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1. számú tárgysorozati pont: Kezdőáhítat; elnöki 
megnyitó; a jelenlét számbavétele és a határozat-
képesség megállapítása; a jegyzőkönyvet hitelesí-
tő személyek kijelölése; a tárgysorozat elfogadá-
sa.

A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa 2012. no-
vember 24-én ülésezett egyházunk kolozsvári szék-
házában. A János Zsigmond Unitárius Kollégium dísz-
termében tartott gyűlés nyitó áhítata a 31. számú 
egyházi énekünk eléneklésével kezdődött, amit Ko-
vács István közügyigazgató alkalmi imája követett. A 
nyitó áhítat után dr. Máthé Dénes főgondnok köszön-
tötte a megjelent főtanácsi képviselőket, és megállapí-
totta az ülés összehívásának szabályosságát. Elnöki 
nyitóbeszéde után felkérte Nagy László főjegyzőt a je-
lenlét számbavételére.

A Főtanács jelenlevő tagjai (a hivatalbeli tagoknál 
a tisztség megnevezésével): 

– a hivatalbeli főtanácsi tagok közül: Bálint 
Benczédi Ferenc püspök, dr. Máthé Dénes, Csáka Jó-
zsef, Elekes Botond főgondnokok, Nagy László főjegy-
ző, Kovács István közügyigazgató, Rüsz-Fogarasi Ti-
bor, Kecskés Csaba, Szentgyörgyi Sándor, Lőrinczi 
Lajos, Simó Sándor, Török István esperesek, Kászoni 
József főjegyző-helyettes, Erdő Vilmos, Bálint Sándor, 
Boros János, Dombi Gyula, Nagy Zsigmond, Lőrinczi 
László, Mezei Domokos egyházköri felügyelőgondno-
kok, dr. Barabássy Sándor főgondnok-helyettes, dr. 
Rezi Elek (a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Ka-
rának képviselőjeként), Popa Márta (a János Zsigmond 
Unitárius Kollégium képviselőjeként), Varró Margit (a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium képviselőjeként), 
Asztalos Klára (az Unitárius Nők Országos Szövetsé-
gének képviselőjeként), Fülöp Júlia (az Országos Dávid 
Ferenc Ifjúsági Egylet képviselőjeként), Demeter Sán-
dor Loránd (az Unitárius Lelkészek Országos Szövet-
ségének képviselőjeként), Zoltán Csaba (a Gondviselés 
Segélyszervezet képviselőjeként);

– a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör főtanácsi 
képviselőiből: Balázs Tamás (Magyarszovát), Borbély 
István (Kolozsvár), Dimény József (Alsőfelsőszent-
mihály), Farkas Emőd (Kolozsvár), Józsa István Lajos 
(Torda), Kiss Zoltán (Kolozsvár), Pataki József (Torda), 
Pálfi János Árpád (Alsófelsőszentmihály), Pálfi Dénes 
(Sinfalva), Péter Árpád (Torda), Rácz Norbert Zsolt 
(Kolozsvár), Sándor Krisztina (Kolozsvár);

– a Marosi Unitárius Egyházkör főtanácsi képvi-
selőiből: Bakó László (Marosvásárhely), Csíki Zsolt 
(Nyárádszereda), Csongvay Attila (Marosvásárhely), 
Fazakas Lajos Levente (Bözöd), Jenei Sándor Levente 
(Szabéd), Kallós Tamás (Marosvásárhely), Orbán Pál 
(Szováta), Sándor Szilárd (Jobbágyfalva), Szász Dé-
nes (Marosvásárhely), Vónya László (Marosvásár-
hely); 

– a Küküllői Unitárius Egyházkör főtanácsi képvi-
selőiből: Benedek Enikő (Segesvár), Benedek Jakab 
(Segesvár), Fülöp Dezső Alpár (Ádámos), Kiss István 
(Désfalva);

– a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör főtaná-
csi képviselőiből: Bán Róbert (Fiatfalva), Burus Endre 
(Székelykeresztúr), Demeter Domokos (Székely ke-
resztúr), Kibédi Emil (Firtosmartonos), Mátéfi Dénes 
(Szentábrahám), id. Sipos László (Siménfalva), ifj. 
Sipos László (Firtosváralja), Szén Sándor (Siménfalva), 
id. Szombatfalvi József (Székelykeresztúr), Vida Rozá-
lia (Alsóboldogfalva);

– a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör főtaná-
csi képviselőiből: Bartha Dénes (Oklánd), Benedek Mi-
hály (Homoródkarácsonyfalva), Dénes Ödön (Szé-
kelyudvarhely), Gergely János (Csíkszereda), György 
Izabella Zsófia (Homoróddaróc), Ilkei Árpád (Homo-
ródújfalu), Kacsó Éva (Székelyudvarhely), Kelemen Le-
vente (Oklánd), Kovács János (Csíkszereda), László Já-
nos (Székelyudvarhely), Littasi Gyula (Szé kely-
udvarhely), ifj. Szombatfalvi József (Homo ród szent-
márton);

– a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör fő-
tanácsi képviselőiből: Andorkó Ferenc (Vargyas), 
Ágoston András (Brassó), Czimbalmos Kozma  Csaba 
(Sepsiszentgyörgy), Fekete Levente (Nagyajta), Gaz-
dag Géza (Sepsiszentgyörgy), id. Gyerő Dávid (Sepsi-
szentgyörgy), Ilyés János (Kökös), Jánosi József (Sepsi-
szentgyörgy), Lőrinc Ferenc (Brassó), Márkos Ervin 
(Kőhalom), Máthé Sándor (Brassó), Mihály János 
(Nagyajta), Murvai Buzogány László (Kovászna), Sütő 
Gábor (Vargyas), Szabó Előd (Ürmös), Szász Ferenc 
(Brassó);

– a Magyarországi Egyházkerület főtanácsi képvi-
selőiből: Bánó Miklós, Forgács Tibor, Gazdag Árpád, 
Geréd László, Kaveczkiné dr. Farkas Katalin, Kiss Mi-
hály, Kriza János, Léta Sándor, Lőrinczy Zsolt, dr. Mi-
hály Noémi Klára, Sepsi-Kovács Éva, dr. Szent-Iványi 
Ilona, Tóthné Erdő Mária.

A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa
2012. november 24-én Kolozsváron 

tartott ülésének jegyzőkönyve
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A Főtanács ülésén tanácskozási jogú meghívott-
ként vettek részt: Pap Mária püspöki titkár, valamint 
Andrási Benedek, ifj. Gyerő Dávid és Szabó László 
előadótanácsosok. 

Dr. Máthé Dénes főgondnok megállapította, hogy a 
Főtanács 159 tagja közül 105 személy van jelen, ami 
alapján az ülést határozatképtelennek minősítette, 
mivel a résztvevők száma nem érte el a teljes taglét-
szám kétharmadát. Ezt követően – a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 197. cikkelye értelmében – a 
társelnökök újból összehívták a Főtanács ülését egy 
órával későbbi időpontra. 

A hatvanperces szünet után a résztvevők ismételt 
számbavételéből kiderült, hogy a főtanácsi tagok kö-
zül 95-en jelen vannak. A jelenlét számbavétele ez 
esetben a felmutatott szavazókártyák megszámlálá-
sával történt. Mivel ez a létszám nagyobb a főtanácsi 
tagok összlétszámának felénél, dr. Máthé Dénes fő-
gondnok az ülést határozatképesnek nyilvánította. 

Dr. Máthé Dénes a következő képviselőket javasol-
ta az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére: Asztalos 
Klára (Kolozsvár), Kaveczkiné dr. Farkas Katalin (Bu-
dapest), Józsa Lajos István (Torda).

– 26/2012. (2012. XI. 24.) számú határozat: A 
Főtanács egyhangúlag kijelölte az ülés jegyzőkönyvét 
hitelesítő személyeket (Asztalos Klára, Kaveczkiné dr. 
Farkas Katalin, Józsa Lajos István).

Dr. Máthé Dénes főgondnok szavazásra bocsátotta 
az Egyházi Képviselő Tanács (a továbbiakban EKT) ál-
tal elfogadott és az EKT Elnöksége által pontosított 
tárgysorozatot, amit a résztvevők a bejelentkezéskor 
vettek át.

– 27/2012. (2012. XI. 24.) számú határozat: A 
Főtanács egyhangúlag elfogadta az Egyházi Képvise-
lő Tanács Elnöksége által javasolt tárgysorozatot. 

2. számú tárgysorozati pont: Az egyházkerület 
püspöki helynöke és főgondnoka főtisztségviselői 
megbízatásának megerősítése és eskütétele; a 
tisztségüket újonnan átvett esperesek, valamint 
egyházköri felügyelőgondnokok, jegyzők és köz-
ügyigazgatók eskütétele; az egyházkerület főta-
nácsi képviselőinek eskütétele; az újonnan alkal-
mazott főtisztviselők eskütétele.

