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Az Egyház Alkotmánya

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

ALKOTMÁNYA1
I. FEJEZET

Bevezető rendelkezések
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (a továbbiakban csak „Egyház”), amelyet eddigi
törvényeink Helvét Hitvallású Evangélikus Egyháznak, Evangélikus Református Egyháznak és végül
Református Egyháznak neveztek, a Jézus Krisztus egyetemes Anyaszentegyházának része, és magába foglalja a
Szlovákiában lévő valamennyi református egyházközséget.
2. § Az Egyház a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II.
Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát
zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású
egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe.
3. § Az Egyházban magyar, szlovák és más nemzetiségű egyháztagok élnek, akik nyelvi
különbözőségük ellenére úgy tömörülnek egy egyházban, hogy egymás megértésére, megsegítésére,
testvériségre és a Krisztus evangéliumának szellemében végzendő szolgálatra törekszenek, hogy elérjék Isten
népének igazi egységét, és ezzel jó példát adjanak a környező világnak. Az Egyház egyedül a mi Urunk Jézus
Krisztusra épül és épít, ahogy róla a teljes Szentírás bizonyságot tesz. Az egyháztagok mint élő kövek épülnek
fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljanak fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus
által (1Pt 2,5).
4. § (1) Az Egyház hivatalos rendjével és szolgálatával igyekszik minden ember méltóságát tiszteletben
tartani és megőrzéséért síkraszállni. Ennek érdekében megalkotja ezen egyházalkotmány rendjét, amely minden
egyházi szerve és egyháztagja számára kötelező érvényű, s egyben segítő útmutatás az egyházi szolgálat méltó
folytatásához.
(2) Az egyházközség presbitériuma felelős azért, hogy a reformáció hitelvei alapján Jézus Krisztus
evangéliuma minden hívőnek saját anyanyelvén hirdettessék.
(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 megkereszteltek.
(2) Önálló egyháztaggá válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi
fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az Egyházba
befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz
az Egyház munkájában, és folyamatosan hozzájárul az Egyház terheinek hordozásához (18. §).
6. § (1) Az Egyházban választójoga van minden önálló egyháztagnak (5. § 2. bekezdés), aki 18. életévét
betöltötte, ha választójogától fegyelmi eljárással meg nem fosztották.

1

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 2. ülésén, 2002. december 14-én, Hanván.
A Kálvinista Szemle 2003/2-es számának melléklete

© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

8

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

(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 lelkipásztort, a gondnokot, a presbitérium tagjait
választási közgyűlésen választják meg. Ezen tisztségviselők választásakor a gyülekezet az általános egyházi
szokások szerint jár el.2
(4) A tisztségviselők megbízatása minden szinten 6 évig tart. Ez a rendelkezés a lelkipásztorokra nem
vonatkozik (15. § 4. bekezdés).
(5) Az egyháztagok lelkiismereti szabadságot élveznek, és a református hit gyakorlásában nem
korlátozhatók. Egyéb jogaikat és kötelességeiket törvény (szabályrendelet) állapítja meg.
7. § Az Egyház valamennyi tagja nemre, nemzetiségre és anyanyelvre való tekintet nélkül az
istentiszteleteken, a vallásoktatásban, a missziói munkában, az egyházi szertartásoknál, az egyházi gyűléseken,
tárgyalásokon és választásokon, valamint az egyházigazgatás minden szintjén teljes egyenjogúságot élvez. Az
egyháztagok jogait és kötelességeit az idevonatkozó törvény (szabályrendelet) állapítja meg.

III. FEJEZET
Az Egyház szervezete
8. § (1) Az egyházközségek, az egyházmegyék és az Egyetemes Egyház önálló egyházi testületek és
jogi személyek. E testületek szervei egyházközségiek, egyházmegyeiek és egyetemes egyháziak.
(2) Önálló egyházi testület és jogi személy az Egyház által alapított olyan intézet és intézmény is,
amelyet az Egyház szolgálata végzésére hozott létre, és amelynek 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 anya- és leányegyházközségek, vagy társult anyaegyházközségek. Jogi
szervezettség nélkül szórvány- és missziói gyülekezetek is létrehozhatók. Az egyházközségek jellegéről és
területéről az érintett egyházközségek és egyházmegye közgyűlésének jóváhagyása után, annak indítványára a
Zsinati Tanács határoz. Az anyaegyházközségek, leányegyházközségek, illetve társult anyaegyházközségek,
a szórványgyülekezetek és missziói gyülekezetek egymás közötti viszonyát – különösen a lelkészi állás
fenntartásával kapcsolatos terhek megosztását, az anyaegyházközséget megillető lelkészválasztási és szavazati
jog gyakorlását – külön törvény, valamint az egyházmegyei közgyűlés és a Zsinati Tanács által jóváhagyott
egyezség szabályozza.3
(3) Az anyaegyházközségek választják az esperest, az egyházmegyei gondnokot, az egyházmegyei
lelkészi és világi főjegyzőket, valamint a zsinati képviselőket, mégpedig a presbitériumok szavazatainak
általános többségével.4
(4) Egyházmegyei tisztségre és zsinati képviselővé csak olyan egyháztagok, illetve megválasztott
lelkipásztorok választhatók, akik a jelen alkotmány 6. §-a 2. bekezdésében megszabott feltételeknek
megfelelnek.
10. § (1) Az egyházközségek szervei: az egyházközségi közgyűlés, a presbitérium és a presbitérium
elnöksége.
2

A 6. § (3) bekezdése a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 1. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
A 9. § (2) bekezdése a 3/2011-es számú alkotmányerejű törvény 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. január 1.
4 A 9. § (3) bekezdése a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 2. §-ának (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos:
2007. július 1.
3
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(2) Az egyházközségi közgyűlést az egyházközség összes, választójoggal rendelkező tagja alkotja (6. §
1. bekezdés). Az egyházközségi közgyűlés határoz mindazokban a kérdésekben, amelyeket az egyházi
jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
(3) Az egyházközséget a presbitérium igazgatja. Tagjainak száma legalább négy és legfeljebb negyven.
A presbitérium határoz mindazon kérdésekben, amelyeket az egyházi jogszabályok nem utalnak az
egyházközségi közgyűlés vagy a presbitérium elnökségének a hatáskörébe.
(4) A presbitérium elnökségét a lelkipásztor (adminisztrátor) és az egyházközségi gondnok alkotják,
akik az egyházközséget kifelé együttesen képviselik. A presbitérium elnöksége határoz mindazon ügyekben,
amelyeket az egyházi jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
(5) Egyházközségi közgyűlés vagy presbiteri ülés csak a lelkipásztor (adminisztrátor) jelenlétében
tartható.

V. FEJEZET
Az egyházmegye
11. § (1) Az egyházmegyét több egyházközségnek az igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából
történő egyesülése alkotja.
(2) Az Egyház magyar ajkú és szlovák ajkú testületei és intézményei egyházközségi és egyházmegyei
szinten önállóan döntenek az őket érintő valamennyi kérdésben.
(3) Az egyházmegyék területének megváltoztatása, a mostani egyházmegyék megszüntetése, egyesítése
vagy új egyházmegyék kialakítása az érdekelt egyházközségek, illetve egyházmegyék kérelmére történhet. Az
egyházmegyék által jóváhagyott kérelemről a Zsinat dönt.
(4) Kiemelt egyházközségnek számít az az anyaegyházközség, amelynek területén a legutóbbi
népszámlálási adatok szerint egyezer vagy annál több református keresztyén él. Kiemelt egyházközség által
fenntartott önálló lelkészi állásba csak a teljes lelkészi képesítés megszerzésétől számított legalább 5 év lelkészi
szolgálati gyakorlattal rendelkező lelkész választható.5
12. § (1) Az egyházmegye szervei: az egyházmegyei közgyűlés, az egyházmegyei tanács, az
egyházmegyei elnökség és az egyházmegyei bíróság.
(2) Az egyházmegyei közgyűlés tagjai: az esperes, az egyházmegyei gondnok, a lelkészi és a világi
egyházmegyei főjegyző, a lelkészi és a világi egyházmegyei tanácsbírák, a lelkészi és a világi egyházmegyei
jegyző, az egyházmegyei ügyész (ügyészek), az egyházmegye területén működő valamennyi önálló lelkész
(adminisztrátor) és az anyaegyházközségek választott képviselői.
(3) A segédlelkészek, léviták, gyülekezeti munkások és a leányegyházközségek képviselői is jogosultak
az egyházmegyei közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni. Meghívás esetén tanácskozási joggal részt
vehetnek a különböző egyházmegyei bizottságok képviselői is. Az egyházmegyei közgyűlés határoz mindazon
ügyekben, amelyeket az egyházi jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
(4) Az egyházmegyei tanács tagjai: az esperes és az egyházmegyei gondnok mint elnökök, a lelkészi és
a világi egyházmegyei főjegyző mint az esperes és az egyházmegyei gondnok állandó helyettesei, valamint az
egyházmegyei közgyűlés által saját állandó tagjai közül a Zsinat által meghatározott számban választott lelkészi
és világi tagok. Az egyházmegyei tanács határoz az egyházmegye valamennyi ügyében, amelyet az egyházi
jogszabályok nem utalnak az egyházmegyei közgyűlés vagy az egyházmegyei elnökség hatáskörébe.
Működéséről köteles az egyházmegyei közgyűlésnek jelentést tenni.
(5) Az egyházmegyei elnökséget az esperes és az egyházmegyei gondnok alkotják, akik az
egyházmegyét kifelé együttesen képviselik. Az egyházmegyei elnökség határoz mindazon ügyekben, amelyeket
az egyházi jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

5

A 11. § (4) bekezdése a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
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VI. FEJEZET
Az Egyetemes Egyház
13. § Az egyházmegyék:
I. pozsonyi
II. komáromi
III. barsi
IV. gömöri
V. abaúj-tornai6
VI. zempléni7
VII. ungi
VIII. nagymihályi
IX. ondava-hernádi – együttesen alkotják az Egyetemes Egyházat.

A Zsinat
14a. § (1) Az Egyház Zsinata a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb
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 irányelveit és az egyházi fegyelmezés terén megvalósítandó
feladatokat;
c) megállapítja az egyházmegye létrejöttét vagy megszűnését;
d) határoz oktatási és egyéb intézmények létrehozásáról és megszüntetéséről; akárcsak a lelkészképzés,
valamint a lelkészképesítő vizsgák rendjének kérdésében;
e) határoz az ünnepekről és az istentisztelet rendjéről;
f) dönt a hivatalos bibliafordítás, az istentiszteleti rendtartás
és az énekeskönyv ügyében;
g) megválasztja tisztségviselőit;
h) megválasztja a Zsinati Tanácsot és a különböző zsinati bizottságokat;
i) intézkedik az Egyház egészét érintő kormányzási és igazgatási ügyekben;
j) határoz általában mindazokban a kérdésekben, amelyek az Egyház legfőbb állásfoglalását vagy
döntését igénylik vagy amiket más jogszabály a hatáskörébe utal.
(4) A Zsinat megbízatási időszaka hat év. A zsinati tagok megbízatása az új Zsinat megalakulásáig tart.
(5) A Zsinatnak összesen 36, az egyházközségek által megválasztott képviselője van a következő kulcs
szerint:
Pozsonyi egyházmegye: 4
Komáromi egyházmegye: 6
6
7

A 13. § a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 4. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
A 13. § a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 4. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
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Barsi egyházmegye: 4
Gömöri egyházmegye: 6
8

Abaúj-Tornai egyházmegye: 6

9

Zempléni egyházmegye: 4

Ungi egyházmegye: 2
Nagymihályi egyházmegye: 2
Ondava-hernádi egyházmegye: 2
(6) A Zsinati Elnökség tagjai és a teológiai akadémia képviselője tisztségüknél fogva szavazati joggal
rendelkező tagjai a Zsinatnak.
(7) A Zsinat tagjai tanácskozási joggal tisztségüknél fogva:
a) a Zsinati Elnökség irodájának vezetője;
b) az egyetemes jogtanácsos (ügyész);
c) a tanácsosok.
(8) A Zsinat ülésein tanácskozási joggal azok az esperesek és egyházmegyei gondnokok is részt
vehetnek, akik nem Zsinati tagok.
14b. § (1) Az egyházmegye zsinati képviselőinek felét az egyházmegye lelkészei közül, másik felét
pedig a presbiteri tisztségre választható egyháztagok közül kell választani.
(2) A választott zsinati képviselőségre a rendes tagok mellett pótképviselőket is kell választani, akik
számának az egyházmegye lelkészi, illetve világi zsinati képviselőinek legalább a felét ki kell tennie.
(3) A zsinati képviselőket az egyházmegye esperese igazolja.
(4) A zsinati képviselők megválasztásáról az egyházmegyék értesítik a Zsinati Elnökséget.
(5) A zsinati tagot akadályoztatása esetén pótképviselő helyettesíti.
(6) 10
(7) Ha az egyházmegye zsinati képviselőjét püspökké, főgondnokká, püspökhelyettesé vagy
főgondnokhelyettesé választották, hivatalba lépésével egyházmegyei zsinati képviselői tiszte megszűnik. 11
14c. § (1) Az újonnan megalakult Zsinat istentisztelettel kezdődik.
(2) Az első ülésen a tagok megbízólevelüket az új Zsinat korelnökének nyújtják be, aki azt
megvizsgálja, ennek eredményét bejelenti, és megállapítja a megjelent és igazolt képviselők névsorát.
(3) Az újonnan megalakult Zsinat a korelnökök (a legidősebb lelkészi és világi zsinati képviselők)
elnöklése mellett, a korjegyzők (a két legfiatalabb lelkészi, illetve a két legfiatalabb világi képviselő)
közreműködésével – titkos szavazással, az első 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 kettős elnökség vezeti: a püspök és a főgondnok. Távollétük esetén helyetteseik
vezetik az ülést.

8

A 14a. § (5) bekezdése a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 4. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
A 14a. § (5) bekezdése a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 4. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
10
A 14b. § (6) bekezdését a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 5. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.
Hatályos: 2007. július 1.
11 A 14b. § (7) bekezdése a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Hatályos: 2007. július 1.
9
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(6) Szavazati joguk a megválasztott és igazolt képviselőknek és azoknak a tagoknak van, akik a
Zsinatnak tisztségüknél fogva tagjai és szavazati joggal bírnak.
(7) A Zsinat határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada jelen van.
(8) A Zsinat határozatait a jelenlevők szavazatainak egyszerű többségével hozza (50% + 1). Az
alkotmánymódosításhoz a Zsinat teljes létszámának kétharmados többsége kell.
(9) A Zsinat ülései nyilvánosak. A Zsinati Elnökség vagy nyolc zsinati képviselő indítványára zárt ülést
kell tartani.
(10) A Zsinat ülései áhítattal kezdődnek és imádsággal fejeződnek be.
(11) A Zsinat ülését a főbb tárgysorozati pontok megjelölésével és az esetleges indítványok beadása
határidejének közlésével az indítványok beadására adott határnap előtt legalább húsz nappal kell összehívni az
elnökség által meghatározott helyre. Rendkívüli esetben a Zsinati Elnökség az ülést nyolc nappal az indítványok
beadására adott határnap előtt is összehívhatja.
(12) A Zsinat évente legalább egy alkalommal ülésezik.
(13) A Zsinat az üléseit bármikor elnapolhatja. A Zsinati Elnökség a Zsinati Tanács határozata alapján
vagy tizenkét zsinati képviselő együttes írásbeli kérelmére hatvan napon belül köteles összehívni a Zsinatot a
napirend írásbeli megjelölésével.

A zsinati bizottságok
14d. § (1) A Zsinat saját soraiból zsinati szakbizottságokat választ.
(2) A bizottságok tagjaik sorából választják az elnököt.
(3) A bizottságok a munkájukba tanácskozási joggal szakértőket is bevonhatnak.

