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Tisztelt  Hallgatóim, 

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége idei találkozójára elvállaltam egy 
előadás megtartását,  amelynek ezt a címet adom: 

„A magyar protestáns gyülekezetek helyzete a nyugat-európai diaszpórában 2010-ben“  
 - a jelenlegi helyzetkép bemutatása, elemzése és kitekintés a jövő felé – 

Ahhoz, hogy ezt a dolgozatot elkészíthessem, szükségem volt egy felmérésre, s ezért küldtem szét a 
Szövetség minden taggyülekezetének egy kérdőívet, kérve a lelkipásztorokat ill. a gyülekezetek 
felelőseit, hogy szíveskedjenek elküldeni nekem idejében a gyülekezeteik időszerű adatait. 

Nos, a munka a tübingeni találkozó napjára elkészült és állítom, hogy e rövid előadásban nyugat-európai 
magyar gyülekezeteink jelenlegi helyzetét 80-90%-ban feldolgoztam. Azért nem egészen teljes a 
felmérés, mert a Szövetségnek nem minden magyar protestáns gyülekezet tagja  és így nem kaptam meg 
minden országból, minden gyülekezettől  a szükséges adatokat. Mégis örvendek ennek az összegező 
munkának, mert így nem csak saját használatra tekinthetjük át helyzetünket, hanem a minket támogatni 
kivánó Kárpát-medencei magyar egyházak is felhasználhatják  e tájékoztató adatok gyűjteményét – 
például, ha  egy lelkészt tudnak küldeni valamelyik itteni gyülekezetbe. 

 Kezembe került Szépfalusy István, volt bécsi evangélikus lelkipásztor egy könyve,  amelynek ezt a 
címet adta: „Lássátok, halljátok egymást“ – alcím : „Mai magyarok Ausztriában“. 
A mű 1979-ben, tehát jó 30 éve jelent meg, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában.  
Arról a magyar diaszpóráról ír a szerző, amely ott, Burgenlandban és Bécs környékén létezett jó húsz 
évvel az 1956-os forradalom után és amelytől a szerző főleg ezt akarja megtudni: Magyar-e még az 
ausztriai magyar és igényel-e lelkigondozást az anyanyelvén? 

Balla Bálint, ma a Szabadegyetem egyik tiszteletbeli elnöke, előszavában ezt írta a szerzőről és 
munkájáról (itt csak két mondatot idézek):  
„Az 1969 őszén(a szerző által) megindított vizsgálatban 709 ausztriai magyar család élete szerepel…A 
legkülönbözőbb alakulású sorsokkal kapcsolatban  igyekszik kipuhatolni, beszélgető társa, gyülekezeti 
híve, hol nevelkedett, mikor és mely okból jött el szülőföldjéről, miért éppen Ausztriában él, főleg pedig: 
hogyan?“ (5.old) 
„Különösen érdekes, amit a jelentős multú, bécsi magyar PROTESTÁNS gyülekezet  egykori életéről ír.  
A munka (így) a kivándorlás  és az emigrációs lét kis enciklopédiájává, majdani érdekeltek tanácsadó 
kátéjává terebélyesedik.“ (id. 6.old.) 

Bő  30 évvel később, mi, a mai nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra képviselői , valóban mi 
vagyunk a fent említett  „majdani érdekeltek“, akik most feltesszük a kérdést – nem csak Ausztriában, 
hanem egész Nyugat-Európában – mi változott azóta, hogy néz ki és mit igényel ma a nyugati magyar 
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protestáns diaszpóra? Hogyan élnek itt a diaszpórában, a szétszórtságban ma az egyházhoz ragaszkodó  
magyar protestánsok? 

Célom tehát ezzel az összegező, szerény dolgozattal éppen az, hogy magyar gyülekezeteink mai képét 
bemutassam. Ezt tehetem a Szövetség gyülekezeteinek ismeretében, de örülök annak is, hogy további 
(még) nem-taggyülekezetektől is kaptam adatokat - részben a honlapjukról, részben személyes 
beszélgetések alkalmával - amelyeket előadásomban, főleg az összegező táblázatokban, szintén 
felhasználok. 

