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A Biblia Szövetség 2012. május 5-én tartotta éves
közgyûlését Budapesten, a Nagyvárad téri református
templomban.

A lelki program címe Krisztus és megváltott népe
volt, ezen belül a hívõ nép múltjáról Alföldy-Boruss
Dezsõ, jelenérõl Sípos Aba Álmos, jövõjérõl Cs. Nagy
János beszélt.

A Szövetség fõtitkára, dr. Sípos Ete Álmos a BSZ
jövõbeni feladatait, útirányát erõsítette meg Merre
tart a Biblia Szövetség? címû fõtitkári beszámolójában
(lásd: folyóirat vezércikk!). Felhívta a hallgatók figyel-
mét arra, hogy az elsõ gyülekezetekéhez hasonló
problémával küzdünk, amikor leragadunk a hitélet
alapjainál, anélkül, hogy azon az épület, a felépítmény
is elkészülhetne. „De fundamentumot mindig az épü-
let kedvéért vetünk” – hívta fel a figyelmet a fõtitkár,
majd kifejezésre juttatta, hogy a BSZ határozott célja
„a Krisztusról való érettebb beszéd közvetítése”, ami
segítheti a hitben elindultakat arra, hogy olyan érett
hívõ életet élhessenek, amit Isten elgondolt felõlük. A
beszámoló elfogadását élénk vita elõzte meg.

A közgyûlés feladata volt az elõzõ év gazdálkodási
eredményeinek és programjainak ismertetése a
Szövetség tagjai elõtt, amit a belsõ ellenõr (Pintér
Elemér) és a titkár (dr. Mikolicz Gyula) beszámolója
teljesített, míg a Felügyelõ bizottság elnöke (Móréh
Tamás) a gazdálkodás jog- és Alapszabályszerû-
ségérõl számolt be. A beszámolókat – hasonlóan az
éves költségvetést is – a BSZ tagok vita nélkül
fogadták el.

A közgyûlés az ötévente esedékes tisztújítást is
programjába vette, így került sor – több hónapos
jelölési eljárás után – a BSZ Tanács, a Felügyelõ és
Fegyelmi bizottság tagjainak megválasztására.

A választással a Tanács tagja lett Alföldy-Boruss
Dezsõ, Cs. Nagy János, dr. Makrai Tibor, Margit 
István, dr. Mikolicz Gyula, Molnár Sándor, dr. Pauk
János, Pintér Elemér, dr. Sípos Ete Álmos, Sípos Ete
Zoltán, Szabó László, Varga Róbert, dr. Viczián Miklós,
Weber István és Zila Péter; póttag: Ágoston Géza, Kéri
Tamás és Nyírõ Ottó. A tanácstagok dr. Makrai Tibort
elnöknek, dr. Viczián Miklóst alelnöknek, dr. Sípos Ete
Álmost fõtitkárnak és dr. Mikolicz Gyulát titkárnak,

Fegyelmi bizottsági elnöknek Zila Pétert, belsõ elle-
nõrnek Pintér Elemért választották meg.

A bizottságok tagjairól is döntött a közgyûlés. A
Felügyelõ bizottság elnöke Móréh Tamás, tagja
Székessyné Varga Judit és Nyírõ Anna, póttagja Tóth
Melinda, a Fegyelmi bizottság tagja dr. Földesi András
és Kiss László, póttagja Pap Lászlóné és dr. Varga
Katalin lett.

A közgyûlést dr. Makrai Tibor BSz elnök és Sípos
Ajtony Levente Jelölõ és választási bizottsági elnök
vezette, a templom orgonáján Alföldy-Boruss Csilla
hangszeres kísérettel szolgált. A Jelölõ és választási
bizottság tagjai (Foitné Éva, Latinovits Ágota, Leveleki
László és Tamás Balázs) mellett számos, mintegy
huszonöt személy lelkes és pontos munkája segítette
a közgyûlést, így minden szép rendben, Isten di-
csõségére történhetett.
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1) VÉGZETT MUNKA

I./ Általános áttekintés
A Biblia Szövetségnek tagjai hazánk, a környezõ országok

magyarok lakta és egyéb államok területérõl szervezõdtek. A
Biblia Szövetség tevékenységének jelentõs részét teszi ki a
körzetekben is munkálkodó tagok saját program-terv alapján
végzett munkája, ami összhangban van és segíti a központi
cél megvalósítását. Jelen beszámoló a körzeti tevékenységet
nem tartalmazza. 

A központi szervezeti munkát a 15+3 fõs Tanács (ezen belül
a képviseleti joggal rendelkezõ négy fõs vezetõség), két állandó
bizottság önkéntes munkával, valamint öt személy fõállásban
(három teljes, kettõ pedig rész munkaidõben) és mintegy 350
személy önkéntes munkával végzi. Rendezvényeink jellemzõ-
je a keresztyén szellemiség erkölcsiség és magatartásforma,
valamint az evangéliumi örömhír képviselete, tanítása.

Több magyar és nemzetközi szervezettel voltunk szoros
munka és információs kapcsolatban, de más szervezetnek a
Biblia Szövetség nem tagja.

a./ A Biblia Szövetség Tanácsa háromszor ülésezett 2011-
ben. A tanácskozásról rövid beszámoló tájékoztatta a tagokat
a Biblia és Gyülekezet címû folyóiratban.

b./ A Felügyelõ bizottság 2012. április 10-én vizsgálta a
2011. év gazdálkodását.

c./ A Biblia Szövetségnek 2011. jan. 1-jén 884, december
31-én 884 fõ magánszemély tagja volt. A tavalyi évben 22
személlyel bõvült a tagok száma, 21 tagunk meghalt, kilépés-
sel 1 tag tagsági jogviszonya szûnt meg 2011-ben. 

d./ A Biblia Szövetség körzetei fontos hátterét adják a
célok megvalósításának. A körzetek aktivitása változó, a
távolság vagy az idõs kor sokszor nehezíti a kapcsolattartást.

