. Amikor je-

lentésemre készülve a 2011. év számait végiglapoztam, magam is meglepődtem, mennyi és milyen széles körű „gyűjteményi 
anyag” jelenik meg benne. Számonként 5–6, de volt, amikor 11 cikket is ide sorolhatunk, úgy, hogy ezekben nincsenek benne 
az építés-jellegű, műemléki felújításokról szóló hírek. Kerületi és gyülekezeti évfordulók, jelentős személyiségekről megemlé-
kezések, szobrok, kopjafa- és emléktábla avatások, kiállítások, gyülekezettörténeti könyvek bemutatása stb. Sőt, templomi 
textíliákról és klenódiumjavításokról is olvashattunk. Emellett külön is fontosnak tartom, hogy hívogató írás jelent meg a Tu-
dományos Gyűjtemények népszerűsítése céljából. Minden információt megkaphattunk arra, hogy gyülekezeti, hittanos, 
konfirmandus kirándulás keretében felkeressük. Érdemes lenne utánajárni, hogy gyülekezeteink, gyülekezeti tagjaink (akár 
lelkészeink) mennyire ismerik, ismerik-e egyáltalán? 

A továbbiakban –utalva a jelentésekre és a Lap egyes írásaira, így tudom összefoglalni a 2011. évet: 
1. A Kerület határain kívül is megmutatkoztak értékeink. „Csillagok hídján” címmel Ekhardt Júlia fotóművész képeiből 

vándorkiállítás állt össze, mely a dunántúli templomokat mutatja be más egyházkerületekben. Az első állomásokon sikerekről 
számoltak be, reméljük, lesz folytatása is. A művésznő tervezte azt is, hogy tiszáninneni templomképeiből a Dunántúlra hoz 
hasonló kiállítást. Erről azonban további információim nincsenek. Kár lenne, ha elsikkadna! 

2. A Kerületi Gyűjtemények kapcsán a propagálásról már szóltam, de szólni kívánok arról is, hogy a Tatai Egyházmegye 
élt a lehetőséggel, és a Levéltárból Hudi Józsefet meghívta egy lelkészértekezletre, aki a gyülekezetben őrzött iratok védelmé-
ről és kutatásokat segítő lehetőségekről szólt. Javasoljuk a többi egyházmegyének is, hogy legalább ilyen formában tartsák a 
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kapcsolatot a szakemberekkel. Itt kell megemlíteni azt is, hogy kerületi-gyűjteményi keretekben gyülekezettörténeti munkák 
megjelentetésére is volt lehetőség (dr. Huszár Pál: Lovas, Németh Gyula: Iszkaszentgyörgy). Fejezzük ki ezért köszönetünket! 

3. A gyülekezetek szintjére érkeztünk tehát, és maradjunk is a levéltárak témájánál. Az Őrségi egyházmegye jelentése ar-
ról számol be, hogy a gyülekezetek levéltárának állapota általában jó, három gyülekezetet nevez meg, ahol rendezésre van 
szükség. Ez nagy szó és követendő példa! Ezzel van összefüggésben az a kezdeményezés, amely célul tűzte ki, hogy egységes 
szempontok szerint a gyülekezetek elmúlt harminc évét dolgozzák fel a helyi anyagok alapján a kerületi évfordulóra. Így az 
irattárakat meg is kellett mozgatni, ami megismerésükkel is jár, valamint érdekes kiegészítése-folytatása lenne dr. Pataky Lász-
ló egyházmegye-történetének. A Tatai egyházmegyében pedig a pilismaróti gyülekezet szállította iratai egy részét az egyház-
megyei levéltárba. Klenódiumaink területén is örvendetes, hogy a régieket igyekszünk restauráltatni, és újak is készülnek. A 
restaurálásra bátorító és tippet adó írás a DT Reflap 2011. októberi számában Kisérdi Dezsőné cikke: Klenódiumaink felújítása 
címmel.) A teljesség igénye nélkül Szőny, Ászár, Tárkány, Dunaalmás restauráltatott úrasztali edényeket. Ahol a kegyszerek 
rossz állapotáról panaszkodnak, ott az előadó fel is teszi a kérdést: miért nem újítják fel?   Ácson, Csöglén új terítőgarnitúra 
készült, ez utóbbiról szintén értesülhettünk (DT Reflap 2011. okt.) Templomaink közül veszélyben van a pilismaróti műemlék 
templom, amelynek hajója kettényílt a templomdomb mozgása miatt, valószínűleg „ráült” az alatta húzódó középkori falakra, 
így tornya és a hajó egy része elvált a többitől. Templomok évfordulóit ünnepelték Kaposmérőn, Celldömölkön, Kenesén (or-
gona), Etén. Nagyjaink emlékét több helyen örökítették meg valamilyen formában: Sütő András-szobor Sopronban, kopjafaál-
lítás Győrben Gulyás Lajosnak, kopjafa a „őrállók emlékére” Nagyatádon, Pettko-Szandtner Tibor emléktábla Bábolnán, Kál-
vin-szobor Balatonfenyvesen. Írások jelentek meg Tisza István, Fülöp József, Thury Etele évfordulói kapcsán, valamint a kerü-
let 400 éves évfordulója, a körmendi zsinat, a Felsődunamellék jubileumára, ezek köré több reformációi vagy egyéb ünnepség 
szerveződött.  

Végül egy gondolat értékeink bemutatásával kapcsolatban. Ekhardt Júlia említett kiállítása kapcsán merült fel, hogy az or-
szág távolabbi tájairól is eljönnének megnézni dunántúli templomokat. Aki szervezni szerette volna, nem talált tematikus uta-
kat, szálláslehetőségeket, ill. egy-egy vidékre kiterjedő programlehetőséget. Bár ez csak érintőlegesen kapcsolódik gyűjtemé-
nyi-értékőrző munkánkhoz, de talán a táborozásokon túl leginkább itt van kapcsolódási pont. Hosszú távon érdemes lenne 
elgondolkodni és kidolgozni valamilyen dunántúli egyháztörténeti, egyházismereti utakat, a hozzájuk kapcsolódó információs 
anyag és infrastruktúra kiépítésével. 

Tisztelettel kérem a Főtiszteletű Közgyűlést jelentésem elfogadására! 
 
12/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a kebelbeli gyülekezetek figyelmébe ajánlja a Tudományos Gyűjteményeket, buzdítja a ki-
rándulások, tanulmányi utak szervezőit, hogy lehetőség szerint látogassák meg az itteni kiállításokat. 
 

13/2012. EK. Határozat 
Az Egyházkerületi Közgyűlés bátorítja az Őrségi Egyházmegyét, hogy megkezdett adatgyűjtésüket és a gyülekezetek kö-
zelmúltjának összeállítását folytassák illetve ha elkészül, tegyék közzé. Az általuk összeállított szempontrendszer alapján a 
többi egyházmegye gyülekezetei is kapcsolódjanak be a munkába.  
 

14/2012. EK. Határozat 
Az Egyházkerületi Közgyűlés javasolja a megyei előadóknak, hogy saját egyházmegyéjük területére nézve gyűjtsék össze 
az egyháztörténeti látnivalókat, emlékhelyeket. Ezek összesítésével egy egyházkerületi ajánlás készíthető el azok számára, 
akik szeretnének egyházkerületünk területén az egyházi turizmusban részt venni. 

 
 
Ifjúsági jelentés 
Előterjesztés a 15–16/2012. EK. Határozatokhoz – ifj. Márkus Mihály 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
Jelentésemben 5 egyházmegyei előadó jelentésére támaszkodva készíthettem el. A somogyi egyházmegyéből nem érkezett el 
hozzám az ifjúsági jelentés. Az ifjúsági misszióra mindegyik egyházmegyében időt fordítanak, több-kevesebb sikerrel.  
Az 5 egyházmegyében kb. 160 gyülekezetben összesen:  
 

 rendszeres ifjúsági alkalom alkalmankénti ifjúsági alkalom 
Mezőföld MERIT – havonta – 8-10 gyülekezet bevonásával  
Őrség 3 gyülekezet  
Pápa 6-7 gyülekezet (kb. 80-100 fő)  
Tata 12 gyülekezet (heti, havi rend) kb. 134 fő  
Veszprém 6 gyülekezet (kb. 60 fő ?) 9 gyülekezet 

 
Ez azt jelenti, hogy 38-40 gyülekezetben tartunk ifjúsági alkalmat, és ezzel elérünk kb. 3-400 fiatalt. Ez mindösszesen 1 kisebb 
gyülekezet tagságát teszi ki.  Megelégedhetünk ennyivel?  

Az egyházmegyei referensek visszajelzései alapján az ifjúsági missziót segíthetnék az ifjúsági munkában használható 
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anyagok ötletek egymással való megosztása, erősíteni lehetne az egyházmegyei összefogást (lásd MERIT), ugyanakkor rá kell 
ébredni, hogy a mostani ifjúságnak a konferencia jellegű alkalmakra nincs szüksége. Helyette újabb, élménypedagógiai mód-
szerekkel összeállított találkozókat kellene szervezni.  

Az Egyházkerület kerületi konfirmációs (?) ifjúsági tábort szervezett 2011-ben is. Az akkor több problémát felvető tábort 
követően, 2012-re változtattak a szervezők a struktúrán, ifjúsági csoportokat hívtak táborozni.  

A 2011. évi Csillagpontnak ismét Dunántúl adott helyet, az időjárás mostoha volta ellenére a résztvevők szép 4 napot töltöt-
tek együtt Tatán. Hadd álljon itt a résztvevők létszáma egyházmegyei bontásban. (3500 résztvevő volt összesen) 
 

DUNÁNTÚL  572 fő 
Mezőföld 100 fő 
Őrség 36 fő 
Pápa 103 fő 
Somogy 48 fő 
Tata 257 fő 
Veszprém 28 fő 

 
A 2010. év végén elindult mentor program tapasztalata az, hogy szükségük van a fiatal lelkipásztoroknak olyan kollégára, 
akitől nincsenek „függő” viszonyban (nem felügyelő lelkész, principális, esperes), s ezért bátran „számonkérés-mentesen” 
lehet kérdezni őket egyházi dolgokról.  

A Mentor program első évében részt vevő lelkipásztor kollégák arra utaltak, hogy nem kizárólag az ifjúsági ügyekben sze-
rettek volna tanácsot, támogatást kapni, hanem a gyülekezeti élet további területein is.  

