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A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ
ZSINATÁNAK, FÕTANÁCSÁNAK ÉS EGYHÁZI

KÉPVISELÕ TANÁCSÁNAK FONTOS HATÁROZATAI
A 2005-ÖS ESZTENDÕBEN

A 2005. február 5-én, Budapesten, a Bartók
Béla Egyházközség templomában, Budapes-
ten tartott Egyházi Fõtanácson és Zsinaton
két fontos határozat született:

5. Elnök-fõgondnok elõterjesztette az
Egyházi Képviselõ Tanács döntését a
Miskolci Egyházközség létrehozására
vonatkozóan. Ezt a határozati javasla-
tot 2004. november 13-án fogadta el az
Egyházi Képviselõ Tanács 22 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1
ellenszavazattal. Ez alkalommal az
Alaptörvény 133.§ 2c. pontja alapján a
fenti határozatot a Fõtanács jóváhagy-
ta 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, 1 ellenszavazattal.
8. Mikó István fõgondnok-elnök beje-
lentette a következõ napirendi pontot,
és kérte a Fõtanács átalakulását Zsi-

nattá. Az átalakulást a Fõtanács egy-
hangúlag elfogadta.
9. Fõgondnok-elnök felkérte a Zsina-
tot, hogy szavazzon a módosított Alap-
törvény elfogadásáról. A Zsinat 31 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfo-
gadta a módosított Alaptörvényt.

A 2005. március 5-én, majd annak folytatá-
saként az április 2-án, Budapesten, a Bartók
Béla Egyházközség templomában összeült
Zsinat a beszámolókkal és a tisztújítással, va-
lamint ez utóbbival kapcsolatban felmerült
kérdésekben hozott döntéseket.

2. A március 5-én kezdõdött Zsinat
jegyzõkönyvét a Zsinat hitelesnek fo-
gadta el 25 igen szavazattal, 2 tartóz-
kodás mellett, 18 ellenében a beadott
és már leírt kiegészítésekkel.
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3. A Zsinat nyílt szavazással úgy hatá-
rozott, hogy Dr. Zoltán Zoltán tanácsos
legyen a Zsinat levezetõ elnöke. (23
igen, 12 nem és 10 tartózkodás)
5. A Zsinat által választandó 6 világi
tisztségre Elekes Botond, Dr. Kiss Ba-
lázs, Lõrinczy Zsolt, Pálffy László, Dr.
Szabó Melánia és Dr. Ürmössy Gyön-
gyi tagokat választotta a Zsinat.
6. A fõgondnoki tisztségre Elekes Bo-
tond és Kálnoki Kis Sándor maradt je-
löltnek. Elekes Botond 30, Kálnoki Kis
Sándor 20 szavazatot kapott.
A Magyarországi Unitárius Egyház fõ-
gondnoka a következõ 6 évre Elekes
Botond. A fõszámvevõi tisztséget Sze-
keres Piroska nyerte el Tim Katalin
elõtt 30-21 arányban.
8. A püspök és fõgondnokhelyettes
megválasztásánál a következõ ered-
mény született: Rázmány Csaba 30,
Kászoni József 22 szavazatot kapott.
A fõgondnokhelyettesi tisztségre
Pálffy László 27, Kálnoki Kis Sándor
24 szavazatot kapott.
A szavazatok tükrében a Magyaror-
szági Unitárius Egyház püspöke a kö-
vetkezõ 6 éves ciklusra: Rázmány Csa-
ba lelkész.
A fõgondnokhelyettes ugyanerre a
ciklusra Pálffy László tanácsos.
11. A Zsinat megválasztotta a fõjegy-
zõt, a gazdasági bizottság 3, az
elsõfokú fegyelmi bíróság 6 (3 lelkész,
3 világi) és a másodfokú fegyelmi bíró
7 (4 lelkész, 3 világi) tagját.
A szavazatok eredményeképpen a fõ-
jegyzõi tisztséget Balázsi László nyer-
te el Kászoni Józseffel szemben 27-25
arányban.
A gazdasági bizottság tagjai lettek Ge-
rendás Jánosné 27, Szalontainé
Kisgyörgy Zsuzsa 27 és Schmidt Gá-
bor 21 szavazattal.
Az elsõfokú fegyelmi bíróság tagjai:
Nyitrai Levente 36, Szász Adrienne
32, Léta Sándor 26 (lelkészek), Ger-
gely Felicián 25, Kálnoki Kis Sándor
24 és Demján Sándor 23 (világiak) sza-
vazattal.
A másodfokú fegyelmi bíróság tagjai:
Kiss Mihály 31, Kászoni József 29, Ba-
lázsi László 26, Máté Ernõ 25 (lelké-
szek), Kelemen Attila 38, Bandi And-
rás 29 és Muszka Ibolya (világiak)
szavazattal.