Még egy rövid megjegyzés:  

2005-ben már készült egy összegező  “statisztika” a nyugati magyar protestáns gyülekezeteinkről (a 
Szövetségünk  titkárnője ezt akkor egy szép, áttekinthető táblázatba is foglalta ), s ezzel mentünk el 
2005-ben egy beszélgetésre a Magyarországi Református Egyház vezetőségéhez  a helyzetünk 
bemutatása és esetleges segítség kérése gondolatával.  Nos, 2005 óta is van némi változás magyar 
egyházi – konkréten protestáns - viszonylatban itt Nyugat-Európában, amelyre ebben az előadásban még 
részletesen kitérek, de már most bejelenthetem azt, hogy a Szövetség tagjainak száma nőtt, mert az 
elmult 5 évben belépett tagjaink közé a Mainzi Magyar Református Gyülekezet (Németország), a 
Belgiumi Magyar Protestáns Gyülekezet , a Norvégiai Magyar Protestáns Gyülekezet és az Ausztriai 
Magyar Evangélikus Gyülekezet. Azt sem titkolom el, hogy kilépett sorainkból idén tavasszal a Párizsi 
Magyar Református Gyülekezet. 

Azok kedvéért, akik a Szövetségünk hátterét kevésbé ismerik, hadd foglaljam össze még  az elmúlt 10 
esztendőről a következőket: 

2000-ig volt itt a nyugat-európai magyar diaszpórában két protestáns egyházi szervezet, amely a 
gyülekezetek  kérdéseivel foglalkozott. Az egyik református, a másik Evangélikus volt. 

A 20. század végén – főleg 1990-1999 között - egyre erősödött az óhaj mindkét részről, - hangsúlyozom: 
mindkét szervezet részéről - hogy alkossunk egy közös szervezetet, mert magyar gyülekezeteink itt 
Nyugat-Európában nem csak reformátusok, vagy csak evangélikusok, - erre nem lenne elég lelkipásztor, 
sem elég gyülekezeti tag - hanem “protestánsak” a szó igazi értelmében(reformátusok, evangélikusok, 
unitáriusok, szabad-egyháziak). Megszületett a döntés – közösen, 1999-ben, a két szervezet egy közös 
teológiai konferenciáján, amelyet akkoriban Kárpátalján tartottunk(!) – hogy megalakítjuk az eddigi két 
külön protestáns egyházi szervezet helyett  az egyesítő „Nyugat-Európai Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetségét“.  2000-ben meg is alakult Révkomáromban a “Szövetség”, ennek 
alapszabályát  kidolgozta egy bizottság és 2001-ben, a németországi Ludwigsburgban, azt elfogadták az 
ide csatlakozó nyugat-európai országos magyar protestáns egyházak ill. helyi magyar (önálló) 
gyülekezetek.  

Ott került sor az első vezetőség megválasztására is.  Kb. 5-6 magyar gyülekezet nem csatlakozott 
kezdetben hozzánk (vagy nem szereztek tudomást erről a lépésről, vagy nem kivántak tagok lenni). 

 A  magyar evangélikusok nyugati „Munkaközössége“( amely 1957-től létezett) meg is szüntette egy-két 
éven belül tevékenységét, de a „Nyugat-Európai Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz)“ 
nehány vezető tagja nem volt hajlandó erre. Egy-két vezető személy nem akart lemondani „hatalmáról“ 
és tovább éltette a NyEMRLSz-t. Így jelenleg a Szövetség mellett – amelynek 15 tagja van – 
párhuzamosan létezik a nyugat-europai magyar diaszpórában a “reformátusok” Lelkigondozó Szolgálata 
(ennek tagjait láthatjuk egy későbbi kimutatáson) is. Tudatában kell lennünk annak, hogy a mindkét 
szervezetben bejegyzett gyülekezetek tulajdonképpen a NYEMRLSz fennállását és a Szövetséggel 
szembeni negatív magatartását támogatják. Ezt a kettős tagságot én nem helyeseltem már kezdettől fogva 
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– nem mintha nem tisztelném mindenki felekezeti meggyőződését és hitét – de úgy gondolom, tisztázni 
kellene végre, hol állunk, hova tartozunk, ki képviseli a gyülekezeteinket a nyugat-európai diaszpórában? 
Ezzel azt a kérdést is eldöntenénk, ki a tárgyaló fele pl. a Magyarországi Református Egyháznak, vagy 
más egyházaknak, a nyugati egyházi szervezeteknek, ha azok segíteni kívánnak a nyugati magyar 
diaszpóra gondjain?! 

