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1. Napirend előtt: kezdőáhítat; elnöki megnyitó; a 
jelenlét számbavétele; a jegyzőkönyvet hitelesítő 
személyek kijelölése; a tárgysorozat elfogadása

Az Egyházi Képviselő Tanács (a továbbiakban: 
EKT) 2013. március 22-i ülése a 103. számú egyházi 
énekünkkel és Kászoni József püspöki helynök imájá-
val kezdődött. Bálint Benczédi Ferenc püspök üdvö-
zölte a résztvevőket, kiemelten azokat, akik először 
vannak jelen képviselőként vagy meghívottként. A 
megnyitó után a jelenlét számbavételére került sor 
Nagy László főjegyző által.

Az EKT jelenlevő tagjai: Bálint Benczédi Ferenc 
püspök, Csáka József és Elekes Botond főgondnokok, 
Nagy László főjegyző, Kovács István közügyigazgató, 
Kászoni József püspöki helynök, Dimény József, Kecs-
kés Csaba, Szentgyörgyi Sándor, Lőrinczi Lajos, Simó 
Sándor, Török István esperesek, Farkas Emőd, Nagy 
Zsigmond, Bálint Sándor, Dombi Gyula, Gazdag Géza 
egyházköri képviselők, Solymosi Zsolt (a János Zsig-
mond Unitárius Kollégium képviselőjeként), Varró 
Margit (a Berde Mózes Unitárius Gimnázium képvise-
lőjeként), dr. Rezi Elek (a Protestáns Teológiai Intézet 
Unitárius Karának képviselőjeként), Csete Árpád (az 
Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének képvise-
lőjeként), Asztalos Klára (az Unitárius Nők Országos 
Szövetségének képviselőjeként), Fülöp Júlia (az Orszá-
gos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet képviselőjeként), dr. 
Bardócz-Tódor András (a Gondviselés Segélyszervezet 
képviselőjeként), továbbá Vónya László, Czimbalmos 
Kozma Csaba, Sándor Krisztina, Kolumbán Gábor, dr. 
Barabássy Sándor, Demeter Sándor Loránd, Andorkó 
Ferenc, Ilkei Árpád képviselőtanácsosok.

Az EKT hiányzó tagjai: dr. Máthé Dénes főgondok, 
Nagy Ferenc György egyházköri képviselő, id. Szom-
batfalvi József képviselőtanácsos, akik hiányzását az 
EKT Elnöksége utólag minősíti.

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: 
Bartha Márta (Hitéleti, Misszió és Valláserkölcsi-ne-
velési Bizottság), dr. Rüsz-Fogarasi Enikő (Oktatási Bi-
zottság), Józsa István Lajos (Szociális és Egyháztársa-
dalmi Bizottság), dr. Mihály Noémi Klára (Jogügyi Bi-
zottság), Zoltán Csaba (Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság).

A fenti adatok szerint, az EKT 32 tagjának jelenléte 
által az EKT ülése határozatképesnek minősült. 

Nagy László főjegyzőként a következő személyeket 
javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére: 
Vónya Lászlót, Demeter Sándor Lorándot és dr. 
Barabássy Sándort.

Az ülés meghívójában szereplő tárgysorozat-ter-
vezethez viszonyítva az EKT Elnöksége két módosítást 
javasolt: a fejlesztési előadótanácsos jelentésének tör-
lését a napirendről, valamint a Fejlesztési ügyosztály 
és a Hitéleti, missziói és nevelési ügyosztály tárgykö-
rének sorrendbeli cseréjét. 

Napirend előtti határozatok:
– 1/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 

EKT 1 (egy) tartózkodással kijelölte az ülés jegyző-
könyvét hitelesítő személyeket (Vónya László, Deme-
ter Sándor Loránd, dr. Barabássy Sándor).

– 2/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta az EKT Elnöksége által ja-
vasolt tárgysorozatot a helyszínen bejelentett változ-
tatásokkal együtt. 

I. számú tárgykör: A főhatósági szintű hivata-
lok tevékenysége

I/2. számú tárgysorozati pont: Jelentés a Püspöki 
Hivatal tevékenységéről

A Pap Mária püspöki titkár által összeállított tevé-
kenységi beszámoló előzetesen eljutott az EKT tagjai-
hoz. A püspöki titkár a jelentésből kiemeli Bálint 
Benczédi Ferenc püspök és Zsakó Erzsébet (az Unitári-
us Nők Országos Szövetségének korábbi elnöke) ma-
gyar állami kitüntetésben részesülésének hírét. A ki-
tüntetések átadására 2013. március 14-én Kolozsvá-
ron került sor.

– 3/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Püspöki Hivatal tevé-
kenységéről szóló jelentést.

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

II/3. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 2012 
októberében tartott egyházköri közgyűlések és 
az egyházkerületi közgyűlés lezajlásáról 

Az Egyházi Képviselő Tanács 
2013. március 22-én Kolozsváron tartott 

ülésének jegyzőkönyve



• UNITÁRIUS KÖZLÖNY • 2013/6 • Melléklet2

A Szabó László fejlesztési előadótanácsos által ösz-
szeállított beszámoló előzetesen eljutott az EKT tagja-
ihoz.

Dimény József esperes kéri, hogy az EKT ülések 
anyagát korábban küldjék ki a tagoknak. 

