
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

ALKOTMÁNYA

A Kálvinista Szemle 2003/2-es számának melléklete

I.  FEJEZET
Bevezetõ rendelkezések

1. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (a to-
vábbiakban csak „Egyház”), amelyet eddigi törvényeink
Helvét Hitvallású Evangélikus Egyháznak, Evangélikus
Református Egyháznak és végül Református Egyháznak
neveztek, a Jézus Krisztus egyetemes Anyaszentegy-
házának része, és magába foglalja a Szlovákiában lévõ
valamennyi református egyházközséget.

2. §

Az Egyház a Szentírás alapján áll. Történelmi hit-
vallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét
Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli
fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-pres-
biteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyhá-
zat az egész világ református hitvallású egyházaival lel-
ki közösség kapcsolja egybe.

3. §

Az Egyházban magyar, szlovák és más nemzetiségû
egyháztagok élnek, akik nyelvi különbözõségük elle-
nére úgy tömörülnek egy egyházban, hogy egymás meg-
értésére, megsegítésére, testvériségre és a Krisztus
evangéliumának szellemében végzendõ szolgálatra tö-
rekszenek, hogy elérjék Isten népének igazi egységét,
és ezzel jó példát adjanak a környezõ világnak. Az Egy-
ház egyedül a mi Urunk Jézus Krisztusra épül és épít, a-
hogy róla a teljes Szentírás bizonyságot tesz. Az egy-
háztagok mint élõ kövek épülnek fel lelki házzá, szent
papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljanak fel, ame-
lyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által (1Pt 2,5).

4. §

(1) Az Egyház hivatalos rendjével és szolgálatával igyek-
szik minden ember méltóságát tiszteletben tartani és
megõrzéséért síkraszállni. Ennek érdekében megalkotja
ezen egyházalkotmány rendjét, amely minden egyházi
szerve és egyháztagja számára kötelezõ érvényû, s egy-
ben segítõ útmutatás az egyházi szolgálat méltó foly-

tatásához.
(2) Az egyházközség presbitériuma felelõs azért,

hogy a reformáció hitelvei alapján Jézus Krisztus evan-
géliuma minden hívõnek saját anyanyelvén hirdettes-
sék.

(3) Mint intézmény független egyházi testület, amely
teljes vallásszabadságot biztosít az egyházalkotmány és
a Szentírás tanítása értelmében.

II.  FEJEZET
Az egyháztag jogai és kötelességei

5. §

(1) Az Egyház tagja az a személy, akit megkeresz-
teltek.

(2) Önálló egyháztaggá válik az, aki legalább kétévi
elõkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fo-
gadalmat letette, vagy aki felnõttként hitérõl a gyüleke-
zet elõtt nyilvánosan vallást tett, akit az Egyházba befo-
gadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyház-
községben gyakorolja vallását, cselekvõleg részt vesz az
Egyház munkájában, és folyamatosan hozzájárul az Egy-
ház terheinek hordozásához (18. §).

6. §

(1) Az Egyházban választójoga van minden önálló egy-
háztagnak (5. § 2. bekezdés), aki 18. életévét betöltötte,
ha választójogától fegyelmi eljárással meg nem fosz-
tották.

(2) Választható az olyan önálló egyháztag (5. § 2.
bekezdés), aki 21. életévét betöltötte, tevékenyen részt
vesz az egyházi munkában és feddhetetlen.

(3) Az egyházközség választójoggal bíró tagjai a lelki-
pásztort, a gondnokot, a presbitérium tagjait és jegy-
zõjét választási közgyûlésen választják meg. Ezen tiszt-
ségviselõk választásakor a gyülekezet az általános egy-
házi szokások szerint jár el.

(4) A tisztségviselõk megbízatása minden szinten 6
évig tart. Ez a rendelkezés a lelkipásztorokra nem vo-
natkozik (15. § 4. bekezdés).

(5) Az egyháztagok lelkiismereti szabadságot élvez-



nek, és a református hit gyakorlásában nem korlátoz-
hatók. Egyéb jogaikat és kötelességeiket törvény (sza-
bályrendelet) állapítja meg.