Igy állunk tehát – így “látjuk és halljuk magunkat és egymást” 2010-ben – és e bevezető rész után egy 
aktuális, mai helyzet-elemzésben felsorolom azt, hogy: 

1. - kik ma a Szövestégünk tagjai?   
2. - ezután egy  táblázatban bemutatom valamennyi  nyugat-európai magyar protestáns (vagy 

megnevezésében “református” illetve “evangélikus”) gyülekezetet a hovatartozása szerint 
(7 – 8. Old.) 

3. - egy következő táblázaton pedig láthatjuk részletesen a Szövetség taggyülekezeteinek időszerű 
adatait. (9-11. old.) 

4. - Végül készítettem egy olyan összegezést is, amely azt próbálja bemutatni, hogy hol van 
jelenleg fizetett magyar lelkészi állás, hol önkéntes (nem fizetett) a magyar gyülekezeti szolgálat 
és hol lenne szükség jelenleg – és a jövőbenis – magyar lelkészi utánpótlásra ill. beszolgáló 
lelkészre. 

Tájékoztatásul előrebocsátom azt, hogy ma mintegy 18-20 magyar lelkipásztor dolgozik a nyugat-
európai magyar diaszpórában – ide sorolom a nyugaton tartozkodó magyar ösztöndíjas teológusokat és 
lelkipásztorokat is – és azt is leszögezem, hogy a  mintegy  22-24 létező magyar szervezett 
gyülekezetben (ezalatt értek országos egyházat, szövetségben levő gyülekezeteket, lelkigondozó 
szolgálatokat) legalább 50 nyugati városban van ma magyar nyelven istentisztelet! 

A 10 éve létrehozott Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének tagjai  2010 
szeptemberében a következők: 

1. a Svédországi Magyar Egyház (14 gyülekezettel) – amely lelkigondozói munkájába 
beletartoznak, de nekünk külön is tagjaink:  

2. a Finnországi  Magyar Gyülekezet 
3. az Észtországi Magyar Gyülekezet 
4. a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 
5. az  Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 
6. az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 
7. a  Belgiumi Magyar Protestáns Gyülekezet 
8. a Norvégiai Magyar Protestáns Gyülekezet 

 
Németországból -  ahol 10 magyar protestáns gyülekezet létezik - önálló gyülekezetként tagunk: 

9. az Északnémetországi Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (Hannover) 
10. Észak-Rajna és Vesztfália Magyar Protestáns Gyülekezetei (Köln) 
11. a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet (Stuttgart) 
12. az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet 
13. a Müncheni Magyar Református Gyülekezet 
14. a Berlini Magyar Protestáns Gyülekezet 
15. a A Mainzi Magyar Protestáns Gyülekezet 
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Ez a tagjainkról készült lista már önmagáért beszél és igazolja azt, hogy a Szövetségnek döntő szerepe 
van ma a nyugat-európai magyar diaszpórában. Látjuk, hogy a mintegy 22 gyülekezet közül a többség 
ide kíván tartozni.  

Jogos a kérdés, hogy kik nem tagjai a Szövestégnek?  
 Itt megemlítem, hogy az Angliaia Magyar Református Gyülekezet – 1999-ben tett, saját kijelentése 
szerint – „sehova sem kiván csatlakozni“.  

A tíz éve alakult Szövetségbe kezdettől fogva nem kivánt belépni Hollandia és a Nürnbergi Magyar 
Református Gyülekezet, ők a NyEMRLSz tagjai maradtak. A még létező, mintegy 4-5 nyugat-európai 
magyar gyülekezet - tudtommal – vagy sehol nem tag, vagy még nem döntött a tagságról. 