A Zsinati Tanács
14e. § (1) A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot
választ a Zsinat megbízatási időszakára. A Zsinati Tanács 12 tagú: 6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját
pedig a Zsinat választja titkos szavazással saját soraiból; mégpedig 3 lelkészi, illetve 3 világi képviselő
személyében. Javaslatot a zsinatitanács-tagok személyére bármely zsinati képviselő tehet.
(2) A Zsinati Tanácsba a rendes tagokon kívül 3 lelkészi, illetve 3 világi póttagot is kell választani a
fentiek szerint, akik a rendes tagokat helyettesítik azok akadályoztatása esetén.
14f. § (1) A Zsinati Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint 2/3-a jelen van.
(2) Döntéseit a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.
(3) Személyi kérdésekben a Zsinati Tanács titkos szavazással dönt.
14g. § (1) A Zsinati Tanács üléseit kettős elnökség vezeti: a püspök és a főgondnok, akadályoztatásuk
esetén ezt a feladatot helyetteseik látják el.
(2) A tanácskozást mindig a kettős 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 legalább kétszer ülésezik. Működéséről a
Zsinatnak évente egyszer jelentést tesz.
(2) A Zsinati Tanács összehívásáról a Zsinati Elnökség gondoskodik. A Zsinati Tanácsot köteles a
Zsinati Elnökség összehívni egy hónapon belül, ha azt tagjainak ¼-e kérelmezi.
14i. § (1) A Zsinati Tanács hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amely a Zsinat nem kizárólagos
hatáskörébe tartozik és amelyben a Zsinat ülésszakai közt dönteni kell.
(2) A Zsinati Tanács hatáskörébe tartozik és feladatait képezi legfőképpen:
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a) a Zsinat határozatainak végrehajtása;
b) a Zsinat elé kerülő javaslatok és törvénytervezetek kidolgozásának és a Zsinat működéséhez
szükséges előmunkálatoknak a biztosítása;
c) az egyházmegyék által felterjesztett ügyekben történő határozathozatal;
d) az Egyházat egyetemesen érintő tehervállalások ügyében történő 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 református keresztyén egyháztag végezhet,
akinek az egyházalkotmányban és a szabályrendeletekben meghatározott
képesítése van, és egyúttal megfelel az állami törvények által előírt követelményeknek is.
(2) Lelkészi hivatal önálló vezetésére csak olyan lelkész jogosult, aki az előírt szakképzettség
megszerzése után az Egyház által alakított bizottság előtt a lelkészképesítő vizsgákat sikerrel letette. Az egyházi
szolgálatban a nők 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 lelkész.
(4) Önálló lelkészi állásba megválasztott lelkész megbízatása 70 éves koráig tart, ha a megbízatás
korábban nem szűnik meg. A lelkész megbízatását 70. életévének betöltése után a választó egyházi szerv
legfeljebb háromszor egy-egy évre meghoszszabbíthatja.12
(5) A lelkészek közé tartozik a segédlelkész is. Szolgálatra való beosztása, az illetékes esperes javaslata
alapján, a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozik.
(6) A lévita is lelkész, ha az Egyház által előírt képesítése van, és igehirdetési, missziói és vallásoktatói
szolgálatot teljesít annak a lelkésznek a felügyelete és vezetése alatt, akihez őt 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 lelkészképző intézetekben történik. Amennyiben a
Zsinat a teológus-, illetve a lévita- és katechétaképzést saját talaján kívánja megoldani, annak jogi alapját külön
szabályrendelettel határozza meg (8. § 2. bekezdés).
16. § (1) Az Egyház missziói munkájának célja az Egyház lelki építése. A missziói munka fő eszköze
Isten Igéjének hirdetése szóban és írásban, az egyháztagok rendszeres látogatása a lelkész által és általában a
lelkipásztori szolgálat, szeretetmunka az Egyház összes tagja között, különösen a leányegyházközségekben és
szórványokban élő egyháztagok lelkigondozása. Az Egyház lelkigondozói szolgálatot végezhet hívei között
gyülekezeti munkatársai segítségével: az iskolákban, kórházakban, szociális otthonokban, fogházakban, katonai
alakulatoknál, nevelő- és egyéb intézetekben.
(2) Az Egyház kiveszi részét a külmissziói munkából is, főként a Szlovák Köztársaságban lévő
protestáns egyházak külmissziói munkájából.
(3) Az Egyház az állami törvények és rendeletek keretén belül szeretetintézeteket tarthat fenn a
keresztyén közösségnek a testvéri szeretet szellemében való ápolására, és egyházi munkásokat nevelhet és
alkalmazhat a belmisszió és a vallásos nevelés megvalósítására. Létrehozhat továbbá egyházi iskolákat és olyan
intézményeket, amelyek alkalmasak az egyházi tisztségviselők és lelkészek üdültetésére, különböző tanfolyamok
és konferenciák megtartására; az egyházi munka támogatására szervezhet és fenntarthat különböző
egyesületeket, illetve alapítványokat.

12

A 15. § (4) bekezdése a 2/2007-es számú alkotmányerejű törvény 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
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(4) Az Egyház kötelessége gondoskodni a lelkészek református keresztyén hitvallásos szellemben való
neveléséről és szakképzéséről az általa meghatározott intézetekben (15. § 8. bekezdés), és az Egyház joga az
említett intézetekben végzett növendékek szakképzettségét elbírálni, mindezt az idevonatkozó állami törvények
betartása mellett.
(5) Az Egyház különböző bel- és külföldi diakóniai szolgálatai végzéséhez adományokat fogadhat el,
jogi és természetes személyektől 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 tisztségviselői egyházfegyelmi ügyekben az Egyház bírói
hatalmának vannak alávetve. Az egyházi bíróságok fegyelmi és egyházigazgatási ügyekben határoznak.
(3) Az egyházi bíróságok a következőek:
a) egyházközségi;
b) egyházmegyei;
c) egyetemes egyházi bíróság.
(4) Az egyházi tisztségviselők fegyelmi vétségei:
a) olyan bűncselekmény elkövetése, amely az állami törvényekbe ütközik és a társadalomra nézve
veszélyes;
b) az egyházalkotmány vagy a szabályrendeletek megsértése;
c) olyan szándékos cselekedet elkövetése, amely az Egyházat megkárosította;
d) olyan cselekedet elkövetése vagy olyan mulasztás, amely a vallásos érzületbe vagy a jóerkölcsbe
ütközik;
e) ellenszegülés, ellenkezés vagy izgatás az egyházi hatóságoknak az állami törvényekkel összhangban
kiadott rendeletével vagy intézkedésével szemben;
f) a vallás vagy egyházi hatóság kigúnyolása;
g) hamis vádaskodás egyházi hatóság előtt;
h) lelkészeknek és más egyházi tisztségviselőknek a nyilvánosság előtt történt olyan cselekedete,
nyilatkozata, tanítása vagy írása, amely a hivatali esküjükkel vagy az állami törvényekkel ellenkezik;
i) segédlelkészek vagy léviták olyan cselekedete, amely az egyházközség nyugalmát megzavarja;
j) ha a lelkipásztor vagy más egyházi tisztségviselő az egyházalkotmányt megsérti, szándékos
mulasztásával vagy kötelessége mellőzésével az egyházközségnek vagy az Egyetemes Egyháznak ártalmára van.
(5) Az egyháztagok fegyelmi vétsége minden olyan cselekedet vagy mulasztás, amely a vallásos
érzülettel, a jóerkölccsel és az egyháztagság feltételeivel ellenkezik, 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 fegyelmi vétségek fegyelmi büntetése az egyházi
tisztségviselőknél:
a) feddés;
b) a választójogtól való megfosztás (1–5 évre);
c) a viselt hivatalból való elmozdítás;
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d) a viselt hivatal elvesztése;
e) az Egyházból való kizárás.
(7) Az ezen paragrafus 5. pontjában felsorolt fegyelmi 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 egyházközségek között, az egyházmegyék között
keletkezett, továbbá az egyházi tisztségviselők választása elleni panaszok, ha nincsenek más egyházigazgatási
szerv hatáskörébe utalva.
(9) Ha a kiszabott fegyelmi büntetés lejárt, vagy a fegyelmi vétséget elkövetett személy őszinte
bűnbánata meggyőző, és megjavulásra való szándékot mutat, a kiszabott fegyelmi büntetés felfüggeszthető, s az
illető feltételesen a szolgálatba visszaállítható.

IX. FEJEZET
Az egyházi vagyon
18. § Az Egyetemes Egyház, az egyes egyházmegyék és egyházközségek önállóan vagyont
szerezhetnek belföldi vagy külföldi személyektől és intézményektől, adományokat fogadhatnak el. Saját
szükségleteik, illetve megbízottaik szolgálati terheinek fedezésére egyházi járulékokat szedhetnek tagjaiktól, és
szabad gyűjtéseket indíthatnak olyan célra, amely az Egyház küldetésével összhangban van.

X. FEJEZET
Általános és záró rendelkezések
19. § (1) Minden egyházközség és egyházmegye az öszszes ügyét önkormányzata alapján a felettes
egyházi szervek felügyelete alatt intézi.
(2) Az alacsonyabb szinten működő egyházi szerv olyan határozatát, amely az egyházalkotmánnyal
vagy a törvényekkel (szabályrendeletekkel) ellenkezik, köteles a közvetlen felettes egyházi szerv hatályon kívül
helyezni.
20. § (1) Az Egyetemes Egyház, az egyházmegyék és az egyházközségek belső szervezetére, az egyházi
ügyek tárgyalásának és vezetésének módozataira, az egyes egyházalkotmányi tisztségviselők hatáskörére,
kötelességeire és választására, az egyházi bíróságok szervezetére és tárgyalási rendjére, továbbá egyházi vagyon
szerzésének, kezelésének és elidegenítésének módjára, végül az egyházigazgatásra vonatkozó, itt fel nem sorolt
minden egyéb jogszabályt külön egyházi törvények (szabályrendeletek) tartalmazzák, amelyeket a Zsinat a jelen
alkotmányban szereplő elvek szerint ad ki.
(2) A Zsinaton kívül más egyházi szervek is jogosultak – a felettes egyházi szerv jóváhagyásával –
szabályrendeleteket alkotni az ügyeik rendezésére, ezek azonban sem az állami előírásokkal, sem az
egyházalkotmánnyal vagy a felsőbb egyházi szervek törvényeivel (szabályrendeleteivel) nem ellenkezhetnek, és
nem csorbíthatják az alacsonyabb szinten működő egyházi szervek ezen alkotmányban biztosított jogait.
21. § A választásokra vonatkozó paragrafusokat a Zsinat újraválasztása alkalmával, a mostani választási
időszak lejártával kell első ízben alkalmazni.
22. § Amíg az ezen alkotmány 20. paragrafusában említett törvényeket (szabályrendeleteket) ki nem
hirdetik, érvényben marad az eddig gyakorolt összes egyházi törvény és szokás, amennyiben az alkotmány
rendelkezéseivel nem ellenkeznek.
23. §

Ez az alkotmány magyar és szlovák nyelven készült. Mindkét szöveg azonos.
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24. § A 2002. december 14-én Hanván ülésezett Zsinat által megerősített és elfogadott alkotmány
érvénybe lép az Egyetemes Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében történő közzétételével. Ezzel az
előző alkotmány érvényét veszti.
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2000. évi törvények


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000-es számú törvény
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1/2000. tv. Az Egyház közoktatásáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2000-es számú törvénye
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról13
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az egyházi nevelés-oktatás szolgálatának betöltésére
oktatási intézményeket hoz létre, azokat egységes egyházi közoktatási rendszerbe tagolja, és e rendszer
működését, valamint fenntartását az egyházalkotmány 8. §-a 2. bekezdésének értelmében jelen törvénnyel
szabályozza, összhangban a vonatkozó állami törvényekkel.
2. § A törvény célja, hogy az állami oktatási rendszer részeként is működő református közoktatási
intézmények jogi megalapozottsággal és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház megfelelő szerveinek
közreműködésével egységes közoktatási rendszerként úgy tudjanak munkálkodni, hogy a rájuk bízott
növendékeket művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, szűkebb és
tágabb környezetük, valamint nemzetük hűséges és áldozatkész alkotó tagjaivá, református növendékeiket
egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református növendékeiket – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett
– saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveljék.
3. § (1) Jelen törvény egységesen érvényes a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház valamennyi
jogi személyére, az általuk alapított és fenntartott óvodákra, alap- és középfokú iskolákra, diákotthonokra és
egyéb sajátos oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményekre (a továbbiakban közoktatási intézmények), azok
tisztségviselőire, alkalmazottaira és növendékeire.
(2) A felsőfokú egyházi oktatási intézmények működését külön törvény szabályozza.
(3) A közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve minden egyéb belső
szabályzatának összhangban kell állnia e törvénnyel és a Közoktatási Tanács (lásd 5. §) által kidolgozott
alapelvekkel.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásának szervezeti rendje

A Zsinat szerepe a közoktatásban
4. § (1) Elfogadja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közép és hosszú távú nevelési-oktatási
koncepcióját.
(2) Felügyeli a közoktatási intézményeket és a Közoktatási Tanácsot a református szellemben történő
nevelés és működés szempontjából (a Szentírásnak a hitvallásainkban lefektetett értelmezése alapján).

A Közoktatási Tanács
5. § (1) A Zsinati Elnökség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásának koordinálása
céljából öttagú Közoktatási Tanácsot hoz létre. Két tagját a Zsinati Elnökség nevezi ki (a Zsinati Tanács utólagos
beleegyezésével), hármat pedig az egyházunk mindenkori, bejegyzett – jelen törvényben tárgyalt – oktatási
intézményeinek igazgatói közössége választ saját soraiból. A megbízatás kétéves időszakra szól. Az újbóli
kinevezés vagy az újraválasztás legfeljebb kétszer újítható meg.
(2) A Közoktatási Tanács eljár mindazokban az ügyekben, melyeket ezen törvény a hatáskörébe utal.
(3) A Közoktatási Tanács feladatai:
Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VI. Zsinatának 4. ülésén, 2000. november 15-én, Meleghegyen.
A Kálvinista Szemle 2001/2-es számának melléklete
13
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a) javaslatot tehet a közoktatásügyet érintő törvények alkotására, módosítására vagy egyéb, a
közoktatásüggyel kapcsolatos intézkedések foganatosítására,
b) a közoktatásügyet érintő törvények alkotására, módosítására vagy egyéb, a közoktatásüggyel
kapcsolatos intézkedések foganatosítására vonatkozó bármely javaslatot – elbírálása előtt – véleményez,
c) kidolgozza a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közép és hosszú távú nevelési-oktatási
koncepcióját és azt elfogadásra a Zsinat elé terjeszti,
d) felügyeli egyházunk közoktatási intézményeit, összehangolja és koordinálja azok működését,
kapcsolatait, és figyelemmel kíséri a református szellemben történő nevelést,
e) a közoktatási intézmények számára kidolgozza az intézmény, illetve az iskolaszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának, a Házirendnek, a Pedagógiai Programnak és egyéb szabályzatoknak az alapelveit,
f) segíti az egyes intézmények munkáját – tantervek, tankönyvek, segédanyagok beszerzésével és
készíttetésével,
g) segíti az egyes intézmények munkáját – szervezeti, működési és ügyintézési téren tanácsokkal,
szakemberek ajánlásával,
h) biztosítja és megszervezi a közoktatási intézményekben tanító pedagógusok számára az évi
pedagógiai továbbképzést; a továbbképzések anyagát jóváhagyásra a Zsinati Elnökség elé terjeszti,
i) országos tanulmányi versenyeket szervez egyházunk intézményeinek növendékei számára,
j) nyilvántartást vezet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház valamennyi közoktatási
intézményéről, azok adatbázisait felelősen kezeli,
k) kapcsolatot tart más egyházak, valamint állami és társadalmi szervezetek illetékes szerveivel,
l) tevékenységéről beszámol a Zsinatnak, illetve a Zsinati Elnökségnek,
m) a közoktatási intézményekkel kapcsolatos beadványokat [9. § (1) és 13. § (13)] véleményezés után a
Zsinati Elnökség elé terjeszti.
(4) A Közoktatási Tanács saját kebeléből 2 évre választja elnökét. A Közoktatási Tanács elnökének
feladata:
a) összehívja és vezeti a Közoktatási Tanács ülését,
b) az egyházi és állami szervek felé általában képviseli a Közoktatási Tanácsot.
(5) A Közoktatási Tanács az egyes ügyek képviseletével saját soraiból előadót bízhat meg.
(6) A Közoktatási Tanács üléseit évente legalább négyszer tartja.

A Közoktatásügyi Közgyűlés
6. § (1) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közoktatásügyi Közgyűlését (a továbbiakban
Közoktatásügyi Közgyűlés) a közoktatási intézmények igazgatói és vezető lelkészei, valamint a Közoktatási
Tanács tagjai alkotják. Üléseit évente legalább egyszer tartja.
(2) A Közoktatásügyi Közgyűlést a Közoktatási Tanács megbízásából a Közoktatási Tanács elnöke
hívja össze. Elnöke a Közoktatási Tanács elnöke.
(3) A Közoktatásügyi Közgyűlést össze kell hívni, ha az alkotó tagok legalább egynegyede azt indokolt
írásbeli beadványban kéri.
(4) A Közoktatásügyi Közgyűlés tárgyalja a közoktatást érintő kérdéseket, különösen:
a) a Közoktatási Tanács tevékenységéről szóló beszámolót,
b) az egyes közoktatási intézmények munkájáról, ügyeiről szóló beszámolókat,
c) mindazokat az ügyeket, melyeket a tagok vagy a Közoktatási Tanács a Közgyűlés elé terjeszt.
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Közoktatási intézmények alapítása
7. § (1) A református közoktatási intézmény jelen törvényben meghatározott célok és feladatok
ellátására létesített önálló jogi személy, amely egy vagy több egységből állhat.
(2) A közoktatási intézmény nevében szerepelnie kell a „református” szónak.
(3) Közoktatási intézményeket alapíthat:
a) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház,
b) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bármely egyházmegyéje,
c) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bármely egyházközsége.
(4) Az alapításra jogosult testületek – előzetes megállapodás alapján – együttesen is alapíthatnak
közoktatási intézményeket.
Az alapítás feltételei:
(5) A közoktatási intézmény alapításához, átvételéhez, működésének megszüntetéséhez, valamint
alapító okiratának módosításához az alapító-fenntartó közgyűlésének, a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház esetében pedig a Zsinati Tanácsnak a döntése szükséges.
(6) A közoktatási intézmény alapításához, átvételéhez, valamint alapító okiratának módosításához a
Közoktatási Tanács ajánlása alapján a Zsinati Tanács jóváhagyása szükséges.
(7) A Közoktatási Tanács az ajánlást abban az esetben tagadja meg, ha az alapítás nincs összhangban
ezen törvénnyel.
(8) A jóváhagyási kérelmeket a Közoktatási Tanács és a Zsinati Tanács 30 napon belül bírálja el.
(9) A működés megkezdéséhez állami engedélyt kell kérni, az ehhez szükséges iratokat az alapítófenntartó a hatályban lévő állami törvényben foglalt időpontig köteles benyújtani az Iskolaügyi Minisztériumnak.
A közoktatási intézmény a szlovákiai iskolahálózatba való besoroltatása jóváhagyásának napjától létezik, erről
az alapító-fenntartónak írásban értesítenie kell a területileg illetékes egyházközséget, egyházmegyét, a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyházat és a Közoktatási Tanácsot.
(10) A közoktatási intézmény megalapításának, illetve a szlovákiai
besoroltatásának tényét az alapító okirat rögzíti.

iskolahálózatba való

(11) A közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézmény működésének
megkezdésétől számított 3 hónapon belül hatályba kell lépnie.
(12) Jelen törvénynek, esetleges módosításainak, valamint a Közoktatási Tanács alapelveinek [5. § (3)
e)] hatálybalépésekor már működő közoktatási intézmények 3 hónapon belül kötelesek hatályba léptetni az
ezekkel összhangban álló Szervezeti és Működési Szabályzatot.