II./ A BSZ munkálkodásának részletes ismertetése
A BSZ 2011-ben 108 központi szervezésû rendezvényt
tervezett, ebbõl elmaradt a júniusi tanácsülés. Megszervez-
tük és megrendeztük:
– fiataloknak egyhetes programmal (táborozás): 10-13 éves

fiúk-lányoknak kézmûves és túra tábort Vanyarc község-
ben; 13 év feletti fiúknak kerékpáros környezetismereti
(kerkafalvai központi táborhellyel), lányoknak kerékpáros
tábort a Beregben, kenus tábort a 16-30 éves korosztálynak
a Lajtán és a Dunán, összesen mintegy 70 személynek,

– fiataloknak több, rövid idõtartamú, pl. egynapos rendez-
vényt szerveztünk: tavaszi, õszi és szilveszteri programot
16 év felettieknek, amikor játékos, felszabadult légkörben
egyszerre 35-50 személy volt péceli székházunkban,

– továbbképzõ tanfolyamot tartottunk fiatalok között tevékeny-
kedõ önkénteseinknek augusztusban Pécelen 30 résztvevõvel,

– állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körülmé-
nyek között élõ 6-12 éves lányoknak (16 személy) egy
hetes táborozást, költségtérítési igény nélkül rendeztünk,

– 30+ elnevezéssel egyedülálló fiúknak-lányoknak két talál-
kozót szerveztünk 80-80 fõvel Pécelre, ahol az ismerkedés,

barátkozás mellett egymás elfogadása, Isten tervének felis-
merése volt a tanítás,

– bentlakásos szakkonferenciákat (5-5 napos idõtartammal)
pedagógusoknak Szarvason, orvosoknak Zirc-Szépalmán,
teológusoknak Pécelen mintegy 85 résztvevõvel. Ezek
közül ki kell emelnünk a nyári teológiai konferenciát, a
résztvevõ lelkipásztorok egyházilag elismert kreditet
szerezhettek,

– keresztyén etikai témákkal foglalkozó ötnapos bentlakásos
konferenciát mintegy 200 résztvevõvel Pécelre, Zirc-Szép-
almára, Berekfürdõre szerveztünk,

– nõk számára január–május hónapokban egy-egy szom-
baton, Budapesten, nõket érintõ programmal egész napos
konferenciát, alkalmanként 75-100 résztvevõvel tar-
tottunk, 

– házaspároknak kapcsolatépítõ, probléma megoldást segítõ
programokkal ötnapos bentlakásos konferenciát 36 részt-
vevõvel a Hotel Szépalmába szerveztünk, 

– bibliaiskolai oktatásban – hat tanár és egy adminisztrátor
tevékenységével – 61 alkalmon, több mint 440 hallgató
részesült a következõ, háromféle oktatási forma szerint:
Pécelen háromnapos, bentlakásos módon négy oktatási
rész került megtartásra; kihelyezett bibliaiskolai alkalma-
kon, gyülekezetek szervezésében Tiszakeszin egy alap-
képzési, Cegléden egy alapképzési és két szakképzési,
Debrecenben öt alapképzési, Tatabányán, Miskolcon és
Békés megyében hat-hat alapképzési, Mátészalkán két
alapképzési rész oktatása történt meg; Budapesten tíz alka-
lommal, három évfolyamban 175 hallgatót tanítottunk,

– júniusban és szeptemberben Pécelen családi napot szervez-
tünk lelki, szabadidõs és ismerkedõ programmal 120 illet-
ve 320 résztvevõvel,

– egynapos, régiókhoz köthetõ konferenciát szerveztünk
lelki programmal Budapesten és Miskolcon kétszer, Deb-
recenben, Nyíregyházán, Mátészalkán és Nagybecskere-
ken (Szerbia) összesen több mint kétezer résztvevõvel,

– Biblia és Gyülekezet címû folyóiratot jelentettünk meg
négyszer, 1500-1500 példányban, amit elõfizetõknek és
árus példányként terjesztettünk bel- és külföldön, 

– éves programot bemutató kiadvánnyal jelentkeztünk több,
mint 1550 példányban, 

– 1995-tõl rendszeresen szervezett Fontos kérdések címû
sorozatunkat, ami társadalmi, etikai, teológiai jellegû
kérdésekkel foglalkozik, kilenc elõadással bõvítettük
2011-ben.

– A nemzetközi Biblia Szövetség Svájcban megrendezett
konferenciáján nyolc személy képviselte a Magyar Biblia
Szövetséget. 
Az önkéntes munkatársak létszáma, akik a központi

programok szervezésében, rendezésében felügyelõként,
elõadóként vagy akár takarítóként is részt vett, eléri a 350
fõt, az önkéntes munkával eltöltött idõ meghaladta az
ötezer órát.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A BIBLIA SZÖVETSÉG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL
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2) MÉRLEG ÉS EREDMÉNYLEVEZETÉS (EZER FT-BAN)
MÉRLEG (elõzõ év) (tárgyév)
A. Befektetett eszközök: 79.330,- 75.523,-
I. Immateriális javak: 0,- 0,- 
II. Tárgyi eszközök: 79.330,- 75.523,-
III. Befektetett pü-i eszközök: 0,- 0,-
B. Forgóeszközök: 135.911,- 132.711,-
I. készletek: 0, 0,-
II. követelések: 170,- 0,-
III. értékpapírok: 0,- 0,-
IV. pénzeszközök: 135.741,- 132.711,-
C. Aktív idõbeli elhatárolások: 194,-
Eszközök (aktívák) összesen: 215.241,- 208.428,-
D. Saját tõke: 214.676,- 207.609,-
I. induló tõke: 0,- 0,-
IV: eredménytartalék 227.193,- 214.675,-
V. lekötött tartalék: 0,- 0,-
VI. Tárgyévi eredm. közh. tev.-bõl: -13.072,- -7.490,-
VII. Tárgyévi eredm. vállalk. tev.-bõl: 555,- 424,-
E. Céltartalék: 0,- 0,-
F. Kötelezettségek: 565,- 630,-
I. Hátra sorolt kötelezettségek: 
II. Rövid lejáratú kötelezettségek: 565,- 630,-
G. Passzív idõbeli elhatárolás 189,-
Források (passzívák) összesen: 215.241,- 208.428,-