Az első összegező statisztika ezután valamennyi nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetet – még a 
legkisebb közösségeket is – hovatartozás szerint mutatja be: (7 – 8. old.) 

Ezután az általános – de tájékozódás szempontjából igen fontos – nyugat-európai összkép után, 
elkészítettem protestáns gyülekezeteinkről azt a részletes statisztikát is, amely a Szövetség 
taggyülekezeteinek jelenlegi adatait teszi közzé ( és itt ismételten köszönetet mondok azoknak, akik a 
kérdőívemet kitöltötték és idejében visszaküldték nekem!). 

A taggyülejkezeteinkről készült kimutatás nyilván nem tud minden egyes, sajátos gyülekezeti kérdéssel 
foglalkozni. Több értékes adat – és az egyes gyülekezetek szempontjából nyilván jellemző és fontos adat 
- nem vehető be egy általános statisztikába! Igyekeztem viszont a gyülekezeteink szervezeti 
felépítésének bemutatására, anyagi és jogi helyzetének tisztázására, mert ezek a szempontok mindig igen 
fontosak egy lelkészi állás betöltésekor. Ezért készítettem és küldtem el - a következő táblázat számára - 
azt a 10 kérdést, amely – véleményem szerint – gyülekezeteink helyzetét és adatait jól tükrözik vissza: 

1. A gyülekezet magyar neve ( az illető befogadó ország nyelvére most itt nem fordítottam le) 
2. A gyülekezet alapítási éve 
3.  A lelkipásztor neve, aki jelenleg ott szolgál 
4.  A presbitérium taglétszáma 
5.  A gyülekezet tagjainak száma (néhány helyről csak hozzávetőleges adatot kaptam) 
6.  Istentiszteletek helye (a városok nevei) 
7.  Évi összes istentisztelet száma a gyülekezetben 
8.  Testvér-gyülekezeti kapcsolatok 
9.  A gyülekezet anyagi helyzete 
10.  A gyülekezet jogi helyzete 

 
Köszönetet mondok azokért a kiegészítő adatokért és megjegyzésekért is, amelyekkel egy-egy 
lelkipásztor, vagy gondnok leírta a feladatokat a gyülekezetben, vagy azokat a munkaterületeket (ífjusági 
munka, nőszövetség, idősek lelkigondozása ) tehát azt a sajátos munkát, ami egy-egy gyülekezet 
jellemzője  ill. amit elvárnak a lelkipásztortól. Ezek, ha nem is kerültek bele az itteni statisztikába, 
értékes adatok a gyülekezetről és felhasználhatók akkor, ha pl. egy új lelkész érdeklődik a gyülekezeti 
teendők felől, vagy ha egy támogató egyház arról érdeklődik, hogy milyen munkát végez a magyar 
lelkipásztor a gyülekezetben? (van-e elég szolgálata, feladata ahhoz, hogy fizetést kapjon ezért?) 

Az összegező statisztikát taggyülekezeteinkről  a II. táblázat tartalmazza:(9-11 old). 

Kiértékelés és záró gondolatok a gyülekezeteink jövőjéről: 

Ha a csatolt statisztikai adatokat figyelmebe vesszük, akkor ezekből összegezésként a következőket 
állapíthatjuk meg: 
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1. Mintegy 10.000 magyar protestáns él gyülekezeteink tagjaként a nyugat-európai diaszpórában. 
2.  A következő országokban vannak magyar protestáns gyülekezeteink: Ausztria, Svájc, 

Németország, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Anglia, Norvégia, Svédország, 
Finnország és Észtország. 

3. A legtöbb magyar – bejelentett – gyülekezeti tagunk Svédországban van (több mint 5.000 !), 
ezután Németország következik kb. 3.000 protestáns egyháztaggal 

4.  Nincs arról kimutatás, hogy hány protestáns magyar él Nyugat-Európában „integráltan“ – azaz 
valamelyik nem-magyar egyház gyülekezetében (szerintem jóval több, mint a hozzánk járó 
magyar protestánsok!) 