Elekes Botond főgondnok az EKT Elnökségének 
legutóbbi ülésén is nehezményezte, hogy a jelentések 
kiküldésével kapcsolatban bizonyos előírásokat nem 
tartunk be. Kéri, hogy az EKT üléseinek tárgysoroza-
tát az Elnökség állítsa össze, a jelentéseket pedig ko-
rábban küldjék ki a tagoknak. 

– 4/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta az egyházköri közgyűlé-
sek és az egyházkerületi közgyűlés lezajlásáról szóló 
beszámolót, kivéve az egyházi gyűlések és választá-
sok szabályossága tárgyában kezdeményezett hatá-
rozat-tervezetet.

II/4. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 2013 
márciusában szervezett lelkészi értekezletekről

Az első negyedévi lelkészi értekezletek jegyző-
könyvei nem jutottak el Székely Kinga Réka hitéleti és 
missziói előadótanácsoshoz, így nem készült el az át-
fogó beszámoló. 

– 5/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 18 (tizennyolc) támogató szavazattal és 1 (egy) 
ellenszavazattal törölte a napirendről a 2013 márciu-
sában szervezett lelkészi értekezletek lezajlásának ér-
tékelését, mivel e tárgyban nem készült írott beszá-
moló. 

II/5. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 2013 
márciusában szervezett gondnok–presbiteri ta-
lálkozókról

Dr. Rezi Elek képviselő annak az érzésének ad han-
got, hogy az EKT ülése nincs kellőképpen előkészítve, 
így nem lehet érdemi határozatokat hozni.

Török István esperes elmondta, hogy korábban a 
jelentések előzetes kiküldése nélkül is működött az 
EKT. Javasolja, hogyha létezik előre el nem küldött je-
lentés, akkor azt a helyszínen ismertessék, majd ke-
rüljön sor annak megtárgyalására. 

Elekes Botond fizikai lehetetlenségnek tart annyi 
anyagot elolvasni néhány óra alatt.

Székely Kinga Réka hitéleti és missziói előadó-
tanácsos elnézést kér a beszámoló késői összeállítá-
sáért, aminek az az oka, hogy néhány gondnok–pres-
biteri találkozó jegyzőkönyvét késve küldték el neki az 
egyházkörökből.

Gazdag Géza képviselő szerint a napirend tárgya 
nem olyan stratégiai fontosságú kérdés, amit ne le-
hetne megvitatni előzetesen elküldött jelentés nélkül. 
Javasolja, hogy az illetékes előadótanácsos olvassa fel 
a jelentést, és beszéljünk a lényegéről.

Dr. Bardócz-Tódor András képviselő: Az EKT az 
ülés elején meghatározta a tárgysorozatot. Mivel eb-

ben szerepelt ez a napirendi pont is, vegyük számba a 
gondnok–presbiteri találkozók lezajlását.

– 6/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 22 (huszonkét) ellenszavazattal és 3 (három) tar-
tózkodással elutasította a gondnok–presbiteri talál-
kozók beszámolójának napirendről való törlését.

Az alkalmi határozat nyomán Székely Kinga Réka 
előadótanácsos beszámolt a gondnok-presbiteri talál-
kozókról, kiemelve azokat a megnyilvánulásokat, 
amelyek a gondnokok dicséretes hozzáállását tükrö-
zik.

Dr. Barabássy Sándor képviselő elmondta, hogy 
minden találkozónak megvolt a központi témája: az 
egyházi klenódiumok védelme.

Csete Árpád képviselő javasolja, hogy gondolják 
újra a találkozók szerkezetét, és ezeket a konferenciá-
kat lehetőleg a világi vezetők szervezzék a lelkészek 
nélkül.

Zoltán Csaba bizottsági képviselő kisebb javítások-
kal fenntartaná ezt a rendszert. Megkérdezte, mi lesz 
a találkozókon elhangzott javaslatokkal?

Simó Sándor esperes elmondta, hogy a székely-
udvarhelyi egyházköri találkozón megnyíltak az egy-
házközségek képviselői, és sok mindenről beszélget-
tek. Az egyházkör tisztségviselői nem szóltak bele a 
téma kiválasztásába, ellenben meg kell határozni a 
szervezési kereteket, és meg kell kérdezni a világiakat, 
hogy miről szeretnének beszélni, illetve milyen elő-
adásokat kívánnak hallgatni az ilyen találkozókon.

Gazdag Géza képviselő fejlődésről beszél. A gond-
nokok – és általában az elkötelezett világiak – sokat 
dolgoznak, hűségesek egyházunkhoz.

Elekes Botond is jónak tartotta a kezdeményezést 
és a témaválasztást, mert ez egyfajta továbbképző is 
volt. Folytatni kell a találkozók megszervezését.

Csáka József főgondnok kéri, hogy a találkozókon 
elhangzott javaslatokról készüljön egy összesítő az 
EKT következő ülésére, ugyanakkor javasolja, hogy a 
meghívókat ezután küldjék el közvetlenül a gondno-
koknak is.

– 7/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 1 (egy) tartózkodással elfogadta a 2013 márciu-
sában szervezett gondnok–presbiteri találkozókról 
szóló beszámolót. 

III. számú tárgykör: A közigazgatási ügyosztály 
tárgyköre

III/6. számú tárgysorozati pont: Jelentés a köz-
igazgatási ügyosztály tevékenységéről és a fel-
adatkörébe tartozó egyházkormányzati ügyek 
alakulásáról

Gyerő Dávid közigazgatási előadótanásos a jelen-
tésében foglaltakból kiemelte a Pálffy Anna-Mária 
lelkésznő ellen indított fegyelmi eljárást, majd a jelen-
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levők figyelmébe ajánlott két unitárius vonatkozású, 
frissen megjelent könyvet. Az egyik Kriza János püs-
pök levelezéséről szól, a másik dr. Barabássy Sándor 
egyházkerületi felügyelőgondnok könyve (Egy rene-
szánsz mecénás főúr a 15–16. századi Erdélyben).