Bálint Benczédi Ferenc püspök bevezetőt tartott a 
napirenden szereplő ünnepélyes eseményhez. A jog-
szabályi háttér ismertetésekor megjegyezte, hogy 
egyes tisztségviselők esetében néhány nap hiányzik a 
harmincból, amit hatályos jogszabályaink a megvá-
lasztásuk és a tisztségük átvétele közötti időszakként 
előírnak. Ezt figyelembe véve ajánlotta a Főtanácsnak 
az egyházkerület püspöki helynöke és főgondnoka 
főtisztségviselői megbízatásának megerősítését, va-
lamint a szolgálati eskü bevételét mindazoktól, akik-

től ez esedékes. Folytatólagosan ismertette az EKT El-
nökségének javaslatát a főtisztségviselői megbízatás 
megerősítésének módjára (nyílt szavazás által). 

– 28/2012. (2012. XI. 24.) számú határozat: A 
Főtanács egyhangúlag megerősítette az egyházkerü-
let püspöki helynöke és főgondnoka főtisztségviselői 
megbízatását. 

A főtanácsi ülés következő ünnepélyes mozzana-
taként Nagy László főjegyző bevette a szolgálati esküt 
az egyházkerület püspöki helynökétől és főgondnoká-
tól, továbbá a jelen levő, tisztségüket újonnan átvett 
esperesektől, egyházköri felügyelőgondnokoktól, 
jegyzőktől és közügyigazgatóktól, az egyházkerület 
főtanácsi képviselőitől és az újonnan alkalmazott fő-
tisztviselőktől. 

3. számú tárgysorozati pont: Az Egyházi Képvise-
lő Tanács, a főhatósági szintű állandó szakbizott-
ságok és a Főtanácsi Bizottság nem hivatalbeli 
tagjainak megválasztása. 

Bálint Benczédi Ferenc püspök bejelentette, hogy a 
napirenden szereplő választások kiírása és hivatali 
előkészítése a hatályos egyházi jogszabályaink alap-
ján, valamint a Főtanács 7/2012. (2012. VI. 30.) számú 
határozatában foglaltak szerint történt. (A szóban for-
gó főtanácsi határozatcsomag tárgya: Határozatok az 
egyházi tisztségek betöltésének hatályáról, egyes egyházi 
testületek összetételének változásáról és az Egyházi Kép-
viselő Tanács Elnökségének felhatalmazásáról.) A főha-
tósági jelölőbizottság 2012. november 9-én ülésezett a 
jelöltállítás céljából, amikor összeállította a Főtanács-
nak ajánlott jelöltek rangsorolt jegyzékét. A főtanácsi 
ülésre készített jelölőlapok alapját ez képezte.

A püspöki bevezető után Szabó László fejlesztési 
előadótanácsos, majd Gyerő Dávid közigazgatási 
előadótanácsos – az EKT Elnökségének megbízásából 
– részletesen ismertették a helyszíni jelöltállítás, illet-
ve választás menetrendjét és tudnivalóit. Az EKT El-
nöksége a 2012. november 23-i ülésén értelmezte a 
felmerült szakmai és szervezési kérdéseket. Az Elnök-
ség előbbiekkel kapcsolatos hivatalos állásfoglalását 
A főtanácsi választások menetrendje EKT elnökségi ér-
telmezésekkel és magyarázatokkal ellátva címet viselő, 
útmutató szakmai anyag tartalmazza. 

A tájékoztatás elhangzása után az illetékes elő-
adótanácsosok előterjesztették az EKT Elnökségének 
javaslatát a választási bizottságok számára, személyi 
összetételére és létrehozásuk módjára vonatkozóan. 

– 29/2012. (2012. XI. 24.) számú határozat: A 
Főtanács az EKT Elnökségének javaslatára egyhangú-
lag elhatározta, hogy a választási folyamat szabály-
szerű levezetésére három darab, egyenként háromta-
gú választási bizottságot hoz létre nyílt szavazással, 
ugyanakkor megbízta a jelenlevő főtisztviselőket, 
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hogy titkári feladatok ellátásával nyújtsanak segítsé-
get a választási bizottságoknak.

– 30/2012. (2012. XI. 24.) számú határozat: A 
Főtanács egyhangúlag kijelölte a választási bizottsá-
gok tagjait, és meghatározta illetékességi területüket: 

– Az I. számú választási bizottság illetékessége az 
Egyházi Képviselő Tanács, valamint a Hitéleti, Misz-
szió és Valláserkölcsi-nevelési Bizottság nem hivatal-
beli tagjai megválasztásának levezetésére vonatko-
zott; a bizottság tagjai: Török István, Gazdag Árpád, 
Kacsó Éva.

– A II. számú választási bizottság illetékessége: a 
Teológiai és Szakképesítési Bizottság, az Oktatási Bi-
zottság, a Szociális és Egyháztársadalmi Bizottság, a 
Jogügyi Bizottság, valamint a Média- és Kiadóbizott-
ság nem hivatalbeli tagjai megválasztásának leveze-
tésére vonatkozott; a bizottság tagjai: György Izabella 
Zsófia, Lőrinczi Lajos, Kriza János. 

– A III. számú választási bizottság illetékessége: a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Főtaná-
csi Bizottság nem hivatalbeli tagjai megválasztásá-
nak levezetésére vonatkozott; a bizottság tagjai: Vida 
Rozália, Léta Sándor, Dimény József. 

Ezután a választási bizottságok saját hatáskörük-
ben megválasztották tisztségviselőiket: az I.  számú 
választási bizottság elnökévé Török Istvánt, jegyzőjévé 
Gazdag Árpádot, a II.  számú választási bizottság el-
nökévé György Izabella Zsófiát, jegyzőjévé Lőrinczi 
Lajost, a III.  számú választási bizottság elnökévé Vida 
Rozáliát, jegyzőjévé Léta Sándort választották.

 A jelölőlapok kiosztása előtt Szabó László ismer-
tette a főhatósági jelölőbizottság tagjaitól a főtanácsi 
ülés előtti napokban távközléses úton érkezett jelölé-
seket. Boros János a Teológiai és Szakképesítési Bi-
zottságba Gazdag Árpádot jelölte, Rácz Norbert a Szo-
ciális és Egyháztársadalmi Bizottságba dr. 
Bardócz-Tódor Andrást javasolta, míg Török István dr. 
Rüsz-Fogarasi Enikőt két bizottságba jelölte: az Okta-
tási Bizottságba, valamint a Teológiai és Szakképesí-
tési Bizottságba. Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő ez utóbbi 
bizottságba való jelölést nem vállalta.

A fentiek tudomásul vételét követően a főtanácsi 
tagok jelölteket ajánlhattak képviselőtársaik figyel-
mébe, kérve a javasolt személyek támogatását a vá-
lasztólapra kerülésük érdekében. Az ajánlás általá-
ban a szakmai alkalmasság rövid indoklásával 
történt. Lőrinczi Lajos esperes Mikó Lőrincet javasol-
ta a Jogügyi Bizottságba, Czimbalmos Kozma Csaba 
képviselő Máthé Sándort szintén a Jogügyi Bizottság-
ba, dr. Szent-Iványi Ilona egyházkerületi jegyző 
Tóthné Erdő Máriát a Szociális és Egyháztársadalmi 
Bizottságba. A helyszínen javasolt személyek vállal-
ták a jelölést. 

A jelölőlapok átvételi folyamatának megkezdésé-
vel az ülésvezető tizenöt percre felfüggesztette a Főta-

nács ülését. Szünet után a választási bizottságok szó-
vivői ismertették a helyszíni jelölés eredményeit, ami 
alapján a következő új jelöltek kerültek választólapra: 
Gazdag Árpád (Teológiai és Szakképesítési Bizottság), 
dr. Rüsz-Fogarasi Enikő (Oktatási Bizottság), dr. 
Bardócz-Tódor András és Tóthné Erdő Mária (Szociá-
lis és Egyháztársadalmi Bizottság), Mikó Lőrinc és 
Máthé Sándor (Jogügyi Bizottság).

– 31/2012. (2012. XI. 24.) számú határozat: A 
Főtanács egyhangúlag tudomásul vette a választási 
bizottságok részéről elhangzott tájékoztatást a hely-
színi jelölés eredményeiről. A választási bizottságok e 
tárgyban készített jegyzőkönyvei a főtanácsi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezik.

Miközben a választási bizottságok nekiláttak a vá-
lasztólapok véglegesítésének és sokszorosításának, a 
Főtanács meghallgatta az EKT nem hivatalbeli tagsá-
gára jelölt személyek bemutatkozását és a választási 
szabályzat által előírt kötelező nyilatkozatát. (A múlt-
beli és a jelenlegi államvédelmi szervekkel, titkos 
szervezetekkel vagy az alapvető emberi jogokat sértő 
más intézményekkel, hatóságokkal és politikai szer-
vezetekkel való esetleges kapcsolatokról és együtt-
működésről szóló nyilatkozatok a főtanácsi ülést kö-
vetően a Püspöki Hivatal irattárába kerültek.) A jelen 
levő tisztségviselő-jelöltek bemutatkozására a válasz-
tási bizottságok és az ülésvezető elnökség háromper-
ces időkeretet állapított meg. A távollevő tisztségvise-
lő-jelöltek bemutatása megbízottjaik által történt. Az 
egyik hiányzó jelölt (Veress Ferenc László) nem kül-
dött bemutatkozást és kötelező nyilatkozatot. 