7. §

Az Egyház valamennyi tagja nemre, nemzetiségre és
anyanyelvre való tekintet nélkül az istentiszteleteken, a
vallásoktatásban, a missziói munkában, az egyházi szer-
tartásoknál, az egyházi gyûléseken, tárgyalásokon és
választásokon, valamint az egyházigazgatás minden szint-
jén teljes egyenjogúságot élvez. Az egyháztagok jogait
és kötelességeit az idevonatkozó törvény (szabályren-
delet) állapítja meg.

III.  FEJEZET
Az Egyház szervezete

8. §

(1) Az egyházközségek, az egyházmegyék és az Egye-
temes Egyház önálló egyházi testületek és jogi szemé-
lyek. E testületek szervei egyházközségiek, egyház-
megyeiek és egyetemes egyháziak.

(2) Önálló egyházi testület és jogi személy az Egy-
ház által alapított olyan intézet és intézmény is, amelyet
az Egyház szolgálata végzésére hozott létre, és amely-
nek rendjét önálló törvény (szabályrendelet) irányítja.

IV.  FEJEZET
Az egyházközség

9. §

(1) Az egyházközség önkormányzati egység, amely
meghatározott területen egyéneket és családokat kapcsol
egybe a református hitélet közös gyakorlása céljából.

(2) Az egyházközségek anyaegyházközségek, társ-
egyházközségek és leányegyházközségek. Az egyház-
községek jellegének, területének és kölcsönös viszonyá-
nak szabályozása tárgyában az egyházmegyén belül lévõ
anyaegyházközségek közgyûlése határoz. Eme határo-
zatot az egyházmegyei közgyûlés figyelembe veszi, tár-
gyalja és jóváhagyja. Határozata csak a Zsinat jóváha-
gyása után emelkedik jogerõre és foganatosítható.

(3) Az anyaegyházközségek választják az esperest,
az egyházmegyei gondnokot, az egyházmegyei tanács-
bírákat és jegyzõket, valamint a zsinati képviselõket,
mégpedig a presbitériumok szavazatainak általános több-
ségével.

(4) Egyházmegyei tisztségre és zsinati képviselõvé
csak olyan egyháztagok, illetve megválasztott lelkipász-
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torok választhatók, akik a jelen alkotmány 6. §-a 2. be-
kezdésében megszabott feltételeknek megfelelnek.

10. §

(1) Az egyházközségek szervei: az egyházközségi
közgyûlés, a presbitérium és a presbitérium elnöksége.

(2) Az egyházközségi közgyûlést az egyházközség
összes, választójoggal rendelkezõ tagja alkotja (6. § 1.
bekezdés). Az egyházközségi közgyûlés határoz minda-
zokban a kérdésekben, amelyeket az egyházi jogsza-
bályok a hatáskörébe utalnak.

(3) Az egyházközséget a presbitérium igazgatja. Tag-
jainak száma legalább négy és legfeljebb negyven. A
presbitérium határoz mindazon kérdésekben, amelyeket
az egyházi jogszabályok nem utalnak az egyházközségi
közgyûlés vagy a presbitérium elnökségének a hatás-
körébe.

(4) A presbitérium elnökségét a lelkipásztor (admi-
nisztrátor) és az egyházközségi gondnok alkotják, akik az
egyházközséget kifelé együttesen képviselik. A presbité-
rium elnöksége határoz mindazon ügyekben, amelye-
ket az egyházi jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

(5) Egyházközségi közgyûlés vagy presbiteri ülés
csak a lelkipásztor (adminisztrátor) jelenlétében tart-
ható.

V.  FEJEZET
Az egyházmegye

11. §

(1) Az egyházmegyét több egyházközségnek az i-
gazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történõ
egyesülése alkotja.

(2) Az Egyház magyar ajkú és szlovák ajkú testületei
és intézményei egyházközségi és egyházmegyei szinten
önállóan döntenek az õket érintõ valamennyi kérdés-
ben.

(3) Az egyházmegyék területének megváltoztatása, a
mostani egyházmegyék megszüntetése, egyesítése vagy
új egyházmegyék kialakítása az érdekelt egyházközsé-
gek, illetve egyházmegyék kérelmére történhet. Az egy-
házmegyék által jóváhagyott kérelemrõl a Zsinat dönt.