Asztalos Klára képviselő a jelentéssel kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy az egyházigazgatási intézke-
dések és események felsorolását túlságosan részletes-
nek tartja.

Csete Árpád képviselő a Kiss Zsuzsánna gyermek-
nevelési szabadságon levő lelkésznő kérésével szem-
beni hivatali viszonyulást igazságtalannak és bántó-
nak ítélte meg. Ugyanakkor kéri az illetékes egyház-
vezetőket, hogy ne adják fel a békés megoldás keresé-
sét a Pálffy lelkészházaspárral kapcsolatos viszályos 
ügyekben. 

Elekes Botond javasolja, hogy a lelkészeket érintő 
személyes ügyek tárgyalásakor az EKT Elnöksége kér-
je ki az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének (a 
továbbiakban: ULOSZ) a véleményét.

Lőrinczi Lajos esperes javasolja, hogy ezekben az 
ügyekben az esperesi hivatalok véleményét is kérdez-
zék meg a döntéshozók.

– 8/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a közigazgatási ügyosztály 
tevékenységéről és a feladatkörébe tartozó 
 egyház kormányzati ügyek alakulásáról szóló jelentést. 

III/7. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a Jog-
ügyi Bizottság 2013. március 21-én tartott ülésé-
ről

Gyerő Dávid előadótanácsos beszámol a Jogügyi 
Bizottság előző napi üléséről, ismertetve a napiren-
den szereplő témákban kialakított szakvéleményt. 

Elekes Botond jelzi, hogy az EKT meghatározó dön-
téseket hozhat a küszöbön álló jogszabály-alkotási és 
jogszabály-módosítási kérdésekben. Javasolja, hogy a 
jogszabály-előkészítő bizottságban bárki szabadon 
részt vehessen.

Farkas Emőd képviselő szakmailag nem tartja ha-
tékonynak azt, hogy a bizottsági munkaüléseken bár-
mikor, bárki részt vehessen.

Dr. Barabássy Sándor a hatékonyság érdekében ki-
sebb létszámú bizottságot működtetne.

Kovács István közügyigazgató határozottan állást 
foglal a jogszabály-előkészítő bizottság létjogosultsá-
ga és hasznossága mellett. Nem tartja jónak sem a 
korlátlan bővítését, sem a szűkebbre szabását.

– 9/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 26 (huszonhat) támogató szavazattal, 3 (három) 
ellenszavazat és 2 (két) tartózkodás mellett elfogadta 
a Jogügyi Bizottság javaslatát a megszüntetett mun-
kaviszonyú lelkészek további lelkészi szolgálatvégzé-
sének jogalapját illetően: A lelkészi munkaviszony 
megszűnése önmagában nem jelenti a lelkészi szolgálat-
végzéshez való jog elvesztését. A lelkészi szolgálatvég-

zéshez való jog elvesztése fegyelmi vagy közigazgatási 
bíróság jogerős döntésének a következménye.

– 10/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 24 (huszonnégy) támogató szavazattal, 1 (egy) 
ellenszavazat és 1 (egy) tartózkodás mellett, a Jogügyi 
Bizottság véleménye és az ülésen előterjesztett javas-
latok alapján a következő határozatot hozza a Főta-
nács 2013. június 28–29-i ülésén napirendre kerülő 
jogszabály-tervezetek és módosító indítványok előké-
szítésével kapcsolatban:

(I.) – A jogszabály-tervezetek és módosító indítvá-
nyok előkészítése lépcsőzetesen történjen: a Főtanács 
napirendjére kerülő anyagot sorrendben a jogsza-
bály-előkészítő bizottság, a Jogügyi Bizottság és az 
Egyházi Képviselő Tanács véleményezze.

(II.) – A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, valamint választási sza-
bályzatának a felülvizsgálata a Főtanács 2013. június 
28–29-i ülésén elsősorban formai és jogharmonizáci-
ós természetű kiigazítás legyen. Másfajta felülvizsgá-
latra csak olyan esetekben kerüljön sor, amikor a jog-
szabályok gyakorlati alkalmazása alapján a változta-
tások feltétlenül indokoltnak minősülnek.   

– 11/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Jogügyi Bizottság 2013. 
március 21-én tartott üléséről szóló beszámolót.

IV. számú tárgykör: A hitéleti, missziói és neve-
lési ügyosztály tárgyköre 

IV/a.: Hitéleti és missziói ügyek

IV/8. számú tárgysorozati pont: Jelentések az ügy-
osztály hitéleti és missziói részlegének tevékeny-
ségéről, valamint a feladatkörébe tartozó egyház-
kormányzati ügyek alakulásáról 

A Székely Kinga Réka előadótanácsos által össze-
állított jelentés előzetesen eljutott az EKT tagjaihoz. 

Gazdag Géza elöljáróban elmondta, hogy nem tud 
kellőképpen eligazodni az ügyosztályok között, majd 
kifejtette, hogy általában nem tartja elégségesnek az 
istentiszteletekre járók számát. Szeretné, ha a gond-
nok-presbiteri találkozókon elhangzott javaslatokból 
döntések születnének. 