Elekes Botond főgondnok szerint Veress Ferenc 
László formailag kizárta magát a választásokból, 
ezért javasolta, hogy az illetékes választási bizottság 
törölje a választólapról. Ezután elmondta, hogy az 
egyházegyesítés két év kitartó munkájának az ered-
ménye. Azt szeretné, ha az egyházkerület is arányo-
san jelen lehetne az egyházvezetésében. Úgy látja, 
hogy a Jogügyi Bizottságban egy Magyarországon élő 
jogászra is szükség van, az EKT-ban pedig a hivatal-
beli két tag mellett szükség lenne még egy választott 
képviselőre is, hogy kellőképpen tudják képviselni az 
egyházkerületet. Tájékoztatta a Főtanácsot, hogy az 
EKT választott tagságára dr. Bardócz-Tódor Andrást 
nem az egyházkerület javasolta, ráadásul a Pestszent-
lőrinci Unitárius Egyházközség cáfolta a szóban forgó 
jelölt állítását, miszerint tagja lenne az egyházköz-
ségnek. Elekes Botond szerint dr. Bardócz-Tódor And-
rás nem tagja az egyházkerületben működő egyház-
községek egyikének sem, ami azt jelenti: ha bekerül 
az EKT-ba, ott nem fogja az egyházkerületet képvisel-
ni. 

Bálint Benczédi Ferenc püspök szerint Veress Fe-
renc László jelölt nevét nem a választási bizottságnak 
kell törölnie, mivel a jogszabályaink nem rendelkez-
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nek erről, hanem a főtanácsi tagoknak kell állást fog-
lalniuk szavazataik leadásakor. 

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos arra 
kéri a Főtanácsot, hogy egy esetleges erre vonatkozó 
döntéssel ne rendelje el az elkészített és sokszorosított 
választólapok megsemmisítését, hanem a választás 
során vegye figyelembe Veress Ferenc László alapvető 
mulasztását. 

Kovács István közügyigazgató javasolta a főtaná-
csi tagoknak, hogy a méltányosság jegyében hallgas-
sák meg dr. Bardócz-Tódor András válaszát Elekes 
Botond főgondnok felvetésére az egyházkerületbeli 
egyháztagságáról.

Dr. Bardócz-Tódor András elmondta, hogy tudo-
mása szerint tagja a Pestszentlőrinci Unitárius Egy-
házközségnek, amelynek a közelmúltban még tiszt-
ségviselője is volt. Nem érti, miért kérdőjelezik meg 
egyházközségi tagságát. Szerinte az EKT-tagságra 
való jelöltségét ez amúgy sem érinti, mert a Homo-
ródalmási Unitárius Egyházközségnek is tagja.

Bálint Benczédi Ferenc püspök javasolta, hogy a 
kérdést a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség és 
az érintett személy közvetlenül tisztázza, majd ülés-
vezetőként a vitát lezártnak minősítette. 

Simó Sándor esperes szerint minden unitárius kö-
teles egyháztag lenni ott, ahol él. Kifejtette, hogy Ele-
kes Botond főgondnok úr megkeresésére nyilatkozik a 
Homoródalmási Unitárius Egyházközség tagnyilván-
tartásáról, amelynek rendezése 2008 óta folyamatban 
van. Azóta a Homoródalmási Unitárius Egyházközség 
részéről kimutatást még nem látott, pedig esperesi 
meghagyásai között mindig szerepelt a közgyűlés és 
az egyházközség tagjegyzékének elkészítése. 

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos ismer-
tette a választás további tudnivalóit, majd a választá-
si bizottságok megkezdték a választólapok átadását 
(aláírás ellenében). Az ülésvezető ettől kezdődően 
harmincperces időkeretet határozott meg a választó-
lapok urnába helyezésére, aminek lejártával a Dávid 
Ferenc imateremben alkalmi istentiszteletre került 
sor. Az ünnepi szolgálatot Kászoni József, a magyaror-
szági egyházkerület frissen választott püspöki hely-
nöke végezte. 

A szavazatszámlálás befejezésével a választási bi-
zottságok szóvivői ismertették a választások eredmé-
nyeit. Eszerint a Főtanács a különböző főhatósági tes-
tületekbe az alább felsorolt személyeket választotta 
meg a 2012–2018 időszakra. 

– Az Egyházi Képviselő Tanács nem hivatalbeli 
tagságára: Vónya László, Czimbalmos Kozma Csaba, 
Sándor Krisztina, Kolumbán Gábor, dr. Barabássy 
Sándor, valamint id. Szombatfalvi József, Demeter Sán-
dor Loránd, Andorkó Ferenc, Ilkei Árpád.

– A Főtanácsi Bizottság nem hivatalbeli tagságára, 
illetve póttagságára: Gergely János, Fazakas Lajos Le-
vente, Gazdag Árpád, Máthé Sándor, Gál Zoltán, Kiss 

Sándor Loránd, illetve Jakabházi Vera, Jenei László Csa-
ba, Nagy Adél, Retkes Attila.

– A Hitéleti, Misszió és Valláserkölcsi–nevelési Bi-
zottság nem hivatalbeli tagságára: Rácz Norbert Zsolt, 
Bartha Márta, Fekete Levente, Lakatos Sándor, 
Kászoni József.

– A Teológiai és Szakképesítési Bizottság nem hiva-
talbeli tagságára: Popa Márta, Farkas Emőd, Demeter 
Sándor Loránd.

– Az Oktatási Bizottság nem hivatalbeli tagságára: 
id. Szombatfalvi József, Vörös Alpár, Vita István,  Gazdag 
Ildikó, Lakatos Sándor, dr. Rüsz-Fogarasi Enikő.

– A Szociális és Egyháztársadalmi Bizottság nem 
hivatalbeli tagságára: Páll Krisztina, Orbán Árpád, 
Tóthné Erdő Mária.

– A Jogügyi Bizottság nem hivatalbeli tagságára: 
dr. Mihály Noémi Klára, dr. Sztranyiczki Szilárd, Nagy 
Zsigmond. 

– A Média- és Kiadóbizottság nem hivatalbeli tag-
ságára: Rácz Mária, Farkas Wellmann Endre.

– A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nem hivatal-
beli tagságára: Csongvay Attila, László János, Zoltán 
Csaba, Ferenczi Júlia, Osváth Ilona.

Az ülésvezetők bejelentették, hogy az eredmény-
hirdetésig senki nem élt helyszíni óvással, majd a 
megválasztott személyeknek áldásos egyházszolgála-
tot kívántak.  

– 32/2012. (2012. XI. 24.) számú határozat: A 
Főtanács egyhangúlag tudomásul vette a választási 
bizottságok részéről elhangzott tájékoztatást a vá-
lasztások eredményeiről. A választási bizottságok e 
tárgyban készített jegyzőkönyvei a főtanácsi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezik.

4. számú tárgysorozati pont: Indítványok, bead-
ványok, egyebek, a Főtanács ülésének bezárása.

Az ülés előtt és közben nem született indítvány 
vagy beadvány, aminek napirendre kellett volna ke-
rülnie, így Elekes Botond főgondnok megfogalmazta 
záró gondolatait, majd Bálint Benczédi Ferenc püspök 
megköszönte a kitartó részvételt, Isten áldását kérte 
életünkre és bezárta az ülést. Befejezésként a 211. szá-
mú egyházi énekünk hangzott el. A főtanácsi ülést 
követő közebéden Nagy Gizella marosvásárhelyi tisz-
teletes asszony tartott alkalmi beszédet – kezében a 
Berde-serleggel.

A jegyzőkönyvben foglaltak hiteléül:

Bálint Benczédi Ferenc         dr. Máthé Dénes
            püspök s. k.                            főgondnok s. k.

Nagy László
főjegyző s. k.

Asztalos Klára s. k., Kaveczkiné dr. Farkas Katalin s. k. 
Józsa István Lajos s. k. jegyzőkönyv-hitelesítők



5kozlony.unitarius.org •

Az Egyházi Képviselő Tanács 
2012. december 7-én 

Kolozsváron tartott ülésének jegyzőkönyve
1. Napirend előtt: kezdőáhítat; elnöki megnyitó; 
az Egyházi Képviselő Tanács újraalakulása; a 
jegyzőkönyvet hitelesítő személyek kijelölése; a 
tárgysorozat elfogadása

Az Egyházi Képviselő Tanács (a továbbiakban EKT) 
2012. december 7-i ülése a 24. számú egyházi éne-
künkkel és Török István esperes imájával kezdődött. 
Bálint Benczédi Ferenc püspök üdvözölte a résztvevő-
ket, kiemelten a legutóbbi egyházköri, illetve egyház-
kerületi közgyűléseken megválasztott elöljárókat. Be-
jelentette, hogy a mai üléssel az EKT újraalakul, 
ugyanis a legutóbbi választások nyomán a testület 
összetétele számottevően megváltozott. Nyitó beszé-
dének folytatásaként közelmúltbeli egyházképviseleti 
alkalmakra utalt (Hajdúdorog, Budapest), majd fel-
kérte Nagy László főjegyzőt a jelenlét számbavételére.