5.  Amíg a magyar protestáns híveket érdekli a magyar gyülekezeti élet és a magyar-nyelvű 
lelkigondozás itt a diaszpórában - s ezért maguk is vállalnak anyagi áldozatot - (hozzájárulnak a 
gyülekezetek fenntartásához),  addig lehet reményünk a meglevő magyar gyülekezetek tovább-
élésére. 

Gondjaink:  

1. Az anyagi támogatás a helyi – befogadó – egyházak, vagy az illető állam részéről a jövőben 
méginkább csökkenni fog. Az ő érdekük az, hogy „integrálódjanak“ a magyarok és ne kelljen 
külön fizetni a diaszpóra magyar gyülekezetek munkáját. 

2. Nincs a nyugat-európai magyar protestánsoknak egyetlen képviseleti szervük, ahova minden 
itteni magyar diaszpóra gyülekezet beletartozna (mint pl. egy püspökségbe vagy 
egyházmegyébe) és amely tárgyalófele lehetne valamennyi magyar gyülekezet képviselőjeként 
úgy a Kárpát-medence magyar történelmi egyházainak, mint a helyi egyházi szervek felé! 
Nyilvánvaló számomra, hogy mindenik magyar gyülekezet maga is tud (sőt olykor kell is) 
tárgyalásokat folytatni a jövője érdekében, de célszerű lenne egy összefogó egyházi szervezet a 
nyugat-európai  magyar protestánsok képviseletére (mint a magyar katolikus egyház esetében a 
nyugat-európai magyar katolikus misszió ill. püspökség). Ezt az egyesítő  protestáns egyházi 
szervet eddig nem sikerült létrehozni (sajnos, igaz a mondás erre vonatkozóan is: ahol két 
magyar találkozik, az három fele húz!). 

3. Kis-lélekszámú magyar protestáns gyülekezeteink elvesznek nehány éven belül, ha nem sikerül 
megoldani a rendszeres istentiszteleti alkalmak megtartását és ha nem lesz helyben lelkész, aki a 
lelkigondozást vállalja. 

Az utolsó kimutatást arról készítettem, hogy   

a)  hol van gyülekezeteinkben 2010-ben egy fizetett  magyar lelkészi állás,  
b)  hol „önkéntes és bérmentes“  ez a szolgálat (de létezik magyar állás),  
c)  hol végeznek ideiglenes szolgálatot magyar ösztöndíjasok,  
d)  hol tisztázatlan (betöltetlen) jelenleg egy magyar lelkészi állás és  
e)  hol lenne szükség a jövőben  olyan „beszolgáló lelkészekre“ , akiket a magyarországi történelmi 

egyházak (vagy akár egy Kárpát-medencei magyar egyház) küldene testvéri támogatásként, 
legalább ideiglenes kisegítő  szolgálatra? 
 

egyenkénti kiértékelés: 

a) Fizetett lelkipásztori állások a nyugat-európai diaszpórában: 
1. Svédország (csökkenő tendenciával) 
2. Ausztriai evangélikus és református gyülekezetek, Bécs, Felsőőr, Őrsziget (külön-külön) 
3. Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (2011 végéig biztosított) 

5



4. Németország: Hannover (3/4-es fizetéssel),  Nürnberg (1/2 fizetéssel) Köln (2011 aug.-ig) 
5. Anglia (a gyülekezet saját tőkéjéből és – hírek szerint - a baptista egyház támogatásából) 

b)  Fizetés nélküli magyar állások (esetleg segély - csak utidíjra, vagy irodai költségekre): 
1. Németország: Stuttgart, Ulm, Mainz, Frankfurt, Heidelberg 
2. Belgium és Luxemburg 

c) Ösztöndíjasok által „betöltött“ állások: 
1. Berlin (vele együtt Drezda és Lipcse) – olykor Mainz is – 
2. Genf és Lausanne (Svájc) magyar gyülekezetei 

d)  Jelenleg „tisztázatlan“ a lelkészi állás: 
1. A müncheni magyar ref. gyülekezetben 

e)  Szükség lenne „hétvégi“ vagy „praktikumot vállaló“ lelkész szolgálatára: 
Párzs, Oszló, Helsinki, Tallinn (esetleg München is) 
Hollandia nem szerepel itt sehol, mert számomra ismeretlen az ottani helyzet. 