Dr. Rezi Elek megkérdezte Székely Kinga Réka 
előadótanácsostól, hogyan látja az ULOSZ-szal való 
együttműködést, továbbá: a Kelet-Magyarországra 
tervezett kiránduláshoz honnan lesz pénz?

Elekes Botond javasolja, hogy a szakbizottsági ülé-
sek beszámolóját lehetőleg egy bizottsági tag terjesz-
sze elő. Meggyőződése, hogy az ULOSZ képviselője 
tagja kell legyen a hitéleti, missziói és nevelési bizott-
ságnak. 

Solymosi Zsolt képviselő elmondta, hogy 2006 óta 
szerkeszti a kolozsvári unitárius rádióadásokat, ezért 
nem érti a médiareferens jelentésében olvasható 
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megállapítást, miszerint az unitárius rádióadásoknak 
nincs szerkesztője.

Csete Árpád szerint tévedés volt, hogy az ULOSZ 
egyháztársadalmi szervezetként került be az egyházi 
Alaptörvénybe.

Székely Kinga Réka megköszönte Solymosi Zsolt 
szerkesztői munkáját, és pontosításként megjegyezte, 
hogy a kifogásolt médiareferensi állítás nem a kolozs-
vári rádióadások szerkesztésének tényét kérdőjelezte 
meg, hanem arra vonatkozott, hogy egyetemes egy-
házi szinten nincs megbízottja az unitárius rádió-
adásoknak. Dr. Rezi Elek kérdéseire válaszolva kinyil-
vánította, hogy haláláig szeretne közreműködni az 
ULOSZ-szal; a kelet-magyarországi zarándoklat költ-
ségeit elsősorban a résztvevők és az egyházközségek 
biztosítják.

– 12/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 1 (egy) ellenszavazat és 2 (két) tartózkodás mel-
lett elfogadta a hitéleti és missziói ügyekről szóló 
előadótanácsosi, illetve médiareferensi jelentéseket.

IV/9. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a Teo-
lógiai és Szakképesítési Bizottság 2012. december 
19-én tartott alakuló üléséről

A beszámolót a bizottság elnökeként Demeter Sán-
dor Loránd terjesztette elő.

Simó Sándor kifogásolta, hogy a bizottság nem 
egyeztetett az egyházkörökkel a folyó évi lelkészi érte-
kezletek témáiról. 

Gyerő Dávid szerint a Starr King ösztöndíj-pályá-
zat személyi kérdéseiben az EKT-nak kell döntenie, a 
bizottság azonban még nem készítette elő a döntést. 

Székely Kinga Réka válaszként emlékeztette Simó 
Sándort, hogy március elején főhatósági körlevélben 
kértek témajavaslatokat az esperesektől a lelkészi ér-
tekezletek előkészítéseként. A továbbiakban kifejtette, 
hogy a Starr King ösztöndíj-pályázat vizsgája azért 
csúszik át áprilisra, mert az első meghirdetésre nem 
jelentkeztek jelöltek. Emlékeztetett arra, hogy azonos 
okból kifolyólag a vizsgát a tavalyi kiíráskor sem tar-
tották korábban.

Dr. Rezi Elek: a bizottság tegyen javaslatot az ösz-
töndíj elnyerésére javasolt személyre, ami alapján az 
EKT Elnöksége döntsön.

– 13/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Teológiai és Szakképesí-
tési Bizottság 2012. december 19-én tartott üléséről 
szóló beszámolót. 

IV/10. számú tárgysorozati pont: Határozat-hoza-
tal a Rög alatt alap működésének beindításáról 

Elekes Botond javasolja, hogy a költségvetésből 
egy összeget címkézzünk ennek az alapnak, a kezelé-
sét pedig adjuk át egy testületnek.

Csete Árpád kéri, hogy az alapot az ULOSZ kezelje. 
Ismerteti a lelkészszövetség Választmánya által előze-

tesen elküldött módosító javaslatokat és azok indok-
lását. 

Dr. Rezi Elek sok mindenben átfedéseket lát. Java-
solja, hogy az ULOSZ foglalkozzon ez alappal és a lel-
készcsaládok találkozójával is.

– 14/2013. (2013. március 22.) számú határo-
zat a Rög alatt alap működésének beindításáról: 
Az EKT 1 (egy) tartózkodással elfogadta az Unitárius 
Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSZ) Választmá-
nyának javaslatát arra nézve, hogy a Rög alatt alap 
szakmai működtetésének felelőse a tervezetben meg-
jelölt Teológiai és Szakképesítési Bizottság helyett az 
ULOSZ legyen, majd úgyszintén 1 (egy) tartózkodás-
sal az alábbi határozatot hozza a Rög alatt alap műkö-
désének beindítása tárgyában.

Az Egyházi Képviselő Tanács határozata a Rög 
alatt alap működésének beindítása tárgyában

(I.) – A Magyar Unitárius Egyház a jelen határozat 
elfogadásától kezdődően célirányos alapot működtet 
a lelkészek hivatásgyakorlásának elősegítéseként és 
szociális gondjaik enyhítése céljából. 

(II.) – A Rög alatt alap (a továbbiakban alap) műkö-
dési feltételeit, anyagi forrásait és felügyeletét az Egy-
házi Képviselő Tanács biztosítja; az alap szakmai mű-
ködtetője az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége 
(a továbbiakban: ULOSZ).

(III.) – Az alapból való részesülést pályázati úton 
lehet igényelni. A pályázási feltételek meghatározása, 
a pályázati kiírások meghirdetése és teljes körű lebo-
nyolítása az ULOSZ feladatkörébe tartozik. 