Az EKT jelenlevő tagjai: Bálint Benczédi Ferenc 
püspök, Csáka József és Elekes Botond főgondnokok, 
Nagy László főjegyző, Kovács István közügyigazgató, 
Dimény József, Kecskés Csaba, Szentgyörgyi Sándor, 
Lőrinczi Lajos, Simó Sándor, Török István esperesek, 
Nagy Zsigmond, Nagy Ferenc György, Bálint Sándor, 
Dombi Gyula,  Gazdag Géza egyházköri képviselők, 
Popa Márta (a János Zsigmond Unitárius Kollégium 
képviselőjeként), Varró Margit (a Berde Mózes Unitári-
us Gimnázium képviselőjeként), Koppándi Botond (a 
Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának képvi-
selőjeként), Józsa Lajos István (az Unitárius Lelkészek 
Országos Szövetségének képviselőjeként), Asztalos 
Klára (az Unitárius Nők Országos Szövetségének kép-
viselőjeként), Fülöp Júlia (az Országos Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet képviselőjeként), továbbá Vónya László, 
Czimbalmos Kozma Csaba, Sándor Krisztina, Kolum-
bán Gábor, dr. Barabássy Sándor, id. Szombatfalvi 
József, Demeter Sándor Loránd, Andorkó Ferenc, Ilkei 
Árpád képviselőtanácsosok.

Az EKT hiányzó tagjai: dr. Máthé Dénes főgondok, 
Kászoni József püspöki helynök, Farkas Emőd egyház-
köri képviselő, akik hiányzását az EKT Elnöksége utó-
lag igazoltnak minősítette. 

Az EKT ülésének tanácskozási jogú résztvevői: Pap 
Mária püspöki titkár, Andrási Benedek, dr. Czire Sza-
bolcs, Dácz Tibor, Gyerő Dávid, Szabó László és Szé-
kely Kinga Réka előadótanácsosok, valamint a főha-
tósági szintű állandó szakbizottságok képviseletében 
dr. Rüsz-Fogarasi Enikő (Oktatási Bizottság), dr. Mi-

hály Noémi Klára (Jogügyi Bizottság), Rácz Mária 
(Média- és Kiadóbizottság). 

A fenti adatok szerint az EKT 31 tagjának jelenléte 
által az új összetételű EKT első ülése határozatképes-
nek minősült. 

Nagy László főjegyzőként a következő személyeket 
javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére: Gaz-
dag Gézát, Nagy Zsigmondot és Popa Mártát.

Az ülés meghívójában szereplő tárgysorozat-ter-
vezettel kapcsolatban Török István, Andorkó Ferenc 
és Gyerő Dávid módosító indítványokat fogalmaztak 
meg. 

Napirend előtti határozatok:
– 56/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 

EKT egyhangúlag kijelölte az ülés jegyzőkönyvét hite-
lesítő személyeket (Gazdag Géza, Nagy Zsigmond, 
Popa Márta).

– 57/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta az EKT Elnöksége által ja-
vasolt tárgysorozatot a helyszíni módosító indítvá-
nyokkal változtatott formában.

I. számú tárgykör: A főhatósági testületek te-
vékenysége

I/2. számú tárgysorozati pont: Tájékoztatás az 
Egyházi Képviselő Tanács legutóbbi ülésén hozott 
határozatok végrehajtásáról

Szabó László fejlesztési előadótanácsos tájékoztat-
ta az EKT-t, hogy a tervek szerint ezután minden ülé-
sen számba veszik az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásának fejleményeit. Az EKT 2012. szeptem-
ber 21-i határozatai egy részének végrehajtásáról ké-
szített jelentést az ülés előtti nap elküldték az EKT tag-
jainak. A beszámolóból kiemeli a Bánó Miklós 
beadványa tárgyában hozott, 55/2012. számú hatá-
rozat végrehajtásának befejezetlenségét. A szóban 
forgó beadvány ügykörét véleményeznie kellett volna 
a Jogügyi Bizottságnak, az egyházkerületi képviselők 
tanácsa elnökségének és a Pestszentlőrinci Unitárius 
Egyházközség keblitanácsának. A felsorolt testületek 
ennek nem tettek eleget, így az EKT Elnöksége még 
nem hozhatott ügydöntő határozatot. Javasolja, hogy 
az érintett testületek 2013. január 31-ig közöljék véle-
ményüket az EKT Elnökségével, ugyanakkor a Pest-
szentlőrinci Unitárius Egyházközség elöljárói tájékoz-
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tassák az egyházi főhatóságot a szóban forgó 
határozat III. szakaszában foglalt meghagyás teljesí-
téséről. 

Elekes Botond főgondnok válaszol Szabó László fel-
vetéseire. A szóban forgó határozattal kapcsolatban 
megjegyezte, hogy az EKT a legutóbbi ülésén nem sze-
rencsésen tárgyalta a Bánó-ügyet. 

Simó Sándor esperes kéri, hogy az EKT határozata-
it ezután kellő időben közöljék az érintettekkel. Példa-
ként említette a Homoródszentpáli Unitárius Egyház-
község kérésére született határozatot (ravata lo zó-
építés tárgyában), amelynek közlése sokat késett.

– 58/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta az EKT 2012. szeptember 
21-i határozatainak végrehajtásáról tájékoztató jelen-
tést. 

I/3. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a Főta-
nács 2012. november 24-i üléséről 

Szabó László fejlesztési előadótanácsos elöljáró-
ban megemlítette, hogy a főtanácsi ülésről kibocsá-
tott sajtóközlemény és a választások eredménye idő-
ben megjelent egyházunk honlapján, ugyanakkor ezt 
a tájékoztató anyagot közvetlenül is elküldték a kép-
viselőtanácsosoknak. A megválasztottaknak ered-
ményes munkát kívánt. Megjegyezte, hogy a válasz-
tások lezajlása tárgyában nincs óvás, azonban a 
fellebbezések hiánya nem jelenti azt, hogy minden ki-
fogástalanul történt. A főtanácsi választások közben 
elhangzott két hozzászólásra utalt, amelyek feltéte-
lezhetően hátrányosan befolyásolták két jelölt meg-
választásának esélyeit. Elekes Botond főgondnok azt 
állította, hogy dr. Bardócz-Tódor András nem tagja az 
egyházkerületben működő egyházközségek egyiké-
nek sem, míg Simó Sándor esperes a Homoródalmási 
Unitárius Egyházközség tagnyilvántartásának nem 
létezéséről nyilatkozott. Szabó László szerint a súlyo-
sabb esetet a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházköz-
ség lelkésznőjének és gondnokának állásfoglalása ké-
pezi, amelyben határozottan cáfolták dr. 
Bardócz-Tódor András pestszentlőrinci egyháztagsá-
gát. Dr. Szent-Iványi Ilona lelkésznő és Giba Ferenc 
gondnok az állásfoglalás alátámasztására úgy idézett 
egyházközségük közgyűlésének 2012. július 15-i jegy-
zőkönyvéből, hogy annak egy részét célzatosan mó-
dosították. Javasolja, hogy az EKT bízza meg a Főható-
sági Vizsgálószéket a szóban forgó állásfoglalás 
tartalmának kivizsgálásával.

Dr. Barabássy Sándor egyházkerületi felügyelő-
gondok ellenzi a kivizsgálás elrendelését, mivel nem 
érkezett óvás. 

Elekes Botond főgondnok a felmerült kifogásokat 
álproblémának minősítette és szintén azt javasolta, 
hogy beadvány híján az EKT ne foglalkozzon az üggyel.  

Kovács István közügyigazgató kifejti, hogy az EKT-
nak beadvány nélkül is jogában áll, sőt kötelessége 

kivizsgálást elrendelni szabálytalanságok esetén. Az 
óvás hiánya azt jelenti, hogy senki nem akarta hiva-
talosan megkérdőjelezni a választások lezajlását és 
eredményét. Ugyanígy a most kezdeményezett vizs-
gálat sem a választási eredmények megsemmisítését 
célozza, hanem a pestszentlőrinci állásfoglalás minő-
sítését. 

Csáka József főgondnok ülésvezetőként kijelentet-
te, hogy beadvány hiányában nem bocsátja szava-
zásra Szabó László és Kovács István javaslatát a ki-
vizsgálás elrendeléséről. Ezzel a kibontakozott vitát 
lezárta, és csupán a főtanácsi ülés lezajlásáról szóló 
írásos tájékoztatásról rendelt el szavazást. 

– 59/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT 6 (hat) tartózkodással tudomásul vette a Főta-
nács 2012. november 24-i üléséről szóló írásos tájé-
koztatást. 

I/4. számú tárgysorozati pont: A Főhatósági Vizs-
gálószék nem hivatalbeli tagjainak kijelölés

Szabó László fejlesztési előadótanácsos ismertette 
a napirenden szereplő választás tudnivalóit és tájé-
koztatást nyújtott a főhatósági jelölőbizottság 2012. 
november 9-i ülésének vonatkozó eredményéről. A je-
lölőbizottság a következő jelölteket ajánlotta az EKT 
figyelmébe (rangsorolva): Boros János, Józsa István 
Lajos, Nagy László, Balázsi László. Ez utóbbi személy 
nem vállalta a jelölést, a másik három pedig igennel 
válaszolt. A képviselőtanácsosok figyelmét felhívta a 
helyszíni jelölés lehetőségére, majd ennek módját és a 
szavazás technikai tudnivalóit ismertette. 