EREDMÉNYKIMUTATÁS (Elõzõ év) (Tárgyév) 
A. Összes közh. tev. bevétele (I.+II.) 42.589 18.122
I. Pénzügyileg rendezett bevéltelek 42.530
1. Közh. célú mûködésre kapott tám. 8.623 7.683
a) alapítótól (kh. adomány) 8.053 0
b) központi költségvetéstõl 0 430
c) helyi önkormányzattól 0 0
d) társadalombiztosítótól 0 0
e) egyéb 570 7.253
f) továbbutalási céllal kapott 0 0
2. Pályázati úton elnyert támogatás 1.554 500
3. Közh. tev.-bõl szárm. bevétel 8.892 9.525
4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
5. Egyéb bevétel 23.461 414
II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 59
B. Vállalkozási tev. bevétele (1. + 2.) 667 653
1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 667 653
2. Egyéb, cél szerinti tev. bevétele 0 0
C. Tényleges pénzbev. (A./I. + B./2.) 43.256 18.775
D. Közhasznú tevékenység költségei 55.456 40.386
1. Anyagjellegû ráfordítások 17.786 20.976
2. Személyi jellegû ráfordítások 13.111 14.760
3. Értékcsökkenési leírás 4.735 4.116
4. Egyéb ráfordítások 19.824 534
E. Vállalkozási tevékenység költségei 112 229
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei 112
2. Anyagjellegû ráfordítások 229
F. Összes költség (D+E): 55.568 40.615
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -205 15.752
1. Közh. tev. tárgyévi pü.-i eredménye -205 15.752
2. Vállalkozási tev. tárgyévi pü.-i eredm. 0 0
H. Tárgyévi rendkívüli eredmény 0 -978

1. Közhasznú tev. rendkívüli eredm. -978
2. Vállalkozási tevékenység rendkívüli eredménye
I. Adózás elõtti eredmény (B-E) 555 424
J. Fizetendõ társasági adó 0 0
K. Tárgyévi eredmény -12.517 -7.066
1. Közhasznú tevékenység eredménye -13.072 -7.490
2. Vállalkozási tev. tárgyévi eredménye 555 424

3) GAZDÁLKODÁST RÉSZLETEZÕ JELENTÉS

A Szövetség kiadásai közhasznú céljai megvalósítását szol-
gálták.
– 2011-ben a szervezet egyrészt tagjainak és szimpati-

zánsainak adományából, hagyatékából, másrészt az NCA
pályázaton nyert, valamint az Országos Bibliaiskola
Alapítványtól kapott támogatásból, illetve az Szja 1%-a
felajánlásából fedezte anyagi kiadásait. 

– 2010-ben a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályáza-
tunkra 1.000.000,- forintot ítélt meg, ebbõl 2011-ben
700.600 Ft-ot használtunk fel az április havi munkabérek-
hez, bérszámfejtési és könyvelési díjakhoz, közmû költsé-
gekhez és számítógépes program kézikönyvéhez. A 2010.
évi pályázattal elszámoltunk, azt a pályázatkezelõ lezárta. 

– A 2011-es NCA pályázatunkra 500 ezer Ft támogatást ítélt
meg a pályázat kiírója, amit bibliaiskolai oktatási helyszín
bérleti díjára, bérszámfejtési és könyvelési díjra, 3 db ágy
és ágybetét vásárlására, egy db számítógép telepítésére és
székházunk vezeték nélküli internet hálózatának kiépíté-
sére használtunk fel. A támogatás elszámolását benyújtot-
tuk, annak elbírálása folyamatban van.

– 2010-ben 1%-os SZJA felajánlásból 570 ezer Ft-ot kapott
szervezetünk, amit gépjármûvek javítására és oktatási
tevékenység megbízási szerzõdésének kiegyenlítésére
fordítottunk.

– 2011-ben az SZJA 1%-ának felajánlásából 430 ezer Ft
érkezett, ennek felhasználását a következõ év jelentése tar-
talmazza majd. A Biblia Szövetség köszöni a felajánlott
személyi jövedelemadót!

– Az Országos Bibliaiskola Alapítvány oktatási anyagok
átadásával és pénzeszközzel támogatta a szervezetet, 
90 ezer Ft támogatást az állami gondozott lányok étkezte-
tésére fordítottuk.

– Vállalkozási tevékenységbõl 653 ezer Ft bevétele volt a
Szövetségnek. A vállalkozási tevékenység ráfordítása 229
ezer, így a realizált nyereség 424 ezer Ft. A bevétel ingat-
lan és telefon bérbeadásából származik, amit a szervezet
nem osztott fel, célja megvalósítására használta. A vál-
lalkozási tevékenység bevétele az összes bevételhez viszo-
nyítva 3.6 %, ez megfelel a közhasznúsági besorolásnak,
ami legfeljebb 10 %-os értéket enged meg. 

– Költségvetési támogatást (az szja 1%-nak felajánlásából
átutalt összegen kívül) a Biblia Szövetség nem kapott,
központi költségvetési szervtõl, állami elkülönített pénz-
alaptól, helyi és kisebbségi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától, illetve mindezek szervétõl
támogatásban nem részesült.

– Az Ébredés Alapítvány könyvkiadási tevékenységét
700.000,- Ft-tal, a Nagybecskereki Református Gyüleke-
zetet 80.000 Ft-tal támogattuk. Adománnyal támogattuk a
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vanyarci evangélikus és a kerkafalvai református gyüle-
kezetet összesen 198 ezer forinttal, ahol a gyülekezetek a
gyermektábor és fiú kerékpáros tábor számára biztosították
a gyülekezeti termet, illetve szálláshelyet. 