(IV.) – A pályázati kiírások általános tárgyköre: 
1. Szakmai ösztöndíj (a lelkészek szellemi és gya-

korlati többletmunkája, illetve ilyen jellegű terveik 
alapján).

2. Az alapvető lelkészi munkafeltételek fejlesztése 
(pl. lelkészi iroda felszereltsége, számítástechnikai 
eszközök, programok és szolgáltatások). 

3. A lelkészi tevékenység működési kiadásaihoz és 
a szolgálati lakás fenntartási költségeihez való hozzá-
járulás. 

4. A többgyermekes, illetve szociálisan (pl. egész-
ségügyi szempontból) halmozottan hátrányos hely-
zetű lelkészi családok alkalmi segélyezése. 

5. Az előbbiekhez hasonló más tárgyak, amelyeket 
az ULOSZ határoz meg.

(V.) – Az alap működéséről az ULOSZ Választmá-
nya évente jelentést készít az Egyházi Képviselő Ta-
nácsnak.

IV/b.: Valláserkölcsi-nevelési ügyek

IV/11. számú tárgysorozati pont: Jelentés az ügy-
osztály valláserkölcsi-nevelési részlegének tevé-



5kozlony.unitarius.org •

kenységéről, valamint a feladatkörébe tartozó 
egyházkormányzati ügyek alakulásáról

IV/12. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 
Hitéleti, Misszió és Valláserkölcsi-nevelési Bizott-
ság 2013. február 8-án tartott alakuló üléséről

Dr. Czire Szabolcs a két napirendi pontot nem kü-
lön terjesztette elő, mivel úgy ítélte meg, hogy azok 
egymást szorosan kiegészítik.

Dr. Barabássy Sándor: Magyarország 10 millió 
polgárából 2 millió személy vallástalannak tartja ma-
gát. Kérdezi, hogy egyházunknak van-e olyan elkép-
zelése, amellyel ezeket az embereket megszólíthat-
nánk.

Dimény József a felnőttképzési alkalmak hasznos-
ságát hangsúlyozta.

Csáka József üdvözli az egyházi énekeskönyv 
hanganyagként történő kiadásának tervét.

Dr. Czire Szabolcs valláserkölcsi-nevelési előadó-
tanácsos dr. Barabássy Sándor felvetésére válaszolva 
megjegyezte: amikor azt ígérte, hogy egy évtized alatt 
megduplázza a Magyarországon élő unitáriusok szá-
mát, akkor a magyarországi egyházvezetés pénzről 
kezdett beszélni, és nem fogadták el az ő felajánlását. 

– 15/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a valláserkölcsi-nevelési 
ügyekről szóló jelentést. 

– 16/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Hitéleti, Misszió és Val-
láserkölcsi-nevelési Bizottság 2013. február 8-án tar-
tott alakuló üléséről szóló beszámolót.

V. számú tárgykör: A fejlesztési ügyosztály 
tárgyköre

V/13. számú tárgysorozati pont: A Szociális és 
Egyháztársadalmi Bizottság 2013. február 15-én 
tartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 

A jegyzőkönyvet Szabó László – illetékes előadó-
tanácsosként – korábban elküldte az EKT tagjainak, 
ezért az ülésen csak a lényegesebb tudnivalókat is-
mertette. A bizottság alakuló ülésén számbavette a 
névadó egyházi szakterületeket, majd az egyháztár-
sadalmi szervezetek működésének áttekintése követ-
kezetett. A bizottság körüljárta a Dávid Ferenc Egylet 
újraindítására vonatkozó elképzelést, módszertani-
lag véleményezte az Egyház stratégiai tervében fog-
lalt célkitűzések végrehajtási folyamatát, majd meg-
választotta saját tisztségviselőit és főhatósági képvi-
selőit. Befejezésül a bizottság körvonalazta azokat a 
fontos és időszerű témákat, amelyekkel a következő 
ülésein kíván foglalkozni.

– 17/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag tudomásul vette a Szociális és Egy-
háztársadalmi Bizottság 2013. február 15-én tartott 
alakuló ülésének jegyzőkönyvét. 

V/14. számú tárgysorozati pont: Határozat-hoza-
tal az Egyházi Képviselő Tanács tagjainak helyet-
tesítési rendszere tárgyában

Szabó László az EKT tagjainak előzetesen elküldte 
az érvényben levő helyettesítési rendszer módosított 
változatát, majd ismertette azokat a pontosításokat, 
amelyeket a Jogügyi Bizottság javasolt. 

A tervezet vitája során szóba került az egyháztár-
sadalmi szervezetek egyházi jogállásának és képvise-
leti jogainak a kérdésköre, ami a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat vonatkozó előírásai alapján részlete-
zésre szorul. 

– 18/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag megbízta Szabó László fejlesztési 
előadótanácsost, hogy készítse elő a Magyar Unitári-
us Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata 287. 
cikkelye 2. második bekezdésében előírt keretszerző-
déseket, amelyeknek az EKT Elnöksége, illetve az 
egyes egyháztársadalmi és szakmai szervezetek kö-
zött kell létrejönniük.

Simó Sándor javasolja, hogy az esperes, illetve az 
egyházköri jegyző alkalmi helyettesítőjeként az egy-
házköri közügyigazgató is szerepeljen a szabályzat-
ban. 