 

 
Varga Pál lp. 
a Szövetség társelnöke 
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Protestáns gyülekezetek Nyugat-Európában

Ország neve Gyülekezet neve Istentisztelet
 helyszine
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Megjegyzés

Anglia Angliai Magyar Ref. Gyül. x

Bécs x

Linz x

Ausztriai Magyar 
Evang.Gyül x

Felsööri Ref.Gyül. x

Ausztriában önálló gyülekezet (a 
lelkész Magyarországrol jött át és 

lett az Ausztriai Ref. Egyház 
alkalmazottja

Belgium Belgiumi Magyar Prot 
Gyül. Brüssel x

Észt
ország x

Finn
ország x

Finnországban jelenleg 2 
gyülekezet van- Helsinkiben 2 
helyen van istentisztelet kölön    

szervezésben

Francia-
ország Párizsi Magyar Ref. Gyül. x

Hollandia Hollandiai Magyar Prot. 
Ker. Egyesület x

Luxemburg a Belgiumi Magyar Prot. 
Gyül.-hez tartozik x

Norvégia Oslói Magyar Protestáns 
Gyülekezet (Norvégia) x

Svájc Svájci Magyar Prot. 
Gyüleke-zetek Szövetsége

Zürich, 
Luzern, Biel, 
Bern, Basel, 
Baden, St-

Gallen

x

Ausztria

Ausztriai Magyar Ref. 
Gyül.
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Protestáns gyülekezetek Nyugat-Európában

Ország neve Gyülekezet neve Istentisztelet
 helyszine
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Megjegyzés

Svájc Genfi és Lausanne-i 
Magyar Gyül.

Genf, 
Lausanne x

Svéd
ország

ide tartozik Esztország, 
Finnország x

Èszak-Németorsz.Magyar 
Ref. Gyül.

Hannover 
Hamburg 

Braun-schweig
Hildesheim 
Göttingen

x x

Észak-Rajna és 
Vestfáliai

Magyar Gyül.

Köln 
Düsseldorf 

Aachen 
Bochum 
Bielefeld 
Münster 

Euskirchen 
Koblenz

x x

Berlini Prot. Gyül. Berlin x

Müncheni Ref. Gyül. München x x

Württembergi Prot. Gyül. Stuttgart 
Heilbronn x

Ulmi Prot. Gyül.
Ulm  

Dietenheim 
Heidenheim 

x

Frankfurti Magyar Ref. 
Gyül.

Frankfurt/
Main x

Heidelbergi Magyar Ref. 
Gyül. Heidelberg x

Mainzi Ref. Gyül. Mainz x

Nürnbergi Szent Márta 
Gyül. Nürnberg x

Német
ország 
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A gyülekezet 
magyar neve

Alapítási 
éve

Lelkipásztor 
(2010 öszén)

Presbi-
terek 
száma

Gyüleke-
zeti tagok 
száma

Istentisztelet 
helyek 
száma

Èvi 
összes 
istentisz-
telet 
száma

Kapcsolatok Anyagi helyzet Jogi státusz
Megjegyzés 
(ènekeskönyv, 
újság,…)

1.a
Ausztriai Magyar 
Ref. Lelkigond. 
Szolgálat

1957            
(1944)

Karvanszky, 
Monika 4 300 - 500    2        Bécs, 

Linz-Leonding 40 - 50

több: 
Felvidékröl, 
Erdélyböl, 
Magyarorsz.rol 
(évi 2-3 látog.)

lelkészi fizetés 
2010 
szeptembertöl + 
adomány a 
tagoktol

Ev. Kirche H.B. 
in Östereich, 
hivatalosan 
müködik

Magyarországi 
Ref. Ènekeskönyv 

1.b Ausztriai Magyar 
Evang.Gyülekezet

1956   
(2004)

Solymár, 
Mónika 5 230 3 - 5      Bécs, 

Graz, Mödling 35
Bp.-Deáktéri és 
Soproni ev. 
Gyülekezetek

1/2 állású fizetés 
az Austriai 
Ev.Egyháztól + 
adomány

Az Ausztriai Ev-
Egyház önálló 
jogi státussal 
rendelkekö 
gyülekezete

Magyarországi 
Evang. Ènekes-
könyv, 
Újság:"Másokért 
együtt" 