Simó Sándor esperes a Főhatósági Vizsgálószék 
tagságára Andorkó Ferencet javasolta jelöltként, aki 
ezt vállalta.

Csáka József főgondok megállapította, hogy az elő-
zetes és a helyszíni jelölés eredményeként négy jelölt 
neve kerül a választólapra. Ezután javaslatokat kért a 
szavazatszedő bizottság háromfős tagságára, majd a 
szünet előtt elrendelte a titkos szavazást. A szavazat-
szedő bizottság szóvivője a szünet után ismertette a 
választásról felvett jegyzőkönyvet. 

– 60/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: A 
Főhatósági Vizsgálószék nem hivatalbeli tagjainak 
megválasztása előtt az EKT egyhangúlag létrehozott 
egy alkalmi szavazatszedő bizottságot, amelynek tag-
jai Gazdag Géza, Kecskés Csaba, Simó Sándor. 

– 61/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag tudomásul vette a szavazatszedő 
bizottság jegyzőkönyvében foglaltakat. A Főhatósági 
Vizsgálószék nem hivatalbeli tagságára az EKT szava-
zattöbbséggel Boros Jánost és Nagy Lászlót választot-
ta. A szavazatszedő bizottság e tárgyban készített 
jegyzőkönyve és a választólap mintapéldánya az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezik.
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II. számú tárgykör: A főhatósági szintű hivata-
lok tevékenysége

II/5. számú tárgysorozati pont: Jelentés a Püspöki 
Hivatal tevékenységéről

A Pap Mária püspöki titkár által összeállított tevé-
kenységi beszámoló előzetesen eljutott az EKT tagjai-
hoz. 

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos javasol-
ja, hogy a Püspöki Hivatal működéséről szóló jövőbeli 
jelentések valamennyire elkülönítetten ismertessék a 
püspök, illetve a püspöki titkár tevékenységét.

– 62/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Püspöki Hivatal tevé-
kenységéről szóló jelentést.

II/6. számú tárgysorozati pont: A gazdasági 
előadótanácsos és a főszámvevő megbízatásának 
megerősítése

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos ismer-
tette a napirenden szereplő ügy egyházjogi hátterét, 
valamint az EKT Elnökségének e tárgyban hozott ko-
rábbi döntéseit és mostani javaslatát az érintett sze-
mélyek tisztviselői jogállásának rendezésére. 

– 63/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat Dácz 
Tibor gazdasági előadótanácsosi megbízatása 
tárgyában: Az Egyházi Képviselő Tanács egyhangú-
lag hozott határozattal megállapítja, hogy a Magyar 
Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályza-
tának hatályba lépése nyomán szükségessé vált felül-
bírálni a Főhatósági Hivatal gazdasági ügyosztálya 
vezetőjének hivatali minőségét. A Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat 266. § (1) előírása alapján a Főható-
sági Hivatal ügyosztályainak vezetői előadótanácsosi 
címet viselnek, így Dácz Tibor ügyosztályvezető gaz-
dasági tanácsadói megnevezése 2012. december 7-től 
kezdően gazdasági előadótanácsosi címre módosul. A 
gazdasági előadótanácsos főhatósági hivatalon belüli 
helyét és munkakörét a főhatósági szintű hivatalok 
szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 

– 64/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat Ba-
ka-Bálint Imola Éva főszámvevői megbízatása 
tárgyában: Az Egyházi Képviselő Tanács egyhangú-
lag hozott határozattal a Magyar Unitárius Egyház 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 267. § (3) elő-
írása alapján, az EKT Elnökségének javaslatára Baka-
Bálint Imola Évát megerősíti a főszámvevői feladatkör 
betöltésében. A főszámvevő főhatósági hivatalon be-
lüli helyét és munkakörét a főhatósági szintű hivata-
lok szervezeti és működési szabályzata határozza 
meg. 

III. számú tárgykör: Az egyházköri testületek 
és szakmai fórumok tevékenysége

III/7. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 2012 
októberében és novemberében szervezett lelkészi 
értekezletekről 

A Székely Kinga Réka hitéleti és missziói 
előadótanácsos által összeállított beszámoló előzete-
sen eljutott az EKT tagjaihoz. Kiegészítésként Székely 
Kinga Réka elmondta, hogy az értekezletekhez a lel-
készek különbözőképpen viszonyulnak. Vannak, akik 
általában pozitívan állnak hozzá, és vannak, akik leg-
többször alaptalanul kritizálják az értekezleteket. 
Tárgyilagosan kell mérlegelni, hogy a közösen eltöl-
tött időt mennyire sikerült szakmai fejlődésünkre és 
az egyház épülésére használni. A Teológiai és Szakké-
pesítési Bizottság a közeljövőben különböző változa-
tokat kíván a lelkészek elé terjeszteni, hogy legyen 
választási lehetőség.

– 65/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT 2 (két) tartózkodással elfogadta a 2012 októberé-
ben és novemberében szervezett lelkészi értekezletek-
ről szóló beszámolót. 

IV. számú tárgykör: A közigazgatási ügyosztály 
tárgyköre

IV/8. számú tárgysorozati pont: Jelentés a köz-
igazgatási ügyosztály tevékenységéről és a fel-
adatkörébe tartozó egyházkormányzati ügyek 
alakulásáról

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos a jelen-
téséből kiemeli, hogy az EKT Elnöksége intézkedett 
két sajátos munkakörű lelkészi állás létrehozásáról és 
betöltéséről (Tófalvi Tamás, illetve Fülöp Júlia gyakor-
ló segédlelkészek által). Ismerteti az ifjúsági és egyete-
mi lelkészi állások szükségességét, az előkészítés fon-
tosabb lépéseit, és mindezek alapján javasolja az 
EKT-nak a szóban forgó állások létrehozásának jóvá-
hagyását. 

Ezután a jelentésében foglaltakból felhívja a figyel-
met a Kedei Unitárius Egyházközség kérésére is, 
amelyben templomuk javításához kérnek segítséget. 

A hatékonyabb és költségmentes egyházi kommu-
nikáció elősegítése érdekében nemrégiben hivatalos 
levelezőlista létrehozását kezdeményezte, amely az 
egyházi körlevelek és tájékoztató anyagok gyors célba 
juttatását, a közérdekű egyházi hírek és más hasznos 
tudnivalók ismertetését hivatott szolgálni. Ez a világ-
hálós fórum az unitárius egyházi tisztségviselők, 
tisztviselők és testületi tagok hivatalos levelezőlistá-
jaként működik, tulajdonosa a Magyar Unitárius Egy-
ház főhatósága, a tulajdonosi jogokat a főhatóság 
képviseletében az EKT Elnöksége gyakorolja. Az Uni-
tárius Körlevél névre keresztelt levelezőlista egyházi 
irányítására az EKT Elnöksége Gyerő Dávid elő adó-
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tanácsost hatalmazta fel, Márkó László médiarefe-
renst pedig megbízta a lista műszaki kezelésével.

A Pablo tájfun Fülöp-szigeteki rombolásairól is be-
számol, megjegyezve, hogy ottani hitrokonaink nem 
szenvedtek túlságosan nagy anyagi károkat.

Lőrinczi Lajos esperes részletesen ismerteti a kedei 
templom állapotát. A faszerkezetet könnyező gomba 
támadta meg. A hatvanfős gyülekezet önerőből nem 
tudja fedezni a templom védelméhez szükséges anya-
giakat.

Demeter Sándor Loránd részletek iránt érdeklődik 
Pálffy Tamás Szabolcs lelkészi munkaviszonyának 
alakulásából. 

Gyerő Dávid ismertette Pálffy Tamás Szabolcs lel-
készi munkaviszonyának alakulását és az EKT elnök-
ségének vonatkozó döntését. A szóban forgó lelkész 
2012. július 15-én bejelentette távozását a maros-
szentgyörgyi lelkészi állásból, és kérést fogalmazott meg 
arra nézve, hogy ideiglenes jelleggel Marosvásárhelyen 
unitárius lelkészi és vallásoktatási munkát végezhessen. 
Az EKT Elnöksége megállapította, hogy Bálint Benczédi 
Ferenc püspök Pálffy Tamás Szabolcs kérését megvizs-
gálta, és a vele, valamint házastársával folytatott szóbe-
li megbeszélések után sem talált lehetőséget annak ma-
radéktalan teljesítésére. Az EKT Elnöksége ezek után úgy 
határozott, hogy Pálffy Tamás Szabolcs 2012. július 15-i 
keltezésű, a marosszentgyörgyi lelkészi állásból távozni 
kívánó kérését elfogadja, és a 2012. szeptember 1-től 
kezdődően – kérvényének megvizsgálása idejére – 
felfüggesztett egyházi munkaviszonyát 2012. december 
1-i hatállyal megszünteti.