A közoktatási intézmények szervezeti rendje és működése

Az alapító-fenntartó jogai és kötelességei
8. § (1) Az alapító-fenntartó a jelen törvényben meghatározott módon dönt a közoktatási intézmény
alapításáról, átszervezéséről, átadásáról és megszüntetéséről.
(2) Biztosítja a jelen törvényben meghatározott hitelvek és célok megvalósításának feltételeit, segíti és
ellenőrzi ezen hitelvek és célok megvalósulását.
(3) Az alapító-fenntartó a közoktatási intézmény megalapítása után létrehozza a közoktatási intézmény
iskolaszékét, elfogadja az iskolaszék Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely az iskolaszék feladatát és
hatáskörét tartalmazza.
(4) Jóváhagyja a közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
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(5) Kinevezi, illetve megbízza a közoktatási intézmény igazgatóját, és gyakorolja fölötte a munkáltatói
jogokat.
(6) Az alapító-fenntartó a közoktatási intézményben vezető lelkészi állást hoz létre, és annak
betöltéséről gondoskodik.
(7) Az alapító-fenntartó egyházközség eltekinthet a vezető lelkészi állás létrehozásától, ebben az
esetben a vezető lelkész feladatait az egyházközség lelkésze látja el.
(8) A Közoktatási Tanács bevonásával értékeli az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét.
(9) Bármely ügyben kikérheti felettes egyházi hatóságának és a Közoktatási Tanácsnak a véleményét.
(10) Gondoskodik az intézmény működésének és fejlesztésének anyagi feltételeiről, és ellenőrzi az
intézmény működését, gazdálkodását, adatszolgáltatását.
9. § A közoktatásra, szakképzésre és fenntartásra kapott anyagi juttatások és támogatások más célra nem
fordíthatók, felhasználásukról az alapító-fenntartó köteles a Közoktatási Tanácson keresztül a Zsinati
Elnökségnek beszámolni.
10. § (1) Az alapító-fenntartónak meg kell tagadnia a Szervezeti és Működési Szabályzat, ha az nem
felel meg a jelen törvényben megfogalmazottaknak és a Közoktatási Tanács alapelveinek, továbbá ha nem
tartalmazza mindazokat a feladatokat és elvárásokat, amelyeket az alapító-fenntartó előírt és amelyek
megvalósításához a feltételeket biztosította.
(2) A jóváhagyás megtagadását írásban kell indokolni és tudatni az intézménnyel. Ha írásbeli
jóváhagyási kötelezettségének az alapító-fenntartó 30 napon belül nem tesz eleget, a Szervezeti és Működési
Szabályzatot jóváhagyottnak kell tekinteni.

Az iskolaszék
11. § (1) Az alapító-fenntartó iskolaszéket hoz létre a következő célok megvalósítása érdekében:
a) megfelelő személyi állomány: nevelőtestület és kisegítő személyzet biztosítása,
b) az oktatás, illetve a hitbeli-erkölcsi nevelés megfelelő színvonalának biztosítása,
c) a nevelő- és oktatómunka segítése,
d) az intézmény működésének jelen törvénnyel és a Szlovák Köztársaságnak az iskolákra és
oktatásügyre vonatkozó hatályos törvényeivel és rendeleteivel való összhangba hozatala.
(2) Amennyiben egy intézmény különböző iskolatípusokat foglal magában (óvoda, alapiskola,
középiskola, diákotthon, sajátos oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmény), közös iskolaszéket kell
létrehozni.
(3) Az iskolaszék kidolgozza a közoktatási intézmény és az iskolaszék Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
(4) Az iskolaszék jóváhagyja a közoktatási intézmény Pedagógiai Programját és a Házirendet, amit az
igazgató dolgoz ki.
(5) Az iskolaszék vezetője az iskolaszéki elnök, akit az iskolaszék választ az alapító-fenntartó
képviselői közül. A vezető lelkész az alapító-fenntartó képviselőjének számít.
(6) Az iskolaszék tagjai: hivatalból a vezető lelkész és az igazgató, valamint választott tagként az
alapító-fenntartó három, a nevelőtestület két és a szülői munkaközösség tanácsának két képviselője. A választott
képviselők megbízatása három évre szól.
(7) Az iskolaszék tagjai munkájukért külön tiszteletdíjat nem kaphatnak.
(8) Az iskolaszék évente legalább négyszer ülésezik.
(9) Az ülésekről a választott tagok beszámolási kötelezettséggel tartoznak a kiküldő testületüknek.
(10) Működését az alapító-fenntartó által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
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A közoktatási intézmény vezetősége
12. § (1) A közoktatási intézmény vezetősége az intézmény legmagasabb szintű belső tanácskozó
testülete. Elnöke az igazgató, tagjai: az igazgatóhelyettes(ek) és az intézmény vezető lelkésze.
(2) A közoktatási intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik az intézményt érintő minden kérdésben. Üléseit az elnök hívja össze.

Az igazgató
13. § (1) Az igazgató – mint a közoktatási intézmény vezetője – képviseli az intézményt és felelős
annak törvényes működéséért.
(2) Az igazgatót az iskolaszék véleményezése alapján az alapító-fenntartó nevezi ki, illetve bízza meg,
adott esetben hívja vissza.
(3) Amennyiben egy közoktatási intézmény még nem kezdte meg működését, az alapító-fenntartó az
iskolaszék véleményezése nélkül is megbízhatja az igazgatót.
(4) A kinevezés nyilvános pályázat, a megbízás meghívás útján történik. A pályázatot az alapítófenntartó köteles időben megjelentetni egyházunk hivatalos lapjában és legalább egy napilapban. A megbízás
egy évre szól.
(5) Az igazgató kinevezése öt tanévre szól. Ennek feltételei, hogy:
a) legyen református vallású, konfirmált és aktív gyülekezeti tag,
b) rendelkezzen katechetikai képzettséggel vagy ennek megszerzése legyen folyamatban,
c) rendelkezzen az adott intézménytípusra előírt pedagógiai végzettséggel és legalább ötéves szakmai
gyakorlattal,
d) életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen,
e) alkalmas legyen a vezetésre.
(6) Az igazgatónak az intézmény főállású pedagógusának kell lennie.
(7) Az igazgató ünnepi istentisztelet keretében fogadalmat tesz.
(8) Az igazgató visszahívható, ha súlyosan vagy sorozatosan vét a hatályos egyházi és állami
jogszabályok ellen, illetve ha a 13. § 5. bekezdésében foglalt feltételeknek időközben nem felel meg.
Az igazgató jogai:
(9) Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat, tanácskozási joggal részt vesz az alapító-fenntartó
testületnek az intézményt érintő ülésein, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy szerződés nem utal más hatáskörbe. Az intézményben dolgozók foglalkoztatására, életés munkakörülményeire, jutalmazására és fegyelmi ügyeire vonatkozó kérdésekben jogkörét a jogszabályban
előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
(10) Az igazgató köteles biztosítani, hogy az általa vezetett intézmény a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház Alkotmányának és jogszabályainak megfelelően, erkölcsi értékeinek szellemében és a
Szlovák Köztársaság Alkotmánya és törvényei szerint működjék.
(11) Az igazgató felelősséggel tartozik továbbá:
a) az egyházi jogszabályban és az intézmény alapító okiratában meghatározott célok eléréséért, az
intézmény Pedagógiai Programjának szakszerű és színvonalas megvalósításáért,
b) az intézmény vagyonának gondos, ésszerű és takarékos kezeléséért,
c) az intézmény évi költségvetésének elkészíttetéséért és a pontos ügyvitelért,
d) az intézmény hazai és külföldi, egyházi és világi kapcsolataiért,
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e) az intézménynek az intézmény munkájában részt vevő szervezetekkel (iskolaszék, szülői
munkaközösség) való együttműködéséért.
(12) Az igazgató az intézményben folyó munkáról és az intézmény gazdálkodásáról beszámolási
kötelezettséggel tartozik az alapító-fenntartónak és a Közoktatási Tanácson keresztül a Zsinati Elnökségnek.
(13) Az igazgató további feladatait, kötelességeit és jogait az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

A vezető lelkész
14. § (1) Az intézmény vezető lelkésze az intézmény hitéletének vezetője és az iskolai hit- és
erkölcstanoktatás irányítója. A vezető lelkész az intézményen belül a fenntartó egyház spirituális érdekeinek
legmagasabb szintű képviselője, ennélfogva hivatalból tagja az intézmény vezetőségének, illetve az
iskolaszéknek, továbbá a pedagógiai vagy fegyelmi kérdésekkel foglalkozó nevelőtestületi bizottságoknak.
(2) A vezető lelkészt egyházközség esetében a presbitérium, egyházmegye esetében az egyházmegyei
közgyűlés, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház esetében a Zsinati Tanács választja 5 évre.
(3) Vezető lelkészi állás betölthető kinevezés alapján is. Ebben az esetben az alapító-fenntartónak a
hatályos egyházi jogszabályok szerint kell eljárnia.
A vezető lelkész jogállása:
(4) A vezető lelkésszel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
gyakorolja.
A vezető lelkész felelőssége:
(5) Az intézmény vezető lelkipásztora az intézménynek mint gyülekezetnek az irányítója és az
iskolaközösség lelki életének gondozója. Ebben a minőségében különösen felelős:
a) az intézményben a református szellemben történő nevelésért,
b) az iskolai vallásoktatás tartalmáért és színvonaláért,
c) az iskolai gyülekezet rendszeres hitéletének formai és tartalmi rendjéért.
(6) A vezető lelkész további feladatait, kötelességeit és jogait az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

Az igazgatóhelyettes
15. § (1) Az igazgatóhelyettes(ek) az igazgatónak az intézményirányítás pedagógiai és adminisztratív
feladatainak elvégzésével megbízott közvetlen munkatársa(i), hivatalból tagja(i) a közoktatási intézmény
vezetőségének. Tevékenysége (illetve tevékenységük) az intézmény teljes nevelő-oktató munkájára kiterjed.
Az igazgatóhelyettes jogállása:
(2) Az igazgatóhelyettest a nevelőtestület véleményének meghallgatása után és az iskolaszék
jóváhagyása alapján az igazgató bízza meg, illetve menti föl.
(3) Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. A
megbízatás lehet határozott vagy határozatlan időtartamú.
(4) Ez a megbízatás megszűnhet a megbízó fél által kezdeményezett és az iskolaszék által jóváhagyott
fölmentéssel, vagy lemondással.
(5) Az igazgatóhelyettes közvetlen fölöttese az intézmény igazgatója.
Az igazgatóhelyettes felelőssége:
(6) Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköréből eredő egyéni felelőssége mindazon területekre
kiterjed, amelyeket munkaköre tartalmaz. Ennek megfelelően felelős:
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a) az intézmény szakmai és pedagógiai munkájának igényességéért,
b) az intézmény mindennapi működésének adminisztratív rendjéért,
c) az évi munkaterv feladatainak pontos elvégzéséért.
(7) Az igazgatóhelyettes további feladatait, kötelességeit és jogait az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

A nevelőtestület
16. § (1) A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó szerve, elnöke az igazgató.
(2) A nevelőtestület teljes jogú tagja az intézmény valamennyi pedagógusi munkakört betöltő
alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, megfelelő iskolai végzettségű,
részmunkaidős foglalkoztatású alkalmazottja.
(3) Az intézmény tanárainak alkalmazásához és alkalmazásának megszüntetéséhez – az óraadók
kivételével – az iskolaszék jóváhagyása szükséges. Más ügyekben a tanárok fölött az intézmény igazgatója
gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tanáraira a vonatkozó állami és egyházi törvények és
jogszabályok egyaránt érvényesek.
(4) Az intézmény minden alkalmazottjának – tekintet nélkül arra, hogy milyen vallású és milyen
munkakörben dolgozik – figyelembe kell vennie, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és köteles
megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével segíteni az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs
szerinti nevelését.
(5) A pedagógus – hivatásának gyakorlása közben és magánéletében – iskolájához, egyházához és
nemzetéhez való hűségével, feddhetetlen életmódjával, hitéletével mutasson példát.
(6) Az intézmény törekedjen arra, hogy a nevelőtestület tagjai református, hitüket gyakorló, példás
életvitelű, szakirányú diplomával rendelkező és feladataik elvégzésére alkalmas személyek legyenek.
(7) A nevelőtestület tagjai ünnepi istentisztelet keretében fogadalmat tesznek.

Az alkalmazotti közösség
17. § (1) Az alkalmazotti közösség az intézmény nevelőtestületéből és az intézményben alkalmazott
adminisztratív és technikai dolgozókból áll.
(2) Az adminisztratív és technikai dolgozók alkalmazásáról az igazgató dönt; az intézmény által
megkövetelt erkölcsös életvitel, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje rájuk
nézve is kötelező érvényű.

A szülői munkaközösség
18. § (1) Az intézmény nevelőmunkájának támogatására az intézmény növendékeinek szüleiből szülői
munkaközösség szerveződik, mely tanácskozó és javaslattevő testület.
(2) A szülői munkaközösség tanácsát valamennyi osztály két-két választott képviselője alkotja. Vezetője
az általuk megválasztott elnök.
(3) A szülői munkaközösség belső felépítésének és tevékenységének rendjét saját Szervezeti és
Működési Szabályzata és az igazgató által kiadott rendelkezések határozzák meg.

© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

25

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

A növendékek közössége és a diáktanács
19. § (1) A növendékek közösségének tagja az intézmény valamennyi diákja.
(2) Az intézmény diákjai csatlakozhatnak az iskolában működő diáktanácshoz vagy az iskolán kívül
szervezett diákcsoportosulásokhoz (SDG, cserkészszövetség stb.), illetve alapíthatnak más szervezetet.
(3) A diákcsoportosulások működésének összhangban kell lennie az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatával, Házirendjével és az igazgatói rendeletekkel.
(4) A növendékek ünnepi istentisztelet keretében fogadalmat tesznek.

Záró rendelkezések
20. § (1) Mindazokban a kérdésekben, amelyekről e törvény nem rendelkezik, a hatályos állami és
egyházi jogszabályokat kell alkalmazni.
(2) Az intézmény megszűnése esetén ingó és ingatlan vagyona az alapító-fenntartóra száll, aki a
taneszközöket egyedül egyházunk nevelési és oktatási céljaira használhatja fel, ha az adományozó erről nem
rendelkezett másként.
(3) A jelen törvény hatálybalépésekor már működő közoktatási intézmény fenntartója egy éven belül
köteles az általa alapított közoktatási intézmény működését összhangba hozni ezzel a törvénnyel.
(4) Jelen törvény egyházunk hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében történő közzétételével lép
hatályba.
(5) Jelen törvény hatálybalépésével érvényét veszti az 1996. július 10-én Komáromban kihirdetett VII.
Szabályrendelet.
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2002. évi törvények


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeiről szóló 2/2002-es számú
törvény
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2/2002. tv. Az egyház Tudományos Gyűjterményeiről

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2002-es számú törvénye
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeiről14

Preambulum
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hitvalló eleink hagyományainak vállalásától, a jelenleg élő
reformátusok, valamint az utódaink iránti felelősségérzettől vezérelve, a református öntudat elmélyítésének és
megszilárdításának a szándékával, a szlovákiai reformátusság múltjának és hagyományainak feltárása,
megőrzése és közkinccsé tétele érdekében önálló intézményt hoz létre. A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Zsinata mint egyházunk legfőbb törvényhozó szerve az Egyházalkotmány 8. § 2. bekezdésének
értelmében, továbbá a 308/1991-es számú törvény 6. § 1. bekezdés j) pontja alapján, összhangban a
múzeumokról és galériákról szóló 115/ 1998-as számú törvény rendelkezéseivel, megalapítja a Szlovákiai
Református Egyház Tudományos Gyűjteményeit (továbbiakban: Gyűjtemények), melyek működését jelen
törvénnyel szabályozza.

A Gyűjtemények elnevezése és illetékessége
1. § (1) Az intézmény neve: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei –
Vedecké zbierky Reformovanej kres•anskej cirkvi na Slovensku.
(2) Tevékenysége elsősorban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területére terjed ki.

A Gyűjtemények székhelye
2. § (1) A Gyűjtemények állandó székhelye: Rimaszombat, Daxner utca 35-37.
(2) Feladatai teljesítése érdekében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa,
valamint az illetékes egyházmegyei tanács jóváhagyásával székhelyén kívül is létesíthet időszaki és állandó
kiállításokat.