2.a Belgiumi Magyar 
Prot. Gyülekezet  1988 Dr. Remport, 

Péter 4 70 1          
Brüssel 12 nincs

2.b Luxemburgi Magyar 
Prot. Gyülekezet 2006 Dr. Remport, 

Péter 4 40 1 
Luxembourg 10 nincs

3

Svédországi Magyar 
Prot. Egyházi 

Közösség                
+               

Finnországi Gyül.              
+           Èsztországi 

Gyül. 

1957                  
+               

(része a 
svédor-
szági 

szolgálat-
nak)

Molnár-Veres-
Pál                 +          
Molnár-Veres-

Pál                    
+          Molnár-

Veres-Pál

82         
+               

1  -  1 
felügyel

ö

5460                
+                

(40-50)             
+                   

(20-25)

      12 helyen 
Svédország-

ban      +                    
1 - 1 Helsinki, 

Tallinn

141             
+                   
4             
+                     
4

nincs

 A Svéd egyház-
tol és államtol 
kap fizetést + a 
hivektöl                   
-----------------------  
támogatás a finn 
ev.egyháztol 
(útidijakra)

Önálló, elismert 
és Svéd-
országban 
hivatalosan 
bejegyzett 
felekezet             
----------------------        
?????    +              

"Dicsérjétek az 
Úrat"(ökum. 

Énekeskönyv 
Stuttgart),  

Folyóirat"Új kéve"

4

Oslói Magyar 
Protestáns 
Gyülekezet 
(Norvégia)

1951 Holby, Timea 3 23 család   1                                         
Oslo    2 - 3 nincs  Nincs jogi 

státusa
"Dicsérjétek az 
Urat"

Adatok a szövetség taggyülekezeteiről 2010-ben

A Belgiumi Prot. 
Egyesült Egyház 
Integrált 
gyülekezete 
(nincs lelkészi 
fizetés)                  
-önfennttartó-

Nincs jogi 
státusa

Magyarországi 
Ref. Ènekes-
könyv és Új ének
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A gyülekezet 
magyar neve

Alapítási 
éve

Lelkipásztor 
(2010 öszén)

Presbi-
terek 
száma

Gyüleke-
zeti tagok 
száma

Istentisztelet 
helyek 
száma

Èvi 
összes 
istentisz-
telet 
száma

Kapcsolatok Anyagi helyzet Jogi státusz
Megjegyzés 
(ènekeskönyv, 
újság,…)

Adatok a szövetség taggyülekezeteiről 2010-ben

5
Svájci Magyar Prot. 
Gyülekezetek 
Szövetsége

 1952 (1.)             
+                          

1980 (2.)   

Kókai, Csaba    
Beszolgál St. 
Gallenbe: 
Hieble, Erika

15 (a 
választ
mány)    
kb. 25

420

 5         
Zürich, 

Luzern, Biel, 
Basel, Bern, 
Baden,   St. 

Gallen

kb. 90 nincs

Támogatás 
Zürich Kanton 
ref. Egyházátol, 
Tagok 
adománya, van 
fizetés

elismert 
gyülekezet    - 
egyesületi 
státusa van

Magyar Ref. 
Ènekeskönyv,   "A 
levél"

1 Berlini Magyar Prot. 
Gyül. 1996

Fejér, Oliver 
ev. lp-
ösztöndijas

20-25

       1         
Berlin   

(Dreden, 
Leizig)

11
 önfenntartó 
(nincs lelk. 
fizetés)

nincs
Evang. Ènekesk. 
"Dicsérjétek az 
Urat"