Az Egyházkerületben az elmúlt 2 esztendőben nem tapasztaltam semmi olyan kezdeményezést – lehet, hogy nekem kellett 
volna ebben aktívabbnak lennem – ahol az ifjúság felé alkalmazandó missziói stratégiáról, és annak megvalósításáról beszél-
tünk, beszélhettünk volna, még kevesebb tapasztalatom van arról, hogy valahol tudatos ifjúsági missziót végeznénk. (Nem 
elsősorban a középiskolai keretek közötti „kötelező” egyháziasságra gondolok.) Úgy gondolom, hogy ez egyre égetőbb kérdés 
akkor, amikor egyre több olyan egyházi szerveződés jelenik meg hazánkban is, amelyek elsősorban, vagy sokszor kizárólag 
csak az ifjúsággal foglalkoznak.  

Egyházunk jövője szempontjából elengedhetetlen ennek a kérdésnek a megtárgyalása az ifjúságért tenni akarókkal.  
Főbb kitörési pontok lehetnek:  

1. Ifjúság integrálása a gyülekezeti szolgálatban; 
2. Ifjúsági rétegalkalmak bevezetése (pl. IFI Alpha)  
3. Ifjúsági gyülekezetek erősítése pl. egyházi gimnáziumokban, egyetemeken.  
4. Ifjúsági kortárssegítők bevonása, felkészítése (pl. ifjúsági vezetőképzők) 

A 2012. esztendőben jó kilátások vannak arra, hogy az ifjúságot sikerül még jobban megmozgatni, tervezett programok: 
REND- Székesfehérvár, Kerületi Ifjúsági Tábor – Balatonfenyves. Illetőleg ezt segítheti az újabb egyetemi lelkészségek elindí-
tása (2012-ben Székesfehérváron és Győrött) Országos szinten nagy érdeklődéssel várják a Zsinati Ifjúsági Fórumot. 
 
15/2011. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az ifjúsági jelentést elfogadja. 
 
16/2011. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés támogatja a kerületi ifjúsági missziós munka további tervezését, elmélyítése érdekében az 
érintettek bevonásával kerületi ifjúsági missziós elképzelések írásba foglalását.  

 
 
Iskolaügyi jelentés 
Előterjesztés a 17–18/2012. EK. Határozatokhoz – Szabó Virág 

 
„Istenem, te tanítottál ifjú korom óta, mindmáig hirdetem csodáidat.” Zsolt. 71,17  

 
Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
Egyházkerületünk hat Egyházmegyéjében 4 gimnázium, 9 általános iskola, 4 művészeti iskola, és 3 óvoda oktatja-neveli re-
formátus szellemben diákjait. Az egyházmegyék betűrendjében a következő intézményekről van szó. A hozzám eljutott jelenté-
sek alapján állítottam össze a jelentést. 
  
MEZŐFÖLDI EGYHÁZMEGYE 
A Székesfehérvári Református Egyházközség Olajfa Református Óvodája  
Gyermeklétszám alakulásáról  
 Halacska csoport: 27 fő 
 Szivárvány csoport:  17 fő  
 Bárányka csoport: 25 fő  
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 Galamb csoport:   26 fő  
 összesen:    95 fő 
 
Személyi feltételek 

Az előző óvodavezető, Tóthné Tereánszky Márta helyett, aki nyugdíjas éveit kezdte, december közepétől vette át az intéz-
mény vezetését Mocsáriné Brunner Boglárka. 9 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő konyhalány, 1 fő 4 órás gazdasági ve-
zető, 1 fő 6 órás konyhalány + takarítónő és 1 fő 4 órás udvaros-karbantartó dolgozik intézményünkben.  

 
Tárgyi feltételek 

8,8 millió Ft a 2010. évi utólag megkapott kiegészítő támogatás összege. 
418 ezer Ft pártolói díjat a fenntartótól megkaptuk. 
Egyházkerülettől 570 ezer Ft kaptunk, mint oktatást támogató normatívát. 
Az önkormányzattól kapott támogatás összege 2 millió Ft. 

 
Székesfehérvári Református Általános Iskola - Talentum 
2011 szeptemberében az Iskola 10. tanévét kezdte meg. Az Iskola tudatosan kapcsolatot ápol és épít az Olajfa Református 
Óvodával. 
Az iskola vezetésében változás történt, eredménytelen vezetői pályázat miatt a korábban igazgató-helyettes, Szanyó Gáborné 
lett az iskola megbízott igazgatója. 
Fontos a gyülekezettel, a szülőkkel, támogatókkal való kapcsolat. A tanulók versenyeken szép számmal vesznek részt. Az 
Iskola karbantartását, folyamatos fejlesztését továbbra is tervezik. Pályázatokon is nyertek már eddig is eszközöket, ezután is 
kívánnak élni a pályázat adta lehetőségekkel. 
Bővebb információ a www.albaref.hu oldalon az Iskola fülre kattintva található. 
 
Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Enying  
Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola és 12 évfolyamos művészeti iskola. Az általános iskolai oktatás 9 tanulócsoport-
ban folyik. Intézményünkben valamennyi művészeti ág képviselteti magát: zeneművészeti, képzőművészeti, színművészeti és 
táncművészeti ág. Az iskolánkba jelentkezők számos tanszak közül választhatnak: citera-, furulya-, gitár-, hegedű-, rézfúvós-, 
szintetizátor-, ütő-, zongora tanszakok (zeneművészeti ág), kerámia-, rajz-festészet tanszakok (képzőművészeti ág), szín-
művészet-bábművészet tanszak (színművészeti ág), néptánc tanszak (táncművészeti ág).  
Intézményünknek a 2011/2012-es tanévben 181 általános iskolai és 196 művészeti tanulója van. A 2012/2013-as tanévre 26 
első osztályos iratkozott be, akikből 14 református. A 26 diákból kettő lepsényi és egy siófoki. 

A nevelés-oktatás feladatait 22 főállású és 4 óraadó pedagógus látja el. Iskolánk sikeres, hatékony működésén további 6 
munkatárs fáradozik. Szakos ellátottságunk 100 %-os. Minden álláshely be van töltve. Az intézmény működése szoros gazdál-
kodás mellett zavartalan.  

Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink továbbra is „futószalagon szállítják” a szebbnél-szebb versenyeredményeket. Kistér-
ségi, megyei, országos, református, sőt nemzetközi versenyeken is értünk el kiemelkedő sikereket. 2011 tavaszán például 3 
kerámiás növendékünk szerepelt Bánffyhunyadon nemzetközi kerámia versenyen. Két első és egy harmadik helyezést „gyűj-
töttek be”. Nagy reménységünk a Tinódi énekes csapata is, hiszen bejutottak az országos népdaléneklési verseny döntőjébe. A 
közismereti tárgyak terén sem vagyunk lemaradva, minden évben örülhetünk országos helyezett tanulóknak. Zenészeink (reze-
sek, citerások, zongoristák stb.), táncosaink számtalan rendezvényen, koncerten, gyülekezeti alkalmon lépnek fel Enyingen, a 
megyében, a Régióban, országos református rendezvényeken. 

2011-2012-es tanévben egy régi álmunk is megvalósult: lett saját tornaterme a Tinódinak!  
2011-ben is folytatódott – társadalmi munkában – iskolánk felújítása, szépítése iskolai dolgozók, szülők, presbiterek köz-

reműködésével.  
Továbbra is bátorítjuk egyházmegyénk gyülekezeteit, kérjék iskolánk diákjait közreműködőnek rendezvényeikre.  
Iskolánk életéről bővebb információt találhatnak a www.tinodi.hu weboldalon. 

 
ŐRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 
Nincs oktatási intézmény. 
 
PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 
„A pápai Egyházmegye területén több egyházi oktatási intézmény is működik, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 
Internátusai, a Pápai Teológiai Akadémia, nemesgörzsönyi központtal egyházi általános iskola és óvoda, Győrben gyülekezeti 
fenntartású internátus.” Konkrét adatokat az intézményekkel kapcsolatban az egyházmegyei jelentés nem tartalmaz. 
 
SOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Csurgó  
Az Intézmény fenntartója, a Somogyi Református Egyházmegye. 
A 2011/ 2012-es évben az iskola a 220., újraindulásának 19. tanévét kezdte meg. 
Tanulólétszám: 367.  
Az iskola igazgatója: Kovács József. Az iskolában 40 tanár, 4 karbantartó, 4 takarító és 6 konyhai dolgozó dolgozik, összesen: 
54 alkalmazott. 
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TIOP-os pályázaton nyert az iskola több interaktív táblát, valamint pedagógus továbbképzésen 3 tanár szerzett diplomát. Az 
iskola diákjai több versenyen is szerepeltek eredményesen. 
Az iskola diákjai szívesen jönnek kiszállásra, ha hívjuk őket. 
További információ: http://www.csokonai-csurgo.sulinet.hu 
 
Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Zeneművészeti Iskola, Nagybajom. 
A 2011/12-es tanévben az iskola fennállásának 17. tanévét kezdte meg, egyházi fenntartásban a 7. tanévet. 
Szeptemberben 287 diákkal kezdett az iskola. A szüneteltetett telephelyek újra indulhattak (Csököly, Jákó) Új művészeti ág-
ként a néptánc és társastánc indult.  
Új telephelyekkel is bővültek: Kaposvár, Pálmajor, Beleg. 
2011 májusában a II. Pálóczi kupa táncversenyen 60 résztvevő mérte össze tudását. 
Az iskola 2 főállású tanárt és 5 részmunkaidős oktatót foglalkoztat. 
Egyházmegyei zenei tábor vagy kántorképzés megszervezését szorgalmazzák! 
További információ:  
 
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár. 
A 2011/2012-es évben az iskola megalakulása óta a 20. tanévet kezdte meg. E jeles évfordulót 2012. április 20-án ünnepelték 
meg. 
A 2011/ 2012-es tanévet az iskola 499 diákkal és 53 főállású pedagógussal kezdhette el, valamint 18 egyéb alkalmazottal.  
A tanulók 49%-a református vallású, 43%-a római katolikus 4% evangélikus és egyéb 4% nincs megkeresztelve. A tanulók 
67%-a helyi, 30%-a bejáró, 3% kollégista. A tagintézményekben a helyieken kívül sokan járnak a környező településekről is, 
leginkább azért, mert nincs helyben általános iskola. 
Tovább folytatódik a munka a Kaposi Mór Kórház mosdósi telephelyén is, ahol a gyógykezelésre érkező általános iskolás korú 
gyerekek oktatását végzik, 2 főállású és 9 utazó pedagógussal. 
13 végzős érettségizett, 80%-uk jelentkezett továbbtanulásra. 
Versenyeken sok alkalommal, szép eredményt elérve vettek részt az iskola diákjai. 
Lehetőség szerint pályázatokon is indulnak, nyertek 9 interaktív táblát, valamint 33 asztali számítógépet. 
 
TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 
Tatai Református Gimnázium 
A 2005-ben alakult, s 2008-ban 8 tanteremmel és 4 csoportszobával bővült gimnázium 2010. augusztus 31-ig az alapító DREK 
fenntartásában és a Pápai Református Kollégium részeként működött. 2010. szeptember 1-től a Tatai Református Egyházkö-
zség fenntartásában, Tatai Református Gimnázium néven működik. 
Dr. Kálmán Attila átadta igazgatói feladatkörét Illés Dánielnek, de mint oktató maradt az iskolában. 
www.refi-tata.hu oldalon még több információ. 
 
Kenderke Művészeti Alapiskola, Tata 
2011-ben volt 30 éves a Kenderke Népművészeti Műhely. A jubileumi rendezvénysorozaton 12 szervezett alkalommal mutat-
koztak be a különböző művészeti csoportok. Előadásaikat közel 2000-en látták. 
http://www.tata.hu/varosunk/intezmeny/muvokt/muvoktkenderke/700 
 
A Pápai Református Kollégium Dadi Iskolája  
A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája  
 
VESZPRÉMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 
Csajág, Balatonfőkajár, Papkeszi után a következő tanévtől újabb általános iskolákat alapítottak egyházközségek, mint fenntar-
tók. Egészen pontos végeredmény még nincs, de a befutók között van Csopak, Alsóörs, Balatonfüred, Litér. Végeredmény 
szeptemberre várható, amikor megindul az új tanév. 
 
Csajági Református Általános Iskola 
További információk a www.altisk-csajag.sulinet.hu 
 
Bocskai István Református Általános Iskola Papkeszi 
Az iskoláról bővebben a www.bocskai.eoldal.hu oldalon tájékozódhatunk. 
 
17/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az iskolaügyi jelentést elfogadja. 
 

18/2012. EK. Határozat 
Az Egyházkerületi Közgyűlés javasolja, hogy az egyházmegyei iskolaügyi előadó a kerület által kidolgozott szempontrend-
szer alapján készítse el az adott egyházmegyéhez tartozó iskolákra vonatkozó iskolaügyi jelentést. 
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Katechetikai jelentés 
Előterjesztés a 19/2012. EK. Határozathoz – Pungur Béla 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
Előszó: A beérkezett megyei előadói jelentésekből dolgoztam egyfelől, melyek nem egységes szempontok alapján készülnek, s 
az információ szegénységet fokozza, hogy az előadók nem kapták meg az összes gyülekezet katechetikai jelentését egyes egy-
házmegyékben. Másfelől az egyházmegyék összesített adattári jelentését kaptam meg (köszönet mindazoknak, akik több órás 
telefonokkal és elektronikus módon segítettek. (kisebb hiányok még itt is voltak). A tárgy- és tényszerű információ gyűjtés 
harmadik forrása az egyházmegyék honlapja /eseménynaptára volt, mely szintén változatos, s eltérő jellegű információt oszt 
meg az érdeklődővel. Mindezekből következik, hogy az adatok nélkülözhetik és nélkülözik a teljességet. 
 
A katechetikai munka a Dunántúli Református Egyházkerület 6 egyházmegyéjében és gyülekezeteiben a 2011. esztendőben a 
számok tükrében 
 

Egyházmegye Keresztelés (gyermek) Hitoktatók (összes) Hittancsoport 
(összes) 

Hittanosok (összes) Konfirmáltak 
(összes) 

Őrség 99 33 50 772 63 
Pápa 259 33 289 1825 174 
Tata 332 57 302 2299 166 
Mezőföld 224 56 174 1589 95 
Somogy 186 61 255 1745 156 
Veszprém 213 48 305 1405 130 
Összesen 1313 288 1475 9635 784 

 
 
És ami a számok mögött van… 
 
Számos gyülekezetben van óvodás csoport, vasárnapi gyermek-istentisztelet, ifjúsági óra, hittanos és ifjúsági táborok, játszó-
házak, csendes-napok, farsang és gyereknapi rendezvények, ifjúsági csereprogramok, baba-mama körök. A gyülekezeti al-
kalmakon túl kiemelendők a megyei rendezvények, melyek a kisebbségben élők számára fontosak, hisz láthatják: nincsenek 
egyedül, alkalmanként sokan is lehetnek. (A hiányos információk miatt a teljesség igénye nélkül.) 
 Pápa: ifjúsági találkozó, Családi nap 
 Őrség: bibliatábor, hittanos tábor, egyházmegyei hittanos verseny, ahova 20 csapat nevezett be. 
 Veszprém: Az egyetemi gyülekezet alkalmai, új formái a közösségépítésnek (Almádiban szőlőskert) 
 Tata: hittanverseny, mely 15 gyülekezetből 180 gyermeket mozgatott meg 53 csapatban. Nagyon pozitív fogadtatású 

volt a levelező hittanverseny. Sikeres volt a Naszályon tartott katechetikai ötletbörze, a rédei ifjúsági találkozó 100 fi-
atalt hozott össze. A rédei zsoltáréneklő verseny 6-18 év közötti korosztályt szólította meg. 30 órában, a Református 
Pedagógiai Intézettel közösen gyülekezeti gyermekmunkás képzés zajlott. 

 Mezőföld: Ifjúsági csendes-nap, MERIT (Mezőföldi Református Ifjúsági Találkozó), ennek teaházai tucatjával moz-
gatják meg a megyebeli fiatalokat, havi rendszerességgel! Hittanos focikupa, hittanverseny, bibliaismereti verseny, 
TÉMA (Tavaszi Ébredési Missziós Alkalmak), Balaton-NET (felekezetközi találkozó) 

A harmadik színtere a munkának az Egyházkerület által szervezett alkalmak. A 2011. esztendőben mintegy a fonyódligeti 
kerületi hittanos/ifjúsági tábor folytatásaként 2011. júl. 11-16 között került megrendezésre az egyházkerületi hittanos tábor 201 
résztvevővel. Ugyancsak Balatonfenyvesen volt aug. 8-13. között a kerületi családos hét, 130 résztvevővel, valamint az ifjúsá-
gi tábor aug. 15-20 között, a DURIT 200 résztvevővel. Kiemelendő, hogy ezek a kerületi alkalmak kerületi és megyei támoga-
tással valósulnak meg, innen is KÖSZÖNET érte! 
Konklúzió (és nem határozati javaslat) 
 Folytatásra érdemes az aug. 29-én megindult kerületi előadói tanácskozás (előadók szerepe, feladata, hatás- és mun-

kaköre, stb.) 
 A statisztikák elkészítéséhez egy egységes kerületi katechetikai kérdőív, mely a munkaágakat felöleli, (külön foglal-

kozva az egyházi iskolákkal). (Értelme csak úgy van, ha létezik adminisztrációs fegyelem!) 
 Az új feladatokhoz stratégia kidolgozása (ebbe bevonhatók lennének az előadók is) 
A Kerületi Közgyűlés minden megvalósult alkalomért, a szolgálattevőkért, a kapott anyagi támogatásokért hálát ad.  
 
19/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a katechetikai jelentést elfogadja. 
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Missziói jelentés 
Előterjesztés a 20–21/2012. EK. Határozatokhoz – Székely Attila 
 
A misszió a legfontosabb feladata egyházunknak: erre kaptunk elhívást, parancsot, ettől élünk, ettől egyház az egyház. Ha 
tárgyilagosan akarjuk nézni a kerületünkben, gyülekezeteinkben folyó missziói munkát, azt biztosan elmondhatjuk, hogy a 
2011-es esztendőben is komoly lépések történtek a misszió irányában. Erről számolhatunk be egyházkerületi tanácstagként, 
erről árulkodnak a beérkezett egyházmegyei missziói jelentések, erről adnak hírt a kerületi médiafelületek (internet, újság), és 
erről értesülünk a lelkipásztorokkal, gyülekezeti tagokkal történő találkozások során. Mégis, mintha állandó hiányérzetünk 
lenne. Mintha folyton azt éreznénk, hogy támogatjuk ugyan a missziói munkát, vannak szép programok, jó ötletek, nagyszerű 
elképzelések, lelkes pásztorok, mégsem mozdul – látszólag – semmi. Vajon mi az oka ennek?  
 
1. Missziónk az egyházkerület tükrében 
Mindenekelőtt: egyházkerületünk elnöksége elkötelezett a misszió ügye mellett. Ezt tapasztaljuk a 2011-es egyházkerületi 
költségvetésben, a mindenkori megszólalásokban (újságcikk, riport, személyes beszélgetés, kapcsolattartás a lelkipásztorokkal, 
gyülekezetekkel); a nagyvárosi vagy éppen a kisvárosi misszió támogatásában, az egyetemi jelenlét megteremtésében, a kór-
házlelkészi szolgálat bővítésében; az egyházkerületi konferenciák, táborok életre hívásában (gyermek, ifjúsági, családos), stb. 
Az irány és az elkötelezettség mindenképpen becsülendő. Köszönet érte. Ennek alátámasztásához hadd idézzek az egyházkerü-
let 2011-es költségvetését is tárgyaló 2011. január 27-i tanácsülés jegyzőkönyvéből: 

 Változatlanul kapjon nagyobb hangsúlyt az új egyházkerületi tisztikar missziói elkötelezettsége! Az egyház-
kerület szabadon (testületi döntések alapján) felhasználható pénzeszközeinek 27,00%-a (93.000.000,- Ft) közvet-
lenül a missziót hívatott szolgálni. (Végrehajtási utasítás) 

 A szabadon felhasználható keretösszegen belül missziói célokra 44.000.000,- Ft került elkülönítésre.  
 Az egyházkerületi tanács határozata értelmében az egyházmegyéknek volt lehetőségük a misszióra külön keretet 

biztosítani. Ennek összege 49.000.000,- Ft volt.  
 

2. Missziónk az egyházmegyei missziói jelentések tükrében 
 Mezőföldi Egyházmegye:  

o Az előadó rendkívül pozitívan számol be a megyében történtekről. Kiemelendő, hogy az ifjúsági korosztály 
részére nagy odaszánással rendszeres találkozókat szerveznek (MERIT: Mezőföldi Református Ifjúsági Ta-
lálkozó). 

o Az egyházmegye rendelkezik missziói naptárral, melyben feltüntetik a missziói eseményeket; tartottak pres-
biteri konferenciát Székesfehérváron, szerveztek gyermeknapot, stb.  

o Az egyházmegye területén működik a kórházmisszió, a Fejér Megyei Szent György Kórházban kórházlel-
kész foglalkozik a betegekkel.  