– 19/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 4 (négy) támogató szavazattal szembeni 11 (ti-
zenegy) ellenszavazattal és 5 (öt) tartózkodással el-
utasította Simó Sándor helyszíni javaslatát arra néz-
ve, hogy az esperes, illetve az egyházköri jegyző al-
kalmi helyettesítőjeként az egyházköri közügyigazga-
tó is részt vehessen teljes joggal az EKT ülésein.

– 20/2013. (2013. március 22.) számú határo-
zat az Egyházi Képviselő Tanács tagjainak helyet-
tesítési rendszere tárgyában: Az EKT 21 (huszon-
egy) támogató szavazattal, 1 (egy) ellenszavazat és 3 
(három) tartózkodás mellett elfogadta az Egyházi 
Képviselő Tanács tagjainak helyettesítési rendszerét a 
Jogügyi Bizottság által javasolt tartalommal. Az elfo-
gadott helyettesítési rendszer az ülés jegyzőköny-
vének mellékletét képezi.

V/15. számú tárgysorozati pont: Beszámoló az 
egyházi közelmúlt-kutatással megbízott törté-
nész–kutatócsoport munkájáról 

A kutatócsoport tevékenységi beszámolójában dr. 
Kovács Sándor elnök és Pál János titkár röviden össze-
foglalták a kutatási terveket és az eddigi megvalósítá-
sokat. Az EKT tagjainak előzetesen kiküldött jelentés-
ből Szabó László felhívta a figyelmet a nyomdakész 
állapotban levő tanulmányokra, amelyek a közeljövő-
ben rangos folyóiratokban jelennek meg: 
– Oláh Sándor: Egy „demokratikus magatartású pap” 
az ügynökhálózatban. (Az Izsák Vilmos ügynöki pálya-
futását elemző tanulmány három részben jelenik 
meg a Székelyföld című folyóiratban a 2013. áprilisi 
számmal kezdődően.)
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– Pál János: Unitárius egyházvezetés 1945–1965 között. 
Egy célcsoport metamorfózisa? (A tanulmány a Ma-
gyar Kisebbség 2013. évi első számában jelenik meg). 
– Kovács Sándor: „Simpozion 1979” – Dávid Ferenc kul-
tusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés. (A ta-
nulmány a Magyar Kisebbség 2013. évi első számában 
jelenik.)
– Kovács Sándor: Egy hagyaték sorsa. Kelemen Lajos 
személyi levéltárának „államosítása”. (A tanulmány re-
mélhetőleg az Erdélyi Múzeum 2013. évi 3-4. számá-
ban jelenik meg.)
– Stefano Bottoni: Mikó Imre életútja (munkacím). (A 
tanulmány a Magyar Kisebbség 2013. évi első számá-
ban jelenik meg.)

– 21/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta az egyházi közelmúlt-ku-
tatással megbízott történész-kutatócsoport munkájá-
ról szóló beszámolót.

VI. számú tárgykör: Az oktatási ügyosztály 
tárgyköre

VI/16. számú tárgysorozati pont: Jelentés az okta-
tási ügyosztály tevékenységéről és a feladatkörébe 
tartozó egyházkormányzati ügyek alakulásáról

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

– 22/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 1 (egy) tartózkodással elfogadta az oktatási ügy-
osztály tevékenységéről és a feladatkörébe tartozó egy-
házkormányzati ügyek alakulásáról szóló jelentést.

VII. számú tárgykör: A gazdasági ügyosztály 
tárgyköre

VII/17. 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.

Lőrincz Lajos szeretné, ha az EKT Elnöksége nem 
bírálná felül a Tanács döntéseit, és kéri, hogy az egy-
házköröknek megszavazott 5000 lejes költségvetési 
támogatást maradéktalanul folyósítsák.

– 23/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a gazdasági ügyosztály 
tevékenységéről és a feladatkörébe tartozó egyház-
kormányzati ügyek alakulásáról szóló jelentést. 

VII/18. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2013. március 
21-én tartott üléséről

A folyó év március 21-én tartott bizottsági gyűlés-
ről Zoltán Csaba számol be, aki a bizottság képviselője 

az EKT ülésein. Megköszönte Dácz Tibor gazdasági 
előadótanácsos és Baka-Bálint Imola Éva főszámvevő 
szakszerű munkáját, majd felsorolta azokat a kérdése-
ket, illetve javaslatokat, amelyekkel a bizottság előző 
esti munkaülésén foglalkoztak. 

– 24/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság 2013. március 21-én tartott üléséről szóló 
beszámolót.

VII/19. számú tárgysorozati pont: Beszámoló a 
Nyugdíjintézet Vezetőtanácsának 2013. március 
21-i üléséről

A Nyugdíjintézet Vezetőtanácsának 2013. március 
21-i üléséről Dácz Tibor gazdasági előadótanácsos 
számol be. Javasolja, hogy a Nyugdíjintézet költségve-
tésében határozzák meg azt az elkülönített keretet, 
amiből egyházi célokra kölcsönözni lehet. 

Elekes Botond kéri, hogy azokat az anyagokat, 
amelyeket időhiány miatt lehetetlen előre elküldeni, 
az adott gyűlések után az illetékesek juttassák el az 
EKT tagjainak

– 25/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT egyhangúlag elfogadta a Nyugdíjintézet Vezető-
tanácsának 2013. március 21-én tartott üléséről szóló 
beszámolót.

VII/20. számú tárgysorozati pont: A Magyar Uni-
tárius Egyház 2012. évi központi zárszámadásá-
nak elfogadása

Egyházunk tavalyi központi zárszámadását Dácz 
Tibor gazdasági előadótanácsos előzetesen elküldte 
az EKT tagjainak.