2

Èszak Németországi 
Magyar Ref. 
Lelkigondozói 
Szolgálat

1945 Csákvári, 
Dániel 13 kb 500 / 

300 cim

     5    
Hannover, 
Braunsch-

weig, 
Hamburg, 
Göttingen, 
Hildesheim

kb. 60 Boncida,     
német gyül. által

EKD által fizetett 
3/4-es 
lelkipásztori állás

elismert 
gyülekezet  

Magyarországi 
Ref. 
Ènekeskönyv, 
folyóirat: Diaspora

3
Észak Rajna és 
Vesztfáliai Magyar 
Prot. Gyülekezet

1957 Gábry, Sándor 15 750

    8            
Köln, 

Aaachen, 
Bielefeld, …

70-80

nincs, de segély 
szállitm.küld 
erdélyi 
korháznak

Támogatás 2 
német 
tartományi 
Egyháztol, 
összesen 
13.500,-€

bejegyzett 
"e.V.", de 
egyházi jogi 
státusa nincs

Magyarországi 
Ref. És 
Magy.országi Ev. 
Énekesk., 
Folyóirata:"Protes-
táns hiradó"

4
Würtembergi 
Magyar Prot. 
Gyülekezet

1947
Gémes, Pál és 
Gémes István 
ny.lp

15      +     
3 
póttag

350 család 2      Stuttgart 
és Heilbronn 30

Sajógömör(Sk), 
Dózsa György 
(Ro)

Segély az EKD-
tol(útidij, iroda)  + 
tagok adománya

Tagja egy 
német ev. gyül.-
nek mint 
"Verein",önálló, 
elismert

"Dicsérjétek az 
Urat", havonta 
körlevél a gyül. 
Tagjainak

Németország
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A gyülekezet 
magyar neve

Alapítási 
éve

Lelkipásztor 
(2010 öszén)

Presbi-
terek 
száma

Gyüleke-
zeti tagok 
száma

Istentisztelet 
helyek 
száma

Èvi 
összes 
istentisz-
telet 
száma

Kapcsolatok Anyagi helyzet Jogi státusz
Megjegyzés 
(ènekeskönyv, 
újság,…)

Adatok a szövetség taggyülekezeteiről 2010-ben

5
Ulm-környéki 
Magyar Prot. 
Gyülekezet

1980 Varga, Pál 5 50-70
  3           Ulm, 
Diethenheim, 
Heidenheim

10 - 11
Székelyudvar-
hely III. Ref.gyül. 
(Ro)

Segély az EKD-
tol útidijakra  + 
perselypénz

teljesen 
önfenntartó, 
nincs lp-i fizetés

"Dicsérjétek az 
Urart" Magyar 
Ref. Ének.könyv,        
"A hal" 4 x évente

6 Müncheni Magyar 
Ev-Ref. Gyülekezet

1936    
(1994)

 nincs lp.-  
beszolgál: 
Jancsó Jer.

4 390
1        

München 
"Kreuzkirche"

50-55
A német Bajor 
egyház ad 
támogatást

integrált a Bajor 
Ref. 
Egyházban, jogi 
személy

Magyarországi 
Ref. Énekeskönyv

7 Mainzi Magyar Ref. 
Gyülekezet 1946

nincs állandó 
lp. - Ösztön-
dijasok

30
   1           

Mainz 
"Altmünster"

10 - 11 önfenntartó Nincs jogi 
státusa

Magyarországi 
Ref. 
Énekeskönyv, 
Hirek interneten

Nürnberg 1982 Lázár, Enikö 5 (?) 250 (?)

    1   
Nürnberg     
St. Martha 
templom

? ? 1/2 állást fizet a 
Bajor egyház

integrált a 
német St. Marta 
gyül.

Erdélyi Ref. 
Énekeskönyv

Frankfurt/Main Cseri, Katalin ? ? Frankfurt ? ? önfenntartó nincs Magyar Ref. 
Ènekeskönyv

Heidelberg 1950
 körül Magyar, Virág 10 - 20      1 

Heidelberg 12 önfenntartó nincs Magyar Ref. 
Ènekeskönyv

5.b A Genfi Magyar Prot. 
Gyülek.nem tagunk, 1947

Teológus(Lutzk
y, Réka) 
ösztöndijas 
végzi a 
szolgálatokat

4 40 család 1 10 nincs Önálló Nincs jogi 
státusa

Magyarországi 
Ref. Ènekeskönyv 

Nem tagok:
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