(4) Az egyházmegye területén kiemelt helynek szá-
mít az a gyülekezet, amely különös fontossággal bír,
vagy amelynek hozzávetõleg 1000 tagja van. Ez a gyü-
lekezet meghívás vagy pályázat útján csak olyan lelki-
pásztort választhat, aki legalább 5 éves önálló lelkészi
gyakorlattal és jó elõfeltételekkel rendelkezik az ilyen
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igényes lelkészi szolgálat ellátására. Szükség esetén az
eredményes szolgálat érdekében az ilyen helyre segéd-
lelkészi, illetve másodlelkészi állást is biztosítani lehet.

12. §

(1) Az egyházmegye szervei: az egyházmegyei köz-
gyûlés, az egyházmegyei tanács, az egyházmegyei el-
nökség és az egyházmegyei bíróság.

(2) Az egyházmegyei közgyûlés tagjai: az esperes, az
egyházmegyei gondnok, a lelkészi és a világi egyház-
megyei fõjegyzõ, a lelkészi és a világi egyházmegyei
tanácsbírák, a lelkészi és a világi egyházmegyei jegyzõ,
az egyházmegyei ügyész (ügyészek), az egyházmegye
területén mûködõ valamennyi önálló lelkész (adminiszt-
rátor) és az anyaegyházközségek választott képviselõi.

(3) A segédlelkészek, léviták, gyülekezeti munkások
és a leányegyházközségek képviselõi is jogosultak az egy-
házmegyei közgyûlésen tanácskozási joggal részt venni.
Meghívás esetén tanácskozási joggal részt vehetnek a
különbözõ egyházmegyei bizottságok képviselõi is. Az
egyházmegyei közgyûlés határoz mindazon ügyekben,
amelyeket az egyházi jogszabályok a hatáskörébe utal-
nak.

(4) Az egyházmegyei tanács tagjai: az esperes és az
egyházmegyei gondnok mint elnökök, a lelkészi és a
világi egyházmegyei fõjegyzõ mint az esperes és az egy-
házmegyei gondnok állandó helyettesei, valamint az
egyházmegyei közgyûlés által saját állandó tagjai közül
a Zsinat által meghatározott számban választott lelkészi
és világi tagok. Az egyházmegyei tanács határoz az egy-
házmegye valamennyi ügyében, amelyet az egyházi jog-
szabályok nem utalnak az egyházmegyei közgyûlés vagy
az egyházmegyei elnökség hatáskörébe. Mûködésérõl
köteles az egyházmegyei közgyûlésnek jelentést tenni.

(5) Az egyházmegyei elnökséget az esperes és az
egyházmegyei gondnok alkotják, akik az egyházme-
gyét kifelé együttesen képviselik. Az egyházmegyei el-
nökség határoz mindazon ügyekben, amelyeket az egy-
házi jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

VI.  FEJEZET
Az Egyetemes Egyház

13. §

Az egyházmegyék:
I. pozsonyi
II. komáromi
III. barsi
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IV. gömöri
V. nyugatkassai
VI. keletkassai
VII. ungi
VIII. nagymihályi
IX. ondava-hernádi – együttesen alkotják az Egye-

temes Egyházat.

A Zsinat

14a §

(1) Az Egyház Zsinata a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház törvényhozó és legfõbb végrehajtó
testülete.

(2) A Zsinat megvizsgálja és megállapítja az Egyház
tanait (ius reformandi).

(3) A Zsinat:
a) elfogadja az Egyház alkotmányát és törvényeit;
b) meghatározza az egyházi törvénykezés irányel-

veit és az egyházi fegyelmezés  terén megvalósí-
tandó feladatokat;

c) megállapítja az egyházmegye létrejöttét vagy meg-
szûnését;

d) határoz oktatási és egyéb intézmények létreho-
zásáról és megszüntetésérõl; akárcsak a lelkész-
képzés, valamint a lelkészképesítõ vizsgák rend-
jének kérdésében;

e) határoz az ünnepekrõl és az istentisztelet rend-
jérõl;

f) dönt a hivatalos bibliafordítás, az istentiszteleti rend-
tartás és az énekeskönyv ügyében;

g)  megválasztja tisztségviselõit;
h) megválasztja a Zsinati Tanácsot és a különbözõ

zsinati bizottságokat;
i) intézkedik az Egyház egészét érintõ kormányzási

és igazgatási ügyekben;
j) határoz általában mindazokban a kérdésekben, a-

melyek az Egyház legfõbb állásfoglalását vagy dön-
tését igénylik vagy amiket más jogszabály a hatás-
körébe utal.