A Gyűjtemények működésének ideje
3. § (1) A Gyűjtemények a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumában jelen törvény alapján
történő bejegyzésével kezdi meg működését.
(2) A Gyűjtemények alapítása meghatározatlan időre szól.

A Gyűjtemények ügyviteli nyelve
4. § (1) A Gyűjtemények ügyviteli nyelve a magyar és a szlovák nyelv.

14

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VI. Zsinatának 6. ülésén, 2002. január 29-én, Rimaszombatban.
A Kálvinista Szemle 2002/3-es számának melléklete
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A Gyűjtemények küldetése
5. § (1) A Gyűjtemények küldetése a szlovákiai reformátusságra vonatkozó dokumentumok, könyvek,
levéltári, tárgyi és egyéb emlékek rendszeres és módszeres dokumentálása, gyűjtése, megőrzése, szakmai
feldolgozása és hozzáférhetővé tétele.
(2) Ezen belül:
a) az önálló egyházi testületek által létesített vagy létesítendő gyűjtemények, állandó és időszaki
kiállítások folyamatos szakmai és módszertani segítése;
b) a Református Egyház bármely önálló egyházi testületének jelen törvény hatálya alá eső
tevékenységének szakmai segítése és koordinálása;
c) az egyetemes protestantizmus helyi hagyományainak dokumentálása;
d) szakmai kapcsolattartás és információcsere más egyházi gyűjteményekkel;
e) a feltárt és feldolgozott anyagok minél szélesebb körben való közzététele a kor műszaki és
információs lehetőségeinek felhasználásával.

A Gyűjtemények feladatköre
6. § (1) A Református Egyház történetének kutatása, ezen belül:
a) eseménytörténet a reformációtól napjainkig;
b) a Református Egyház és jogelődje jeles személyiségei életének, tevékenységének és hagyatékának
feldolgozása;
c) az egyházközségek, az egyházmegyék és az Egyetemes Egyház történetének kutatása, feldolgozása;
d) a múltban működött és a jelenleg működő iskolák, egyházi intézmények történetének kutatása,
dokumentálása és feldolgozása;
e) a Református Egyházra vonatkozó tárgyi emlékek öszszegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és
hozzáférhetővé tétele;
f) a művelődéstörténetre, oktatásügyre, diakóniára, miszszióra vonatkozó emlékek gyűjtése,
rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetővé tétele.
(2) Irodalomtörténeti tevékenység, ezen belül:
a) a szellemi alkotótevékenység számbavétele;
b) a Református Egyházzal kapcsolatba hozható szép- és szakirodalom gyűjtése, dokumentálása és
hozzáférhetővé tétele.
(3) A református népélet vizsgálata, ezen belül:
a) a Református Egyházzal kapcsolatba hozható néprajzi emlékek gyűjtése;
b) egyházi néphagyományok dokumentálása, megőrzése;
c) liturgiatörténeti gyűjtés, értékmegőrzés.
(4) Egyházművészeti emlékek gyűjtése.

A Gyűjtemények szakmai tevékenysége
7. § (1) A Gyűjtemények küldetésének és feladatkörének megfelelően gondoskodik:
a) a gyűjtemény folyamatos gyarapításáról;

© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

29

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

b) a gyűjteménynek a törvényi előírásoknak megfelelő kezeléséről és nyilvántartásáról;
c) a gyűjteményi anyag szakszerű megóvásáról;
d) az anyagnak állandó és időszaki kiállításokon, valamint publikációk formájában és a
közművelődésben egyéb szokásos módokon való bemutatásáról;
e) a gyűjteményi anyagnak a kutatók számára való hozzáférhetővé tételéről.
(2) Mindennek érdekében:
a) tudományos kutatótevékenységet végez;
b) együttműködik más egyházi és világi intézményekkel és szervezetekkel;
c) vállalja az egyházközségek és más önálló egyházi testületek tulajdonában, de saját gondozásában
levő egyházi értékek megőrzését;
d) lehetőségei szerint – vásárlással, cserével – gyarapíthatja a gyűjteményt;
e) tárgyi adományokat, hagyatékokat fogadhat el;
f) adományokat fogadhat el a gyűjtemény gyarapítására és működtetésére.

A Gyűjtemények szervezeti felépítése
8. § (1) A Gyűjtemények vezetője és törvényes képviselője a gyűjteményi igazgató.
(2) A gyűjteményi igazgatót a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa nevezi ki,
illetve bízza meg, adott esetben hívja vissza. A kinevezés nyilvános pályázat, a megbízás meghívás útján
történik. A kinevezés meghatározott időre, a megbízás legfeljebb egy évre szól.
(3) A gyűjteményi igazgató köteles az intézményt úgy igazgatni, hogy az a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház alkotmányának és jogszabályainak megfelelően, református szellemben és a Szlovák
Köztársaság törvényei szerint működjön.
(4) A gyűjteményi igazgató:
a) felelősséggel tartozik az intézmény feladatainak a teljesítéséért;
b) előkészíti az intézmény költségvetését és ügyel a pontos ügyvitelre;
c) az intézmény alkalmazottjai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
d) felel az intézmény vagyonának, valamint a rá bízott javaknak a gondos, ésszerű kezeléséért.
(5) A gyűjteményi igazgató az intézményben folyó munkáról és az intézmény gazdálkodásáról
beszámolási kötelezettséggel tartozik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsának.
(6) A Gyűjtemények négy részintézményből áll:
a) múzeum;
b) levéltár;
c) könyvtár;
d) egyedi alapok.
(7) A részintézmények élén a részintézmények vezetői állnak, akik a gyűjteményi igazgató közvetlen
munkatársai.
(8) A Gyűjtemények a gazdasági ügyei kezelésére gazdasági felelőst alkalmaz, aki a gyűjteményi
igazgató közvetlen munkatársa.
(9) A gyűjteményi igazgató, a részintézmények vezetői és a gazdasági felelős tagjai a Gyűjtemények
igazgatói tanácsának.
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A Gyűjtemények jogalanyisága
9. § A Gyűjtemények jogalanyisággal rendelkező intézmény, önálló egyházi testület, amely a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház illetékes szerveinek alárendelve végzi tevékenységét.

Záró rendelkezések
10. § (1) A Gyűjtemények működésének szakmai, jogi, anyagi, gazdasági és személyi feltételeit a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a gyűjteményi igazgató dolgoz ki és a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa hagy jóvá.
(2) Jelen törvény egyben a Gyűjteményeknek a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumában
történő bejegyzéséhez szükséges alapdokumentum.
(3) Jelen törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista
Szemlében történő közzétételével lép hatályba.
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2003. évi törvények


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as számú törvény
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1/2003. tv. Az egyház szeretetszolgálatáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2003-as számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálatáról15

A törvény célja és hatálya
1. § (1) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (a továbbiakban: Egyház) Jézus Krisztus
tanításának engedelmeskedve szeretetszolgálatot végez.
(2) Az Egyház szeretetszolgálatának kiemelt feladata a betegek és fogyatékosok ápolása és gondozása;
magányosok, egyedül élők, hátrányos szociális helyzetben lévők, társadalmi hátrányt szenvedők és általában a
rászorulók segítése.
(3) A törvény célja, hogy az Egyház szeretetszolgálatának megfelelő jogi keretet biztosítson.
(4) A törvény hatálya kiterjed valamennyi önálló egyházi testületre, az általuk közvetlenül vagy
közvetve alapított és fenntartott szeretetszolgálati intézményekre és közhasznú szervezetekre.

Szeretetszolgálat az egyházközségben
2. § (1) Az Egyház szeretetszolgálata elsődlegesen az egyházközségekben történik. Minden
egyházközség – a lehetőségeihez és a szükségekhez mérten – köteles bekapcsolódni az Egyház
szeretetszolgálatába.
(2) Az egyházközségben végzett szeretetszolgálatért a presbitérium tartozik felelősséggel.
(3) A presbitérium minden évben jelentést tesz az egyházmegye szeretetszolgálati bizottságának az
egyházközségben végzett szeretetszolgálati tevékenységről.
(4) A presbitérium a szeretetszolgálat végzése érdekében:
a) megbízottat nevezhet ki,
b) bizottságot hozhat létre,
c) diakóniai lelkészi állást hozhat létre,
d) fizetett munkaerőt alkalmazhat,
e) közhasznú szervezetet alapíthat,
f) alapítványt hozhat létre,
g) szeretetszolgálati intézményt alapíthat és tarthat fenn,
h) megállapodást köthet egyházi vagy nem egyházi természetes és jogi személyekkel.
(5) Az Egyház alkotmánya, törvényei és a Zsinati Tanács szabályrendeletei a presbitérium – a 4.
bekezdésben felsorolt – jogainak érvényesítését az egyházközségi közgyűlés, valamint a felsőbb egyházi
testületek jóváhagyásához köthetik.

15

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 4. ülésén, 2003. december 6-án, Hanván.
A Kálvinista Szemle 2005/4-es számának melléklete
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Szeretetszolgálat az egyházmegyében
3. § (1) Az egyházmegye a szeretetszolgálatot az egyházközségek szeretetszolgálatának támogatásával,
valamint saját hatáskörében vagy az általa alapított, illetve fenntartott, szeretetszolgálati tevékenységet folytató
jogi személyek útján végzi.
(2) Az egyházmegye szeretetszolgálatáért az egyházmegyei közgyűlés tartozik felelősséggel.
(3) Az egyházmegyei közgyűlés:
a) szeretetszolgálati bizottságot hoz létre,
b) tárgyalja a szeretetszolgálati bizottság jelentését az egyházmegyében folyó szeretetszolgálati
munkáról,
c) a rendelkezésére álló forrásokból támogatja a szeretetszolgálatot,
d) általában intézkedik és határoz az egyházmegye szeretetszolgálatához kapcsolódó ügyekben,
e) diakóniai lelkészi állást hozhat létre,
f) fizetett munkaerőt alkalmazhat,
g) közhasznú szervezetet alapíthat,
h) alapítványt hozhat létre,
i) szeretetszolgálati intézményt alapíthat és tarthat fenn,
j) a szeretetszolgálat végzése érdekében megállapodást köthet egyházi vagy nem egyházi jogi
személyekkel.
(4) Az Egyház alkotmánya, törvényei és a Zsinati Tanács szabályrendeletei az egyházmegyei
közgyűlésnek a 3. bekezdésben felsorolt kérdésekben hozott határozatainak érvényesítését a Zsinat, illetve
szervei jóváhagyásához köthetik.
(5) Az egyházmegyei szeretetszolgálati bizottság feladata:
a) az egyházközségekben folyó szeretetszolgálati tevékenység számontartása és segítése,
b) jelentéstétel az egyházmegyei közgyűlésnek és a Református Diakóniának az egyházmegyében folyó
szeretetszolgálati munkáról,
c) javaslattétel az egyházmegyei
szeretetszolgálati tevékenységekre,

közgyűlésnek

az

egyházmegye

hatáskörében

végzendő

d) az egyházmegyei közgyűlés és az egyházmegyei szabályrendeletek által rá ruházott egyéb feladatok.

Szeretetszolgálat az Egyházban
4. § (1) A Zsinat az Egyház testületei által végzett szeretetszolgálati tevékenység felügyeletére, valamint
szeretetszolgálati tevékenység végzésére a Szlovák Köztársaság 1997/213-as számú törvénye alapján
megalapítja a Református Diakónia nonprofit szervezetet (a továbbiakban: Diakónia).
(2) A Diakónia a tevékenységéért a Zsinatnak, valamint a Zsinati Tanácsnak tartozik felelősséggel.
Igazgatótanácsának tagjai, igazgatója, lelkészei és alkalmazottai egyházfegyelmi ügyeiben az Egyetemes
Egyházi Bíróság illetékes.
(3) A Diakónia szervezeti és működési szabályzatát a Zsinat hagyja jóvá.
(4) A Diakónia:
a) számba veszi az Egyház szeretetszolgálatára vonatkozó igényeket és lehetőségeket,
b) véleményezi a törvény hatálya alá tartozó közhasznú szervezetek és intézmények alapítását, felügyeli
és tanácsadással segíti azok működését,
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c) a rendelkezésére álló forrásokból támogatja az Egyház szeretetszolgálatát,
d) a szükségekhez mérten szeretetszolgálati intézményeket és közhasznú szervezeteket hoz létre,
e) összesíti az egyházközségek és egyházmegyék jelentéseit szeretetszolgálati tevékenységükről, és
beszámol róluk a Zsinatnak,
f) tevékenységéről jelentést tesz a Zsinatnak.
(5) A Diakónia a feladatai ellátása érdekében:
a) diakóniai lelkészi állást hozhat létre,
b) fizetett munkaerőt alkalmazhat,
c) megállapodást köthet egyházi és nem egyházi természetes és jogi személyekkel.
(6) A 4. § 4. bekezdés c), d), e) és f) pontjaiban, valamint az 5. bekezdésben meghatározottak a
Diakónia igazgatótanácsának kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
(7) A Diakónia közhasznú szervezetet és szeretetszolgálati intézményt a Zsinati Tanács jóváhagyásával
alapíthat.

A Református Diakónia
5. § (1) A Diakónia szervei:
a) az igazgatótanács,
b) az igazgató,
c) a felügyelőtanács,
d) a Diakónia szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb szervek.
(2) A Diakónia legfőbb szerve az igazgatótanács.
(3) Az igazgatótanács a 4. §-ban megnevezett feladatokon túl:
a) jóváhagyja a Diakónia költségvetését,
b) jóváhagyja a Diakónia zárszámadását és a tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves jelentést,
c) megválasztja és visszahívja a Diakónia igazgatóját,
d) a Zsinat javaslatára megválasztja és visszahívja a Diakónia felügyelőtanácsának tagjait,
e) gyakorolja mindazokat az egyéb jogköröket, amelyekkel az állami jogszabályok felruházzák.
(4) Az igazgatótanács öt tagból áll, akik közül legalább egy az Egyház jogszabályai szerint lelkészi
tisztségre választható személy. Az Egyház püspöke és főgondnoka nem lehet az igazgatótanács tagja.
(5) Az igazgatótanácsot a Zsinat választja meg három évre az Egyház választójoggal rendelkező tagjai
közül.
(6) Az igazgatótanács saját kebeléből választja meg elnökét és alelnökét. Az igazgatótanács üléseit az
elnök hívja össze, készíti elő és vezeti.
(7) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
(8) Az igazgatótanácsot az állami jogszabályokban meghatározott eseteken kívül össze kell hívni a
Zsinat, a Zsinati Tanács, illetve a Zsinati Elnökség határozatára is.
(9) A Diakónia ügyeiben, amennyiben az állami és egyházi jogszabályok, valamint a szervezeti és
működési szabályzat nem rendelkeznek másképp, az igazgató jogosult eljárni és határozni.
(10) Az igazgatót pályázat útján az igazgatótanács választja meg 5 évre. Igazgatóvá csak az Egyház
választójoggal rendelkező tagja választható.
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(11) Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, az igazgatótanács az igazgató megválasztásáig
bármely alkalmas személyt megbízhat az igazgatói teendők ellátásával, aki az állami jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel.
(12) A felügyelőtanács a Diakónia ellenőrző szerve. Hatáskörét és kötelességeit az állami jogszabályok
határozzák meg.
(13) A felügyelőtanács három tagját a Zsinat javaslatára az igazgatótanács választja meg három évre az
Egyház választójoggal rendelkező tagjai közül.
(14) Az igazgatótanács meghatározott feladatok elvégzésére fizetett nem lelkészi állásokat hozhat létre.
(15) Az állásokat minden esetben az igazgató által kiírt pályázat útján kell betölteni. Az állás
betöltéséről az igazgató javaslatára az igazgatótanács dönt.
(16) A Diakónia nem lelkészi állást betöltő alkalmazottai felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
Szeretetszolgálati intézmények
6. § (1) Az önálló egyházi testületek a szeretetszolgálat végzése érdekében az állami törvényekkel
összhangban szeretetszolgálati intézményeket és közhasznú szervezeteket hozhatnak létre.
(2) Szeretetszolgálati intézmény és közhasznú szervezet alapítását a Diakónia igazgatójának szakmai és
jogi szempontból előzetesen véleményeznie kell.
(3) A szeretetszolgálati intézmények és közhasznú szervezetek szervezeti és működési szabályzatát az
alapító testületnek kell jóváhagynia és módosítania.