– Az egyesület önkéntes munkát végzõ vezetõ és egyéb tiszt-
ségviselõi, munkatársai, tagjai tiszteletdíjban nem része-
sültek. A tisztségviselõk közül munkadíjat munkavállalói
minõségében a titkár kapott. A BSZ 2011-ben összesen
bruttó 10.764 ezer Ft-ot fizetett ki munkabérként az öt
munkavállalónak; a titkári munkabér bruttó 4.479.270,- Ft
volt. A munkavállalók havi bontásban ételutalványt kap-
tak; üdülési csekkben, mint természetbeni juttatásban
részesültek. 

– A vagyonfelhasználás részletezése (ezer Ft-ban): a BSZ
munkabérre 10.764; bérjárulékra 3.078; béren kívüli jut-
tatásra 918; megbízási szerzõdés szerinti teljesítésre 2.822;
más szervezet támogatására 978; igazgatásra 1.759; biz-
tosításra 411; közüzemi díjra 1.354; gépjármû üzemelte-

tésre 1.857; egyéb gépek üzemeltetés-javítás-karban-
tartására 449; épület karbantartás-javításra 645; rendez-
vényre, konferenciára 10.705; kiadványra: 219; nagy
értékû tárgyi eszközre 211; kis értékû tárgyi eszközre 303;
bankköltségre 184; szakfordítás – lektorálásra 973; egyéb
kiadásra 35 ezer forintot fordított. Árfolyamveszteségként
elkönyveltünk 1.148 ezer forintot. 

– A BSZ-nek december 31-én 1.069 ezer Ft kötelezettsége és
194 ezer Ft követelése volt.

– A vagyon 2011. év utolsó napján 208.234 ezer Ft volt,
ebbõl a tárgyi eszközök értéke 75.523 ezer Ft, a pénzesz-
közök értéke 132.711 ezer Ft. Az értékcsökkenési leírás
értéke a 2011. évre 4.116 ezer Ft.
A BSZ cél szerinti tevékenységei közül a közhasznúakat

részesítette elõnyben, tevékenysége – reménységünk szerint –
több ezer ember életére volt jelentõs mértékben áldó hatással. 

Soli Deo Gloria!
Dr. Mikolicz Gyula titkár
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*
AA BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg TTaannááccssaa ((22000077--22001122.. kköözzöötttt))

Dr. Makrai Tibor – elnök,
Dr. Viczián Miklós – alelnök,

Dr. Sípos Ete Álmos – fõtitkár,
Dr. Mikolicz Gyula – titkár,

Zila Péter – tanácstag, a Fegyelmi bizottság elnöke,
Pintér Elemér – tanácstag, belsõ ellenõr,

Alföldy-Boruss Dezsõ – tanácstag,
Kéri Tamás – tanácstag,

Margit István – tanácstag,
Molnár Sándor – tanácstag,

Dr. Nagy Péter Mihály – tanácstag,
Sípos Ete Zoltán – tanácstag,

Szabó István – tanácstag,
Varga Róbert – tanácstag,
Weber István – tanácstag,

Ágoston Géza – tanácsi póttag,
Dr. Pauk János – tanácsi póttag,
Szabó László – tanácsi póttag.

*
FFeellüüggyyeellõõ bbiizzoottttssáágg ((22000077--22001122.. kköözzöötttt))

Móréh Tamás – elnök,
Székessyné Varga Judit – bizottsági tag,

Nyírõ Anna – bizottsági tag,
Klenóczky Sándorné – bizottsági póttag.

*
FFeeggyyeellmmii bbiizzoottttssáágg ((22000077--22001122.. kköözzöötttt))

Zila Péter – elnök,
Dr. Földesi András – bizottsági tag,

Kiss László – bizottsági tag,
Bércesné Szalóky Éva – bizottsági póttag,

Dr. Varga Katalin – bizottsági póttag.
*

A Biblia Szövetség közgyûlése köszönetét fejezte ki a 2007-2012.
években volt tanácsi és bizottsági tagok (póttagok) lelkiismeretes,

hûséges munkájukért, szolgálatukért!

PECZNYÍK PÁL
DÉL KERESZTJE

Dél keresztje fenn az égen
már kezdettõl hirdeti:

elsõ ember bûnre csábul,
ezért meg kell menteni!
A bûn azonban halálos,
bûnös halált érdemel,
de a halálos büntetést
érte ki szenvedi el?

Itt a földön nincs oly ember,
aki ezt megteheti,

hiszen a bûn õt magát is
maga alá temeti!

És akkor az örök rendbõl
Isten Fia állt elõ!

Õ volt egyetlen bûntelen,
bûnösökkel jót tevõ!

Száguldott a drága idõ
– évszázadok, ezredek –,
legsötétebb földi éjben

fényt vártak a nemzetek!
Égi kereszt földi mása
megjelent a Golgotán,
ott ment végbe az ítélet

Isten bûntelen Fián!
Golgotán rég nincs már kereszt,

ám az égen fent ragyog;
hirdeti: van bûnbocsánat,

jertek bûnbánó rabok!
Siessetek: ma még nyitva

a kegyelem ajtaja,
Ki értetek halálba ment:

az Úr Jézus vár haza.

(Elhangzott a költõ elõadásában a közgyûlésen.)
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DDRR.. MMAAKKRRAAII TTIIBBOORR – TANÁCSTAG, ELNÖK

1962-ben született Nyírbátorban.
1987-ben végzett a Debreceni Or-
vostudományi Egyetem Általános
Orvosi karán. Jelenleg a Mátészalkai
Területi Kórházban dolgozik bel-
gyógyász-gasztroenterológus szak-
orvosként osztályvezetõ fõorvosi beosztásban. Nõs,
felesége is orvos, 5 gyermekük van. 
Hívõ nagymamája kisgyermekként indította el a hit
útján, egyetemi évei alatt döntött tudatosan Jézus
Krisztus mellett. Az egyik helyi református gyü-
lekezet fõgondnoka, ott rétegalkalmak (házaspári
kör, bibliakör) szervezése, gyülekezeti hírlevél
szerkesztése is feladata. A környezõ gyülekeze-
tekben alkalmanként igei szolgálatokra, elõadások
tartására is megkérik. A Biblia Szövetségnek
alapító tagja. 1992-ben a BSz tanácsának póttagja,
1997-tõl rendes tagja, 2002-tõl a BSz alelnöke,
2007-tõl a BSZ elnöke, emellett körzetfelelõsként is
szolgál.