12. A Zsinat döntött a püspök- és lel-
készszentelõ Zsinat idõpontjáról.
Eszerint május 22-én lesz Rázmány
Csaba püspök és az újonnan válasz-
tott egyházi tisztségviselõk beiktatá-
sa, valamint Máté Ernõ lelkész fel-
szentelése.

A 2005. május 22-én, Budapesten, a Nagy
Ignác utcai templomban tartott Zsinat a püs-
pökbeiktatást és a lelkészszentelést hagyta
jóvá.

3. A Zsinat 31 igen szavazattal, 7 tar-
tózkodással, ellenszavazat nélkül
megerõsítette a 2005. március 5-én, és
2005. április 2-án lezajlott 2. Zsinaton
elfogadott, a tisztújításra vonatkozó
eredményeket, és jóváhagyta
Rázmány Csaba püspök, Elekes Bo-
tond fõgondnok, Balázsi László fõjegy-
zõ és Pálffy László fõgondnokhelyettes
ünnepélyes beiktatását.
4. A Zsinat jóváhagyta Máté Ernõ lel-
kész felszentelési indítványát 1 tartóz-
kodás mellett 39 igen szavazattal, el-
lenszavazat nélkül.

A 2005. június 25-én, Budapesten, az Alkot-
mány utca, 12. szám alatti Heltai Gáspár Köny-
vesboltban tartott évi elsõ Egyházi Képviselõ
Tanács az alábbi fontos döntéseket hozta:

1. Az Egyházi Képviselõ Tanács egy-
hangú döntéssel legitimnek mondta ki
magát. Továbbá a Zoltán Csaba bírósá-
gi keresete által érintett három vá-
lasztott tisztségviselõ ( fõgondnok,
fõgondnokhelyettes, fõszámvevõ )
jelen ülésen való részvételét és mun-
káját legitimnek tekinti.
4. Az Egyházi Képviselõ Tanács 23
igen, 1 fõ tartózkodás mellett, 1 ellen-
szavazattal elfogadta a Magyarországi
Unitárius Egyház 2005. évi költségve-
tését.
5. Az Egyházi Képviselõ Tanács 21
igen, 3 tartózkodás mellett, 1 ellensza-
vazattal Sándor Gy. Mátyás fegyelmi
ügyében a püspök és fõgondnok által
indítványozott felülvizsgálati eljárás
mellett dönt: Sándor Gy. Mátyás fe-
gyelmi ügyét a Magyarországi Unitá-
rius Egyház Alaptörvényében foglal-
tak szerint az Egyházi Fõtanács elé
terjeszti.
6. Az Egyházi Képviselõ Tanács egy-
hangúlag megszavazta, hogy Az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztártól
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és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól
be kell kérni az egyház összes munka-
vállalójára vonatkozóan az általuk
nyilvántartott adatokat és kimutatá-
sokat.
7. Az Egyházi Képviselõ Tanács egy-
hangúlag határozott 1,2 millió Ft-os
támogatás megítélésérõl a Hódmezõ-
vásárhelyi Egyházközség részére
templomjavítási munkálatok megva-
lósításához. (500 ezer Ft-ra már a
2004. évben történt kötelezettségvál-
lalás, tehát csak a hiányzó 700 ezer
Ft-ról kellett döntést hozni.)
8. Az Egyházi Képviselõ Tanács 23
igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett megszavazta, hogy a püspök és a
fõgondnok az Erdélyi Unitárius Egy-
ház vezetõivel 2005. július 16-án, a
Kolozsváron sorra kerülõ megbeszélé-
seken képviselje a Magyarországi
Unitárius Egyházat, különös tekintet-
tel a következõ két elv figyelembevéte-
lével: 1. A Magyar Köztársaság terüle-
tén kizárólag a Magyarországi
Unitárius Egyház bevonásával, vele
közös szervezésben lehet bárminemû
unitárius egyházi rendezvényt meg-
tartani. 2. Az esztendõ második felé-
ben sorra kerülõ találkozó csakis a
Magyarországi Unitárius Egyház tu-
lajdonát képezõ helyszínen valósulhat
meg.
9. Az Egyházi Képviselõ Tanács egy-
hangú szavazattal utasította a Ma-
gyarországi Unitárius Egyház Elnök-
ségét, hogy tegyen meg mindent a
debreceni viharkár 2005-ben történõ
elhárítása érdekében. Azután határo-
zott a Magyarországi Unitárius Egy-
ház 2005. évi költségvetése központi
tartalékából történõ 1 millió Ft-nak a
fenti célra való elkülönítésérõl.
11. Az Egyházi Képviselõ Tanács 2
igen, 3 nem szavazattal, 16 tar-
tózkodással elutasította a
füzesgyarmati lebontott papilak üres
telkének eladását. Felhatalmazza az
Elnökséget, hogy gyorsítsa meg a szó-
ban forgó telek hasznosítására vonat-
kozó koncepció kialakítását, és ebben
az ügyben tegyen javaslatot a legköze-
lebbi tanácsi ülésen.
12. Az Egyházi Képviselõ Tanács fel-
hatalmazta Léta Sándort egyhangú
szavazatával, hogy az egyházközsé-
gekhez bevezetendõ széles sávú