Diakóniai lelkész
7. § (1) A szeretetszolgálattal kapcsolatos lelkészi feladatok ellátására az egyházközségek, az
egyházmegyék, valamint a Diakónia diakóniai lelkészi állást hozhat létre a feladatok és a díjazás díjlevél általi
pontos meghatározásával.
(2) Egyházközségi diakóniai lelkészi állást az egyházközség presbitériumának javaslatára az
egyházközségi közgyűlés hozhat létre az egyházmegyei közgyűlés és a Zsinati Tanács jóváhagyásával.
(3) Egyházmegyei diakóniai lelkészi állást az egyházmegyei közgyűlés hozhat létre a Zsinati Tanács
jóváhagyásával.
(4) A Diakónia diakóniai lelkészi állást az igazgatótanács határozatával és a Zsinati Tanács
jóváhagyásával hozhat létre.
(5) Diakóniai lelkészi állást csak az tölthet be, aki az egyházi törvények értelmében önálló lelkészi
szolgálatra alkalmazható.
(6) A diakóniai lelkészi állás betöltése pályázat útján történik. A pályázatot az állást fenntartó
testülettől, illetve szervtől függően a presbitérium, az egyházmegyei tanács, illetve a Diakónia igazgatótanácsa
írja ki.
(7) A diakóniai lelkészi állás megüresedése után 15 napon belül újabb pályázatot kell kiírni.
(8) A diakóniai lelkészi teendők folyamatos ellátása érdekében már három hónappal a diakóniai lelkész
megbízatási idejének lejárta előtt is ki lehet írni a pályázatot.
(9) A pályázat benyújtásának határidejét nem lehet korábbra megszabni, mint a pályázati kiírásnak az
egyház hivatalos lapjában való megjelenését követő hónap 10. napja.
(10) A diakóniai lelkészt az állást létrehozó testülettől, illetve szervtől függően a presbitérium, az
egyházmegyei közgyűlés, illetve a Diakónia igazgatótanácsa választja meg 5 évre.
(11) A diakóniai lelkészi állás betöltésére érkezett pályázatokat a pályázati határidő letelte után a
választásra jogosult szerv egyenként megvizsgálja, és megállapítja, hogy megfelelnek-e a pályázati és egyéb
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törvényes feltételeknek. A megfelelő pályázatokat a választásra jogosult szerv elnöksége a választásra jogosult
szerv elé terjeszti.
(12) A választásra jogosult szerv az előterjesztett pályázók közül tagjai több mint felének a szavazatával
választja meg a diakóniai lelkészt.
(13) Amennyiben az előírt többséget egy pályázó sem nyeri el, a szavazást – legfeljebb kétszer – meg
kell ismételni. Amennyiben sem a másodszori, sem a harmadszori szavazás során nem lett megválasztva a
diakóniai lelkész, a választás eredménytelennek bizonyul.
(14) A diakóniai lelkész választásának eredményéről a választásra jogosult szerv elnöksége 8 napon
belül írásban értesíti a pályázó lelkészeket, valamint a választás elleni fellebbezésben első fokon illetékes bíróság
elnökségét. Az értesítésben fel kell tüntetni azt, hogy mely pályázatok lettek a választásra jogosult szerv elé
terjesztve, valamint a választás eredményét.
(15) Az értesítési határidőt követő 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani az illetékes bíróság
elnökségéhez.
(16) A választási folyamat egésze vagy egy része ellen fellebbezést nyújthatnak be:
a) a pályázó lelkészek,
b) a választásra jogosult szerv tagjainak egyötöde,
c) a felettes egyházi testületek elnökségei.
(17) A fellebbezések elbírálásánál az idevonatkozó egyházi törvények és szabályrendeletek szerint kell
eljárni.
(18) A választás elleni fellebbezésben első fokon illetékes bíróság az egyházközségi diakóniai lelkész
választása esetén az egyházmegyei bíróság, egyházmegyei diakóniai lelkész és a Diakónia lelkészének választása
esetén az Egyetemes Egyházi Bíróság.
(19) A diakóniai lelkészi állás megüresedése vagy a diakóniai lelkész akadályoztatása esetén a feladatok
ellátása helyettesítéssel is megoldható. A helyettesítő lelkészt az egyházi jogszabályok és jogszokások szerint
kell kinevezni.

Záró rendelkezések
8. § Jelen törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista
Szemlében történő közzétételével lép hatályba.
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2004. évi törvények


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának tanácskozási szabályzatáról és ügyrendjéről
szóló 1/2004-es számú törvény
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1/2004. tv. A Zsinat tanácskozási szabályzata és ügyrendje

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2004-es számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának
tanácskozási szabályzata és ügyrendje16
I. RÉSZ
Általános szabályok
1. § (1) A Zsinat tanácskozási szabályzatának célja, hogy szabályozza a Zsinat törvényalkotó és
végrehajtó tevékenységét.
(2) A zsinati tagok tevékenységüket Isten dicsőségére, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
alkotmányának és jogszabályainak, valamint esküjük, hitük és lelkiismeretük parancsának megfelelően végzik;
tevékenységükre nézve nem utasíthatók.
(3) A zsinati tagnak joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen a Zsinat munkájában,
elősegítse annak eredményes működését. Kötelessége részt venni a Zsinat ülésein, továbbá annak a bizottságnak
az ülésein, amelynek tagja.
(4) Amennyiben törvény nem rendelkezik másként, a zsinati tisztségekre, illetve bizottságokba
bármelyik zsinati tag megválasztható.
2. § (1) A Zsinat szükség szerint – de évenként legalább egyszer – ülésezik. A meghívóban jelezni kell
az ülésnapok várható számát.
(2) Az újonnan megválasztott Zsinatot a régi Zsinati Elnökség hívja össze.
(3) A Zsinati Elnökség a Zsinati Tanács határozata alapján vagy tizenkét zsinati képviselő együttes
írásbeli kérelmére hatvan napon belül köteles összehívni a Zsinatot a napirend írásbeli megjelölésével. A
kérelemnek tartalmaznia kell az ülés összehívásának célját és indokát.
(4) A Zsinat ülésére szóló meghívót az ülésnap előtt legalább húsz nappal a főbb tárgysorozati pontok
megjelölésével, a tanácskozási anyaggal és az indítványok beadási határidejének közlésével meg kell küldeni a
Zsinat tagjainak.
(5) Rendkívüli esetben a Zsinati Elnökség az ülést az indítványok beadására adott határnap előtt nyolc
nappal is összehívhatja.
(6) A Zsinat ülései mindennap áhítattal kezdődnek és imádsággal fejeződnek be.
(7) Az ülés kezdetén a jegyző számba veszi a megjelenteket, és az eredményről jelentést tesz a jelen
levő Zsinati Elnökségnek.
(8) Az ülésre később érkező vagy az ülésnap bezárása előtt távozó képviselők kötelesek érkezésüket
vagy távozásukat a jegyzőnek bejelenteni.
(9) A Zsinat ülései nyilvánosak. A Zsinati Elnökség vagy nyolc képviselő indítványára zárt ülést kell
tartani.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 5. ülésén, 2004. május 4-én, Hanván.
A Kálvinista Szemle 2004/7-es számának melléklete
16
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A tanácskozás szabályai
3. § (1) Beadvánnyal élhet a Zsinathoz a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház minden önálló
egyháztagja, egyházközsége, egyházmegyéje és intézménye.
(2) Törvényjavaslatot vagy határozati javaslatot bizottság vagy önálló indítványként zsinati tag
terjeszthet elő.
(3) A Zsinathoz beérkezett beadványokat és indítványokat a Zsinati Elnökség megvizsgálja, és az
illetékes bizottságnak vagy a Zsinati Tanácsnak továbbítja.
(4) A Zsinat ülésein elsősorban olyan ügyek tárgyalhatók, amelyeket a Zsinat illetékes bizottsága, a
Zsinati Elnökség vagy a Zsinati Tanács előzetesen megtárgyalt és előterjesztésre alkalmasnak minősített.
(5) Ha az ezen paragrafus 3. bekezdésében felsorolt szervek elutasították a javaslatot, a zsinati
képviselőnek joga van a Zsinathoz fordulni és indítványát ötperces felszólalásban megindokolni. Az indítvány
napirendre vételéről a Zsinat vita nélkül határoz.
(6) A Zsinat ülésének napirendjére a beérkezett bizottsági előterjesztések és önálló indítványok
figyelembevételével a Zsinati Elnökség tesz javaslatot. A Zsinat az előterjesztés alapján határoz a napirendi
pontok sorrendjéről.
(7) A határidőn belül beadott indítványokat, módosító javaslatokat az ülés előtt valamelyik zsinati
bizottság, a Zsinati Tanács vagy a Zsinati Elnökség megtárgyalja. Az indítványt, valamint a vele kapcsolatos
állásfoglalást előterjesztő ismerteti.
4. § (1) A hozzászólások a jelentkezések sorrendjében történnek, legfeljebb öt percben.
(2) A vita közbeni ismételt felszólalást – legfeljebb két percben – az ülést vezető elnök engedélyezheti.
A javaslat előterjesztője a határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat.
(3) A zsinati tagnak soron kívül két percre szót kell adni:
a) személyes megtámadtatás esetén,
b) félreértett szavainak helyreigazítására.
(4) A Zsinathoz érkezett, tárgyalásra nem javasolt beadványokat a zsinati tagok részére hozzáférhetővé
kell tenni. A beadványok és indítványok sorsáról a Zsinati Elnökség köteles a beterjesztőt harminc napon belül
értesíteni.
(5) A tárgyalást vezető elnök figyelmezteti azt, aki eltér a tárgytól, az időkeretet túllépi vagy méltatlan
magatartást tanúsít.
(6) A tárgyalást vezető elnök megvonhatja a szót attól, aki ismételt figyelmeztetés után sem tér a tárgyra
vagy a kifogásolt magatartásán nem változtat. A tárgyalást ve zető elnök ezen intézkedése ellen az érintett a
Zsinathoz fordulhat, amely vita nélkül határoz.
(7) Akitől megvonták a szót, ugyanazon ülésnapon ugyanabban az ügyben már nem szólalhat fel.
(8) A tárgyalást vezető elnök ismételt rendzavarás esetén felhívja a rendbontót az ülésterem
elhagyására; a tanácskozást lehetetlenné tevő rendzavarás miatt az ülést határozott időre félbeszakíthatja, illetve
az ülésnapot bezárhatja.
(9) A tárgyalást vezető elnök a vitát lezárja, ha az előterjesztéshez több felszólaló nem jelentkezik.

Határozathozatal
5. § (1) A Zsinat a határozati javaslatokat általában egy olvasatban tárgyalja.
(2) A Zsinat dönthet úgy, hogy a határozati javaslatot több olvasatban tárgyalja.
(3) A törvényjavaslatokat mindig két olvasatban kell tárgyalni; első olvasatban általánosságban,
második olvasatban bekezdésenként. A második olvasat alkalmával csak olyan kiigazítások hajthatók végre,
amelyek a törvényjavaslat szövegének összhangba hozásához szükségesek.
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(4) Határozathozatal során először a módosító javaslatokról kell dönteni. Ezt követően kell szavazni a
javaslat egészéről.
(5) A napirendről való levételt vagy bizottsághoz történő továbbítást tartalmazó indítványról az érdemi
döntés előtt kell szavazni.
(6) Az ülésnapon számba vett zsinati tag minden szavazás alkalmával köteles az ülésteremben
tartózkodni és a szavazáson állásfoglalását „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal kifejezni.
(7) A Zsinat általában nyílt szavazással határoz, ami kézfelemeléssel vagy felállással történik.
6. § (1) Legalább nyolc zsinati tag kérésére (személyi kérdéseket kivéve) minden esetben név szerinti
szavazást kell elrendelni. Ez esetben a jegyző ábécérendben felolvassa a zsinati tagok névsorát. A tagok felállva,
„igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A szavazás eredményét a tárgyalást vezető elnök
hirdeti ki.
(2) Szavazategyenlőség esetén a tárgyalást vezető elnök szavazata dönt.
(3) a) Titkos szavazást kell elrendelni minden személyi kérdésben, valamint ha legalább nyolc zsinati
tag kéri.
b) Titkos szavazás esetén a jegyzők szavazatszámláló bizottságként járnak el.
c) A szavazás lebélyegzett szavazólapon, urnába dobással történik.
d) A szavazatokat az ülésteremben kell megszámlálni.
e) A szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzők írnak alá.
f) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

Jegyzőkönyv
7. § (1) A Zsinat ülésein elhangzottakról jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ülés jegyzőkönyvét két olyan
zsinati tag hitelesíti, akiket a Zsinati Elnökség javaslatára a Zsinat választ meg az ülés megnyitásakor.
(2) A jegyzőkönyv mellékletei: a tárgyalt irat, az ismertetett irat, név szerinti szavazás esetén a szavazók
névsora és a szavazás eredménye, a titkos szavazás külön jegyzőkönyve.
(3) A jegyzőkönyvet a tanácskozást követő harminc napon belül el kell készíteni, és a hitelesítésnek a
jegyzőkönyv elkészültét követő tizenöt napon belül meg kell történnie.
(4) A jegyzőkönyv elkészítéséről, hitelesítéséről és közzétételéről a Zsinati Iroda köteles gondoskodni.
(5) A zsinati ülések jegyzőkönyvét kinyomtatva hozzáférhetővé kell tenni a Zsinati Irodában.
(6) A zsinati tag a Zsinat ülésének megnyitásakor kérheti az előző zsinati ülés jegyzőkönyvének
kiigazítását.
(7) A törvényeket a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista
Szemlében kell megjelentetni az ülést követő hónap elsejétől számított 3 hónapon belül.
(8) A hatálybalépésre vonatkozóan minden törvényben külön kell rendelkezni.
(9) A Zsinat által elfogadott általános érvényű jogszabályt és határozatot a püspök és a főgondnok írja
alá.
(10) A zsinati képviselő köteles a tanácskozási szabályzatot és ügyrendet maradéktalanul megtartani és
megtartatását elősegíteni.
(11) A zsinati képviselő köteles szolgálati titokként kezelni a zárt ülésen elhangzottakat.
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Záró rendelkezések
8. § (1) Az ülés berekesztése előtt a tárgyalást vezető elnök közli a következő ülés várható időpontját,
majd a jegyző felolvassa a határozatokat.
(2) A Zsinat által elfogadott törvényeket és határozatokat, illetve a Zsinati Tanács és a Zsinati Elnökség
határozatait betűjellel és évenként folyamatos sorszámozással kell ellátni a következők szerint:
A Zsinat határozata: Zs-1/2003
A Zsinati Tanács határozata: ZsT-1/2003
A Zsinati Elnökség határozata: ZsE-1/2003
(3) A zsinati tanácskozásokon részt vevő képviselők útiköltségét a küldő egyházmegye viseli. A zsinati
ülések egyéb költségeit a Zsinat fedezi.
(4) A Zsinati Tanács, valamint a zsinati bizottságok tanácskozására a jelen szabályzatban foglaltak
értelemszerűen alkalmazandók.
(5) Az önálló indítványt tárgyaló ülésre az előterjesztőt meg kell hívni – tanácskozási joggal. Ezen
törvény hatályba lép a Református Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében való közzétételével.
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2005. évi törvények


A lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú törvény



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházról és szolgálatáról szóló 2/2005-ös számú alkotmányerejű
törvény
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1/2005. tv. A lelkészi szolgálatról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2005-ös számú törvénye
a lelkészi szolgálatról17
1. § E törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban (a továbbiakban: Egyház) végzett
lelkészi szolgálat szabályait állapítja meg.
2. § (1) A lelkészek elsődleges megbízatása Isten Igéjének hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása,
általában az egyházi szertartások, istentiszteleti alkalmak vezetése, a házasulandók esketése.
(2) A lelkészek feladata továbbá a református hitelvek tanítása, a rájuk bízottak lelkigondozása és
segítése, a református gyermekek és fiatalok református neveltetéséről való gondoskodás, a misszió végzése, a
szeretetszolgálat segítése, valamint az egyházi törvények értelmében rájuk bízott egyházigazgatási és egyéb
feladatok végzése.
3. § (1) Lelkészi jelleggel bír a lelkészjelölt, valamint a segédlelkészi, lelkészi vagy lévitai képesítéssel
bíró személy.
(2) A lelkészi jellegű személy köteles:
a) a Szentírást és az Egyház hitvallásait tanulmányozni, a teológiai és a lelkészi szolgálathoz szükséges
egyéb tudományokban magát tovább képezni, az Egyház által előírt kötelező képzéseket abszolválni,
b) a keresztyén hit és erkölcs gyakorlásában jó példával elöl járni,
c) megnyilatkozásaiban a református hitelveket megtartani,
d) tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a lelkészi tiszt méltóságával nem egyeztethető
össze,
e) gyermekeit református keresztyén hitben nevelni.
4. § A lelkészi jellegű személy hitelvi és istentiszteleti tekintetben csak a Zsinat által utasítható.
5. § A lelkészi jellegű személy jogi vonatkozásban az állandó szolgálati megbízása szerinti, ennek
hiányában a lakhelye szerinti egyházmegyéhez tartozik, kivéve, ha egyházi törvény másképp rendelkezik.
6. § (1) A lelkészi jellegű személyekről az Egyház központi hivatala törzslapot vezet. A törzslap
mintáját a Zsinati Tanács hagyja jóvá.
(2) A törzslap másolatát a törzslap elkészítésekor, valamint a törzslapba bejegyzett bármilyen változás
esetén el kell juttatni az illetékes egyházmegye esperesi hivatalának.
(3) A lelkészi jellegű személy minden, a törzslapon nyilvántartott adatban történt változást köteles 30
napon belül az Egyház központi hivatalának jelenteni.
7. § (1) A lelkészképzést a Zsinat felügyeli. Ennek értelmében:
a) meghatározza azt, hogy a lelkészképzés mely felsőfokú teológiai oktatási intézményekben (a
továbbiakban: teológiai akadémia) történik,
b) megállapodást köthet teológiai akadémiákkal a lelkészképzésről,
c) megállapítja a lelkészi jellegű személyek, különösen a lelkészjelöltek, a segédlelkészek és a léviták
számára előírt képzéseket és gyakorlatokat.
(2) Ha a teológiai akadémiával kötött megállapodás az intézmény meghatározott személyi, szervezeti,
tanulmányi vagy egyéb döntéseihez egyházi hozzájárulást ír elő, a hozzájárulás megadásáról a Zsinati Tanács
határoz, kivéve, ha a megállapodás másképp rendelkezik.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 8. ülésén, 2005. október 14-én, Hanván.
A Kálvinista Szemle 2005/11-es számának melléklete
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8. § (1) Azok a személyek, akik lelkészi szolgálatra való készülés céljából teológiai tanulmányokat
folytatnak, vagy folytattak, de segédlelkészi képesítést még nem nyertek, lelkészjelöltnek minősülnek.
(2) A lelkészjelölti jogállás megadásáról a Zsinati Tanács határoz.
(3) A Zsinati Tanács lelkészjelölti jogállást adhat olyan személynek is, aki teológiai tanulmányait nem a
Zsinat által megállapított teológiai akadémián kívánja folytatni vagy folytatja, ha az adott teológiai akadémia
egyébként alkalmas a lelkészképzésre. Az alkalmasságról a Zsinati Tanács határoz.
9. § (1) A lelkészjelölti jogállás megadását csak konfirmált református személy kérvényezheti.
(2) A lelkészjelölti jogállást a teológiai tanulmányokra való jelentkezéssel egy időben kell kérvényezni.
Egyedi esetben a lelkészjelölti jogállást a teológiai tanulmányok alatt vagy azok befejezését követően is lehet
kérvényezni.
10. § (1) A lelkészjelölti jogállást kérelmezőnek ki kell kérnie azon egyházközség(ek) presbitériumának
véleményét, amely nek tagja vagy szolgálattevője. Ez alól kivételt képez az a kérelmező, aki lakhelye miatt egy
egyházközségnek sem tagja, sem nem szolgálattevője.
(2) Ha az egyházközség lelkésze indokoltnak látja, a presbitérium véleményéhez különvéleményt
csatolhat.
(3) Az egyházközség presbitériumának, valamint lelkészének véleményét az egyházközség pecsétjével
lezárt borítékban kell eljuttatni a Zsinati Tanácshoz.
(4) A felterjesztett vélemények a Zsinati Tanács számára ajánló jelleggel bírnak.
(5) A kérelemhez benyújtandó egyéb iratokat általános érvénnyel a Zsinati Tanács állapítja meg.
(6) A Zsinati Tanács a megalapozott határozathozatal érdekében a kérelmezőket testületileg vagy a
Zsinati Elnökség, illetve meghatalmazottja(i) útján meghallgathatja.
11. § (1) Aki lelkészjelölti jogállást nyert, az Egyház püspöke előtt esküt tesz.
(2) A lelkészjelölti jogállás a jogállás megadásától, de legkorábban a teológiai tanulmányok
megkezdésétől a teológiai tanulmányok befejezését követő naptári év végéig hatályos, kivéve, ha a lelkészjelölt
ez idő alatt segédlelkészi képesítést nyert, vagy ha egyházi törvény másképp rendelkezik.
(3) Ha a lelkészjelölt megszakítja teológiai tanulmányait, a megszakítást követő harmadik naptári év
leteltével elveszíti lelkészjelölti jogállását, ha nem folytatja tovább teológiai tanulmányait.
(4) Ha a lelkészjelölt teológusi oklevél megszerzése érdekében olyan teológiai akadémián folytatja
tanulmányait, amely nem alkalmas az Egyház lelkészeinek képzésére, elveszíti a lelkészjelölti jogállását.
(5) Ha a lelkészjelölt a teológiai tanulmányai befejezését követő naptári év végéig nem szerez
segédlelkészi képesítést, megfelelő indokkal kérheti lelkészjelölti jogállásának hatályban tartását. A lelkészjelölti
jogállás legfeljebb a teológusi oklevél megszerzését követő ötödik naptári év végéig tartható hatályban. A
jogállás hatályban tartásáról a Zsinati Tanács határoz.
12. § (1) A Zsinati Tanácsnak a lelkészjelölti jogállás megadása, illetve hatályban tartása
vonatkozásában kiadott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) Ha a Zsinati Tanács a lelkészjelölti jogállás megadását elutasítja, a kérelmező a lelkészjelölti
jogállás megadását legkorábban az elutasító határozat kimondása után másfél évvel kérheti.
13. § A lelkészjelölt köteles lehetőségei szerint részt venni az Egyház szolgálatában úgy, hogy az ne
akadályozza őt tanulmányai folytatásában.
14. § A lelkészjelölt a parókiális jogkörrel rendelkező lelkész felkérése, illetve valamely felettes egyházi
szerv vagy ilyen jogkörrel bíró teológiai akadémia megbízása alapján hirdetheti Isten Igéjét. Az igehirdetés
tartalmáért a felkérő lelkész, illetve a megbízó felel.
15. § (1) Segédlelkészi vagy lelkészi képesítést az a személy nyer, aki az előírt lelkészképesítő vizsgát
letette, vagy aki más egyházban nyert hasonló képesítését honosíttatta.
(2) A Zsinat a lelkészképesítő vizsgák lebonyolítására, a honosítás lefolytatására bizottságot hoz létre. A
Lelkészképesítő Bizottság elnöke a püspök.
(3) A Lelkészképesítő Bizottság szervezeti és működési rendjét, a lelkészképesítő vizsgák rendjét a
Zsinat állapítja meg. A szervezeti és működési, valamint a vizsgarendre nézve a Lelkészképesítő Bizottság
javaslatot tehet.
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(4) A Zsinati Tanács a 3. bekezdés által a Zsinat hatáskörébe utalt kérdésekben ideiglenes intézkedést
foganatosíthat, amelyet a legközelebbi alkalommal jóváhagyás végett a Zsinat elé kell terjesztenie. A jóváhagyás
elutasítása esetén az elutasító határozat hatálybalépésével visszaáll a korábbi jogállapot.
16. § (1) Más egyházban szerzett segédlelkészi vagy lelkészi képesítésének honosítását kérheti az a
legalább három éve konfirmált református személy, aki az Egyház lelkésze akar lenni.
(2) Kárpát-medencei református egyház segédlelkészének vagy lelkészének a honosítási kérelméhez
csatolnia kell az illetékes püspök hozzájárulását a honosításhoz és a kérelmezőnek az Egyházban való
szolgálatához.
(3) Nem református egyházból áttért személy képesítése honosításához való hozzájárulás megadása
tárgyában a 10. és 12. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
(4) A honosításra vonatkozó kérelmet a Zsinati Tanácshoz kell benyújtani. A Zsinati Tanács határoz a
honosításhoz való hozzájárulás megadásáról. A hozzájárulás megadása esetén a Zsinati Tanács a kérelmet
továbbítja a Lelkészképesítő Bizottságnak.
(5) A Lelkészképesítő Bizottság megvizsgálja, hogy a kérelmező képesítése mely részeiben felel meg a
megfelelő lelkészképesítő vizsgának. A Lelkészképesítő Bizottság a kérelmező számára különbözeti vizsgát ír
elő azokból a tárgyakból, amelyekből a kérelmező képesítése nem felel meg a megfelelő lelkészképesítő
vizsgának.
(6) A honosítást a képesítés megvizsgálása, valamint a különbözeti vizsgák letétele után a
Lelkészképesítő Bizottság mondja ki.
(7) Aki nem református egyházban szerzett lelkészi képesítését honosíttatta, a honosítást követően két
évig önálló lelkészi állásba nem választható.
(8) Nem protestáns egyházban szerzett képesítés nem honosítható.
17. § A segédlelkészi, illetve lelkészi képesítésről a Lelkész képesítő Bizottság 3 hónapon belül
oklevelet állít ki, amelyet a püspök mint a Lelkészképesítő Bizottság elnöke, valamint a Lelkészképesítő
Bizottság jegyzője ír alá.
18. § (1) Segédlelkészi képesítést nyer az a személy, aki a Lelkészképesítő Bizottság előtt az I.
lelkészképesítő vizsgát letette, vagy más egyházban szerzett segédlelkészi képesítését honosíttatta.
(2) I. lelkészképesítő vizsgára az a lelkészjelölt bocsátható, aki teológusi oklevelet szerzett, vagy az I.
lelkészképesítő vizsgával egy időben teológiai záróvizsgát tesz és az Egyház által előírt képzéseket és
gyakorlatokat abszolválta.
(3) A Zsinati Tanács hozzájárulásával I. lelkészképesítő vizsgára bocsátható az a nem lelkészjelölt is,
aki teológusi oklevelet szerzett, vagy az I. lelkészképesítő vizsgával egy időben teológiai záróvizsgát tesz, és
legalább két éve református konfirmált egyháztag. A Zsinati Tanács hozzájárulása megadása tárgyában a 10. és
12. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
(4) I. lelkészképesítő vizsgára bocsátható az illetékes püspök hozzájárulásával Kárpát-medencei
református egyház lelkészjelöltje is. Ebben az esetben segédlelkészi szolgálatra csak akkor rendelhető ki a
segédlelkészi képesítést nyert személy, ha:
a) az illetékes egyházkerület a segédlelkészi képesítést honosítja vagy elfogadja,
b) az illetékes püspök a kirendeléshez hozzájárul.18
19. § A segédlelkészi képesítést nyert személyeket az Egyház püspöke istentisztelet keretében eskütétel
után felhatalmazza Isten Igéjének hirdetésére és a sákramentumok kiszolgáltatására.
20. § (1) A segédlelkészt a Zsinati Tanács rendeli ki szolgálatba. A Zsinati Tanács ülései között
halaszthatatlan és indokolt esetben a segédlelkészt a püspök is kirendelheti szolgálatba. A püspök a kirendelésről
a Zsinati Tanácsot a legközelebbi ülésén tájékoztatja.
(2) A segédlelkészi szolgálat a jövendőbeli lelkész képzésének része, amelynek célja, hogy a
segédlelkész a lelkészi szolgálathoz szükséges tapasztalatot és gyakorlati ismereteket megszerezze.

18

A 18. § (4) bekezdése az 1/2007-es számú törvény 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2007. június 1.
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(3) A szolgálatba való kirendeléskor meg kell nevezni a segédlelkész felügyelő lelkészét, aki a fogadó
egyházi testület vagy intézmény lelkészi elnöke, illetve vezető lelkésze, vagy az a lelkész, akinek feladatai
ellátásához a segédlelkész segítségül ki lett rendelve.
(4) A segédlelkész a felügyelő lelkész vezetésével végzi a szolgálatát. A felügyelő lelkész saját
hatáskörében köteles gondoskodni arról, hogy a segédlelkész a lelkészi szolgálathoz szükséges tapasztalatot és
gyakorlati ismereteket megszerezze.
21. § A segédlelkész köteles részt venni az Egyház által a segédlelkészek számára előírt képzéseken. A
felügyelő lelkésznek kötelessége a részvételt ezeken a képzéseken lehetővé tenni.
22. § (1) A fogadó egyházközség, egyházi testület vagy intézmény köteles a kirendelt segédlelkész
megfelelő lakhatását biztosítani; ha erre nincs módja vagy a segédlelkész családi körülményei más megoldást
indokolnak, köteles a segédlelkész személyes lakhatási költségeihez szükséges mértékben hozzájárulni.
(2) A fogadó egyházközség, egyházi testület vagy intézmény köteles továbbá a segédlelkész szolgálata
ellátásával kapcsolatos kiadásokat téríteni.
(3) A fogadó egyházközség, egyházi testület vagy intézmény és a segédlelkész a kötelezettségekről
megállapodást köthetnek, amelyet az esperes hitelesít, kivéve, ha a fogadó egyházi testület az Egyház vagy az
Egyház által fenntartott intézmény.
23. § Indokolt esetben a Zsinati Tanács segédlelkészi szolgálatba kirendelhet olyan lelkészjelöltet is, aki
teológiai tanulmányai során legalább nyolc szemesztert sikeresen elvégzett.
24. § Lelkészi képesítést nyer az a személy, aki a II. lelkészképesítő vizsgát a Lelkészképesítő Bizottság
előtt letette, vagy más egyházban szerzett lelkészi képesítését honosíttatta.
25. § (1) II. lelkészképesítő vizsgára bocsátható az a segédlelkész, aki az I. lelkészképesítő vizsga
letételét követően legalább 21 hónapot segédlelkészi szolgálatban töltött.
(2) Lelkészi szolgálatra felkészítő további tanulmányok folytatása legfeljebb egyévi segédlelkészi
szolgálatnak számítható be a Zsinati Tanács jóváhagyásával.19
(3) A segédlelkész, miután II. lelkészképesítő vizsgára bocsátható, köteles az ezt követő három naptári
éven belül a vizsgát letenni.
(4) Az a segédlelkész, aki az előírt időben a II. lelkészképesítő vizsgát nem tette le, elveszíti
segédlelkészi képesítését. A Zsinati Tanács az egyházmegyei tanács véleményének kikérése után meghatározott
időre továbbra is hatályban tarthatja a segédlelkész képesítését, ha a segédlelkész kellően megindokolja, miért
nem tudta letenni a vizsgát.
25a. § (1) II. lelkészképesítő vizsgára bocsátható az illetékes püspök hozzájárulásával Kárpát-medencei
református egyház segédlelkésze is, ha az I. lelkészképesítő vizsgát a Lelkészképesítő Bizottság előtt tette le, és
ezt követően az illetékes egyházkerület kirendelése vagy hozzájárulása alapján segédlelkészi szolgálatban
legalább 21 hónapot töltött.
(2) Az előző bekezdésben megnevezett esetben a megszerzett lelkészi képesítés csak az illetékes
egyházkerület általi elismerés vagy honosítás és ezt követően a Lelkészképesítő Bizottság által történő honosítás
után jogosít önálló lelkészi állásba való megválasztásra, más szolgálati megbízás esetén a 36. § rendelkezéseit
kell alkalmazni.20
26. § (1) A II. lelkészképesítő vizsgához a segédlelkésznek be kell nyújtania szolgálati naplóját, amelyet
a felügyelő lelkész hitelesít, valamint a felügyelő lelkész véleményét. Ha a segédlelkész több felügyelő lelkész
mellett végezte segédlelkészi szolgálatát, mindegyik felügyelő lelkész véleményét be kell nyújtania, valamint
mindegyik felügyelő lelkész hitelesíti a szolgálati napló megfelelő részét.
(2) A II. lelkészképesítő vizsga eredményét a felügyelő lelkész véleményével együtt a Zsinati Tanács
megvizsgálja, és ennek alapján határoz a lelkészi képesítés érvényesítéséről. A lelkészi oklevél csak a Zsinati
Tanácsnak a lelkészi képesítést érvényesítő határozata után állítható ki.
(3) A Zsinati Tanács a segédlelkész önálló lelkészi szolgálatra való alkalmasságának megvizsgálása
után a sikeres vizsga eredményének tudomásulvételével alapos indokkal elutasíthatja a lelkészi képesítés
érvényesítését. Ebben az esetben a segédlelkész a lelkészi képesítés érvényesítését akkor kérvényezheti újból, ha
az elutasító határozat oka megszűnik.
19
20