(4) A Zsinat megbízatási idõszaka hat év. A zsinati
tagok megbízatása az új Zsinat megalakulásáig tart.

(5) A Zsinatnak összesen 36, az egyházközségek által
megválasztott képviselõje van a következõ kulcs sze-
rint:

Pozsonyi egyházmegye: 4
Komáromi egyházmegye: 6
Barsi egyházmegye: 4
Gömöri egyházmegye: 6
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Nyugatkassai egyházmegye: 6
Keletkassai egyházmegye: 4
Ungi egyházmegye: 2
Nagymihályi egyházmegye: 2
Ondava-hernádi egyházmegye: 2

(6) A Zsinati Elnökség tagjai és a teológiai akadémia
képviselõje tisztségüknél fogva szavazati joggal rendel-
kezõ tagjai a Zsinatnak.

(7) A Zsinat tagjai tanácskozási joggal tisztségüknél
fogva:

a) a Zsinati Elnökség irodájának vezetõje;
b) az egyetemes jogtanácsos (ügyész);
c) a tanácsosok.

(8) A Zsinat ülésein tanácskozási joggal azok az es-
peresek és egyházmegyei gondnokok is részt vehet-
nek, akik nem Zsinati tagok.

14b §

(1) Az egyházmegye zsinati képviselõinek felét az
egyházmegye lelkészei közül, másik felét pedig a pres-
biteri tisztségre választható egyháztagok közül kell vá-
lasztani.

(2) A választott zsinati képviselõségre a rendes tagok
mellett  pótképviselõket is kell választani, akik számának
az egyházmegye lelkészi, illetve világi zsinati képvise-
lõinek legalább a felét ki kell tennie.

(3) A zsinati képviselõket az egyházmegye esperese
igazolja.

(4) A zsinati képviselõk megválasztásáról az egyház-
megyék értesítik a Zsinati Elnökséget.

(5)  A zsinati tagot akadályoztatása esetén pótkép-
viselõ helyettesíti.

(6) A zsinati lelkészi képviselõ zsinati tagsága az egy-
házmegyében betöltött lelkészi tisztsége megszûnésével
megszûnik. A zsinati világi képviselõ zsinati tagsága az
egyházmegyébõl való elköltözésével megszûnik.

(7) Ha a zsinati tagot püspöknek, illetve fõgondnok-
nak, püspökhelyettesnek, illetve fõgondnokhelyettes-
nek választják meg, az általa képviselt egyházmegyébõl
a legtöbb szavazatot kapott lelkészi, illetve világi pót-
tagot kell a helyére delegálni.

14c §

(1) Az újonnan megalakult Zsinat istentisztelettel kez-
dõdik.
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(2) Az elsõ ülésen a tagok megbízólevelüket az új Zsi-
nat korelnökének nyújtják be, aki azt megvizsgálja, en-
nek eredményét bejelenti, és megállapítja a megjelent és
igazolt képviselõk névsorát.

(3) Az újonnan megalakult Zsinat a korelnökök (a
legidõsebb lelkészi és világi zsinati képviselõk) elnöklése
mellett, a korjegyzõk (a két legfiatalabb lelkészi, illetve a
két legfiatalabb világi képviselõ) közremûködésével – tit-
kos szavazással, az elsõ ülésén – megválasztja:

a) a Zsinati Tanács tagjait;
b) a zsinati bizottságok tagjait;
c) az egyetemes jogtanácsost (ügyészt);
d) az Egyetemes Bíróság tagjait.

(4) A Zsinat megalkotja tanácskozási szabályzatát és
ügyrendjét.

(5) A Zsinat üléseit kettõs elnökség vezeti: a püspök
és a fõgondnok. Távollétük esetén helyetteseik vezetik
az ülést.