– 26/2013. (2013. III. 22.) számú határozat a 
Magyar Unitárius Egyház 2013. évi központi költ-
ségvetésének elfogadásáról: Az EKT 1 (egy) tartóz-
kodással elfogadta a Magyar Unitárius Egyház 2012. 
évi központi zárszámadását, amelynek összbevétele 
8 348 273 lej, összkiadása 8 350 229 lej. Az elfogadott 
zárszámadás az ülés jegyzőkönyvének mellékletét ké-
pezi.

VII/21. számú tárgysorozati pont: Határozat a lel-
készek pénzügyviteli kötelesség-teljesítése tár-
gyában

Dácz Tibor gazdasági előadótanácsos ismertette a 
tervezet célját és lényeges tartalmi elemeit, valamint 
az EKT Elnöksége által javasolt kiegészítéseket. 

Török István megkérdezte, hogy a szabályzat érvé-
nyes-e minden egyházi alkalmazottra?

Simó Sándor szerint ez a szabályzat hasznos lesz, 
de még sok mindent bele kell foglalni. Ugyanakkor ja-
vasolja, hogy a szabályzatot lelkészi értekezleteken is 
vitassuk meg.

Elekes Botond felhívja a figyelmet arra, hogy ez a 
szabályzat csak a pénzügyi mulasztásokkal foglalko-
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zik, ezért ki kell dolgozni a másfajta ügyviteli mulasz-
tásokra vonatkozó szabályzatokat is.

Csete Árpád megállapítja, hogy a világi tisztségvi-
selőkkel a jogokban osztozunk, azonban a kötelessé-
gek terén a lelkész hordozza a terhek nagy részét.

Demeter Sándor Loránd az Szervezeti és Működési 
Szabályzatot idézi, ami szerint a pénzt nem a lelkész 
kezeli. Ennek ellenére, bármilyen pénzügyviteli mu-
lasztás történik az egyházközségben, egyedül a lel-
kész felelős ezért.

– 27/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 16 (tizenhat) támogató szavazattal, 5 (öt) ellen-
szavazat és 2 (két) tartózkodás mellett az alábbi hatá-
rozatot hozza a lelkészek pénzügyviteli kötelesség-
teljesítése tárgyában. 

Az Egyházi Képviselő Tanács határozata a lel-
készek pénzügyviteli kötelesség-teljesítése tár-
gyában

(I.) – Jelen határozat a lelkészek alapvető pénzügy-
viteli kötelesség-teljesítését kívánja elősegíteni, illetve 
a mulasztások esetén alkalmazandó büntetéseket 
szabályozza.

(II.) – A lelkészek hivatali pénzügyviteli kötelessé-
geit és teendőit a hatályos egyházi jogszabályok és 
rendelkezések határozzák meg. Ezen alapvető köte-
lességek és teendők jegyzéke: 

1. Az egyházközség évenkénti zárszámadásának 
és költségvetésének határidőre történő előkészítésé-
ről való gondoskodás, majd a keblitanács által elfoga-
dott zárszámadás és költségvetés határidős benyúj-
tása az illetékes egyházköri és főhatósági hivatalok-
hoz.

2. Az egyházközségek alkalmazottainak fizetésé-
vel kapcsolatos önrész (saját fizetésalap és járulékok) 
határidős befizetése a Főhatósági Hivatalba.

3. Az egyetemes egyházfenntartási és iskolaalap-
ba, valamint az egyházkör-fenntartási alapba történő 
befizetési kötelezettségek határidős teljesítése.

4. Az egyetemes egyházi kiadványok terjesztésé-
ből származó bevételek határidős eljuttatása az illeté-
kes egyházi hivatalokhoz.

5. A felettes egyházi hatóságok, ellenőrző és kor-
mányzó szervek, valamint a Főhatósági Hivatal pénz-
ügyi ellenőre meghagyásainak maradéktalan és ha-
táridős teljesítése. 

6. Mindennemű pénzügyviteli okirat, bizonylat és 
más irat rendeltetésszerű és biztonságos tárolása, be-
leértve a tulajdonjogi iratokat is. 

7. Az egyházközség értéktárgyainak leltári nyil-
vántartása és biztonságos tárolása. 

8. A kötelezőként előírt pénzügyviteli nyilvántar-
tások vezetése (naplófőkönyv, banki napló, pénztár-
napló, számla- és nyugtatömbök, kifizetési pénztárbi-
zonylatok, a fizetésekkel és juttatásokkal kapcsolatos 

iratok, leltárnapló, aranykönyv, építési-javítási nyil-
vántartás és minden más kötelező nyilvántartás).

9. A lelkészi hivatal által bevételezett készpénz ma-
radéktalan átadása a pénztárnoknak, illetve az egy-
házközség könyvelőjének.

(III.) – Pénzügyviteli kötelesség-teljesítési szabály-
talanságok és mulasztások esetén a lelkész írásbeli 
figyelmeztetést és felszólítást kap, amely meghatá-
rozza az utólagos teljesítési, jóvátételi vagy hiánypót-
lási tennivalókat, valamint azok határidejét. Ezek tel-
jesítésének elmulasztása fokozatos büntetési formák-
kal jár:  

1. A lelkészi fizetés nettó értéke 5%-ának egyszeri 
megvonása, ugyanakkor újabb határidő meghatáro-
zása a meghagyások utólagos teljesítésére.