 Pápai Egyházmegye:  
o Az előadó a beérkezett jelentésekből úgy látja, hogy a gyülekezetekben végzett szolgálat egyik legfontosabb 

alappillére a közösségépítés volt. Megjelenik az új utak keresése, a nyitás kérdése is a jelentésben, ennek alá-
támasztására a csetényi gyülekezet kezdeményezését emeli ki, akik kocsmamissziót végeznek a községben.  

o Bár a jelentés nem emeli ki külön, tudjuk, hogy az egyházmegyében kerületi támogatással Győrújbaráton 
missziói gyülekezet alakult.  

 Tatai Egyházmegye:  
o A presbiteri tisztség hangsúlyozása áll a középpontban, mivel a gyülekezetekben folyó missziói munka nem-

csak a lelkipásztor feladata. Éppen ezért hangsúlyozza a presbiterképzés szükségességét, melyet a lelkészi 
kiskörökben kell végezni.  

o Külön kiemeli a Tatán, Keresztkérdések címmel tartott előadássorozatot, mint a nyitás egyik fontos és bevált 
eszközét.  

o A jelentés itt sem foglalkozik vele külön, de tudjuk, hogy Tatabányán szintén missziói gyülekezet formálódik 
jelentős kerületi támogatással.  

 Somogyi Egyházmegye:  
o Mivel az ismert egyházi fórumok, lelkészi találkozók és személyes találkozások révén mindenki értesülhet a 

gyülekezetekben folyó missziói munkáról, az adminisztráció csökkentése érdekében az előadó nem kér több 
missziói jelentést. Ehelyett azt kérte a lelkipásztoroktól, hogy készítsenek missziói munkatervet, egyfajta jö-
vőképet annak felvázolására, hogyan képzelik el gyülekezeteik jövőjét.  

o Fontos elmondani, hogy több gyülekezetben alkalmazzák a nyitás stratégiáját: Alfa Kurzus, családi nap, bib-
liaiskola, református délután, vagy éppen kirándulások szervezésével sikerült sok kívülállót megszólítani. 

 Őrségi Egyházmegye:  
o Az előadó az adattári és a népszámlálási adatok tükrében vizsgálva a megye reformátusságának helyzetét, ki-

jelenti: „Csoda, hogy élünk. (…) Már rég el kellett volna temetnünk az utolsó reformátust is.” Bár a rejtőz-
ködő reformátusok továbbra is rejtőzködők maradtak, lehet és kell eredményes missziói munkát végezni. 
Ehhez mindenképpen javasolja a lehetőségekhez mérten a lelkipásztori munka felelősségteljes átgondolását a 
feladatok meghatározásával. Az egyházmegyében zömében fiatal lelkipásztorok szolgálnak, ez pedig magá-
ban hordozza a missziói lehetőségek kibontakozását. 
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o Mivel 2013-ban emlékezünk meg a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulójáról, javasolja a Káté 
értékeinek megjelenítését kátéismertetések, magyarázatok révén.   

 
A tényeket látva meg kell állapítanunk, hogy tettünk lépéseket a misszió irányába, sok minden változott, sok minden moz-
dult… De mégis, miért van bennünk továbbra is jókora hiányérzet? Úgy vélem, azért, mert – csak emberi oldalról vizsgálva a 
kérdést – jelenleg nagyon sok akadálya van a misszió kiteljesedésének. Ebből a sok akadályból egyet emelnék ki: az ügyek 
intézése elveszi az időt és energiát a valódi feladatok elől. A lelkipásztorok túlterheltek, sok mindennel foglalkoznak, amelyek 
valójában nem is lelkipásztori teendők lennének.  
Lehetne említeni a misszió akadályaként a ma emberének teljesen értelmetlen gondolkodásmódunkat, épületeink állapotát, 
strukturális felépítésünk túlhaladott voltát, az általánosság szintjén mozgó igehirdetéseinket, egyházunk spiritualitásának kér-
dését, stb. Vajon mit kell tennünk ahhoz, hogy ez megváltozzon? Javaslom, hogy ezekről a kérdésekről minél több fórumon 
beszélgessünk. 
 
3. Egyéb  
Az országos egyház által több olyan program kerül minden évben meghirdetésre, melyek a misszió kiváló alkalmai lehetnek, 
mégsem élünk ezekkel a lehetőségekkel. Ilyen programok a Teremtés Hete, Házasság Hete, vagy éppen a Szeretethíd. Javas-
lom, hogy a kerületi közgyűlés ajánlja mindezeket a gyülekezetek figyelmébe!  
 
20/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a missziói jelentést elfogadja. 
 

21/2012. EK. Határozat 
Az egyházkerületi közgyűlés a gyülekezetek figyelmébe ajánlja az országos egyház által szervezett programokat, úgy, mint 
Teremtés Hete, Házasság Hete, Szeretethíd. 

 
 
Sajtó- és ökumenéügyi jelentés 
Előterjesztés a 22–23/2012. EK. Határozatokhoz – Wessetzky Szabolcs 

 
Főtiszteletű Püspök Úr! Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
A Dunántúli Református Egyházkerület sajtóügyi helyzete – a beérkezett egyházmegyei előadói jelentések alapján – egyház-
megyénként más és más képet mutat. A legjobb helyzetben azok a térségek vannak, ahol a közelben könyvlerakat működik 
(például Szombathely, Pápa, Tata vagy Veszprém). A bizományos árusítás segítségével itt még megvalósulhat a könyvekkel 
való közvetlen megismerkedés. A Kálvin Kiadóval vagy a Paraklétos Könyvesházzal való kapcsolattartás azonban internetes 
rendeléssel, a webáruházon keresztül is jól megvalósítható. A postai szállítás az utóbbi években gyorsabb lett, a kedvezmények 
miatt megéri ezt a formát választani a gyülekezeteknek. Az előadók több helyen kiemelik, hogy a gyülekezetek örömmel fo-
gadják az egyházkerület által kiadott prédikációs köteteket és egyéb könyveket. Ezek közül szeretném kiemelni Steinbach 
József Püspök Úrnak 2011-ben megjelent Tágas tér, ill. Vezess c. napi áhítatokat tartalmazó kötetét. Igehirdetéseket és meditá-
ciókat tartalmaz az Egy éven át Farkas Józseffel c. kötet. Nagy Lajos nagytiszteletű úr Igék hétköznapokra c. kötetének megje-
lent a második része is. Dr. Huszár Pál Kálvin tanításai címmel jelentetett meg új könyvet. Különleges könyvújdonság Mátyás 
Lajos esperes úr templomokat ábrázoló akvarell-albuma, és Lackovits Emőke református vallási néprajzi tanulmányokat tar-
talmazó kötete. A Pápai Református Gyűjtemények 2011-ben megjelent kötete Torkos Jakab 1747-es egyházlátogatásának 
történéseit dolgozza fel. Az egyéb eladott sajtótermék közül a Kálvin Kalendárium eladási adatai enyhe csökkenést mutatnak, 
Református Bibliaolvasó Kalauzból viszont egyre több fogy. 
     Örvendetes a Dunántúli Református Lap iránti töretlen érdeklődés, és folyamatosan növekszik a Magyar Református Egy-
ház lapjának, a Kálvincsillagnak az ismertsége is. Továbbra is sok gyülekezetnek van helyi újságja, az egyházmegyei vagy 
kerületi honlapon való megjelenés (cikkek, beszámolók) nagy változatosságot mutatnak: sok gyülekezet aktívan részt vesz 
ebben a munkában, mások egyáltalán nem használják ezt a lehetőséget. Az előadók közül többeknek a kérése, hogy a lelki-
pásztorok és a gyülekezetek továbbra is tartsák szívügyüknek a honlapokra szánt beszámolók készítését, mert e nélkül a honla-
pok tartalma nem frissülhet kellő mértékben. A gyülekezeti könyvtárak helyzetén sokat javítanak az Egyházkerület által aján-
dékozott kötetek és a Parókiális Könyvtár új kötetei. Jelentősebb könyvtárfejlesztés történt 2011-ben Székesfehérváron, ill. az 
ácsi gyülekezet kapott több száz kötetes könyvtárat ajándékba.  
 
22/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a sajtó- és ökumené ügyi jelentést elfogadja. 
 
23/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés kéri a gyülekezeteket és lelkipásztorokat, hogy éljenek jobban a nyomtatott sajtó és az inter-
net adta lehetőségekkel, használják fel az írást nyomtatott és elektronikus formában is a bizonyságtétel, a tanítás, a misszió 
eszközeként. 
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Számítástechnikai jelentés 
Előterjesztés a 24/2012. EK. Határozathoz – Farkas Gergely 

 
Főtiszteletű Közgyűlés! 

 
Számítástechnikai jelentésemben röviden az egyházkerületi honlappal kapcsolatos elmúlt évi folyamatokról szeretnék beszá-
molni, valamint az egyházkerületi adminisztráció informatikai vonatkozásairól. 

 
Az egyházkerületi honlap működése 
 
2011. január 1-jén a 3.917. hírt olvashatták a honlap látogatói, 2011. december 31-én a 6.568. hírrel zártuk az évet. 2011-ben 
2.651 hír jelent meg oldalainkon – hangsúlyozni szeretném, hogy ide értendők a programajánlók, a gyülekezeti-intézményi 
valamint az egyházmegyei oldalak hírei is –, ez átlagosan napi 7 hírt jelent.  

2011. január 1-jén 615.000-et mutatott a látogatásszámláló, júliusban átlépte az 1.000.000-t, novemberben pedig a 
1.500.000-t, e sorok írásakor 2.715.000-t mutat; naponta 3000–4000 között áll meg a számláló. Fontos, hogy ez nem egyedi 
látogatókat jelent, egy IP címről kb. 20 perc múlva kell újra az oldalra lépni, hogy a számláló reagáljon. Tehát, bár nem pontos 
adatok, de a tendenciát mégis jól mutatják ezek a számok. 

A 2011-ben tapasztalható látogatószám növekedés köszönhető annak a tartalomszolgáltatásnak, ami megjelenik a honlapon 
és amely tartalmi résznek a irányítója és összefogója Köntös László egyházkerületi főjegyző, a honlap felelős szerkesztője, 
munkatársai pedig az egyházmegyei szerkesztők, a gyülekezeti tudósítók, a médiával hivatásszerűen is foglalkozó szolgatársa-
ink és e sorok írója, mint technikai munkatárs. Ennek a csapatnak a hatékony együttműködésére volt kiváló példa a 2012-es 
székesfehérvári REND, ahol fontos eseményekről szinte azonnal szöveges és/vagy videós tudósítás jelent meg a honlapon. (Az 
egyházkerületi youtube videó csatornán 51 videó tekinthető meg, több, mint 13.000 nézője volt ezeknek a videóknak. Legnép-
szerűbbek a REND videók, 2012. július 1-2-án, amikor az eseményekről készült videók egy-két órán belül már láthatók voltak, 
a youtube csatornának kiugró látogatottsága volt.) 