A továbbiakban megfogalmazódott a kérdés, hogy 
jelenlegi jogállása alapján Pálffy Tamás Szabolcs vál-
lalhat-e lelkészi szolgálatot. A kifejtett vélemények 
megoszlottak, ezért Gyerő Dávid javasolta, hogy a Jog-
ügyi Bizottság véleményezze a felmerült kérdést, majd 
ez alapján az EKT jövőben alakítsa ki állásfoglalását.

Elekes Botond főgondnok kéri, hogy ez ügyben is 
alkalmazzák egyházi jogszabályaink vonatkozó elő-
írásait.

– 66/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: 
(I.) – Az EKT egyhangúlag elfogadta a közigazgatá-

si ügyosztály munkájáról szóló jelentést. 
(II.) – Az EKT felkéri a Jogügyi Bizottságot, hogy vé-

leményezze a megszüntetett munkaviszonyú lelké-
szek további lelkészi szolgálatvégzésének jogalapját. 

(III.) – Az EKT jóváhagyta az EKT Elnökségének in-
tézkedéseit a székelyudvarhelyi egyházköri ifjúsági 
lelkészi állás, továbbá a kolozsvári ifjúsági és egyete-
mi lelkészi állás létrehozásáról, valamint ezek betöl-
tését Tófalvi Tamás, illetve Fülöp Júlia által 2012. ok-
tóber 1-i hatállyal kezdődően. 

IV/9. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a Jog-
ügyi Bizottság 2012. december 6-án tartott ala-
kuló üléséről

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos beszá-
mol a Jogügyi Bizottság alakuló üléséről. A tagok 
szakmai bemutatkozása után a bizottság formailag is 
megalakult, értelmezte egyházkormányzati szerepét, 
körvonalazta a munkamódszerét, majd megválasz-
totta tisztségviselőit és képviselőit. A Jogügyi Bizott-
ság elnöke Nagy Zsigmond, titkára Gyerő Dávid, jegy-
zője dr. Mihály Klára Noémi, főtanácsi képviselője dr. 
Sztranyiczki Szilárd lett, míg az EKT ülésein való, ta-
nácskozási jogú részvételre dr. Mihály Klára Noémi 
kapott megbízatást. A bizottság ezek után az alakuló 
ülés napirendjén szereplő egyedi tervezeteket és kér-
déseket véleményezte.

– 67/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Jogügyi Bizottság 2012. 
december 6-án tartott alakuló ülésének beszámoló-
ját. 

IV/10. számú tárgysorozati pont: A Magyar Unitá-
rius Egyház 2013. évi központi ülésezési terve és 
rendezvénynaptárja

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos felvá-
zolta az EKT Elnöksége által javasolt és a képviselőta-
nácsosoknak előzetesen elküldött egyházi esemény-
naptár fontosabb elemeit. 

– 68/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Magyar Unitárius Egy-
ház 2013. évi központi ülésezési tervét és rendezvény-
naptárját, amely az ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi.

IV/11. számú tárgysorozati pont: A Magyar Unitá-
rius Egyház 2013. évi központi kiadói terve

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos ismer-
tette a Média- és Kiadóbizottság által javasolt kiadói 
tervet.

Török István esperes az Unitárius Ösvény román 
nyelvű változatának kiadásáról és az Unitárius Köz-
löny példányszámáról érdeklődött. 

Józsa István Lajos kéri, hogy az Unitárius Lelkészek 
Országos Szövetségének Szószék című kiadványát is 
tartsák nyilván a központi kiadványok között.

Elekes Botond főgondnok ugyanezt kéri az egyház-
kerület Unitárius Élet című folyóiratára nézve. 

– 69/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Magyar Unitárius Egy-
ház 2013. évi központi kiadói tervét az ülésen megfo-
galmazott javaslatokkal együtt. A kiadói terv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

V. számú tárgykör: A fejlesztési ügyosztály 
tárgyköre

V/12. számú tárgysorozati pont: Jelentés a fejlesz-
tési ügyosztály tevékenységéről és a feladatkörébe 
tartozó egyházkormányzati ügyek alakulásáról
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Szabó László fejlesztési előadótanácsos jelentése 
előzetesen eljutott az EKT tagjaihoz.

– 70/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a fejlesztési ügyosztály 
tevékenységéről és a feladatkörébe tartozó egyház-
kormányzati ügyek alakulásáról szóló jelentést. 

V/13. számú tárgysorozati pont: A magyarországi 
egyházkerület elnökségének kérése a Szervezeti 
és Működési Szabályzat 203. § (1)-ben foglaltak 
értelmezésére

Elekes Botond főgondnok idézte a Szervezeti és 
Működési Szabályzat szóban forgó kitételét, majd 
megérvelte az egyházkerület elnökségének kérését.

Dr. Mihály Noémi a Jogügyi Bizottság képviselője-
ként ismertette a szakbizottsági állásfoglalást. 

– A Jogügyi Bizottság tagjai – egy kivétellel (dr. Mi-
hály Noémi Klára) – nem látnak lehetőséget a 203. § 
(1) bekezdésének az egyházkerület által javasolt értel-
mezésére; az „erdélyi egyházkörök” megfogalmazás 
álláspontjuk szerint azt jelenti, hogy az egyházkerü-
let nem jogosult hivatalból egy világi tagot delegálni 
az EKT-ba. Ugyanez lenne a helyzet akkor is, ha törlés-
re kerülne az erdélyi jelző. Eltérő álláspontot fogalma-
zott meg dr. Mihály Noémi Klára bizottsági tag: az 
„egyházkör” vagy „erdélyi egyházkör” fogalma azo-
nos. Nem létezik más (pl. magyarországi) egyházkör. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 164. §-a úgy ren-
delkezik, hogy a sajátosságokat tartalmazó rendelke-
zések kivételével az egyházkörökre vonatkozó rendel-
kezések az egyházkerületre is alkalmazandóak, ezért 
amennyiben az egyházkör tagot delegálhat hivatal-
ból az EKT-ba, erre az egyházkerület is jogosult, már a 
jelenlegi megfogalmazás alapján is.

– A Jogügyi Bizottság tagjai – egy kivétellel (Szabó 
László) – az egyházkerület felvetését jogosnak és mél-
tányosnak tartják, egyetértve azzal, hogy a különb-
ségtétel nem indokolt és nincs összhangban a Szerve-
zeti és Működési Szabályzat további rendelkezésével 
– ezért javasolja az EKT-nak, hogy a következő főtaná-
csi ülésre készítse elő módosító javaslatát az egyház-
kerület által felvetett különbségtétel törlése érdeké-
ben.

Szabó László az EKT ülésén azt javasolta, hogy a 
Jogügyi Bizottság a következő félévben vizsgálja meg 
a Szervezeti és Működési Szabályzat minden olyan ki-
tételét, amely pontosabb fogalmazásra, jogharmoni-
zációra vagy tartalmi kiigazításra szorul. Az egyház-
kerület kérésének újratárgyalása ne egyedi tárgyként, 
hanem ezekkel együtt kerüljön a Főtanács jövő évi 
ülésének napirendjére.

– 71/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT 2 (két) tartózkodással elhatározta, hogy a Szerve-
zeti és Működési Szabályzat 203. § (1)-nek megváltoz-
tatására vonatkozó kérést a Főtanács soron követke-
ző ülésén napirendre tűzi a jogszabály-módosításokat 

előkészítő bizottság és a Jogügyi Bizottság további 
módosító indítványaival együtt.

VI. számú tárgykör: A hitéleti, missziói és ne-
velési ügyosztály tárgyköre

VI/a.: Hitéleti és missziói ügyek
VI/14. számú tárgysorozati pont: Jelentés az ügy-
osztály hitéleti és missziói részlegének tevékeny-
ségéről, valamint a feladatkörébe tartozó egyház-
kormányzati ügyek alakulásáról 

Székely Kinga Réka hitéleti és missziói 
előadótanácsos néhány kiegészítést fűzött az előzete-
sen elküldött jelentéséhez, amelyre az EKT tagjaitól 
nem kapott visszajelzést. Kiemelte, hogy a tervezett 
tevékenységeket közösen szeretné megvalósítani a 
nőszövetségekkel, a lelkészekkel és a gondnokokkal, 
az egyház minden felnőtt tagjával. Ezek a tevékenysé-
gek természetesen nem kötelező jellegűek senki szá-
mára. Az eddig megszervezett imaesték és a nyári 
családos tábor sikernek örvendtek.

– 72/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT 1 (egy) tartózkodással elfogadta a hitéleti és misz-
sziói ügyekről szóló jelentést. 

VI/b.: Valláserkölcsi-nevelési ügyek
VI/15. számú tárgysorozati pont: Jelentés az ügy-
osztály valláserkölcsi-nevelési részlegének tevé-
kenységéről, valamint a feladatkörébe tartozó 
egyházkormányzati ügyek alakulásáról  

Dr. Czire Szabolcs valláserkölcsi-nevelési előadó-
tanácsos ismertette a jelentésben felsorolt fontosabb 
tevékenységeket, és megemlítette, hogy a különböző 
táboroknak, valamint a felnőttképzési alkalmaknak 
nagyon jó a visszhangja. A Kocsordon tartott felnőtt-
képzést az is gazdagította, hogy a polgármester fel-
ajánlotta a kultúrotthon használatát, a résztvevők 
zöme pedig más felekezetű volt. 