DDRR.. VVIICCZZIIÁÁNN MMIIKKLLÓÓSS – TANÁCSTAG,
ALELNÖK

1944-ben született. Villamosmér-
nök, a mûszaki tudományok doktora.
Felesége Dr. Erdélyi Judit, két fia:
Gergely (1971), Zsolt (1974). Az
analitikai mûszerekkel foglalkozó
kisvállalat (Lambda-Med Kft.) ügyvezetõje. 13 éves
kora óta Istentõl kegyelmet kapott emberként él a
Mennyei Atya házánál. 1976 óta a Bp.-Pasaréti Ref.
Egyházközség presbitere, a Magyar Református
Presbiteri Szövetség elnökségi tagja, a Presbiter c. lap
szerkesztõbizottsági tagja, a Biblia Szövetség
Tanácsában az elmúlt két ciklusban (elõbb pót, majd)
rendes tagságot töltött be, 2007-tõl a szervezet alel-
nöke. Szolgálati területe a BSz-ben: Keresztyén
pedagógus konferencia szervezése, alkalmi igei szol-
gálatok tartása, cikkek írása.

DDRR.. SSÍÍPPOOSS EETTEE ÁÁLLMMOOSS – TANÁCSTAG,
FÕTITKÁR

1937-ben született Budapesten.
Iskoláit Kisújszálláson és Sárospa-
takon végezte, majd a Budapesti
Református Teológiai Akadémia hall-
gatója lett, ahol 1960-ban szerzett
lelkészi oklevelet. Bátaszéken, Monoron Tápiószelén
és Budapest–Nagyvárad téren volt lelkipásztor.
Jelenleg nyugdíjas. 
A Biblia Szövetségnek megalakulása óta titkára majd
fõtitkára, emellett számos közegyházi tisztséget tölt be. 

Felesége és tizenegy gyermeke van, akik közül négy
fia szintén ref. lelkipásztor, és egyik leánya férjével
együtt a közelmúltig Ecuadorban misszionáriusként
dolgozott. 
2007-ben a hollandiai Utrecht egyetemén misszioló-
giai területen szerzett doktori (Ph. D.) fokozatot. 

DDRR.. MMIIKKOOLLIICCZZ GGYYUULLAA– TANÁCSTAG,
TITKÁR

1954-ben született, családos, öt
gyermek édesapja, közülük három
felsõfokú tanulmányait végzi, a két
kisebb pedig középiskolás. Felesége,
Szabó Klára (Virág), idegen nyelvi
munkaterületen dolgozik. 1995-tõl Pécelen, a Biblia
Szövetség székházának egyik szolgálati lakásában
élnek, a helyi református gyülekezethez tartoznak.
1978-ban gépészmérnöki, 2005-ben pedig jogi
végzettséget szerzett. Több mint egy évtizedig ipari
hõellátás-tervezés munkakörben dolgozott, jelenleg a
Biblia Szövetség fõállású munkatársa, titkára. Tizen-
négy éves korában lett nyilvánvalóvá számára Isten
kegyelme, a szolgálati területre egyetemista évei alatt
fogadták maguk közé a testvérek, amikor is országos
ifjúsági munkában dolgozhatott. A Biblia Szövetség-
nek egyik alapítója; Tanácsának kezdetektõl, a vezetõ-
ségnek 1991-tõl tagja.

ZZIILLAA PPÉÉTTEERR – TANÁCSTAG, 
A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1959-ben született. Református lel-
kész. A Budapest–Nagyvárad téri
Református gyülekezet lelkésze. Fe-
lesége augusztusig gyülekezetük al-
kalmazásában áll, majd óvónõként
dolgozik. Két fiuk és egy lányuk van. Idõsebbik fiuk
házas, a másik egyetemista, kislányuk középiskolás.
16 évesen tért meg, s hamarosan beállították a gyer-
mek és ifjúsági szolgálatba. A BSZ-nek alapító tagja. A
Szövetség Tanácsának 1992-tõl pót-, majd 1997-tõl
rendes tagja. 
Szolgálati területei még: az OBA Kuratóriumának
elnöke, a BSz Fegyelmi Bizottságának elnöke, amely
mellett még a berekfürdõi lelkigondozói heteket is
szervezi. 

PPIINNTTÉÉRR EELLEEMMÉÉRR – TANÁCSTAG, 
BELSÕ ELLENÕR

1946-ban született Noszvajon. Gép-
ipari technikusi végzettséget szerzett
Miskolcon, majd elvégezte levelezõ
tagozaton a Debreceni Teológiai
Akadémia három éves kurzusát.  

AA BBSSZZ TTAANNÁÁCCSSÁÁNNAAKK TTAAGGJJAAII ÉÉSS PPÓÓTTTTAAGGJJAAII
AA JJEELLEENNLLEEGGII,, 22001122--22001177.. KKÖÖZZÖÖTTTTII CCIIKKLLUUSSBBAANN
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Technikusként dolgozott hosszú éveken át, 16 évig
Noszvaj község polgármestere volt. Jelenleg nyugdí-
jas. Nõs, öt felnõtt gyermekük és három unokájuk van.
19 évesen mentette meg a Jézus Krisztusban megje-
lent Isten szeretete.  
Lelki szolgálatait a Noszvaji Református Gyülekezet-
ben, Egerben, vagy meghívásra az ország több hely-
ségében végzi. A Biblia Szövetségnek alakulásától
tagja. Elõször körzetfelelõsként, majd a Pénzügyi
bizottság elnökeként, az utóbbi tíz évben tanácstag-
ként, és 2007 óta belsõ ellenõrként szolgált. 