(6) Szavazati joguk a megválasztott és igazolt kép-
viselõknek és azoknak a tagoknak van, akik a Zsinat-
nak tisztségüknél fogva tagjai és szavazati joggal bírnak.

(7) A Zsinat határozatképes, ha tagjainak legalább a
kétharmada jelen van.

(8) A Zsinat határozatait a jelenlevõk szavazatainak
egyszerû többségével hozza (50% + 1). Az alkotmány-
módosításhoz a Zsinat teljes létszámának kétharmados
többsége kell.

(9) A Zsinat ülései nyilvánosak. A Zsinati Elnökség
vagy nyolc zsinati képviselõ indítványára zárt ülést kell
tartani.

(10) A Zsinat ülései áhítattal kezdõdnek és imádság-
gal fejezõdnek be.

(11) A Zsinat ülését a fõbb tárgysorozati pontok meg-
jelölésével és az esetleges indítványok beadása határ-
idejének közlésével az indítványok beadására adott ha-
tárnap elõtt legalább húsz nappal kell összehívni az
elnökség által meghatározott helyre. Rendkívüli esetben
a Zsinati Elnökség az ülést nyolc nappal az indítványok
beadására adott határnap elõtt is összehívhatja.

(12) A Zsinat évente legalább egy alkalommal ülése-
zik.

(13) A Zsinat az üléseit bármikor elnapolhatja. A Zsi-
nati Elnökség  a Zsinati Tanács határozata alapján vagy
tizenkét zsinati képviselõ együttes írásbeli kérelmére
hatvan napon belül köteles összehívni a Zsinatot a na-
pirend írásbeli megjelölésével.

Alkotmány



A zsinati bizottságok

14d §

(1) A Zsinat saját soraiból zsinati szakbizottságokat
választ.

(2) A bizottságok tagjaik sorából választják az elnö-
köt.

(3) A bizottságok a munkájukba tanácskozási joggal
szakértõket is bevonhatnak.

A Zsinati Tanács

14e §

(1) A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó felada-
tok idõközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ a Zsinat
megbízatási idõszakára. A Zsinati Tanács 12 tagú: 6 tag-
ját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból; mégpedig 3
lelkészi, illetve 3 világi képviselõ személyében. Javas-
latot a zsinatitanács-tagok személyére bármely zsinati
képviselõ tehet.

(2) A Zsinati Tanácsba a rendes tagokon kívül 3 lel-
készi, illetve 3 világi póttagot is kell választani a fentiek
szerint, akik a rendes tagokat helyettesítik azok akadá-
lyoztatása esetén.

14f §

(1) A Zsinati Tanács határozatképes, ha tagjainak
több mint 2/3-a jelen van.

(2) Döntéseit a jelenlevõ tagok szavazatainak egy-
szerû többségével hozza.

(3) Személyi kérdésekben a Zsinati Tanács titkos sza-
vazással dönt.

14g §

(1) A Zsinati Tanács üléseit kettõs elnökség vezeti: a
püspök és a fõgondnok, akadályoztatásuk esetén ezt a
feladatot helyetteseik látják el.

(2) A tanácskozást mindig a kettõs elnökség egyik
tagja vezeti.

(3) A Zsinati Tanács ülésein meghívott személyek is
részt vehetnek tanácskozási joggal.

14h §

(1) A Zsinati Tanács szükség szerint, de évente lega-
lább  kétszer  ülésezik. Mûködésérõl a Zsinatnak évente
egyszer jelentést tesz.
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(2) A Zsinati Tanács összehívásáról a Zsinati Elnök-
ség gondoskodik. A Zsinati Tanácsot köteles a Zsinati
Elnökség összehívni egy hónapon belül, ha azt tagjainak
1/4-e kérelmezi.

14i §

(1) A Zsinati Tanács hatáskörébe tartozik minden olyan
ügy, amely a Zsinat nem kizárólagos  hatáskörébe tarto-
zik és amelyben a Zsinat ülésszakai közt dönteni kell.