A honlapcsalád többi tagja is él és működik. Az “Ige Mellett” blog folyamatosan látogatott, többen megosztják a napi ige-
magyarázatokat a közösségi oldalakon. A Dunántúli Református Közélet blog ritkábban jelentkezik, de a megjelenő írásokat itt 
is számottevő figyelem kíséri1. A honlapcsalád 2011-ben új taggal bővült: a “Reposzt blogon” megjelent írásokat sokan köveik 
figyelemmel (egyházi oldalakon kívül a Mandiner blog is szemlézi), reagálnak rá, a kommentelők között gyakran kialakul 
párbeszéd. Az online egyházi médiában mindenképpen új szín jelent meg a Reposzttal. 

Köszönet illeti mindazokat – a felelős szerkesztőt, egyházmegyei szerkesztőket, alkalmi gyülekezeti tudósítókat, a blog ol-
dalak szerzőit – akik azon dolgoznak, hogy a honlapon, blogokon keresztül értesüljünk a dunántúli reformátusság életéről, és 
egymás hite által épülhessünk. 

A honlapunk a technikai fejlesztések kapcsán továbbra is szorosan együttműködik a Parókia Portállal és Tiszáninnneni Re-
formátus Egyházkerület honlapjával. Az elmúlt évben a Református.hu is azt a motort és fejlesztő céget választotta honlapjá-
nak átalakításához és működtetéséhez, akik az előbb említett három honlappal is együttműködnek. 
 
Az egyházkerületi adminisztráció informatikai oldala 
 
Az elmúlt évben csatlakoztunk ahhoz a digitális iktatórendszerhez, amelyet az MRE többi egyházkerületében illetve a Zsinati 
Irodában is használnak, jelentősen megkönnyítve ezzel a hivatali iratkezelést.  

Évek óta húzódik a lelkipásztori nyilvántartás, törzslapok digitális kezelésére való átállás. Nem csak a nyilvántartás miatt 
fontos ez, hanem az online címtárak-tudakozók miatt is, amelyek ebből az adatbázisból veszik adataikat. Bár az egyházkerüle-
tek naprakészek, a rendszer működéséhez szükséges feltételeket teljesítették, a rendszer a különböző technikai problémák miatt 
sajnos a gyakorlatban egyelőre kevéssé használható. 

Az informatikai folyamatok tekintetében nemcsak egyházkerületünkben, hanem az egész Magyarországi Református Egy-
házra is jellemző, hogy a papíralapú ügyintézés mellett egyre inkább megjelenik a digitális ügyintézés, többnyire párhuzamo-
san futnak egymás mellett, de a súlya és megbízhatósága még mindig a papírnak van...   

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását. 
 
24/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a számítástechnikai jelentést elfogadja. 
 
 
 
 
 
                                                         
1 2012 tavaszán Köntös László felelős szerkesztő levélben kérte a dunántúli református lelkipásztorokat arra, hogy írjanak a blog számára publicisztikákat, a 
megkeresésre ketten jelentkeztek. 
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Tanulmányi jelentés 
Előterjesztés a 25–28/2012. EK. Határozatokhoz – Dr. Kocsev Miklós 
 

Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
Az előző évekhez hasonlóan az Egyházkerületünkre vonatkozó tanulmányi jelentésem egyrészt ebben az évben is támaszkodhat 
azokra a jelentésekre, amelyek az egyházmegyei előadók jelentéséből itt fontos. Továbbá hagyatkozom arra – az előző éveknek 
megfelelően -, hogy más egyéb csatornákon hozzám eljutott információk is adják a jelentés hátterét. Jelentésemben néhány 
téma köré csoportosítva – igyekezve a saját területem maradni – adom közre összegzésem, hogy az eddig megszokott utak 
továbbgondolására is ösztönözzenek bennünket. 
 
Összefoglaló néhány – és a teljesség igénye nélküli – általános megállapítás: 

 Az egyházmegyei tanulmányi jelentések többsége arról számolt be, hogy az adott Egyházmegyében van az 
egyházmegyei lelkészértekezletekre koncentrált, vagy egyéb rendezvényekbe beépülő folyamatos és terve-
zett tanulmányi munka. (Ebből a sorból – nagy sajnálatomra pont a Somogyi Egyházmegye marad ki, ami-
nek megvannak a sajátos okai.) Ez a munka elsősorban a lelkészekre koncentrál. 

Ez a tanulmányi munka, ezek tartalmi része többnyire az egyházmegyék lelkészeinek igénye, kérése szerint tevődik össze. 
Ugyanakkor köszönet illeti azokat a tanulmányi előadókat is, akik maguk állítottak össze tartalmas tanulmányi programokat, 
várva az érdeklődőket ezekre, akár egyházmegyei határukon kívülről is. 

 Elismerést érdemlő, hogy eljuthattunk az utóbbi években odáig, hogy már nemcsak lelkészek, hanem presbi-
terek, célcsoportok, érdeklődő gyülekezeti tagok számára is található egyik másik egyházmegyében szerve-
zett formában tanulmányi, továbbképzési program. 

 Kiemelhetők azok a lelkészi kiskörök, ahol vagy az egyházmegyei tanulmányi munka mellett, vagy annak 
kiegészítéseként a kiskörben folyik aktív tanulmányi munka. Itt a célközösség többirányú és a részvétel je-
lentősen megerősödött, növekedett. Bizonyára ennek is megvan a maga saját oka, és egyben nagyszerű lehe-
tősége is. 

 Véleményem szerint nem elhanyagolható tényező, hogy az Egyházkerületben szolgáló lelkészek átlagéletko-
ra ösztönző hatással bír a továbbképzéseken való jelenlétet, valamint a továbbképzés iránti igény fenntartását 
illetően. 

 Az Egyházkerület lelkészei számára Balatonfüreden tartott egységes továbbképzési keretben szervezett ta-
nulmányi program megtartotta a célközönséget. Azaz: a lelkészek magas számban vannak jelen ezeken a ta-
vaszi továbbképzési alkalmakon. 

 Bizonyára vannak Egyházkerületünkben lelkészi és nem lelkészi elemek, akik élnek más Egyházkerületek 
továbbképzési lehetőségével. Ezekről kevesebb információm van. Ami a lelkészeket illeti, ebben pontosabb 
adatok akkor mérhetők, ha a Püspöki Hivatal által vezetett továbbképzést összegző dokumentumba belete-
kintünk. 

 Szeretném megjegyezni, hogy a Presbiteri Szövetség dunántúli képzései helyenként nyomatékosan jelen 
vannak, vagy szeretnének jelen lenni. Ez azonban nem fedi, és nem fedheti le a teljes tovább- és felnőttkép-
zési palettát, mert egyoldalúságot eredményezhet.  

 A tanulmányi /tovább/képzések költség igényesek. Információim szerint ebben nincs egységes elbírálás az 
Egyházmegyéket illetően. Ez azt jelenti konkrétan: bizonyos esetekben az éppen aktuális személyi- és erővi-
szonyok függvénye a támogatás odaítélése. 

Nem kimondottan a tanulmányi jelentés része és feladata, de felhívom arra a figyelmet, hogy a lelkészek (és gyülekezeti tagok) 
lelki, mentális egészségének megvédése tekintetében – egyéni és személyes szükséglet szerint – kínálunk segítséget többek 
között az ebben az évben elindult DRESSZ keretein belül is. Ezzel a személyes élet-egyensúlyt támogató kínálattal egyben 
támogatjuk a tanulmányi munka iránti igényességet is. 
 
25/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az egyházkerületi tanulmányi előadói jelentést elfogadja. 
 

26/2012. EK. Határozat 
Az Egyházkerületi Közgyűlés a továbbiakban is támogatja az Egyházmegyékhez delegált tanulmányi továbbképzési lehe-
tőségeket.   
 

27/2012. EK. Határozat 
Az Egyházmegyék alakítsanak ki egységes koncepciót arra nézve, hogy milyen szempontok alapján támogatják a tovább-
képzési kérelmeket. Az Egyházkerületi Közgyűlés kiemelten fontosnak tartja az elvi szempontok érvényesülését a kapcso-
lati, vagy hangulati elemeken nyugvó döntések elkerülése végett. 
 

28/2012. EK. Határozat 
Az Egyházkerületi Közgyűlés továbbra is támogatja az egyháztagok/laikusok számára gondosan megtervezett és szervezett 
tanulmányi/továbbképzési programokat. 
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Választás megüresedett egyházkerületi bírói tisztségre  
Előterjesztés a 29–30/2012. EK. Határozathoz – Steinbach József 
 
Wessetzky Szabolcs egyházkerületi bíró tisztségéről lemondott. A Veszprémi Református Egyházmegye Elnökségének javasla-
ta a megüresedett bírói tisztre: Miklós Ferenc balatonfüredi lelkipásztor. 
 
29/2011. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli az egyházkerületi bírói tisztre a szavazást. 
A szavazás lebonyolítására megbízza az Egyházkerületi Választási Bizottság jelen lévő tagjait. 
Szavazás a megüresedett tisztségekre – A Választási Bizottság jelentése. 

 
30/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Bíróságának új tagja: Miklós Ferenc. 
Megválasztott tisztségviselő fogadalomtétele. 

 
 
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 
internátusainak összevonása 
Előterjesztés a 31/2012. EK. Határozathoz – Köntös László 
 
A DREK Elnöksége a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája vezetésével egyeztetve 
folyamatosan figyelemmel kíséri az iskola előtt álló kihívásokat és közösen keresik annak módját miként lehetne az intézmény 
gazdálkodását még hatékonyabbá tenni. E folyamat eredményeként született az a javaslat, hogy a jelenlegi tanulólétszám mel-
lett nem gazdaságos a gimnáziumi tanulók két épületben való internátusi elhelyezése. Ezért az Egyházkerületi Tanács 2012. 
május 10-én, Pápán tartott ülésén az 50-53/2012. ET határozataiban arról döntött, hogy a két internátus a 2012/2013-as tanév 
kezdetétől kerüljön összevonásra, olyan módon, hogy a jövőben az intézmény internátusa az eddigi leányinternátusban (Petőfi 
S. u. 13.) működjék.  
 