2. A III. (1) szerinti utólagos teljesítés elmulasztása-
kor a lelkészi fizetés nettó értéke 15%-ának megvoná-
sa a mulasztás fennállásáig.

3. Amennyiben a mulasztás megállapításától szá-
mított 61. napon a mulasztás továbbra is fennáll, a 
lelkész ellen hivatalból fegyelmi vagy közigazgatási 
eljárás indítandó az illetékes egyházi bíróságnál. 

(IV.) – Az Egyházi Képviselő Tanács felhatalmazza 
a Főhatósági Hivatal gazdasági ügyosztályának veze-
tőjét a III. fejezetben foglaltak végrehajtására.

(V.) – A Főhatósági Hivatal gazdasági ügyosztályá-
nak intézkedéseivel szemben az Egyházi Képviselő 
Tanács Elnökségéhez lehet fellebbezni a közléstől szá-
mított 8 napon belül.

VII/22. számú tárgysorozati pont: Az Alsó felső-
szentmihályi Unitárius Egyházközség kérése föld-
terület bérbeadására, napelempark létesítése cél-
jából

Dácz Tibor gazdasági előadótanácsos ismertette a 
kérés lényeges tudnivalóit. 

Kolumbán Gábor képviselő felhívja a figyelmet a 
hasonló tárgyú szerződéskötésekre, amelyekre foko-
zottan kell figyelni. Veszélyes kilátásnak tartja azt, 
hogy a kormány által biztosított környezetvédelmi 
alapú kedvezmények esetleges visszavonása nyo-
mán az erre alapozó cégek fizetésképtelenné válhat-
nak. 

– 28/2013. (2013. III. 22.) számú határozat: Az 
EKT 1 (egy) tartózkodással elfogadta az Alsófelső-
szentmihályi Unitárius Egyházközség kérését 17,10 
hektár földterület 25 (huszonöt) évre történő bérbe-
adására vonatkozóan egy napelemparkot létesítő 
cégnek (PFV Energia Kft.). 

VIII. számú tárgykör: Beadványok, interpellá-
ciók, különfélék 

Csáka József főgondnok felajánlja a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságnak az egyházi központ hét évvel 
ezelőtti pénzügyi átvilágításának a jelentését, hogy 
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az abban foglalt meghagyásokat tanulmányozhassa. 
Ugyanakkor felajánlja a Nyugdíjintézet auditálási je-
lentését is.

Asztalos Klára kéri, hogy a különböző rendezvé-
nyek megszervezésekor az illetékesek kölcsönösen ve-
gyék figyelembe az EKT által elfogadott eseménynap-
tárt, és lehetőleg ne szervezzünk rá az előre leszöge-
zett rendezvényekre. 

Bálint Benczédi Ferenc püspök megköszönte a je-
lenlétet és Istentől áldott húsvétot kívánt mindenki-
nek.

A jegyzőkönyvben foglaltak hiteléül:

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

Nagy László 
főjegyző s. k.

Vónya László s. k., Demeter Sándor Loránd s. k., 
dr. Barabássy Sándor s. k. 
jegyzőkönyv-hitelesítők

Határozat a Magyar Unitárius Egyház 
Egyházi Képviselő Tanácsa tagjainak 

helyettesítési rendszeréről 
(Az Egyházi Képviselő Tanács általi elfogadás és hatályba léptetés időpontja: 2013. március 22.)

Tisztség, illetve tagsági minőség 
megnevezése

A tagság elnyerésének 
jogalapja és betöltésének 

időtartama

A helyettesítésre jogosult képviselő megbízatási 
módja, illetve részvételi minősége

főtisztségviselők: püspök, fő-
gondnokok, főjegyző, köz ügy-
igazgató, püspöki helynök 

főtisztségviselővé választá-
suk nyomán hivatalból, 6 
évre* 

– a főtisztségviselők esetében nincs helyette-
sítési lehetőség

esperesek esperessé választásuk nyo-
mán hivatalból, 4 évre

– az esperes akadályoztatása esetén:  hivatal-
ból az egyházköri jegyző, szavazati joggal

az Egyház felsőfokú és közoktatá-
si tanintézeteinek 1–1 képviselője

a képviselt tanintézet veze-
tőségének megbízásából, 
általa meghatározott ideig

– a képviselő akadályoztatása esetén: a képvi-
selt tanintézet vezetősége által kijelölt alkal-
mi képviselő, szavazati joggal

az egyháztársadalmi szervezetek 
1–1 képviselője

a képviselt szervezet veze-
tőségének megbízásából, 
általa meghatározott ideig

– a képviselő akadályoztatása esetén: a képvi-
selt szervezet vezetősége által kijelölt alkalmi 
képviselő, szavazati joggal

az egyházkörök 1–1 választott vi-
lági képviselője, valamint a Főta-
nács által választott 9 képviselő

képviselővé választásuk-
kal, 6 évre – nincs helyettesítési lehetőség

a főhatósági szintű állandó szakbi-
zottságok 1–1 képviselője (tanács-
kozási jogú részvétellel)

– a képviselt szakbizottság 
megbízásából, általa megha-
tározott ideig

– a képviselő akadályoztatása esetén: a képvi-
selt szakbizottság tisztségviselői által kijelölt 
alkalmi képviselő, tanácskozási jogú részvétellel

* Megjegyzés: Az egyházkerület püspöki helynökének és főgondnokának jelenlegi megbízatása kivételesen két 
évre szól (2012–2014).
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