AALLFFÖÖLLDDYY--BBOORRUUSSSS DDEEZZSSÕÕ – TANÁCSTAG

1948-ban született hívõ református
családban. Felnõttkorban döntötte el,
hogy az Úr Jézus követõjeként kíván
élni.
Református lelkész-tanár. Teológiai
tanulmányait 1972-ben végezte el
Budapesten, ezt követõen 1997-ig vidéki lelkészként
szolgált, majd a Kispest–Wekerle-telepi református
gyülekezet lelkipásztora. Posztgraduális úton közép-
iskolai tanári diplomát szerzett vallástanár szakon. 
Nõs; felesége aktív gyógypedagógus. Öt gyermekük van.
A Biblia Szövetség alkotó tagja imádságban, lelkiekben;
elõadásokkal és teológiai munkával vesz részt abban.

CCSS.. NNAAGGYY JJÁÁNNOOSS – TANÁCSTAG

42 éves református lelkipásztor. A
Budakalászi Református Egyházban
szolgál. Feleségével négy gyermeket
nevelnek. 
Jézus Krisztust 20 évesen ismerte
meg, azóta él az õ követõjeként, a
hívõ élet minden küzdelmével és szépségével. Nincs
mivel ajánlkoznia, mert amiért õ is Krisztusnak lehet
hálás, azért Jézust illeti dicséret. 
Õt illeti dicséret, mert érte is meghalt és feltámadott,
az örömhírt neki is hirdettette, és Szentlelkével õt is
hitre buzdította. Megbocsátotta bûneit, egyházába
tagolta, és szolgálatba állította. Hitveséért is õt illeti
dicséret, aki testvére és segítõtársa lehet. Istentõl
várták és kapták gyermekeiket, de a nevelésükhöz
szükséges szeretet és bölcsességet is. 
Õ rendelte el, hogy követõinek élete az örömhír
továbbadását szolgálja, akár mozdonyvezetõként (ami
korábbi foglalkozása), akár lelkipásztorként. Nincs más
szándéka, mint az Úr bármely igaz követõjének, hogy a
róla szóló üdvösséges hír minél többeket elérjen, hitet
támasszon, és az új életek Jézus Krisztust dicsérjék.

MMAARRGGIITT IISSTTVVÁÁNN – TANÁCSTAG

1960. október 20-án született Bács-
feketehegyen (Szerbia). Az Újvidéki
Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának Magyar Tanszékén végzett.
Egy ideig fordítóként, majd könyv-
tárosként dolgozott, 2000-tõl a 

péceli székhelyû Ébredés Alapítvány fõállású mun-
katársa. 
26 évesen találta meg és vonzotta magához Isten
kegyelme. Azóta vele él és jár, neki igyekszik szolgál-
ni. Nõs, felesége szintén hitben jár, együtt nevelik
három huszonéves gyermeküket. 
A Biblia Szövetség Tanácsának tagja. Az Ébredés Ala-
pítvány titkára, a Biblia és Gyülekezet rovatvezetõje,
mindezek mellett az Északpesti Református Egyház-
megye és a Péceli Ref. Egyházközség gondnoka.

MMOOLLNNÁÁRR SSÁÁNNDDOORR – TANÁCSTAG

1956-ban született Nagybánhegyesen.
Megtérése 1976-ban történt. Jézus
Krisztus megismerése gyökeresen
megváltoztatta életét. A Budapesti
Református Teológia elvégzése után,
1982-ben a csabdi református gyüle-
kezetben kezdte lelkészi szolgálatát. Házasságot kötött
Tóth Annával, aki azóta is hûséges segítõtársa a
gyülekezeti szolgálatban. Isten két gyermekkel ajándé-
kozta meg õket. Jelenleg a biai gyülekezet lelkipásztora.
1999-ben középiskolai vallástanári képesítést szerzett a
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Karán. A Biblia Szövetségnek feleségével együtt alapító
tagja. Isten kegyelmébõl két tanéven át Pécelen, a
Bibliaiskola nappali tagozatán is taníthatott.  

DDRR.. PPAAUUKK JJÁÁNNOOSS – TANÁCSTAG

1951-ben Szolnokon született. Há-
rom felsõfokú végzettsége van
(üzemmérnök, biológia szakos tanár
és agrármérnök), az MTA doktora.
Tudományos tanácsadó beosztásban,
kutatóként dolgozik Szegeden. Tíz
éve részt vesz a doktorképzésben. 1976 óta nõs. Az Úr
kegyelmébõl egy fiú gyermekük és már egy unokájuk
is van. 1982 óta vallja magát megtért embernek. A
Szeged-Újszegedi Ref. Egyházközség gondnoka. A
BSZ keretein belül mûködõ Protestáns Teremtés-
kutató Kör (PTK) tudományos tanácsadója. A BSZ-nek
1993 óta tagja.

SSÍÍPPOOSS EETTEE ZZOOLLTTÁÁNN – TANÁCSTAG

1962-ben született. Teológiai tanul-
mányait a budapesti Teológiai Aka-
démián végezte. 1987-ben kötött
házasságot szeretett feleségével,
Bárdi Zsófiával. Házasságukat Isten
hat gyermekkel ajándékozta meg.
Elsõ szolgálati helye az Albertirsai Református
Egyházközségben volt. Jelenleg a Szeged-Újszegedi
Református gyülekezetben szolgál. A Csongrádi
Egyházmegyében missziói elõadóként tevékenykedik.
Immár három ciklusban lehetett a BSZ tanácsának
tagja. Szolgálata a Biblia és Gyülekezet címû folyóirat-
ban a hit és tudomány rovat vezetése, valamint
hitépítõ és tájékoztató cikkek írása.  
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SSZZAABBÓÓ LLÁÁSSZZLLÓÓ – TANÁCSTAG

1952-ben született, Pilisborosjenõn
él. Egy kft. ügyvezetõjeként a külke-
reskedelemben dolgozik. Nõs, felesé-
ge, Baksai Ildikó nyelvszakos tanár, 
5 gyermeket nevelnek. Az Úr 22 éve-
sen, egy csendeshéten hívta el. 
A BSZ-nek megalakulása óta tagja. Jelenleg az
Ébredés Alapítvány kuratóriumi elnökeként szolgál.
Az elõzõ ciklusban a BSZ Tanácsának póttagja volt.