internetszolgáltatás érdekében kös-
sön szerzõdést a legmegfelelõbb
ajánlatot tevõ szolgáltatóval.

A 2005. október 8-án, Budapesten, a Nagy
Ignác utcai egyházközség tanácstermében
tartott második, rendes Egyházi Képviselõ
Tanács is fontos ügyekben hozott döntéseket:

3. Az Egyházi Képviselõ Tanács egy-
hangúlag elfogadta, hogy az Egyház a
központi költségvetés általános tarta-
lékkeretének a terhére (a szolnoki in-
gatlan értékesítésébõl befolyt összeg-
bõl) 2.484.514 Ft önrészt vállal a
kocsordi templom- és lakásfelújítás
teljes költségébõl. Felhatalmazta a fõ-
gondnokot, hogy amennyiben a mun-
kálatok még a 2005. évben elkészül-
nek, és a felújítást végzõ vállalkozó az
erre vonatkozó számlát benyújtja, és
az mind formailag, mind tartalmilag
szabályosan van kiállítva, akkor még
a 2005-ös évben a számlán megjelölt
végösszeget a vállalkozónak átutalja.
6. Az Egyházi Képviselõ Tanács egy-
hangú szavazással elfogadta, hogy az
erdélyi, Fehér-Nyikó menti árvízkáro-
sultak támogatására indított segély-
akció során eddig összegyûlt adomá-
nyokat az Egyház kiegészíti 4 millió
Ft-ra.
7. Az Egyházi Képviselõ Tanács egy-
hangúlag elfogadta, hogy a 4 millió fo-
rint szétosztását rábízza az id. Szom-
batfalvi József, székelykeresztúri
esperes által vezetett segélyezési bi-
zottságra. Továbbá egyhangúlag dönt
arról, hogy a segélyek elosztásánál az
általunk javasolt prioritásokat megfo-
galmazó bizottságot állít fel, melynek
tagjai: Elekes Botond, Szász Adrienne
és Nyitrai Levente.
8. Az Egyházi Képviselõ Tanács 22
szavazattal, 1 tartózkodás mellett el-
fogadta Lakatos Csilla kérését és en-
gedélyezte, hogy az Erdélyi Unitárius
Egyház 2005. november 26-i,
Csokfalván tartandó Zsinatán szentel-
jék fel.
9. Október 31-ig minden egyházköz-
ségnek saját folyószámlát kell nyitni
közcélú adományokat, befizetéseket,
egyházközségeknek járó
támogatásokat tilos más számlán ke-
zelni. Minden egyházközség be kell
küldje a saját ingatlanjaira vonatkozó
dokumentációt központi nyilvántartás
céljából.
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10. A közcélú befizetéseket tanúsító
igazolásokat csak a jogi személyiség-
gel rendelkezõ Magyarországi Unitá-
rius Egyház állíthatja ki. Ezt az igazo-
lást vagy a püspök és fõgondnok, vagy
az egyházközség részérõl kijelölt ille-
tékes személy(-ek) és a püspök vagy
fõgondnok kiadmányozhatja.
11. Az Egyházi Képviselõ tanács a
rendkívüli Egyházi Fõtanács idõpont-
ját december 3-ra tûzte ki, két fontos
napirenddel: a tavasszal elmaradt fe-
gyelmi bíróságok elnökeinek és elnök-
helyetteseinek megválasztása, vala-
mint Sándor Gy. Mátyás lelkész
fegyelmi ügyének megoldása.
13. Az Egyházi Képviselõ Tanács
11-10 arányban elutasította Dr. Beke
Ildikónak a kispoharas úrvacsoraosz-
tással kapcsolatos beadványát, arra
való hivatkozással, hogy az nem tarto-
zik az illetékességei közé. Egyébként
az erre vonatkozó kérdésekben az
Alaptörvény elõírásai az irányadóak.
14. A Fõgondnok szorgalmazza egy
médiabizottság létrehozását az Unitá-
rius Élet színvonalának emelése érde-
kében, valamint általában az írott és
elektronikus médiában való megfelelõ
megjelenésünk érdekében. Dr. Zoltán
Zoltán szóban bejelentette, hogy 2006.
január 1-jétõl megválik az Unitárius
Élet fõszerkesztõi tisztségétõl.

