
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZAK TANÁCSKOZÓ ZSINATA 
(Egyetemes Zsinat) 

Alapszabály-módosításáról 
 
Nyugateurópa magyar reformátusságának a szervezetei: a Nyugat-Európai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálat  (NyEMRLSz)  és a Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói 
Szolgálat (HMPKLSz) alapszabálymódosítási javaslatot terjesztett be az Egyetemes Zsinat augusztus 
13.-14.-re Pápára összehívott idei rendes tanácskozására.  
 
E javaslat szerint, többek között: 
 

• «az Egyetemes Zsinat tisztségviselői csak olyan személyek lehetnek, akik saját  egyház-
testületük (egyházkerületek, országos- vagy egyébb elfogadott egyházi szervezetek) alkotó 
tagjai és annak felelős tisztségviselői. Az utóbbi tisztség megszűntével automatikusan 
megszűnik a Zsinatban betöltött tisztségük is». 

 
• Az alapszabálymódosítás az elfogadásával egyidejűleg lépjen hatályba. 

 
Indoklás 
Az Egyetemes Zsinat tisztségviselőit személy szerint 6 éves ciklusra választja a jelenlegi alapszabály 
szerint. Amennyiben e személy(ek) tisztsége már saját egyháztestükben lejárt (pl. püspök/zsinati 
elnökségi tag), további szolgálatuk fenntartása a Tanácskozó Zsinatban gondot okozhat. A Zsinatnak 
tagjainak egészét kell szolgálnia – az együttműködő egyháztestek érdekeit. A jelenlegi Alapszabály 
ferde és nemkívánatos helyzethez vezethet s ezt  kivánják az Alapszabálymodosító javaslatot benyújtó 
alapitó tagok a jövőben megakadályozni.    
 
Tudnivalók 
A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata 1991-ben alakult Debrecenben azzal a céllal, 
hogy egyesítse az egész világon élő magyar reformátusokat. Fontos munkát végzett és végez a magyar 
reformátusok országközi együttműködésének kiépítésében. Különösen fontos szerep hárul a Zsinatra a 
jövendőben is, amikor a nemzetközileg összeszövődő társadalom határokat átívelő közösségbe egyesít 
valamennyiünket.  
 
Magyar reformátusok jelen vannak a Kárpátmedence minden országában ill. azon túl is és a világ 
szinte minden országában. A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata nagy körültekintéssel 
megalkotott szervezet, amely egyházjogilag  a magyar református egyházalkotmányra, ill. a különböző 
országok egyházalkotmányára épült. Eképpen a Tanácskozó Zsinat a magyar reformátussság 
egészének a szellemi kincse az egész világon. E fontos szerepet egyetlen más – sem egyházi, sem 
világi - szervezet nem töltheti be.  
 
Ezért  valamennyiünk kötelessége az Egyetemes Zsinat fenntartása, erősítése és tovább fejlesztése.  
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