VVAARRGGAA RRÓÓBBEERRTT – TANÁCSTAG

1953-ban született Esztergomban,
római katolikus családban. A Pasaréti
Református templomban jutott hitre
1978-ban. Felnõttként konfirmált, és
beiratkozott a budapesti Református
Teológiára. 1986-ban kezdte el szol-
gálatát a pasaréti gyülekezetben. Jelenleg a Nagykovácsi
Ref. Egyházközség lelkipásztora. Feleségével, Farsang
Klárával, aki tanítónõ, 3 leánygyermeket nevelnek.
Több igehirdetés sorozata, elõadása megjelent nyomta-
tásban is. Fontos területnek tartja a szolgálatok között a
lelkigondozást, Isten küld újra és újra olyan embereket,
akikkel beszélgethet. A Biblia Szövetségnek 1989-tõl
tagja, tanácstagnak most jelölték negyedszer.

WWEEBBEERR IISSTTVVÁÁNN – TANÁCSTAG

1961-ben született Ajkán. 1984-ben a
gyõri Mûszaki Fõiskolán, majd az ELTE
szociológia szakán diplomázott tanár-
ként. Egyéves bentlakásos nemzetközi
bibliaiskolát végzett Angliában, ahol
missziói szemléletû gyakorlati felkészí-
tést kapott. Jelenleg egy nemzetközi missziói szervezet
alapítványában végzi munkáját a gazdasági iroda veze-
tõjeként. 1998-ban vette feleségül Zsikai Marikát, akivel
együtt nevelik Krisztián nevû gyermeküket. 1991-ben
érte utol Isten kegyelme. Az Országos Bibliaiskola Alapít-
vány kurátoraként szolgál. A BSZ-en belül többféle kon-
ferencia szervezõje és elõadója. Több alkalommal pub-
likált a Biblia és Gyülekezet folyóiratban. A BSZ külföldi
kapcsolatainak ápolásához is segítséget nyújt. Újjászüle-
tésétõl fogva tagja a BSZ-nek, 2007-tõl tanácstag.

ÁÁGGOOSSTTOONN GGÉÉZZAA – TANÁCSI PÓTTAG

1952-ben Nagyrábén született.
Általános gépész üzemmérnöki képe-
sítést szerzett, majd késõbb elvégez-
te a teológiát is. 1978-ban házassá-
got kötött, felesége középiskolai
tanárnõ, nagycsaládos. Egyházi szol-
gálataiban elõbb presbiterként, majd gondnokként
szolgált a Monor-Kistemplomi Egyházközségben,
késõbb egyházmegyei tanácsosnak választották.
1991-ben felségével együtt belépett a BSZ-be.
2000-ben Pándra került, mint kisegítõ segédlelkész.
Azóta ott élnek és szolgálnak.  

KKÉÉRRII TTAAMMÁÁSS – TANÁCSI PÓTTAG

1962-ben született, 1975-ben döb-
bent rá elõször a Jézus Krisztusban
megjelent kegyelemre. 
Református lelkész a Bp.–Csepeli gyü-
lekezetben. Felesége gyógypedagógiai
tanár, hat gyermekük van. A BSZ-nek
alapító tagja. A szervezet alkalmain igei szolgálatokat is
végez. 2007-2012. között a BSZ tanácsának tagja.

NNYYÍÍRRÕÕ OOTTTTÓÓ – TANÁCSI PÓTTAG

1949. január 7-én az Ajka melletti
Tósok községben református-evan-
gélikus családba született. Alumí-
niumipari technikusi végzettségével 
– nyugdíjazásáig – szerkesztõ illetve
üzem technikusként az Ajkai Tim-
földgyár és Alumíniumkohó dolgozója volt. 1976-
ban kötött házasságot Kemendi Annával, Ajkán lak-
nak, két gyermekük született, Anita és Ottó, akik
szegedi egyetemi tanulmányaik után Budapesten
dolgoznak.
Hitre jutása 1986-ban történt, akkor már az Ajka–
Belvárosi ref. gyülekezet tagja, 1987-tõl presbitere,
majd 1990-tõl gondnoka.
1992-tõl tagja a Biblia Szövetségnek, segíti a vas-
zalai körzet munkáját, a bibliaiskola hallgatója,
felesége a BSZ Felügyelõ bizottságának tagja. 2012-
ben kérték fel a tanácstagsági tisztségre jelölés el-
fogadására.

MMÓÓRRÉÉHH TTAAMMÁÁSS – BIZOTTSÁGI ELNÖK

1954-ben született, nõs, öt gyer-
mek édesapja. Gépész üzemmér-
nökként dolgozik a General Electric
(Tungsram) újpesti gyárában. 
Gyermekkora óta az Újpest-belsõ-
városi Református Gyülekezetbe jár,

ott konfirmált, fiatalon hitre jutott. Presbiterként a
kántori szolgálatot látja el, valamint a gyülekezet
diakóniai gondnoka. A gyülekezetben kapta feleségét
is, akivel boldog házasságban élnek. Két gyermekük
aktív szolgáló a BSZ-ben.
A Biblia Szövetségnek alapítása óta tagja, 10 éve a
Felügyelõ bizottság elnöki tisztét tölti be. 