50/2012. ET. Határozat 
Az intézmény telephelyei sorában szereplő Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolá-
jának Fiúinternátusa (8500 Pápa, Március 15. tér 5-6.) mint külön telephely 2012. augusztus 31-i dátummal megszünte-
tésre kerül. A tulajdonos Dunántúli Református Egyházkerület (8500 Pápa, Árok u. 6.) használatába visszaveszi az in-
gatlant (az oktatási intézmény a könyveiből az ingatlant kivezeti, nyilvántartási értéke a tulajdonos könyveibe kerül át, 
valamint valamennyi közművet, biztosítási díjat a fenti dátummal a tulajdonos nevére átvesz). Az alapító okiratban ezen 
telephely törlését rendeli el a Fenntartó. 
 
51/2012. ET. Határozat 
A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Leányinternátusa (8500 Pápa, Pe-
tőfi Sándor u. 13.) a 2012/2013. tanév kezdetétől (2012. szeptember 01-től) összevonásra kerül a Pápai Református 
Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Fiúinternátusával. Az internátusok összevonása után a 
telephely elnevezése: Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Internátusa 
(Fiú- és Leányinternátus együttesen). 
 
52/2012. ET. Határozat 
A két internátus összevonása miatt a Petőfi Sándor u. 13. szám alatt működő telephelyre 2012. szeptember 01-től felve-
hető maximális internátusban lakó diáklétszám 250 fő. 
 
53/2012. ET. Határozat 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépis-
kolája fentiek szerint módosított alapító okiratát elfogadja és elfogadásra javasolja a Dunántúli Református Egyházke-
rület Közgyűlésének. 

 
31/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése az Egyházkerületi Tanács 50-53/2012. ET. határozatait jóváhagyja és 
megerősíti, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája e határozatok alapján módosított 
alapító okiratát elfogadja. Ugyanakkor a Közgyűlés utasítja az Egyházkerületi Tanácsot, hogy mielőbb egy teljes ülésnapon 
foglakozzon a PRK intézményeinek ügyeinek megtárgyalásával 
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Tatai Református Egyházmegye előterjesztése a termőföld alapú kártalanításról 
Előterjesztés a 32/2012. EK. Határozathoz – Bellai Zoltán 
 
A Tatai Református Egyházmegye 2012. március 31-ei közgyűlésén az alábbi határozatot terjesztette fel a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület közgyűléséhez (23/2012. 03. 31. számú határozat): 

 Az egyházkerületi közgyűlés is mondja ki, hogy a református gyülekezetek kártalanítását a termőföldek 
ügyében nem tartja lezártnak 

 Az egyházkerület elnöksége szorgalmazza egységes közegyházi álláspont kialakítását ebben a kérdésben és 
kezdeményezze, hogy a kormány illetékes képviselőivel az egyházunk működő vagyonhoz juttatásáról szóló 
tárgyalások mihamarabb kezdődjenek meg. 

 
32/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése, a Tatai Református Egyházmegye Közgyűlése 23/2012.03.31. számú 
határozata kezdeményezésére, azzal egyetemben csatlakozik a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsának 
ZS.T. 117/2011.05.25 számú határozatának 1. pontjához, miszerint:  
„A Magyarországi Református Egyház Zsinata kinyilvánítja, hogy a volt egyházi ingatlanok tulajdonának rendezéséről 
szóló 1991. évi XXXII. számú törvény – annak célja és rendelkezései szerint – csak részben oldotta meg az államosításkor 
elvett egyházi ingatlanok kárpótlását. Amellett, hogy Isten iránti hálával tekintünk arra, hogy a húsz éve lezárásához köze-
ledő folyamat lehetőséget adott az egyháznak a törvényben meghatározott célokat szolgáló ingatlanok újbóli birtokba és tu-
lajdonba vételére és ez által intézményeink újbóli megindítására, a pénzbeli kártalanításokkal egyházi ingatlanok építésére, 
bővítésére, kártalanítás járadékra váltásával a működési hiányok pótlására, az eljárás nem nyújthatott teljes és igazságos 
kárpótlást.” 

 
33/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a Tatai Református Egyházmegye Közgyűlésének 23/2012.03.31. 
számú határozatát az egyházfinanszírozás jövőjére vonatkozóan támogatólag felterjeszti a Zsinat Elnökségéhez 

 
 
Tótvázsonyi ingatlan ügye 
Előterjesztés a 34/2012. EK. Határozathoz – Bellai Zoltán 
 
 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
Egyházkerületünk 2010. október 29-én Komáromban tartott közgyűlésén határozott a Tótvázsony, Magyar u. 98. (hrsz. 397) 
szám alatti ingatlan értékesítéséről. A közgyűlési határozat végrehajtási folyamatában az Egyházkerületi Tanács 2011. március 
3-án Pápán tartott ülése az eladási árat 52,0 M Ft-ban határozta meg. 

Az egyházkerületi vezetés a határozatnak megfelelően lépéseket tett az értékesítésre vonatkozóan, megkeresett ingatlan-
ügynökségeket (Duna House, Otthon Centrum), tájékoztatva őket az ingatlan jogi rendezetlenségeiről (hozzáépített részek nem 
az engedélyeknek megfelelően készültek, befejezetlenek, az ingatlanra nincs használatbavételi engedély). A tájékoztatás nyo-
mán az Otthon Centrum nem vállalta a meghirdetést, a Duna House pedig mostanáig odázza a hivatalos nyilatkozattételt, egy-
részt a meghirdethető ingatlanértékre, másrészt a bonyolításra vonatkozóan. 

A működtetés felfüggesztése óta az állagmegóvásra (az ingatlan rendben tartására, az épület általános belső tisztántartására, 
valamint a több helyen is pusztulóban lévő tető rendbetételére) az egyházkerület mintegy hatszázezer forintot fordított. 
Szeptember 21-én az egyházkerület a Szabó Ügyvédi Irodától (Székesfehérvár) – Szabó Sándor egyéni vállalkozó megbízásá-
ból – az ingatlanra vonatkozó hivatalos vételi ajánlatot kapott. Az ajánlattévő az ingatlanért – minden további részletezés nél-
kül – 25,0 M Ft vételárat ajánl fel. 

Tisztelettel kérem az ajánlattal kapcsolatban a Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés döntését. 
 
34/2012. EK. Határozati javaslat 

Egyházkerületi Közgyűlés a Tótvázsony, Magyar u. 98. szám alatti értékesítésével kapcsolatban a következő határozatot 
hozza: A) Változatlanul hagyja az Egyházkerületi Tanács 52,0 M Ft eladási árra vonatkozó határozatát, és a Szabó Ügyvé-
di Iroda (Székesfehérvár) által ajánlott 25,0 M Ft-os vételárért az ingatlant nem értékesíti. 
B) Megváltoztatja az Egyházkerületi Tanács 52,0 M Ft eladási árra vonatkozó határozatát, és az ingatlan eladási árát „X” 
M Ft-ban határozza meg. A Szabó Ügyvédi Iroda (Székesfehérvár) által ajánlott 25,0 M Ft-os vételárért az ingatlant nem 
értékesíti, ugyanakkor tájékoztatja ajánlattévőt az Egyházkerületi Közgyűlés által meghatározott új eladási árról. 
C) 25,0 M Ft-ra módosítja az Egyházkerületi Tanács által meghatározott eladási árat, elfogadja a Szabó Ügyvédi Iroda 
25,0 M Ft-ra vonatkozó ajánlatát, és felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az adásvétel lebonyolítására. 
(Megjegyzés: Az A, B, C jelű bekezdések variációk, amelyek további, E-stb. jelű variációkkal bővíthetők, és nem együtt 
megszavazható határozat-részek!)   
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34/2012. EK Határozat 
Az Egyházkerületi Közgyűlés megváltoztatja az Egyházkerületi Tanács 52,0 M Ft eladási árra vonatkozó határozatát, és az 
ingatlan eladási irányárát 42 M Ft-ban határozza meg. A Szabó Ügyvédi Iroda (Székesfehérvár) által ajánlott 25,0 M Ft-os 
vételárért az ingatlant nem értékesíti. Felhatalmazza az Elnökséget, hogy az ajánlattevőkkel új tárgyalásokat folytasson, az 
ajánlattevőkkel közölje a 42 M Ft-os irányárat, de felhatalmazza az Elnökséget arra is, hogy a minimum eladási árat 35M 
Ft-ban állapítsa meg. Ennek a határozatnak a nyilvánosságra hozatala csak a jogügylet lefolytatása után lehetséges. 

 
 
Lelkészszentelésre jelentkezettek 
Előterjesztés a 35/2012. EK. Határozathoz – Steinbach József 
 
A 2012. évben lelkészszentelésre jelentkeztek: 

 
1. Benákné Kun Ildikó, Hévíz 
2. Beszédes Mária, Szabadka 
3. Bódis Tamás, Pártosfalva  
4. Csabai Ágnes, Veszprém 
5. Donatin Tamás, Kőszeg 
6. Ellenbruckné Kiss Aranka, Székesfehérvár  
7. Jakab Enikő, Tarján 
8. Juhász Réka, Mainz 
9. Katona Viktor, SDG 
10. Kovács Imola, Bőny 
11. Ludvigné Izsay Szilvia, Papkeszi 
12. Nagy Éva, Litér 
13. Perpék Attila, Kaposvár  
14. Petzold Fekete Ivett, Nürnberg 
15. Rácsokné dr. Fügedi Zsófia Eszter, PRTA 
16. Rozgonyi Emőke, Őrségi Református Egyházmegye 
17. Sándor Zsuzsa, Tab 
18. Sípos Csörsz Csanád, Tótvázsony 
19. Szakács Sándor, Nemesgörzsöny 
20. Szakál Anikó, Őrségi Em. 
21. Szakál Zoltán, Bajánsenye 
22. Török Ágnes, Veszprém-Pannon Egyetem  
23. Ujvári Sándor Csaba, Székesfehérvár 
24. Varga B. Árpád, Győr 
25. Varga Tünde, Székesfehérvár 
 

 
35/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a 2012. évi lelkészszentelésre jelentkezett lelkipásztorokat a 2012. ok-
tóber 13-án Pápán tartandó lelkészszentelő istentiszteleten lelkészszentelésre bocsátja. Életükre Isten áldását kéri. 