(2) A Zsinati Tanács hatáskörébe tartozik és fela-
datait képezi legfõképpen:

a) a Zsinat határozatainak végrehajtása;
b) a Zsinat elé kerülõ javaslatok és törvényterveze-

tek kidolgozásának és a Zsinat mûködéséhez szük-
séges elõmunkálatoknak a biztosítása;

c) az egyházmegyék által felterjesztett ügyekben tör-
ténõ határozathozatal;

d) az Egyházat egyetemesen érintõ tehervállalások
ügyében történõ határozathozatal;

e) az Egyház szervei és szervezetei költségvetésének
és zárszámadásának a jóváhagyása;

f) határozathozatal mindazon ügyekben, melyeket
más jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

VII.  FEJEZET
A lelkészi és lelkigondozói szolgálat

15. §

(1) Az Egyházban lelkészi szolgálatot csak olyan re-
formátus keresztyén egyháztag végezhet, akinek az
egyházalkotmányban és a szabályrendeletekben megha-
tározott képesítése van, és egyúttal megfelel az állami
törvények által elõírt követelményeknek is.

(2) Lelkészi hivatal önálló vezetésére csak olyan lel-
kész jogosult, aki az elõírt szakképzettség megszerzése
után az Egyház által alakított bizottság elõtt a lelkész-
képesítõ vizsgákat sikerrel letette. Az egyházi szolgálat-
ban a nõk és a férfiak egyenrangúak.

(3) Önálló lelkészi szolgálatot teljesít a lelkipásztor, a
missziói lelkész, a vallásoktató lelkész és más egyházi
szolgálatban vagy állami intézménynél alkalmazott lel-
kész.

(4) a) A lelkipásztort az egyházközség választási köz-
gyûlése 70 éves koráig választja meg. Állásában a lel-
készt az egyházközség a korhatár felett is megerõsít-
heti, de egyéb egyházi tisztségeket nem tölthet be (6. §
3. bekezdés).

b) Az Egyetemes Egyház és az egyházmegyék szint-
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jén betöltött világi tisztségek esetében szintén 70 év a
felsõ korhatár.

(5) A lelkészek közé tartozik a segédlelkész is. Szol-
gálatra való beosztása, az illetékes esperes javaslata alap-
ján, a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozik.

(6) A lévita is lelkész, ha az Egyház által elõírt képe-
sítése van, és igehirdetési, missziói és vallásoktatói szol-
gálatot teljesít annak a lelkésznek a felügyelete és vezetése
alatt, akihez õt az illetékes esperes javaslata alapján a
Zsinati Tanács beosztotta.

(7) A lelkész hitelvi tekintetben csakis a saját felettes
egyházi hatóságának van alárendelve.

(8) A lelkészképzés a Zsinat által meghatározott lel-
készképzõ intézetekben történik. Amennyiben a Zsinat
a teológus-, illetve a lévita- és katechétaképzést saját
talaján kívánja megoldani, annak jogi alapját külön sza-
bályrendelettel határozza meg (8. § 2. bekezdés).

16. §

(1) Az Egyház missziói munkájának célja az Egyház
lelki építése. A missziói munka fõ eszköze Isten Igéjé-
nek hirdetése szóban és írásban, az egyháztagok rend-
szeres látogatása a lelkész által és általában a lelkipász-
tori szolgálat, szeretetmunka az Egyház összes tagja
között, különösen a leányegyházközségekben és szór-
ványokban élõ egyháztagok lelkigondozása. Az Egyház
lelkigondozói szolgálatot végezhet hívei között gyüle-
kezeti munkatársai segítségével: az iskolákban, kórhá-
zakban, szociális otthonokban, fogházakban, katonai
alakulatoknál, nevelõ- és egyéb intézetekben.

(2) Az Egyház kiveszi részét a külmissziói munkából
is, fõként a Szlovák Köztársaságban lévõ protestáns
egyházak külmissziói munkájából.

(3) Az Egyház az állami törvények és rendeletek kere-
tén belül szeretetintézeteket tarthat fenn a keresztyén
közösségnek a testvéri szeretet szellemében való ápolá-
sára, és egyházi munkásokat nevelhet és alkalmazhat a
belmisszió és a vallásos nevelés megvalósítására. Lét-
rehozhat továbbá egyházi iskolákat és olyan intézménye-
ket, amelyek alkalmasak az egyházi tisztségviselõk és
lelkészek üdültetésére, különbözõ tanfolyamok és kon-
ferenciák megtartására; az egyházi munka támogatására
szervezhet és fenntarthat különbözõ egyesületeket, illet-
ve alapítványokat.