AA BBSSZZ FFEELLÜÜGGYYEELLÕÕ BBIIZZOOTTTTSSÁÁGGÁÁNNAAKK TTAAGGJJAAII ÉÉSS
PPÓÓTTTTAAGGJJAA AA 22001122--22001177.. KKÖÖZZÖÖTTTTII CCIIKKLLUUSSBBAANN
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NNYYÍÍRRÕÕ AANNNNAA – BIZOTTSÁGI TAG

1948-ban született Kemenessöm-
jénben. 1966-ban könyvelõi képesí-
tést kapott és nyugdíjazásáig (2005)
ebben a szakmában dolgozott.
1973 óta Ajkán él, Nyírõ Ottóval 1976-
ban kötöttek házasságot, két gyerme-
kük született. 1987-ben – férje megtérését követõen –
szívéig ért Isten szeretete. 1992 óta tagjai a BSZ-nek. Az
elõzõ három ciklusban a Felügyelõ bizottság pót- majd
rendes tagja volt. Férje a helyi ref. gyülekezet gondno-
ka. Ebben a munkájában is segítõtársa tud lenni. 

SSZZÉÉKKEESSSSYYNNÉÉ VVAARRGGAA JJUUDDIITT – BIZOTTSÁGI TAG

1956-ban született Egerben. Közgaz-
dász és okleveles könyvvizsgáló vég-
zettséget szerzett. Gazdasági vezetõi
beosztásban dolgozik. Özvegy. Az Úr a
férje halálán keresztül 1998-ban szólí-
totta meg. Akkor csatlakozott a Nagy-

várad téri gyülekezethez, ahol a magnószolgálatban és
egyéb alkalmi szolgálatokban vesz részt. 2001-tõl tagja a
Felügyelõ bizottságnak. 

TTÓÓTTHH MMEELLIINNDDAA – BIZOTTSÁGI PÓTTAG

1963-ban született, házas, 2 fiú édes-
anyja. Budapesten él. Végzettsége
szerint képesített könyvelõ, vállalati
tervezõ, statisztikus, kereskedõ, boltve-
zetõ. 20 éven át a kereskedelemben,
majd a banki szférában dolgozott.
A megfeszített munkatempóban nehezen találta az
egyensúlyt az otthoni és munkahelyi kihívások között,
amitõl egyre kiégettebbé vált az élete. Egy csendeshéten
találta meg Isten örömhíre. Új életet kapott Krisztusban.
5 éve háztartásbeliként otthon él. A Zuglói Refor-
mátus Gyülekezetben szolgál az egyházi nyilvántartá-
sok vezetésével és igés üdvözlõlapok készítésével. Az
otthonukban ad helyet hétközi bibliaóráknak. 
2011-ben lépett a Biblia Szövetség tagjai közé.

ZZIILLAA PPÉÉTTEERR ELNÖK

(életrajza a tanácstagok bemutatásánál olvasható)

DDRR.. FFÖÖLLDDEESSII AANNDDRRÁÁSS – BIZOTTSÁGI TAG

1967-ben született Dévaványán.
1996-ban kapott jogi diplomát a sze-
gedi egyetemen. Jelenleg a szegedi
polgármesteri hivatal személyzeti osz-
tályán jogászként dolgozik. Nõs, felesé-
gével négy kisfiút nevelnek. 1993-ban
hívta el az Úr az õ követésére végtelen kegyelmébõl és
szeretetébõl. 1996 óta a Szeged-Újszegedi Református
Egyházközség presbitereként szolgál.  
1000. tagként lépett be a BSZ-be. Az elõzõ három cik-
lusban a Fegyelmi bizottság pót- majd rendes tagja volt.  

KKIISSSS LLÁÁSSZZLLÓÓ – BIZOTTSÁGI TAG

1952-ben született. Református
lelkipásztor. Jelenleg a Budapest-
Pestlõrinc-Szemeretelepi Ref. Gyüle-
kezetben szolgál. 
Nõs, négy gyermek édesapja. 17 éves
korában hívta el Isten a szolgálatra. 
A bizottságnak tagja volt az elõzõ két ciklusban is.  

PPAAPP LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ – BIZOTTSÁGI PÓTTAG

1936-ban született Budapesten.
Gimnazista korában hívta el az Úr,
hogy megajándékozza õt kegyelmé-
vel. Tanulmányai után az egészség-
ügyben dolgozott. 1958-ban teoló-
giai tanulmányokba kezdett, amit az

elsõ év után abbahagyott. Feleségül ment Pap László
református lelkészhez. Majd a 80-as évek közepén
folytatta megkezdett tanulmányait, de férjével együtt
csodálattal és várakozással voltak, hogy megértsék az
Úr akaratát a tanulmányok elvégzésére vonatkozóan.
Már megkezdte a szolgálatot, amikor férje beteg lett,
és akkor a három gyülekezet feladatainak nagy része
rá hárult.
1999-ben elhunyt a férje, és két héten belül õt válasz-
tották meg a Pomáz-Budakalász-Csobánkai Társegy-
házközség lelkészének.
2006-tól nyugdíjas. Budapest XVIII. kerületében él. A
szemere-telepi gyülekezetben szolgál. Az Úré a dicsõ-
ség a megtapasztalt kegyelemért.

DDRR.. VVAARRGGAA KKAATTAALLIINN – 
BIZOTTSÁGI PÓTTAG

1963-ban született. Hajadon. Kilenc
éve neveli az örökbe fogadott
kisfiát, Zoltánt, aki most lesz 13
éves. 
Okleveles könyvtáros, magyar nyelv
és irodalom szakos középiskolai tanár (ELTE 1986)
végzettségû; Ph. D. irodalomtudomány-könyvtártu-
domány (2004) tudományos fokozat birtokosa. Az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigaz-
gatója, ezen kívül egyetemi docensként tanít
könyvtárosokat a Pécsi Tudományegyetemen és 
az Eötvös József Fõiskola budapesti kihelyezett
tagozatán. 
1985-ben tért meg, a BSZ-nek 1994-tõl tagja. Szolgá-
lóként többször vett részt nyári táborokban.

AA BBSSZZ FFEEGGYYEELLMMII BBIIZZOOTTTTSSÁÁGGÁÁNNAAKK TTAAGGJJAAII ÉÉSS 
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Regisztráció
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Szavazatszámlálás

A hangmérnök



11

A megválasztott tanácstagok elsõ ülése
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