 
 
„Pro Pannonia Reformata” díjak 2012 
Előterjesztés a 36/2012. EK. Határozathoz – Steinbach József 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a 2012. május 10-én Pápán tartott ülésének 48/2012. ET. számú határozata 
szerint a „Pro Pannonia Reformata” díj kitüntettetjei 2012-ben az alábbi személyek: 
 
- Csajági Dezső nyugalmazott lelkipásztor 
- Dr. Herczegh Pál nyugalmazott lelkipásztor, a KRE-HTK professzora 
- Dr. Papp Vilmos nyugalmazott lelkipásztor, a KRE-HTK professzora 
 
36/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az Egyházkerületi Tanács 48/2012. számú határozatát megerősíti. A díjak átadására a 2012. 
október 13-i ünnepi közgyűlés keretében kerül sor. 
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Juhász Réka lelkészi képesítésének hatályban tartása 
(A Tatai Református Egyházmegye közgyűlési határozatának jóváhagyása) 
Előterjesztés a 37/2012. EK. Határozathoz – Máté László 
 
Juhász Réka jelenleg Mainzban tartózkodó, a Bécsi Evangélikus Egyetem Teológiai Karán doktori képzésben részt vevő lel-
késznő, lelkészi képesítésének hatályban tartását kérte a Tatai Református Egyházmegyétől. A Tatai Református Egyházmegye 
Közgyűlése 7/2012.03.31. számú határozatában Juhász Réka lelkészi képesítését hatályban tartotta. 
 
37/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja a Tatai Református Egyházmegye Közgyűlésének 7/2012.03.31. számú határoza-
tát és Juhász Réka lelkészi képesítését hatályban tartja. 
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EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS 
Pápa, 2012. október 13. 

 
 
Alakulás  
Előterjesztés a 38/2012. EK. Határozathoz – Köntös László 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
Tisztelettel bejelentem, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége az Egyházkerületi Közgyűlést 2012. október 
13-ra, Pápára összehívta. 
 
Jelen vannak: 
 

1 Elnökség Steinbach József püspök 
2  Dr. Huszár Pál EK-i főgondnok 
3  Köntös László EK-i lelkészi főjegyző, gyűjteményi képviselő 
4  Dr. Baráth István EK-i világi főjegyző 
5 Mezőföldi EM. Imre Bálint esperes 
6  Kovács János Em-i gondnok 
7  Nemes Gyula Em-i lelkészi főjegyző 
8  Kótai János Em-i világi főjegyző 
9  Brunner Vilmos EK-i lelkészi tanácsos 

10  Pais Kadosa EK-i világi tanácsos 
11  Borsos Teréz EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
12 kimentés Dr. Kovács Zsuzsanna EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, jogtanácsos 
13 kimentés Pintérné Koczó Zsófia EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
14  Somogyi László EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
15  Boda Sándorné EK-i világi közgyűlési képviselő 
16  Miklós Gábor EK-i világi közgyűlési képviselő 
17  Pétervári Imre EK-i világi közgyűlési képviselő 
18  Szabó Sándor EK-i világi közgyűlési képviselő 
19 Őrségi EM. Szakál Péter esperes 
20  Balogh Péter Em-i gondnok 
21  Ferentzi Sándor Em-i lelkészi főjegyző 
22  Dr. Juhász Sándor Em-i világi főjegyző 
23 kimentés Ozsváth Imre EK-i lelkészi tanácsos 
24 kimentés Nagy Béla EK-i világi tanácsos 
25 kimentés Jakab Bálint Mihály EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
26  Nagy Dániel EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
27  Dr. Buzdor Attila EK-i világi közgyűlési képviselő 
28 kimentés Vörös Ferenc EK-i világi közgyűlési képviselő 
29 Pápai EM. Lentulai Attila esperes 
30  Dr. Szabó György Em-i gondnok 
31 kimentés Tóth András Em-i lelkészi főjegyző 
32  Dr. Ballagi Farkas Em-i világi főjegyző 
33  Antal György EK-i lelkészi tanácsos 
34  Szalai László Dániel EK-i lelkészi tanácsos 
35  Dr. Szarka László EK-i világi tanácsos 
36  Váradi Szabolcs EK-i világi tanácsos 
37  Apostol Pál EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
38  Eszlinger András EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
39  Ifj. Márkus Mihály EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, Ifjúsági előadó 
40  Dr. Pataky László EK-i világi közgyűlési képviselő 
41  Kuti József EK-i világi közgyűlési képviselő 
42  Lay Gábor EK-i világi közgyűlési képviselő 
43 Somogyi EM. Nagy Csaba esperes 
44  Csanádi József Em-i gondnok 
45 kimentés Szabó Levente Em-i lelkészi főjegyző 
46 kimentés Dr. Fekete László Em-i világi főjegyző 



– 37 – 
 

47  Bellai Zoltán Püspöki főtanácsos, Ek-i lelkészi tanácsos, gazdasági és 
ingatlanügyi előadó 

48  Dr. Kocsev Miklós EK-i lelkészi tanácsos, tanulmányi előadó 
49  Székely Attila EK-i lelkészi tanácsos, mb. missziói előadó 
50  Dr. Gombos Sándor EK-i világi tanácsos 
51  Halászi Attila EK-i világi tanácsos 
52  Dr. Vörös Jenő EK-i világi tanácsos 
53  Bartha Béla EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
54 kimentés Bozsoki-Sólyom János EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
55  Fejér István EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
56 kimentés Béres-Fodor Judit EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
57  Hajdú Zoltán Levente EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
58  Kovács Szilvia EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
59 kimentés Benke Lászlóné EK-i világi közgyűlési képviselő 
60  Dr. Esze István EK-i világi közgyűlési képviselő 
61  Dr. Nemes Pál EK-i világi közgyűlési képviselő 
62 kimentés Orbán József EK-i világi közgyűlési képviselő 
63  Szabó István EK-i világi közgyűlési képviselő 
64  Székely Tamás EK-i világi közgyűlési képviselő 
65 Tatai EM. Máté László esperes 
66  Gyimóthy Géza Em-i gondnok 
67  Szemeti Ferenc Em-i lelkészi főjegyző 
68 kimentés Bogáth István Em-i világi főjegyző 
69  Dr. Márkus Mihály Em-i lelkészi tanácsos 
70  Pungur Béla Em-i lelkészi tanácsos, katechetikai előadó 
71  Nagy Lehel Em-i világi tanácsos 
72  Dr. Szentirmai István Em-i világi tanácsos 
73  Bátki Dávid Géza EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, diakóniai előadó 
74 kimentés Darányiné Csonka Valéria EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
75  Soós Szilárd EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
76  Ablonczy Dániel EK-i világi közgyűlési képviselő 
77  Marosi József EK-i világi közgyűlési képviselő 
78  Balogh Péter EK-i világi közgyűlési képviselő 
79 Veszprémi EM. Kuti Géza esperes 
80  Dr. Elter István Em-i gondnok 
81  ifj. Tislér Géza Em-i lelkészi főjegyző 
82  Török Gyula Em-i világi főjegyző 
83  Bikádi László EK-i lelkészi tanácsos 
84 kimentés Nagy Lajos EK-i lelkészi tanácsos 
86  Kovács Gyula EK-i világi tanácsos 
87 kimentés Körmendi Alpár EK-i világi tanácsos 
88  Lukátsné Orovicz Piroska EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
89  Rásky Miklós EK-i lelkészi közgyűlési képviselő 
90 kimentés Wessetzky Szabolcs EK-i lelkészi közgyűlési képviselő, sajtó- és ökumené-

ügyi előadó 
91  Dr. Mikós Dezső EK-i világi közgyűlési képviselő 
92 kimentés Papp Gábor EK-i világi közgyűlési képviselő 
93  Szanyi Józsefné EK-i világi közgyűlési képviselő 

 Jogtanácsosok Dr. Kiss Valéria jogtanácsos 
94  Dr. Kovács Zsuzsanna jogtanácsos 
95 kimentés Dr. Sárközy Eszter jogtanácsos 

 Intézmények   
96  Dr. Vladár Gábor rektor 
97  Sziládi Béla Mezőföldi Em. tanintézeti képviselő 
98 kimentés Vadász Márta Pápai Em. tanintézeti képviselő 
99  Hallerné Szabó Renáta Pápai Em. tanintézeti képviselő 

100  Zajzon István Somogyi Em. tanintézeti képviselő 
101  Molnár Tímea Somogyi Em. tanintézeti képviselő 
102  Illés Dániel Tatai Em. tanintézeti képviselő 
103  Rokosz Zsigmond Tatai Em. tanintézeti képviselő 
104  Dusicza Ferenc Veszprémi Em. tanintézeti képviselő 
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38/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. A távolmaradottak kimentését 
elfogadja. 
 
 

Napirend és tárgysorozat  
Előterjesztés a 39/2011. EK. Határozathoz – Köntös László 
 

 Napirendi pont Előterjesztő 
10:00  89. zsoltár 1. vers  

10:02 Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

10:10 Megnyitó Dr. Huszár Pál 
10:12 Reáltagozat indítása a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti 

Szakközépiskolájában 
Steinbach József 

 Küldöttek választása a 2013. évi közös zsinatra Steinbach József 
 A balatonaligai református templom átvétele Steinbach József 

 Egyéb  
10:35 Ünnepi istentisztelet rendje Köntös László 
11:00 Ünnepi istentisztelet  

 
 
39/2012. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 
 

40/2012. EK. Határozat 
Az Egyházkerület Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a Pápai 
Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 
 
Reáltagozat indítása a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 
és Művészeti Szakközépiskolájában 
Előterjesztés a 41/2012. EK. Határozathoz –  Steinbach József 
 
A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája a 2013/14. tanévtől reáltagozat indítását kezde-
ményezi. Ehhez kéri a Dunántúli Református Egyházkerület mint fenntartó elvi hozzájárulását.  

 
41/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület a 2012. október 13-án Pápán megtartott ünnepi közgyűlésén elvi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az Egyházkerület Elnöksége a Gimnázium Vezetésével és a Gimnázium Igazgatótanácsával egyeztetve 
dolgozza ki a reál tagozatos képzési forma megvalósításának lehetőségeit a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 
és Művészeti Szakközépiskolájában. A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése felhatalmazza az Egyházkerü-
leti Tanácsot, hogy a reál tagozatos képzési forma személyi és gazdasági vonzatainak, és az ezzel kapcsolatos hatásta-
nulmánynak ismeretében, még ebben az évben hozzon döntést a reáltagozatos képzési forma elindításáról, valamint já-
ruljon hozzá az Intézmény Alapító Okiratának és Pedagógiai Programjának erre vonatkozó módosításához. 
 
 

Küldöttek választása a 2013. évi közös zsinatra 
Előterjesztés a 42/2012. EK. Határozati javaslathoz – Steinbach József 

 
A Generális Konvent 2012. június 19-20-i, szombathelyi ülésén, döntött arról, hogy 2013 júniusára, a Heidelbergi Káté 

megjelenése 450 éves évfordulója alkalmából összehívja a Magyar Református Egyház közös zsinatát a Heidelbergi Káté új 
magyar fordítása elfogadására és a közös alkotmány módosítására. 