– 73/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a valláserkölcsi-nevelési 
ügyekről szóló jelentést. 

VI/c.: Médiareferensi ügyek
VI/16. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 
médiareferens tevékenységéről

Márkó László médiareferens együttműködési se-
gítséget kér a lelkészektől, világiaktól és központi 
munkatársaitól egyaránt, hogy az egyház valós, min-
dennapi életét eredményesen bemutathassa.

– 74/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a médiareferens tevé-
kenységéről szóló jelentést.

VI/17. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a Mé-
dia- és Kiadóbizottság 2012. december 6-án tar-
tott alakuló üléséről
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Demeter Sándor Loránd ismertette a bizottság ala-
kuló ülésének jegyzőkönyvét. A bizottság megválasz-
totta tisztségviselőit és képviselőit, majd javaslatokat 
fogalmazott meg a napirendjén szereplő szakmai 
ügyekben. A Média- és Kiadóbizottság elnöke dr. Ko-
vács Sándor, titkára Márkó László, jegyzője Rácz Má-
ria, főtanácsi képviselője Demeter Sándor Loránd lett, 
míg az EKT ülésein való, tanácskozási jogú részvétel-
re Rácz Mária kapott megbízatást.

Elekes Botond főgondnok javasolta, hogy a kiadó-
bizottság helyett használjuk a kiadói bizottság meg-
nevezést. Ugyanakkor bejelentette, hogy az egyház-
kerület részéről egy szakembert ajánlanak a bizottság 
figyelmébe, aki megfigyelői minőségben venne részt 
annak munkájában. 

Pap Mária püspöki titkár javasolja, hogy minden 
kórházlelkésznek bocsássunk rendelkezésére ingye-
nes példányokat az Unitárius Közlöny megjelenő szá-
maiból, amiket szétoszthatnának a betegeknek.

– 75/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Média- és Kiadóbizott-
ság 2012. december 6-án tartott alakuló ülésének 
jegyzőkönyvét. 

VII. számú tárgykör: Az oktatási ügyosztály 
tárgyköre

VII/18. számú tárgysorozati pont: Jelentés az ok-
tatási ügyosztály tevékenységéről és a feladatkö-
rébe tartozó egyházkormányzati ügyek alakulá-
sáról

Andrási Benedek oktatásügyi előadótanácsos je-
lentése előzetesen eljutott az EKT tagjaihoz.

– 76/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta az oktatási ügyosztály te-
vékenységéről és a feladatkörébe tartozó egyházkor-
mányzati ügyek alakulásáról szóló jelentést. 

VII/19. számú tárgysorozati pont: Beszámoló az 
Oktatási Bizottság 2012. december 6-án tartott 
alakuló üléséről

Andrási Benedek oktatásügyi előadótanácsos be-
számol az Oktatási Bizottság alakuló üléséről. A bi-
zottság megválasztotta tisztségviselőit és képviselőit, 
majd véleményezte a napirendjén szereplő szakmai 
ügyeket. Az Oktatási Bizottság dr. Rüsz-Fogarasi Eni-
kőt választotta meg elnöknek és főtanácsi képviselő-
nek, ugyanőt felhatalmazta az EKT ülésein való, ta-
nácskozási jogú részvételre; a bizottság Andrási 
Benedeket titkárrá választotta, míg Lakatos Sándort 
jegyzővé.

– 77/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta az Oktatási Bizottság 
2012. december 6-án tartott alakuló ülésének beszá-
molóját.

VII/20. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 
korábbi Lelkészképesítő Bizottság 2012. október 
22-i üléséről

Andrási Benedek oktatásügyi előadótanácsos is-
mertette a szóban forgó ülés jegyzőkönyvét. A benne 
foglaltakból kiemeli Varró-Bodoczi Barna ravai gya-
korló segédlelkész ügyét. E tárgyban a Lelkészképesí-
tő Bizottság 2012. október 22-én a következőppen 
foglalt állást: A Lelkészképesítő Bizottság megállapítja, 
hogy Varró-Bodoczi Barna nem tartotta be az EKT által 
kijelölt utolsó és végleges vizsgaalkalmat, ezzel megsér-
tette a Lelkészképesítő Bizottság működési és vizsgasza-
bályzata 6. cikkelyét, de tekintettel eredményes gyüleke-
zeti munkájára, javasolja az EKT-nak, hogy 2014 
júniusára jelöljön ki egy újabb vizsgaalkalmat Varró-
Bodoczi Barna lelkészképesítő vizsgájára. 

– 78/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag tudomásul vette a korábbi Lelkész-
képesítő Bizottság 2012. október 22-i ülésének jegy-
zőkönyvét, ugyanakkor 3 (három) tartózkodással el-
fogadta a Lelkészképesítő Bizottság javaslatát 
Varró-Bodoczi Barna újabb lelkészképesítő vizsgale-
hetőségére nézve.  

VII/21. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 
Protestáns Teológiai Intézet 2011–2012-es tané-
vének vizsga- és pótvizsga-eredményeiről

Andrási Benedek oktatásügyi előadótanácsos az 
előzetesen szétküldött beszámolójának kiegészítése-
ként javasolja, hogy a diákok az eddigi gyakorlat sze-
rint, az elért vizsgaeredmények függvényében része-
süljenek egyházi ösztöndíjban.

– 79/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag tudomásul vette a Protestáns Teo-
lógiai Intézet 2011–2012-es tanévének vizsga- és pót-
vizsga-eredményeiről szóló beszámolót, ugyanakkor 
1 (egy) tartózkodással elfogadta Andrási Benedek ok-
tatásügyi előadótanácsos arra néző javaslatát, hogy a 
diákok továbbra is az elért vizsgaeredmények függvé-
nyében részesüljenek egyházi ösztöndíjban.

VIII. számú tárgykör: A gazdasági ügyosztály 
tárgyköre

VIII/22. számú tárgysorozati pont: Jelentés a gaz-
dasági ügyosztály tevékenységéről és a feladatkö-
rébe tartozó egyházkormányzati ügyek alakulá-
sáról

Dácz Tibor gazdasági előadótanácsos jelentése elő-
zetesen eljutott az EKT tagjaihoz.

– 80/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a gazdasági ügyosztály 
tevékenységéről és a feladatkörébe tartozó egyház-
kormányzati ügyek alakulásáról szóló jelentést. 
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VIII/23. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 
Nyugdíjintézet Vezetőtanácsának 2012. decem-
ber 6-i üléséről

A Nyugdíjintézet Vezetőtanácsának 2012. decem-
ber 6-i üléséről Dácz Tibor gazdasági előadótanácsos 
tart beszámolót.

– 81/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Nyugdíjintézet Vezető-
tanácsa 2012. december 6-i ülésének beszámolóját.

VIII/24. számú tárgysorozati pont: A Magyar Uni-
tárius Egyház 2013. évi központi költségvetésé-
nek elfogadása

Egyházunk jövő évi központi költségvetésének ter-
vezetét Dácz Tibor gazdasági előadótanácsos készítet-
te elő; az EKT Elnökségének tagjai és a főtisztviselők 
több rendben tárgyaltak arról. Mivel a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság alakuló ülésére létszámhiány mi-
att nem kerülhetett sor, tagjai külön-külön – távközlé-
ses úton vagy személyesen – véleményezték a költség-
vetés tervezetét. Az EKT tagjaihoz a tervezet előzetesen 
eljutott, a legutóbbi változatot Dácz Tibor vetített 
megjelenítéssel ismertette. A tervezet fejezetenkénti 
vitája közben az ülésvezetői feladatokat Elekes Botond 
főgondnok látta el. A hosszas vita során több javaslat 
és észrevétel hangzott el, amelyek többsége általános 
és/vagy elvi jellegű volt, néhányat azonban szavazás-
ra bocsátható formában fogalmaztak meg előterjesz-
tőik. Az alábbiakban a lényegesebb javaslatok, kér-
désfelvetések és válaszok kivonata olvasható, majd a 
szavazások eredményeként született határozatcso-
mag következik.

Török István esperes azt kérte, hogy Buzogány-
Csoma Csilla Mónika sepsiszentgyörgyi kórházlelkész 
szolgálati ingázásának üzemanyagköltségét az EKT 
térítse meg.

Elekes Botond főgondnok hiányolja, hogy a költ-
ségvetés tervezetében nincsenek nevesítve az egyes 
kifizetéseket elrendelő döntéshozók. Kezdeményezi, 
hogy a gazdasági előadótanácsos a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsággal az EKT következő ülésére 
nyújtson be egy mellékletet az egyes költségvetési so-
rok felhasználási módjáról és a kötelezettségvállaló 
tisztségviselők nevesítéséről. Felhasználási módként 
a részösszegek feletti rendelkezés jellegét kell megha-
tározni (pl. pályáztatások, eseti elbírálások, normatív 
alapú támogatások). Javasolja továbbá, hogy a gazda-
sági előadótanácsos – a Gazdasági és Pénzügyi Bi-
zottsággal közösen – a következő félévben gyűjtse be 
minden ügyosztálytól és más érdekelt féltől a 2014. 
évi központi költségvetésre vonatkozó, megalapozott 
igényeket, és ez alapján az EKT jövő évi második ülé-
sére készítse elő a következő évi központi költségvetés 
tervezetét.