(4) Az Egyház kötelessége gondoskodni a lelkészek
református keresztyén hitvallásos szellemben való ne-
velésérõl és szakképzésérõl az általa meghatározott in-
tézetekben (15. § 8. bekezdés), és az Egyház joga az em-
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lített intézetekben végzett növendékek szakképzettségét
elbírálni, mindezt az idevonatkozó állami törvények be-
tartása mellett.

(5) Az Egyház különbözõ bel- és külföldi diakóniai
szolgálatai végzéséhez adományokat fogadhat el, jogi és
természetes személyektõl egyaránt.

(6) A lelkészözvegyek és a lelkészcsaládok szociális
helyzetének javítására ún. Temetkezési Segélyszolgálatot
tart fenn.

VIII.  FEJEZET
Az egyházi bíróság

17. §

(1) Az Egyház bírói hatalma, melynek alapja a kulcsok
hatalmával való élés joga (Mt 16,19), kiterjed mindazon
ügyekre, amelyek az egyházi önkormányzat és igazgatás
értelmében bírói segítséget és egyházi bírósági döntést
igényelnek.

(2) Az Egyház tagjai, lelkészi és világi tisztségviselõi
egyházfegyelmi ügyekben az Egyház bírói hatalmának
vannak alávetve. Az egyházi bíróságok fegyelmi és egy-
házigazgatási ügyekben határoznak.

(3) Az egyházi bíróságok a következõek:
a) egyházközségi;
b) egyházmegyei;
c) egyetemes egyházi bíróság.
(4) Az egyházi tisztségviselõk fegyelmi vétségei:
a) olyan bûncselekmény elkövetése, amely az állami

törvényekbe ütközik és a társadalomra nézve ve-
szélyes;

b) az egyházalkotmány vagy a szabályrendeletek meg-
sértése;

c) olyan szándékos cselekedet elkövetése, amely az
Egyházat megkárosította;

d) olyan cselekedet elkövetése vagy olyan mulasz-
tás, amely a vallásos érzületbe vagy a jóerkölcsbe
ütközik;

e) ellenszegülés, ellenkezés vagy izgatás az egyházi
hatóságoknak az állami törvényekkel összhang-
ban kiadott rendeletével vagy intézkedésével szem-
ben;

f) a vallás vagy egyházi hatóság kigúnyolása;
g) hamis vádaskodás egyházi hatóság elõtt;
h) lelkészeknek és más egyházi tisztségviselõknek a

nyilvánosság elõtt történt olyan cselekedete, nyi-
latkozata, tanítása vagy írása, amely a hivatali es-
küjükkel vagy az állami törvényekkel ellenkezik;

i)  segédlelkészek vagy léviták olyan cselekedete,
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amely az egyházközség nyugalmát megzavarja;
j) ha a lelkipásztor vagy más egyházi tisztségviselõ

az egyházalkotmányt megsérti, szándékos mulasz-
tásával vagy kötelessége mellõzésével az egyház-
községnek vagy az Egyetemes Egyháznak ártal-
mára van.

(5) Az egyháztagok fegyelmi vétsége minden olyan
cselekedet vagy mulasztás, amely a vallásos érzülettel,
a jóerkölccsel és az egyháztagság feltételeivel ellenke-
zik, továbbá az egyházi hatóság irányában tanúsított
tiszteletlenség és ellenszegülés, ha az egyházi hatóság
az állami törvényekkel összhangban jár el.