A Magyar Református Egyház alkotmánya szerint a Dunántúli Református Egyházkerület a püspökön és a főgondnokon 
kívül 5 lelkészi és 5 világi képviselőt delegálhat.  

Egyházkerületünk Elnöksége egyeztetve az esperesi értekezlettel a 2009. évi alkotmányozó zsinat már megválasztott du-
nántúli tagjait javasolja a Magyar Református Egyház közös zsinata küldötteinek, név szerint: 
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Lelkészi Világi 
 

Steinbach József 
Köntös László 
Bellai Zoltán 
Dr. Márkus Mihály 
Lentulai Attila 
Nagy Lajos 
Török Zoltán pótképviselő 

Dr. Huszár Pál 
Dr. Baráth István 
Dr. Pataki László 
Dr. Fekete László  
Dr. Elter István 
Szűcs Attila 
Szakál Béla pótképviselő 

 
42/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület által küldött képviselők a Magyar Református Egyház 2013. évi közös zsinatára: 
 

Lelkészi Világi 
 

Steinbach József 
Köntös László 
Bellai Zoltán 
Dr. Márkus Mihály 
Lentulai Attila 
Nagy Lajos 
Török Zoltán pótképviselő 

Dr. Huszár Pál 
Dr. Baráth István 
Dr. Pataki László 
Dr. Fekete László  
Dr. Elter István 
Szűcs Attila 
Szakál Béla pótképviselő 

 
 
 
A balatonaligai református templom átvétele 
Előterjesztés a 43/2012. EK. Határozathoz – Steinbach József 
 
A Dunamelléki Református Egyházkerület 2012. április 25-én tartott közgyűlésén az alábbi határozatot hozta: 
 

„A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés átadja a Dunántúli Református Egyházkerületnek a Balatonvilágos 
295/3 helyrajzi számon bejegyzett balatonaligai templomot, azzal a kikötéssel, hogy mindaddig kultuszhelyként működjön 
az épület, amíg Balatonaligán ki nem váltják más épülettel.” 

 
43/2012. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése Isten iránti hálával köszöni meg a Dunamelléki Református Egy-
házkerület Közgyűlésének a Balatonvilágos 295/3 helyrajzi számon bejegyzett balatonaligai templom átadását. A Du-
nántúli Református Egyházkerület Közgyűlése felhatalmazza az Elnökséget az ajándékozási szerződés aláírására. 
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 
Pápa, 2012. december 6. 

 
 
 
 
Alakulás 
Előterjesztés az 54/2012. ET. Határozathoz – Köntös László 
 
 

Ssz. Testület Név Tisztség 
 
 

1 Elnökség Steinbach József püspök  
2  Dr. Huszár Pál EK-i főgondnok  
3  Köntös László EK-i lelkészi főjegyző  
4  Dr. Baráth István EK-i világi főjegyző  
5 Mezőföldi EM. Imre Bálint esperes  
6  Kovács János Em-i gondnok  
7  Nemes Gyula Em-i lelkészi főjegyző  
8  Kótai János Em-i világi főjegyző  
9  Brunner Vilmos EK-i lelkészi tanácsos  

10  Pais Kadosa EK-i világi tanácsos  
11 Őrségi EM. Szakál Péter esperes  
12  Balogh Péter Em-i gondnok  
13  Ferentzi Sándor Em-i lelkészi főjegyző  
14  Dr. Juhász Sándor Em-i világi főjegyző kimentés 
15  Ozsváth Imre EK-i lelkészi tanácsos  
16  Nagy Béla EK-i világi tanácsos  
17 Pápai EM. Lentulai Attila esperes  
18  Dr. Szabó György Em-i gondnok  
19  Tóth András Em-i lelkészi főjegyző  
20  Dr. Ballagi Farkas Em-i világi főjegyző  
21  Antal György EK-i lelkészi tanácsos  
22  Szalai László Dániel EK-i lelkészi tanácsos  
23  Dr. Szarka László EK-i világi tanácsos kimentés 
24  Váradi Szabolcs EK-i világi tanácsos  
25 Somogyi EM. Nagy Csaba esperes  
26  Csanádi József Em-i gondnok  
27  Szabó Levente Em-i lelkészi főjegyző  
28  Dr. Fekete László Em-i világi főjegyző kimentés 
29  Bellai Zoltán EK-i lelkészi tanácsos  
30  Dr. Kocsev Miklós EK-i lelkészi tanácsos  
31  Székely Attila EK-i lelkészi tanácsos  
32  Dr. Gombos Sándor EK-i világi tanácsos kimentés 
33  Halászi Attila EK-i világi tanácsos  
34  Dr. Vörös Jenő EK-i világi tanácsos kimentés 
35 Tatai EM. Máté László esperes  
36  Gyimóthy Géza Em-i gondnok  
37  Szemeti Ferenc Em-i lelkészi főjegyző  
38  Bogáth István Em-i világi főjegyző  
39  Pungur Béla Em-i lelkészi tanácsos kimentés 

40  Dr. Márkus Mihály 
püspök, Em-i lelkészi taná-
csos 

 

40  Nagy Lehel Em-i világi tanácsos  
42  Dr. Szentirmai István Em-i világi tanácsos  
43 Veszprémi EM. Kuti Géza esperes  
44  Dr. Elter István Em-i gondnok  
45  ifj. Tislér Géza Em-i lelkészi főjegyző  
46  Török Gyula Em-i világi főjegyző  
47  Bikádi László EK-i lelkészi tanácsos  
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48  Nagy Lajos EK-i lelkészi tanácsos  
49  Kovács Gyula EK-i világi tanácsos  
50  Körmendi Alpár EK-i világi tanácsos  
51 Teológia Dr. Vladár Gábor rektor  

52 Intézmények Vadász Márta 
Pápai Em. tanintézeti képvi-
selő 

 

53 Jogtanácsosok Dr. Kovács Zsuzsanna jogtanácsos  
54  Dr. Sárközy Eszter jogtanácsos kimentés 
55  Dr. Kiss Valéria jogtanácsos  

 
 

54/2012. ET. Határozat 
Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. A távolmaradottak kimentését el-
fogadja. 

 
 
Napirend és tárgysorozat – Köntös László 
Előterjesztés a 55 - 56/2012. ET. Határozathoz 
 
 

 Tárgysorozat  

15.00 Igeolvasás, imádság Lentulai Attila 

 Napirendi pont Előterjesztő 

15.10 Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

15.20 Megnyitó Dr. Huszár Pál 

 Bemutatók  

15.25 Bevezetés a „Pápai Projektbe” (Prezentáció) Steinbach József 

15.30 
„A Dunántúl Reformátussága” – a Pápai Református Ótemplomba 
tervezett egyháztörténeti múzeum (Prezentáció) 

Köntös László 

16.00 
A Pápai Református Kollégium Március 15. téri iskolaépületének 
felújítása (Prezentáció) 

Bellai Zoltán 

16.30 
Reáltagozat indítása a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 
Művészeti Szakközépiskolájában 

Steinbach József 

Kovács Péter 

16.45 
Egyéb 
(Tánc-Lánc Alapító Okirat módosítása) 

Steinbach József 

 
 
55/2012. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 
 

56/2012. ET. Határozat 
Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a Pápai 
Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 
 
 
Bevezetés a „Pápai Projekt”-be – Steinbach József 
(Prezentáció) 
 
 
„A Dunántúl Reformátussága” – a Pápai Református Ótemplomba tervezett egyháztörténeti 
múzeum – Köntös László 
(Prezentáció) 
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A Pápai Református Kollégium Március 15. téri iskolaépületének felújítása – Bellai Zoltán 
(Prezentáció) 
 
 
Reáltagozat indítása a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 
és Művészeti Szakközépiskolájában 
Előterjesztés az 57/2012. ET Határozathoz – Steinbach József, Kovács Péter 
 
 

„A Dunántúli Református Egyházkerület a 2012. október 13-án Pápán megtartott ünnepi közgyűlésén elvi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az Egyházkerület Elnöksége a Gimnázium Vezetésével és a Gimnázium Igazgatótanácsával egyeztetve 
dolgozza ki a reáltagozatos képzési forma megvalósításának lehetőségeit a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 
Művészeti Szakközépiskolájában. A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése felhatalmazza az Egyházkerületi 
Tanácsot, hogy a reáltagozatos képzési forma személyi és gazdasági vonzatainak, és az ezzel kapcsolatos hatástanul-
mánynak ismeretében, még ebben az évben hozzon döntést a reáltagozatos képzési forma elindításáról, valamint járuljon 
hozzá az Intézmény Alapító Okiratának és Pedagógiai Programjának erre vonatkozó módosításához.”(41/2012. EK. Ha-
tározat) 
 
„A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájának Igazgatótanácsa a DRE Közgyűlés-
ének 41/2012. EK. határozata értelmében egyhangú határozattal támogatja a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 
és Művészeti Szakközépiskolájában a 2013/2014-es tanévtől az emelt szintű természettudományos képzés (reáltagozat) 
indítását és egyetértő döntésével javasolja a DRE Tanácsának a Gimnázium módosított alapító okiratának elfogadását.” 
(Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Igazgatótanácsának 2012. november 8-án 
tartott ülésének egyhangú határozata) 
 

57/2012. EK. Határozat 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa, a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 41/2012. EK. 
Határozata valamint a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Igazgatótanácsának 
2012. november 8-án tartott ülésének egyhangú határozata alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Pápai Református Kollégi-
um Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája a 2013/2014-es tanévtől kezdve elindítsa a reáltagozatos képzési for-
mát. Az Egyházkerületi Tanács elfogadja az ennek értelmében módosított Alapító Okiratot. 
 
 

A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája Alapító Okiratának 
módosítása 
 
58/2012. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűléséneki jóváhagyásától 
feltételezetten elfogadja a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolájának egységes szerke-
zetbe foglalt módosított Alapító Okiratát. 
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DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS KÖZLÖNY 
A Dunántúli Református Egyházkerület hivatalos értesítője 

Felelős szerkesztő: Köntös László lelkészi főjegyző. 

Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala. 

(8500 Pápa, Árok u. 6. Telefon: + 06 (89) 512–400. E-mail: dtpuspoki@gmail.com) 
Felelős kiadó: Steinbach József püspök.  

Készült a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Nyomdaüzemében. 

Felelős vezető: dr. Hermann István.  
 
 