A 2005. december 3-ra, Budapestre, a Nagy
Ignác utcai egyházközség tanácstermébe
összehívott rendkívüli Egyházi Fõtanács a
már elõbb említett két fontos ügyben határo-
zott a Fõgondnok által elõterjesztett, az El-
nökség által is támogatott határozati javas-
latok megtárgyalása után:

7. „Az Egyházi Fõtanács az Alaptör-
vény 133.§ 2./h pontja alapján hatás-
körébe vonhat minden, az Egyházun-
kat érintõ kérdést, így jogosult az
Egyházi Alaptörvény értelmezésére is.
Az Egyházi Fõtanács, tekintettel arra,
hogy a Zsinat csak minden hatodik év-
ben köteles összeülni, az Alaptörvény
133.§ 2./e pontja alapján jogosult a Fe-
gyelmi Bíróság tagjait megválasztani,
illetve a korábban, a Zsinat által már
megválasztott Fegyelmi Bírósági ta-
gok közül elnököt és alelnököt válasz-
tani.” A rendkívüli Egyházi Fõtanács
egyhangúlag elfogadta ezt a határoza-
ti javaslatot.

8. A fentiek szellemében lezajlott a vá-
lasztás az elõírt szabályok szerint a kö-
vetkezõ eredménnyel: Az elsõfokú fe-
gyelmi bíróság elnöke Léta Sándor
lelkész, elnökhelyettese: Gergely Feli-
cián, világi tanácsos. A másodfokú fe-
gyelmi bíróság elnöke: Kászoni József
lelkész, elnökhelyettese: Kelemen At-
tila, világi tanácsos.
9. Sándor Gy. Mátyás lelkész fegyelmi
ügyében a rendkívüli Egyházi Fõta-
nács 4 tartózkodás mellett 33 igen sza-
vazattal a következõ határozatot hoz-
za: A rendkívüli Egyházi Fõtanács a
Magyarországi Unitárius Egyház
Alaptörvénye 218.§ c) pontja alapján
hatályon kívül helyezi az elsõfokú fe-
gyelmi bíróság Sándor Gy. Mátyás lel-
kész fellebbezését elutasító határoza-
tát és elrendeli az elsõfokú fegyelmi
eljárás során keletkezett valamennyi
irat felterjesztését és a másodfokú eljá-
rás lefolytatását az Alaptörvény 214.§
/3/ bekezdésére figyelemmel.

a) Fontos esemény ebben az esztendõben,
hogy az Erdélyi Unitárius Egyház és a Ma-
gyarországi Unitárius Egyház Elnökségei
megtartották elsõ közös ülésüket a budapes-
ti Püspöki Hivatalban.
Ezután évente két ilyen ülés lesz, egyik Bu-
dapesten, a másik Kolozsváron. A tervek
szerint minden évben lesz egy közös Egyhá-
zi Képviselõ Tanács is, egyik évben magyar-
országi, a másik évben erdélyi helyszínen.

b) A Magyarországi Unitárius Egyház-
nak a közeljövõben fontos feladata lesz, hogy
megállapodást kössön minden egyházközsé-
gével az általuk használt ingatlanok tárgyá-
ban.

c) Szintén a halaszthatatlan feladatok
közé tartozik a lelkészek és világi alkalma-
zottak kinevezésének/munkaszerzõdésének
mielõbbi egységesítése. Ennek keretében
kerülhet sor a lelkészek a Magyarországi
Unitárius Egyház központi költségvetésébõl
történõ javadalmazásának reformjára. Pl. új
szempontok szerint kidolgozott bértábla,
nyugdíjbiztosítás, nyugdíjpénztár stb. Ezek-
hez az elképzelésekhez elengedhetetlen a
precíz és tárgyilagos beszámoló az egyház-
községek teherbírásáról, a hívek hozzájáru-
lásáról a gyülekezetek fenntartásához,
egyéb bevételi forrásokról, az ingatlanok
(templomok, imaházak, lelkészi vagy saját
lakások) fenntartási költségeirõl stb.

Összeállította:
Balázsi László egyházi fõjegyzõ