(6) Az ezen paragrafus 4. bekezdésében felsorolt fe-
gyelmi vétségek fegyelmi büntetése az egyházi tiszt-
ségviselõknél:

a) feddés;
b) a választójogtól való megfosztás (1–5 évre);
c) a viselt hivatalból való elmozdítás;
d) a viselt hivatal elvesztése;
e) az Egyházból való kizárás.
(7) Az ezen paragrafus 5. pontjában felsorolt fegyel-

mi vétségek fegyelmi büntetése az egyháztagoknál:
a) feddés;
b) a választójogtól való megfosztás (1–5 évre);
c) az Egyházból való kizárás.
(8) Egyházi bírósági eljárás tárgyát képezi mindazon

vitás ügy, amely a lelkész és más egyházi alkalmazott
között, az egyes egyházi szervek között, az egyház-
községek között, az egyházmegyék között keletkezett,
továbbá az egyházi tisztségviselõk választása elleni pa-
naszok, ha nincsenek más egyházigazgatási szerv ha-
táskörébe utalva.

(9) Ha a kiszabott fegyelmi büntetés lejárt, vagy a fe-
gyelmi vétséget elkövetett személy õszinte bûnbánata
meggyõzõ, és megjavulásra való szándékot mutat, a
kiszabott fegyelmi büntetés felfüggeszthetõ, s az illetõ
feltételesen a szolgálatba visszaállítható.

IX.  FEJEZET
Az egyházi vagyon

18. §

Az Egyetemes Egyház, az egyes egyházmegyék és
egyházközségek önállóan vagyont szerezhetnek bel-
földi vagy külföldi személyektõl és intézményektõl, a-
dományokat fogadhatnak el. Saját szükségleteik, illetve
megbízottaik szolgálati terheinek fedezésére egyházi já-
rulékokat szedhetnek tagjaiktól, és szabad gyûjtéseket

indíthatnak olyan célra, amely az Egyház küldetésével
összhangban van.

X.  FEJEZET
Általános és záró rendelkezések

19. §

(1) Minden egyházközség és egyházmegye az ösz-
szes ügyét önkormányzata alapján a felettes egyházi
szervek felügyelete alatt intézi.

(2) Az alacsonyabb szinten mûködõ egyházi szerv
olyan határozatát, amely az egyházalkotmánnyal vagy
a törvényekkel (szabályrendeletekkel) ellenkezik, kö-
teles a közvetlen felettes egyházi szerv hatályon kívül
helyezni.

20. §

(1) Az Egyetemes Egyház, az egyházmegyék és az
egyházközségek belsõ szervezetére, az egyházi ügyek
tárgyalásának és vezetésének módozataira, az egyes
egyházalkotmányi tisztségviselõk hatáskörére, köte-
lességeire és választására, az egyházi bíróságok szer-
vezetére és tárgyalási rendjére, továbbá egyházi vagyon
szerzésének, kezelésének és elidegenítésének módjára,
végül az egyházigazgatásra vonatkozó, itt fel nem so-
rolt minden egyéb jogszabályt külön egyházi törvények
(szabályrendeletek) tartalmazzák, amelyeket a Zsinat a
jelen alkotmányban szereplõ elvek szerint ad ki.

(2) A Zsinaton kívül más egyházi szervek is jogosultak
– a felettes egyházi szerv jóváhagyásával – szabályren-
deleteket alkotni az ügyeik rendezésére, ezek azonban
sem az állami elõírásokkal, sem az egyházalkotmánnyal
vagy a felsõbb egyházi szervek törvényeivel (szabály-
rendeleteivel) nem ellenkezhetnek, és nem csorbíthat-
ják az alacsonyabb szinten mûködõ egyházi szervek
ezen alkotmányban biztosított jogait.

21. §

A választásokra vonatkozó paragrafusokat a Zsinat
újraválasztása alkalmával, a mostani választási idõszak
lejártával kell elsõ ízben alkalmazni.

22. §

Amíg az ezen alkotmány 20. paragrafusában említett
törvényeket (szabályrendeleteket) ki nem hirdetik, ér-
vényben marad az eddig gyakorolt összes egyházi tör-
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vény és szokás, amennyiben az alkotmány rendelke-
zéseivel nem ellenkeznek.

23. §

Ez az alkotmány magyar és szlovák nyelven készült.
Mindkét szöveg azonos.

24. §

A 2002. december 14-én Hanván ülésezett Zsinat ál-
tal megerõsített és elfogadott alkotmány érvénybe lép az
Egyetemes Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szem-
lében történõ közzétételével. Ezzel az elõzõ alkotmány
érvényét veszti.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 2. ülésén,
2002. december 14-én, Hanván.
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