
 
 

 

 

A Magyarországi Református Egyház (MRE) Házasság- és Családsegítő Szolgálata (HCSSZ) 

1991-ben jött létre, a házasságok és családok lelkigondozói segítésére. A HCSSZ alapító, ve-

zető lelkésze dr. Szarka Miklós református lelkész volt, az ő irányítása alatt épült fel a Szolgálat. 

Első időszakban az MRE Zsinati székházában szorítottak helyet a HCSSZ-nek, majd 1991-

2015 között a Bethesda Gyermekkórház egyik külső épületében működött.  

Az induláskor új lehetőségek nyíltak meg a Szolgálat számára, voltak olyan évek, amikor a 

lelkészek mellett, dolgozott pszichológus, nyugdíjas orvos, hitoktató, szociálpedagógus. Az ak-

kori vezető és munkatársai sokat tettek a Szolgálat és ezen belül a házaspárok és családok lel-

kigondozói segítésének az egyházon belüli megismertetéséért. Előadásokkal, rendszeresen 

megjelentek a lelkészi kiskörökben, konferenciákon, egyházi iskolai továbbképzéseken. Az 

évek alatt egyre többen ismerték meg a Szolgálat „lelkigondozói-terápia” (Szarka Miklós) se-

gítő lehetőségét és keresték fel a munkatársakat. A lelkigondozói, terápiás segítés később kibő-

vült - német mintára - ANTSZ engedéllyel a védőnői szolgálattal. A védőnő elsősorban az abor-

tusz előtt álló nőket segítette a „válságdöntésben” és a családtervezésben. 

Az alapító lelkész nyugdíjba menetele után (2011-2012) az egyik munkatárs Dányi Zoltán lel-

kész vette át ideiglenes megbízással a Szolgálat vezetését. Ebben az időszakban folytatódott a 

munka,  a Bethesda kórház mentálhigiénés munkacsoportja részéről dr. Komlósi Piroska 

pszichológus, pár-és családterapeuta segítette szupervízióval a lelkészek munkáját.  

2013-ban az MRE elnöksége Tóth János református lelkészt nevezte ki a Szolgálat szakmai 

vezetőjének. A vezetőváltás évében két lelkész- lelkigondozó és egy nyugdíjas védőnő dolgo-

zott. A Bethesda Gyermekkórház kérésre, helyileg ez az időszak 2015-ben befejeződött, el kel-

lett költözni a Bethesda kórház épületéből, átmenetileg a Zsinati székházban kapott helyet. A 

körülmények változása miatt a Szolgálat már nem tudott megfelelő feltételeket biztosítani a 

védőnői tevékenység zavartalan működéséhez, ezért a státuszt megszüntette. 

2016 nyarán a főváros központjában a Kálvin téren találtuk meg a végleges helyünket, a Buda-

pest- Északi Református Egyházmegye tulajdonában lévő épületegyüttesben. 

2017-ben a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának határozat szerint a HCSSZ 

és a Gyökössy Intézet összevonásra került, tevékenységét megtartva Gyökössy Endre Lelki-

gondozói és Szupervízori Szolgálat néven végzi munkáját. 

 

                                                                                                  Tóth János 

 

 

 

 

 

 

 