Lőrinczi Lajos esperes javasolja, hogy az EKT sza-
vazzon meg 5000–5000 lejes általános támogatást 
mindenik egyházkörnek. 

Demeter Sándor Loránd képviselő felveti a kérdést, 
hogy az egyházkörök saját költségvetésükből meny-
nyivel járulnak hozzá a kórházlelkészek fizetéséhez és 
az egyetemes egyházfenntartáshoz?

Székely Kinga Réka hitéleti és missziói előadó-
tanácsos kérdést intéz az egyházkerület jelen levő 
elöljáróihoz: az egyházkerület igényeli-e az előadó-
tanácsosok munkáját és saját költségvetéséből meny-
nyivel járul hozzá az ügyosztályok működési költsé-
geihez? Az egyházköröknek nyújtandó támogatás 
kapcsán határozottan tiltakozott az általánosítás el-
len. Az egyházvezetés hibájának tartja, hogy nem 
vizsgálja egyenként az ügyeket: a lelkészek munka-
végzését, a kántorok felkészültségét, az egyházközsé-
gek és az egyházkörök anyagi helyzetét. Ehelyett álta-
lánosan kezeli azt, amit egyediként kellene kezelnie. 
Az egyházköröket igenis segíteni kell, de nem auto-
matikusan, hanem egyedi elbírálás alapján.

Simó Sándor esperes kifogásolja, hogy a főhatósá-
gi szintű hivatalokhoz társított keretösszegek megha-
ladják az egyházközségek és az egyházkörök rovatai-
ban szereplő előirányzatokat.

Dr. Czire Szabolcs valláserkölcsi-nevelési előadó-
tanácsos kifejti: az ügyosztályokhoz társított keret-
összegek megtévesztőek, ha nem tudjuk, hogy az 
egyes rovatok milyen költségsorokból állnak. Például 
az ő ügyosztályánál szerepel három egyháztársadal-
mi szervezet támogatása, az ifjúsági lelkészségek mű-
ködtetése, a gyermektáborok és más rendezvények 
költségterve is. Ugyanakkor megkérdezi, hogy az ügy-
osztályok kinek szervezik a tevékenységeket: önma-
guknak vagy az egyházközségek tagjainak? Egyetért 
az egyházkörök megerősítésével, de ezt kellőképpen 
árnyalt támogatási rendszerrel képzeli el.

Andorkó Ferenc képviselő az egyházközségeknek 
szánt építkezési és javítási segélyek megnövelését ja-
vasolja a tervezetben szereplő 49 000 (negyvenki-
lencezer) lejről legalább 300 000 (háromszázezer) lej-
re. Később ezt úgy módosítja, hogy az EKT a 
lehetőségek szerint növelje az építkezési és javítási se-
gélyekre szánt keretösszeget. 

Czimbalmos Kozma Csaba javasolja, hogy az épít-
kezésre és javításokra előirányzott tételek csoporto-
sítva kerüljenek egy helyre, és felhasználásukról kü-
lön bizottság döntsön.

Asztalos Klára az Unitárius Nők Országos Szövet-
ségének képviselőjeként kéri, hogy a Nők Világának 
támogatása tételesen jelenjen meg a költségvetésben.

Sándor Krisztina javasolja, hogy a médiareferensi 
munkakör betöltése bővüljön főállássá. Az EKT bízza 
meg az illetékes bizottságokat és az Elnökséget a meg-
valósítás előkészítésével.
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Török István esperes javasolta, hogy az EKT tör-
lessze a főhatóság tartozását a Nyugdíjintézetnek, 
majd forduljon újra hozzá kölcsönért.

– 82/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat a 
Magyar Unitárius Egyház 2013. évi központi költ-
ségvetésének (a továbbiakban központi költség-
vetés) elfogadása során előterjesztett módosító 
indítványok tárgyában:

(I.) – Az EKT 1 (egy) tartózkodással elhatározta, 
hogy a központi költségvetés Hitéleti és missziói ügy-
osztály fejezetének Támogatások rovata egészüljön ki 
a Sajátos munkakörű lelkészi szolgálatok költségsorral, 
3000 (háromezer) lejes keretösszeggel. A sajátos 
munkakörű lelkészek működési költségeinek fedezé-
sére vonatkozó szabályzat elfogadásáig a központi 
költségvetés Sajátos munkakörű lelkészi szolgálatok 
költségsorából biztosítani kell Buzogány-Csoma Csil-
la Mónika sepsiszentgyörgyi kórházlelkész szolgálati 
célú utazásainak költségtérítését. 

(II.) – Az EKT 3 (három) ellenszavazat és 2 (két) tar-
tózkodás mellett elhatározta, hogy a központi költ-
ségvetés Egyházkörök, egyházközségek fejezetének 
Egyházkörök, egyházközségek rovata egészüljön ki az 
Egyházkörök fejlesztése költségsorral, 30 000 (har-
mincezer) lejes keretösszeggel. 

(III.) – Az EKT 3 (három) tartózkodással elrendelte, 
hogy a gazdasági ügyosztály az egyházkörök vezető-
ségével közösen mérje fel az egyházkörök működteté-
sének anyagi szükségeit, valamint az egyházkörök 
bevételi forrásait és lehetőségeit, majd az EKT Elnök-
sége ez alapján döntsön az Egyházkörök fejlesztése 
költségsor egyházkörök közötti elosztásáról. Az EKT 6 
(hat) tartózkodással elhatározta, hogy az Egyházkö-
rök fejlesztése költségsorra előirányzott 30 000 (har-
mincezer) lejes keretösszeg a jövő év során a lehetősé-
gek szerint egészüljön ki további 30 000 (harmincezer) 
lejjel.

(IV.) – Az EKT egyhangúlag elhatározta, hogy a 
központi költségvetés Egyházkörök, egyházközségek fe-
jezete Építkezési és javítási segélyek rovatának keret-
összegét a lehetőségek szerint megnöveli. 

(V.) – Az EKT 3 (három) ellenszavazat és 6 (hat) tar-
tózkodás mellett elrendelte, hogy a gazdasági ügyosz-
tály az EKT következő ülésére nyújtson be egy terve-
zetet az egyes költségvetési sorok felhasználási 
módjáról és a kötelezettségvállaló tisztségviselők ne-
vesítéséről. 

(VI.) – Az EKT 2 (két) tartózkodással elrendelte, 
hogy a gazdasági előadótanácsos a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsággal, a Főhatósági Hivatal ügyosz-
tályaival és más, érintett egyházi tényezőkkel egyez-
tetve az EKT jövő évi második üléséig készítse elő a 
2014. évi központi költségvetés alapváltozatát.

(VII.) – Az EKT 9 (kilenc) tartózkodással elrendelte, 
hogy az EKT Elnöksége a Gazdasági és Pénzügyi Bi-
zottság bevonásával vizsgálja meg a médiareferensi 
munkakör főállássá bővítésének lehetőségét. 

(VIII.) – Az EKT 12 (tizenkét) támogató szavazat 
mellett 11 (tizenegy) ellenszavazattal és 4 (négy) tar-
tózkodással elvetette azt az indítványt, hogy a főha-
tóság a központi költségvetésből fedezze tartozását a 
Nyugdíjintézetnek, majd forduljon újra hozzá kölcsö-
nért.

– 83/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat a 
Magyar Unitárius Egyház 2013. évi központi költ-
ségvetésének elfogadásáról: Az EKT 1 (egy) tartóz-
kodással elfogadta a Magyar Unitárius Egyház 2013. 
évi központi költségvetését az ülés közben jóváha-
gyott módosító indítványokkal együtt. Az elfogadott 
költségvetés az ülés jegyzőkönyvének mellékletét ké-
pezi.

IX. számú tárgykör: Beadványok, interpelláci-
ók, különfélék 

IX/25. számú tárgysorozati pont: Krizbai Béla ké-
rése lelkészi munkaviszonya szüneteltetésének 
meghosszabbítása tárgyában Krizbai Béla bead-
ványa előzetesen eljutott az EKT tagjaihoz. 

– 84/2012. (2012. XII. 7.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag jóváhagyta Krizbai Béla lelkészi 
munkaviszonya felfüggesztésének meghosszabbítá-
sát 2016-ig.

IX/26. számú tárgysorozati pont: Különfélék
Bálint Benczédi Ferenc püspök megemlékezett 

azokról az egyházszolgákról, akik a közelmúltban el-
hunytak. Meghívott minden jelenlevőt a vallássza-
badság ünnepének központi rendezvényeire, amelyek 
2013. január 13-án Tordán és Kolozsváron kerülnek 
megrendezésre, majd adventi gondolatokkal zárta be 
az ülést.

A jegyzőkönyvben foglaltak hiteléül:

Bálint Benczédi Ferenc                        Csáka József
            püspök s. k.                               főgondnok s. k.

Nagy László 
főjegyző s. k.

Gazdag Géza s. k., Nagy Zsigmond s. k.
Popa Márta s. k. 

jegyzőkönyv-hitelesítők
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