A 25. § (2) bekezdése az 1/2007-es számú törvény 2. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2007. június 1.
A 25a. § az 1/2007-es számú törvény 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2007. június 1.
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27. § A lelkészi képesítést szerzett személyeket az Egyház püspöke és esperesei a Zsinat ülésén
eskütétel után lelkésszé szentelik.
28. § A lelkész önálló lelkészi állásba választható, helyettes lelkésszé és beosztott lelkésszé
kinevezhető, általában önálló lelkészi szolgálattal megbízható.
29. § (1) Önálló lelkészi állás az a lelkészi állás, amely állandó jelleggel, meghatározott feladatok
ellátására lett kialakítva, melyek ellátásáról az állásba megválasztott lelkész önállóan vagy más lelkésszel
megosztott hatáskörben gondoskodik.
(2) Önálló lelkészi állást kialakíthat, illetve fenntarthat egyházközség, egyházi testület vagy intézmény,
továbbá más, az Egyház kebelébe nem tartozó jogi személy.
(3) Önálló lelkészi állás megszervezésére:
a) egyházközség esetében az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyásával az egyházközségi közgyűlés,
b) egyházmegye esetében az egyházmegyei közgyűlés,
c) az Egyház esetében a Zsinati Tanács jogosult.
(4) Egyházi intézmény esetében az önálló lelkészi állást megszervezni jogosult testületről egyházi
törvény, illetve a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik. Az egyházi intézménynek ki kell kérnie az
egyházmegyei közgyűlés, az Egyház által alapított intézménynek pedig a Zsinati Tanács jóváhagyását.
(5) Az Egyház kebelébe nem tartozó jogi személy önálló lelkészi állást az Egyházzal kötött
megállapodás alapján, ilyen megállapodás hiányában a Zsinati Tanács hozzájárulásával hozhat létre.
30. § (1) Az állásfenntartó köteles a megválasztott lelkész és családja megfelelő lakhatását biztosítani és
az ezzel kapcsolatos rezsi- és karbantartási költségeket fedezni.
(2) A Zsinati Tanács általános érvénnyel további, a megválasztott lelkésszel szembeni kötelezettségeket
állapíthat meg az állásfenntartók vagy azok egy meghatározott jellegű csoportja számára.
(3) Az állásfenntartó a megválasztott lelkésszel szembeni előírt, illetve önkéntes kötelezettségeiről
díjlevelet állít ki, amelyet az esperes, az Egyház által alapított intézmény által fenntartott lelkészi állás esetén a
püspök hagy jóvá.
31. § (1) Önálló lelkészi állásba való választásra az állásfenntartó jogosult. A választás módjáról
egyházi törvény, az Egyház kebelébe nem tartozó jogi személy esetén az Egyházzal kötött megállapodás
rendelkezik. Vonatkozó törvény, illetve megállapodás hiányában a lelkészt az állásfenntartó javaslatára a Zsinati
Tanács nevezi ki. Az ilyen kinevezés az állásfenntartó általi megválasztásnak minősül.
(2) A megválasztott lelkészt az esperes eskü kivétele után beiktatja tisztségébe. Az Egyház által
fenntartott lelkészi állásba a lelkészt a püspök a Zsinat ülésén eskü kivétele után iktatja be.
(3) Lelkészi állásba csak az a lelkész iktatható be, aki fel lett szentelve.
32. § (1) Önálló lelkészi álláshoz tartozó feladatokat más lelkész csak a megválasztott lelkész vagy
helyettes lelkésze felkérésére, illetve hozzájárulásával végezhet.
(2) Meglévő lelkészi álláshoz tartozó feladatok ellátására újabb lelkészi állást csak a meglévő lelkészi
állás fenntartója alakíthat ki.
(3) Magasabb egyházi testület, egyházi intézmény vagy az Egyház kebelébe nem tartozó jogi személy a
Zsinati Tanács hozzájárulásával a parókiális jog sérelme nélkül kialakíthat olyan nem gyülekezeti lelkészi állást,
amelynek helye az egyházközség területén van, de a szolgálat által érintettek állandó és meghatározó jelleggel
más-más egyházközség tagjai.
33. § (1) Helyettes lelkész az a lelkész, aki a megválasztott lelkész akadályoztatása vagy a lelkészi állás
megüresedése esetén részleges vagy teljes jogkörrel ellátja a lelkészi álláshoz tartozó feladatokat.
(2) Olyan egyházközségbe, amely több gyülekezeti lelkészi állást tart fenn, helyettes lelkész csak akkor
jelölhető ki, ha mindegyik lelkészi állás üresedésben van vagy mindegyik megválasztott lelkész akadályoztatva
van, kivéve, ha egyházközségi szabályrendelet másképp rendelkezik.
(3) Legfeljebb harminc napig tartó akadályoztatás esetén a lelkészt az általa felkért lelkészi jellegű
személy helyettesíti részbeni vagy teljes jogkörrel. Ha ilyen módon nem megoldott a helyettesítés, a helyettes
lelkészt az egyházmegye esperese jelöli ki az egyházmegye lelkészei közül, akárcsak harminc napon túli
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akadályoztatás esetén. Az Egyház, valamint az Egyház által fenntartott intézmények által fenntartott lelkészi
állások esetében a helyettes lelkészt a püspök jelöli ki.
(4) Megüresedett lelkészi állásba vagy a megválasztott lelkész hosszan tartó akadályoztatása esetén –
miközben a díjlevél érvényben marad – a helyettes lelkészt a Zsinati Tanács is kijelölheti. A Zsinati Tanács
határozata elsőbbséget élvez az esperes intézkedésével szemben.
34. § (1) Beosztott lelkész az a lelkész, aki valamely önálló lelkész mellé a feladatai ellátásának segítése
érdekében lett kinevezve. A beosztott lelkészt az illetékes lelkész javaslatát követően a püspök rendeli ki.
(2) Az a segédlelkész, aki lelkészi képesítést szerzett, beosztott lelkészi jogállást nyer, amennyiben nem
változik szolgálati helye és nem jelöltetett ki helyettes lelkészszé.
35. § (1) Lelkészi képesítéssel bíró személy lelkészi álláshoz nem kötött önálló lelkészi szolgálat,
valamint egyházigazgatási feladatok végzésével is megbízható.
(2) Önálló lelkészi álláshoz nem kötött önálló lelkészi szolgálat végzésével más református egyház
lelkésze is megbízható.
(3) Az 1. és 2. bekezdés szerinti megbízásról a Zsinati Tanács határoz, ha egyházi törvény vagy az
Egyházzal kötött megállapodás másképp nem rendelkezik.
(4) Megállapodás alapján a teológiai akadémia lelkészi jellegű tanárai és oktatói segéd-, beosztott vagy
önálló lelkészi szolgálati megbízással bírnak.
36. § (1) Kárpát-medencei református egyház segédlelkésze, illetve lelkésze az illetékes püspök
hozzájárulásával képesítésének honosítása nélkül kirendelhető segédlelkészi, illetve beosztott vagy önálló
lelkészi szolgálatba, valamint kijelölhető helyettes lelkésznek, de önálló lelkészi állásba nem választható.
(2) A parókiális jogkörrel rendelkező lelkész felkérése alapján istentiszteleti alkalmon Isten Igéjét
hirdetheti, a sákramentumokat kiszolgáltathatja más református egyház lelkésze, illetve segédlelkésze is.
(3) A parókiális jogkörrel rendelkező lelkész felkérése alapján nem református egyház lelkésze, illetve
segédlelkésze istentiszteleti alkalmon Isten Igéjét hirdetheti, ha az Egyház hitelvei nem sérülnek.
(4) A sákramentumokat az Egyházban csak olyan egyház lelkésze vagy segédlelkésze szolgáltathatja ki,
amellyel az Egyház erre nézve megállapodást kötött.
37. § (1) Az Egyház Isten Igéje hirdetésének tisztével, a lelkészi feladatok ellátásának segítésével
lévitákat is megbízhat.
(2) A lévita a sákramentumokat nem szolgáltathatja ki, és egyházigazgatási jogkörökkel nem ruházható
fel.
38. § (1) Lévitai szolgálatra kirendelhető:
a) az a lelkészjelölt, aki teológiai tanulmányai során legalább hat szemesztert sikeresen elvégzett,
b) az a konfirmált református személy, aki lévitai képesítést nyert.
(2) Lévitai képesítést nyer az a személy, aki a Lelkészképesítő Bizottság előtt a lévitaképesítő vizsgát
letette. A Zsinati Tanács a lévitai képesítés tárgyában további feltételeket állapíthat meg.
(3) Lévitai szolgálatba való kirendelésről a Zsinati Tanács határoz.
39. § A lévitai képesítést nyert személyt az Egyház püspöke istentisztelet keretében eskütétel után a
lévitai szolgálatba kibocsátja.
40. § A lelkészi jellegű személyek alkalmazotti jogviszonyáról a vonatkozó állami és egyházi
jogszabályok keretében szabályrendeletben vagy jogszokás alapján a Zsinati Tanács határoz.
41. § (1) A lelkészi vagy segédlelkészi szolgálattal megbízott személy más kereső foglalkozást vagy
vállalkozói tevékenységet csak az egyházmegyei tanács engedélyével vállalhat, illetve folytathat.
(2) Az egyházmegyei tanács az állásfenntartó egyházi testület, beosztott lelkész esetében a felettes
lelkész, segédlelkész esetében a felügyelő lelkész hozzájárulása alapján határoz.
(3) Nem adható meg az engedély abban az esetben, ha a kereső foglalkozás nem egyeztethető össze a
lelkészi tisztség méltóságával, vagy ha annak végzése a lelkészi szolgálat ellátását nagymértékben akadályozza.
(4) Az egyházmegyei tanács az engedély megadásáról tájékoztatja a Zsinati Tanácsot.
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(5) Az egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztséget betöltő, valamint az Egyház által fenntartott
lelkészi állásban alkalmazott lelkész vagy helyettes lelkésze esetében az engedély megadásáról a Zsinati Tanács
határoz. A melléjük kirendelt segéd- vagy beosztott lelkészek esetében az előző mondatban megnevezett
lelkészek hozzájárulása alapján szintén a Zsinati Tanács határoz.
42. § (1) Az a lelkészi képesítésű személy, aki nem rendelkezik szolgálati megbízással, a lelkészi
képesítés megszerzését, illetve a szolgálati megbízás megszűnését követően egy évig, vagy a lelkészi képesítés
hatályának lejárta előtt kérheti lelkészi képesítésének hatályban tartását.
(2) A lelkészi képesítés hatályban tartásáról öt évre az illetékes egyházmegyei közgyűlés javaslatára a
Zsinati Tanács határoz. Külföldön élő személy esetében a Zsinati Tanács határoz.
(3) Hatályban marad a lelkészi képesítése annak, akinek szolgálati megbízása nyugdíjazás, a Zsinati
Tanács által jóváhagyott tanulmányok folytatása, gyermekgondozási szabadság vagy külföldi református
egyházban végzett ideiglenes szolgálat következtében szűnt meg.
42a. § (1) Az a személy, akinek lelkészi jellege egyházi bíróság ítélete értelmében szűnt meg,
legkorábban a jogerős ítélet kihirdetését követő 5. naptári évben kérheti lelkészi jellegének visszaállítását.
(2) A lelkészi jelleg visszaállításáról, illetve annak feltételeiről a Lelkészképesítő Bizottság határoz.
A bizottságnak a határozat meghozatalakor figyelembe kell vennie a lelkészi jelleg elvesztésével járó bírósági
ítélet indokait, a kérvényezőnek az azóta eltelt időben viselt életmódját, valamint a további lelkészi szolgálatra
való alkalmasságát. A bizottság minden esetben a kérvényező személyes meghallgatása után dönt.
(3) A kérvényezőnek az a jogállás állítható vissza, amelylyel a bírósági ítélet előtt rendelkezett. Ha
a Lelkészképesítő Bizottság indokoltnak látja, a kérvényezőnek a bírósági ítélet előttinél alacsonyabb jogállást
ítél meg, egyúttal megállapítja a magasabb jogállás elnyeréséhez szükséges, az e törvényben előírtakon túli
feltételeket. 21
43. § (1) Azok a teológiai hallgatók, akiket e törvény hatálybalépésekor az Egyház a lelkészi szolgálatra
készülők között nyilvántart, e törvény értelmében lelkészjelöltnek minősülnek.
(2) Azok a segédlelkészi képesítés nélküli személyek, akik e törvény hatálybalépésekor segédlelkészi
vagy adminisztrátori megbízással rendelkeznek, kötelesek e törvény hatálybalépését követő második naptári év
végéig segédlelkészi képesítést szerezni.
(3) Azok, akik e törvény hatálybalépésekor adminisztrátori megbízással bírnak, helyettes lelkésznek
minősülnek, kivéve, ha e törvény másképp rendelkezik.
(4) Azok, akik e törvény hatálybalépésekor adminisztrátori megbízással bírnak, de II. lelkészképesítő
vizsgára még nem bocsáthatók, e törvény értelmében segédlelkésznek minősülnek. A Zsinati Tanács a lehető
legrövidebb időn belül köteles megnevezni a felügyelő lelkészüket.
(5) Azok számára, akik e törvény hatálybalépésekor és értelmében II. lelkészképesítő vizsgára
bocsáthatók és adminisztrátori megbízással bírnak, az esperes állítja ki a II. lelkészképesítő vizsgához szükséges
felügyelő lelkészi véleményt, és hitelesíti a szolgálati naplójukat.
44. § A III. szabályrendelet 1–16. és 26–27. §-ai, valamint a VI. szabályrendelet hatályukat veszítik. 22
45. § E törvény 2006. február 1-jén lép hatályba.

21

A 42a. § az 2/2008-as számú törvény 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
A 44. §-nak „a III. szabályrendelet 1–16. és 26–27. §-ai” része a 3/2012-es számú törvény 23. §-ával hatálytalanná
vált. Hatályos: 2013. január 1.
22
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2/2005. tv. Az egyházról és szolgálatáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2005-ös számú alkotmányerejű törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházról
és szolgálatáról23
1. § (1) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Jézus Krisztus egy egyetemes keresztyén
anyaszentegyházának része, Krisztus teste s így felkenetésének és szolgálatának részese. A Szentírás alapján, az
Apostoli hitvallás, valamint elfogadott hitvallásai, a Heidelbergi káté és a II. Helvét hitvallás értelmében
egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust ismeri.
(2) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tagjának tekinti a világ bármely részén élő, magát
magyar vagy szlovák reformátusnak valló és ezt kinyilvánító egyháztagot.
(3) Egyháztagsági jogait és kötelességeit mindenki az állandó lakóhelye szerint szervezett, önálló
működésű, autonóm egyházi szervezetében gyakorolja. Az itt kinyilvánított történelmi egység tényleges
gyakorlására, az egyháztestek teljes konszenzusával, országhatárokon átívelő szervezetek hozhatók létre.
(4) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat az egész világ református egyházaival a hit egysége
fűzi egybe. Az egyetemes keresztyén anyaszentegyház közösségében ökumenikus kapcsolatok fenntartására
törekszik.
2. § A Krisztus felkenetéséről és szolgálatáról szóló prófétai, apostoli és egyetemes keresztyén
bizonyságtételt a Heidelbergi káté így foglalja össze: Krisztust „az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel
felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől
tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen főpapunkká, aki minket testének egyetlenegy áldozatával megváltott és
az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár érettünk, és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével
és Lelkével oltalmaz és megtart“ (H. K. 31. kérdése).
3. § Az egyház, mint Krisztus teste s így felkenetésének és szolgálatának részese, arra hivatott, hogy:
a) a Szentlélek és az Ige ajándékában részesedve prófétai és tanítói szolgálatával Uráról vallást tegyen;
b) Krisztus megváltó áldozatának és közbenjáró könyörgésének erejével önmagát élő áldozatként
Urának odaszentelje, maga is könyörögjön és szolgáljon az egész emberiség javáért;
c) Krisztus jelenvaló és eljövendő királyi uralmának hitében és reménységében élve már e földön az ő
országa rendjének engedelmeskedjék, és szabad lelkiismerettel harcoljon a bűn és halál erői ellen.
4. § Krisztus prófétai és tanítói szolgálata az egyházat arra indítja és kötelezi, hogy:
a) az igehirdetés és tanítás szolgálata által Krisztusban meggyökerezvén és tovább épülvén
megerősödjék a hitben (Kol 2,7), hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen (2Tim 3,17);
b) szolgáltassa ki a Krisztus által szerzett sákramentumokat: a szent keresztséget és az úri szent
vacsorát, amelyek a Lélek által megpecsételik és megerősítik az egyház tagjainak részesedését Krisztusban, az ő
jótéteményeiben és az egymással való közösségben;
c) hirdesse Krisztus evangéliumát a föld végső határáig, engedelmeskedve Ura parancsának és bízva az
ő ígéretében: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé én
tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig“ (Mt 28,19–20). „Mert néktek lett az ígéret és a ti
gyermekeiteknek és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk”
(ApCsel 2,39).
5. § (1) A Krisztus főpapi szolgálatában való részesedés arra indítja és kötelezi az egyházat, hogy
felelősséget hordozzon az emberért és a teremtett világért. Ez a felelősség két kiváltképpen való szolgálatot
jelent:

23

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 8. ülésén, 2005. október 14-én, Hanván.
A Kálvinista Szemle 2005/11-es számának melléklete
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a) a közbenjáró imádság szolgálatát, hogy az Ige parancsa szerint tartassanak könyörgések, imádságok,
esedezések, hálaadások minden emberért és minden feljebbvalóért (1Tim 2,1–2);
b) a diakónia (szeretetszolgálat) végzését. Krisztus úgy volt jelen ebben a világban, mint aki szolgál
(Mk 10,45), és tanítványainak azt a parancsot adta, hogy az ő példáját kövessék: „amiképpen én cselekedtem
veletek, ti is akképpen cselekedjetek“ (Jn 13,15).
(2) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Urának ezt a parancsát megértve és annak
engedelmeskedve, kötelességének tudja, hogy jót cselekedjék hitének cselédeivel és mindenekkel (Gal 6,10);
osztozzék az éhezők, jövevények, mezítelenek, betegek, foglyok és elhagyottak gondjában és megsegítésében
(Mt 25,35–40); felelősséget hordozzon és munkálkodjék a társadalom jólétéért, az ember földi életének javáért,
az igazságosság érvényesüléséért, az emberiség és a teremtett világ békéjéért.
6. § A Krisztus királyságának hitében élő egyház:
a) számon tartja Urának ígéretét: „Ímé, eljövök hamar“ (Jel 22,7.12); és szolgálata végzéséhez ebből az
ígéretből merít erőt;
b) Krisztus visszajövetelét várva már itt a földön az ő uralma alatt él (Kol 1,13); jel kíván lenni Isten
országa rendjéről, amelyben a szeretet törvénye uralkodik (Kol 3, 12–15).
7. § Az egyház szolgálata a gyülekezetben valósul meg, ahol annak tagjai Isten Szentlelkének
segedelme által:
a) meghallják és befogadják az evangéliumot, megbizonyosodnak bűneik bocsánatáról és újjászületnek;
b) a vigasztaló evangéliumért hálából odaszánják élő reménységre magukat Krisztus követésére, az ember és a
világ javának szolgálatára.
8. § Az egyház szolgálatát Isten Igéje alapján, hitvallásaink szellemében részletesen szabályozzák:
a) az istentiszteleti rendtartás;
b) a zsinat-presbiteri elv szerint hozott egyházi törvények és szabályrendeletek.
9. § Az egyház – mint Krisztus látható teste – szervezetének és kormányzó testületeinek feladata, hogy:
a) a gyülekezetben folyó szolgálatot segítsék;
b) az egyház egységét munkálják;
c) a jó rend érdekében a felügyeletet és az egyházi fegyelmet gyakorolják.
10. § A Krisztus felkenetésében és prófétai, főpapi, királyi szolgálatában részes egyház egész élete,
annak törvényes rendjével együtt – a kálvini tanítás szellemében – a Szentháromság Isten dicsőségét szolgálja.
11. § E törvény hatályba lép a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjában, a
Kálvinista Szemlében való közzétételével.

© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

52

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

2006. évi törvények


Az Állambiztonság által munkatársként nyilvántartott személyekről szóló 1/2006-os számú törvénye



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Egyházi Bíróságáról szóló 2/2006-os számú
törvény
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1/2006. tv. Az Állambiztonság munkatársairól

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2006-os számú törvénye
az Állambiztonság által munkatársként nyilvántartott személyekről24
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata
emlékezetében tartva, hogy a volt kommunista diktatúra megfosztotta az embereket alapvető
szabadságjogaiktól, erkölcsi és gazdasági romlásba vitte Közép-Európa népeit; nem elégedve meg a politikai
hatalommal, hanem a lelkek feletti hatalomra törekedve ellenségének tekintette az evangéliumot és az azt hirdető
egyházat, azokat pedig, akik mégis Istennek engedtek inkább, semmint embereknek, jogtalanul üldözte; hatalma
megtartásának és kiterjesztésének érdekében, az állam biztonságának hamis jelszava mögé rejtőzve elnyomó
apparátust hozott létre, amely megfélemlítéssel vagy haszon kecsegtetésével embereket nyert meg arra, hogy
egyházuk törvényes szabadsága ellen cselekedjenek;
méltányolva mindazoknak az evangéliumból táplálkozó bátorságát, akik a megfélemlítések és
üldöztetések ellenére is hűségesen szolgálták az Urat és rájuk bízott nyáját;
megbocsátva mindazoknak, akik félelemből, bűneik rejtegetése okán vagy haszonszerzés céljából
vállalták az Állambiztonsággal való együttműködést, de elvárva tőlük a nyílt és őszinte beszéd, a bűnbánat
bátorságát;
senki felett személyesen nem ítélkezve, meghagyva az ártatlanság vélelmét, de a megosztó múlt tiszta
lezárása érdekében a következő törvényt alkotta meg:

Alapvető rendelkezések
1. § Az a személy, akit az Állambiztonság (Štátna bezpečnosť) vagy a diktatúra más biztonsági szerve
(a továbbiakban: Állambiztonság) munkatársként tartott nyilván és akiről illetékes polgári bíróság jogerősen nem
mondta ki, hogy bizonyíthatóan nem volt munkatársa az Állambiztonságnak (a továbbiakban: érintett személy),
nem tölthet be olyan tisztséget, amely e törvény hatálya alá tartozik.
2. § (1) Munkatársként nyilvántartottnak minősül a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 553/2002-es
számú törvénye értelmében mindenki:
a) akiről az Állambiztonság 1948. február 25. és 1989. december 31. között bármikor aktát vezetett az
ügynök (agent), rezidens (rezident), informátor (informátor), titkos munkatárs (tajný spolupracovník),
kölcsönzött lakás birtokosa (držiteľ prepožičaného bytu) vagy konspirációs lakás birtokosa (držiteľ
konšpiračného bytu) kategóriák valamelyikében;
b) aki 1948. február 25. és 1989. december 31. között bármikor az Állambiztonság állományának tagja
(príslušník Štátnej bezpečnosti) volt.
(2) Illetékes polgári bíróság a Szlovák Köztársaság vagy a Cseh Köztársaság bírósága.
(3) E törvény hatálya alá tartozó tisztségek:
a) minden olyan tisztség, amely hivatalból egyházmegyei közgyűlési tagsággal jár, kivéve a lelkészi
szolgálati megbízást;
b) minden olyan tisztség, amely zsinati tagsággal jár, beleértve a zsinati póttagságot is;
c) minden olyan önálló jogi személyben betöltött tisztség, amelyet az Egyetemes Egyház alapított vagy
működtet és amelynek tevékenysége egyetemes egyházi jelleggel bír;
d) a Zsinat mellett működő bármely bizottságban vagy egyéb egyetemes egyházi jellegű feladatokkal
megbízott szervben betöltött tagság;
24

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 9. ülésén, 2006. március 4-én, Rimaszombatban.
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e) minden olyan tisztség, amelynek hatáskörébe az egyházmegye, az Egyetemes Egyház vagy az általuk
alapított, illetve működtetett önálló jogi személyek gazdálkodásának felügyelete tartozik;
f) minden olyan tisztség, amely társadalmi, ökumenikus vagy határokon átívelő szervezetekben, illetve
intézményekben az Egyetemes Egyház képviseletével jár és amelynek betöltésében az Egyetemes Egyház
valamely szerve hatáskörrel bír;
g) a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán a tudományos tanácsban, szenátusban és a
fegyelmi bizottságban betöltött tagság, valamint a dékáni és a dékánhelyettesi tisztség;
h) az Egyetemes Egyház hivatalos sajtóorgánumainak, illetve az Egyetemes Egyház által alapított más
sajtóorgánumok főszerkesztői és szerkesztői tisztsége;
i) egyetemes választási bizottsági tagság.25

Az Egyetemes Egyház Vizsgálótestülete
3. § (1) E törvény rendelkezéseit az Egyetemes Egyház Vizsgálótestülete (a továbbiakban: Testület)
hajtja végre, kivéve ha e törvény másképp rendelkezik.
(2) A Testület hat – 3 lelkészi és 3 világi – tagból áll, mégpedig olyanokból, akik már 1989. december
31. előtt is teljes jogú tagjai voltak az egyháznak. A lelkészi tagokat a lelkészi képesítésű, a világi tagokat pedig
a presbiteri tisztségre választható világi egyháztagok közül kell választani.
(3) A Testület tagjait a Zsinati Tanács választja meg. A Testületnek nem lehet tagja a Zsinati Elnökség
tagja, sem érintett személy.
(4) A Testület tagjának érintettsége esetén a Zsinati Tanács hajtja végre e törvény vonatkozó
rendelkezéseit.
(5) A Testület tagjainak megbízatása addig tart, amíg e törvény hatályban van. A Testület tagjának
megbízatása megszűnik:
a) lemondással, mégpedig a lemondás Zsinati Tanács általi elfogadásának napján;
b) az egyetemes egyházi tisztségek betöltésére vonatkozó felső korhatár elérésével;
c) elhalálozással;
d) zsinati elnökségi tagsággal járó tisztségbe való megválasztással, mégpedig a választás jogerőre
emelkedésének napján;
e) érintettségének a Zsinati Tanács általi tudomásulvételével;
f) egyházi bíróság jogerős ítéletével, mégpedig az ítélet kihirdetésének napján vagy az ítéletben
megnevezett napon.
(6) Ha a Testület valamely tagjának megszűnik a megbízatása, a Zsinati Tanács a következő ülésén új
tagot választ.
(7) A Testület tagjai esküt tesznek az Egyetemes Egyház püspöke és főgondnoka előtt. Az eskütétel
nyilvános. Az eskü szövege e törvény mellékletét képezi.
(8) A Testület tagjai fegyelmi tekintetben ugyanazon egyházi bíróság joghatósága alatt állnak, mint a
Zsinati Elnökség tagjai.
4. § (1) A Testület saját kebeléből választja meg lelkészi és világi elnökét, valamint helyetteseiket.
(2) A Testület e törvény előírásaival összhangban maga határozza meg tanácskozási és ügyrendjét.
(3) A Testület határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Testület jelenlevő tagjai
szavazatának többségével hoz határozatot.
(4) A Testület hatáskörében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nevében jár el.

25

A 2. § (3) bekezdésének i) pontja a 3/2007-es számú törvény 42. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos:
2007. július 1.
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Az érintettség megvizsgálása
5. § (1) A Testület az érintettséget vagy nem érintettséget a Nemzeti Emlékezet Intézetétől (a
továbbiakban: Intézet) kapott tájékoztatás, illetve az illetékes polgári bíróság jogerős ítéletének bemutatása
alapján veszi tudomásul.
(2) A Testület a megalakulását követően három hónapon belül tájékoztatást kér az Intézettől minden e
törvény hatálya alá tartozó tisztség betöltőjének érintettségéről.
(3) Új személynek e törvény hatálya alá tartozó tisztségbe történő megválasztása vagy kinevezése
esetén a Testület egy hónapon belül tájékoztatást kér az Intézettől a megválasztott, illetve kinevezett személy
érintettségéről. Kinevezés esetén a kinevező szerv előzetesen is kérheti a Testület intézkedését a kinevezendő
személy érintettségének megvizsgálásával kapcsolatban.
(4) A Testület választások esetén olyan, e törvény hatálya alá tartozó tisztségek esetében, amelyekre az
egyházközségek presbitériumai választják a tisztségviselőt, az egyéb előírt feltételeknek megfelelő jelöltek
érintettségéről azok névsorának az illetékes választási bizottságtól való kézhezvételét követően egy hónapon
belül tájékoztatást kér az Intézettől, ha korábban nem kapott érvényes tájékoztatást. Mindaddig, amíg a Testület
nem kap tájékoztatást az Intézettől minden jelölt érintettségéről vagy nem érintettségéről, de legkésőbb a jelöltek
névsorának a kézhezvételétől számított 2 hónapig, a jelöltek nem bocsáthatók választásra.
(5) Bármely lelkészi jellegű személy vagy presbiteri tisztségre választható egyháztag kérheti a
Testületet, hogy kérje érintettségének megvizsgálását az Intézettől.
6. § (1) A Testület a személyre vonatkozó tájékoztatás kérése esetén az Intézetnek megküldi a személy
vezeték- és keresztnevét (lehetőség szerint a korábban használtakkal együtt) anyanyelvi, valamint a szlovák,
illetve cseh nyelv szabályai szerint átírt formájában, továbbá a születési dátumát és korábbi lakhelyeit dátummal
együtt. Szükség esetén a Testület a pontos tájékoztatás érdekében további azonosító adatokat is közölhet az
Intézettel.
(2) A vizsgált személy, továbbá bármely egyházi szerv, hivatal vagy tisztségviselő köteles kérésre a
Testület rendelkezésére bocsátani minden olyan vonatkozó információt, amely rendelkezésére áll, továbbá
hatáskörében együttműködni a Testülettel.
(3) A Testület a tájékoztatás kérésével egyidejűleg értesíti a vizsgált személyt, és tudomására hozza,
hogy milyen adatokat közölt személyéről az Intézettel.

Eljárás érintettség esetén
7. § (1) Ha az Intézet tájékoztatása szerint a vizsgált személy érintett:
a) a Testület törli az e törvény hatálya alá tartozó tisztségre jelöltek közül;
b) a Testület megállapítja az e törvény hatálya alá tartozó tisztségének megszűnését.
(2) Az Egyetemes Egyház kebelébe nem tartozó jogi személyben viselt, e törvény hatálya alá tartozó
tisztség esetén, ha az Intézet tájékoztatása szerint a vizsgált személy érintett és e törvény rendelkezéseit nem
lehet közvetlenül végrehajtani, a Testület felhívása alapján:
a) az érintett személy köteles haladéktalanul lemondani tisztségéről;
b) az illetékes egyházi szervek kötelesek haladéktalanul eljárni a lemondás elfogadásának, szükség és
lehetőség esetén a tisztségből való visszahívásnak az ügyében.
(3) A Testület az intézkedését az Intézettől kapott tájékoztatással együtt közli:
a) a vizsgált személlyel;
b) jelölt esetén az illetékes választási bizottsággal;
c) e törvény hatálya alá tartozó tisztség betöltője esetén a tisztségről való lemondást elfogadni jogosult
szervvel; ennek híján a tisztség betöltésére, illetve a tisztség betöltésének elrendelésére jogosult szervvel; az
Egyetemes Egyház kebelébe nem tartozó jogi személy esetén a hatáskörrel rendelkező egyházi szervvel;
d) a Zsinattal.
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Illetékes polgári bíróság ítéletének következménye
8. § Ha illetékes polgári bíróság jogerős ítéletben kimondja, hogy a vizsgált személy bizonyíthatóan
nem működött együtt az Állambiztonsággal, a Testület tudomásul veszi a vizsgált személy nem érintettségét, és
erről értesíti. Nem vehető tudomásul a nem érintettség az illetékes polgári bíróság ítélete alapján, ha az ítélet azt
állapítja meg, hogy a vizsgált személy együttműködése az Állambiztonsággal nem bizonyítható.

Fegyelmi vétségek
9. § Fegyelmi vétségnek minősül:
a) a Testület félretájékoztatása;
b) a Testülettel való együttműködés elhanyagolása vagy megtagadása;
c) e törvény rendelkezéseinek vagy a Testület határozatának végre nem hajtása.

A törvény hatálya
10. § (1) E törvény 2006. április 15-én lép hatályba.
(2) E törvény 2016. április 14-ig hatályos.

Az 1/2006-os számú törvény melléklete:

A Testület tagjainak esküje
Én, .……………………………, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy
örök és igaz Isten, hogy a hivatalt, melyre az Állambiztonság által munkatársként nyilvántartott személyekről
szóló törvény értelmében felhatalmaztattam, bármilyen, a törvénynek ellentmondó érdek figyelmen kívül
hagyásával, részrehajlás nélkül, a törvény rendelkezéseivel összhangban látom el. Isten engem úgy segéljen!
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2/2006. tv. Az Egyetemes Egyházi Bíróságról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2006-os számú törvénye
az Egyetemes Egyházi Bíróságról26

A törvény tárgya
1. § E törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Egyházi Bíróságának (a
továbbiakban: Egyetemes Bíróság) tagjait, tanácsainak felállítását és hatáskörüket állapítja meg.

Az Egyetemes Bíróság tagjai, elnöksége és tanácsai
2. § (1) Az Egyetemes Bíróság tagjai a Zsinati Tanács tagjai és póttagjai.
(2) Az Egyetemes Bíróság elnökségét a püspök és a főgondnok alkotják. Akadályoztatásuk esetén
hivatali helyetteseik gyakorolják az elnöki jogköröket.
(3) Az Egyetemes Bíróság eljáró vagy teljes tanácsban tárgyal és határoz.

Az eljáró tanács tagjai, elnöksége és hatásköre
3. § (1) Az eljáró tanács öttagú. A tagokat az Egyetemes Bíróság tagjai közül az Egyetemes Bíróság
elnöksége hívja be a tanácsba. Az eljáró tanácsnak legalább egy tagja lelkészi, illetve világi személy.
(2) Az eljáró tanács által első fokon tárgyalt ügyekben az eljáró tanácsnak nem lehet tagja az Egyetemes
Bíróság elnöksége. Ebben az esetben a tanács elnökségét a tanács tagjai közül a püspök és a főgondnok rangidős
hivatali helyettese alkotják. A tanács elnöksége az elé került ügyben az Egyetemes Bíróság elnöksége nevében
jár el.
(3) Az eljáró tanács által másodfokon tárgyalt ügyekben az eljáró tanácsnak hivatalból tagjai és elnökei
az Egyetemes Bíróság lelkészi és világi elnöke.
(4) Az eljáró tanács hatáskörébe tartozik:
a) első fokon az esperesek, az egyházmegyei gondnokok, a Zsinati Tanács tagjainak, az Egyetemes
Egyház központi hivatala tisztviselőinek és alkalmazottainak – úgy is mint egyháztagoknak – a fegyelmi ügyei;
b) első fokon a püspök, püspökhelyettesek, főgondnok és főgondnokhelyettesek választása ellen
benyújtott panaszok;
c) első fokon az egyházmegyék közötti vitás ügyek;
d) másodfokon az egyházmegyei bíróságoktól hozzá fellebbezett ügyek.
(5) Az eljáró tanács másodfokon hozott ítélete vagy végzése mindig jogerős.

26

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 9. ülésén, 2006. március 4-én, Rimaszombatban.
A Kálvinista Szemle 2006/4-es számának melléklete
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A teljes tanács tagjai, elnöksége és hatásköre
4. § (1) A teljes tanácsnak tagja az Egyetemes Bíróság mindegyik tagja, aki a IV. szabályrendelet 17. §ában foglaltak értelmében az ügyben nem érdekelt.
(2) A teljes tanács elnöksége az Egyetemes Bíróság elnöksége. Az elnökség tagjait akadályoztatásuk
esetén hivatali helyetteseik helyettesítik.
(3) A teljes tanács hatáskörébe tartozik:
a) első fokon a püspök, a püspökhelyettesek, a főgondnok és a főgondnokhelyettesek – úgy is mint
egyháztagok – fegyelmi ügyei;
b) másodfokon az eljáró tanács által első fokon meghozott ítéletek elleni fellebbezések.
(4) A teljes tanács ítélete vagy végzése mindig jogerős.

Záró rendelkezések
5. § A IV. szabályrendelet 9–12. §-ai hatályukat veszítik.
6. § E törvény 2006. április 15-én lép hatályba.
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2007. évi törvények


Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvény
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3/2007. tv. Az egyházi tisztségek betöltéséről

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

3/2007-es számú törvénye
az egyházi tisztségek betöltéséről27
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. § (1) E törvény az egyházi tisztségek betöltésének rendjét állapítja meg.
(2) A lelkészi állások betöltéséről, a lelkészek szolgálati megbízásáról külön egyházi törvény
rendelkezik.
(3) E törvény nem vonatkozik olyan egyházi tisztségek betöltésére, amelyeket külön nem nevez meg és
amelyek betöltésének rendjét külön egyházi törvény állapítja meg.
(4) E törvény nem érinti más egyházi törvények egyes egyházi tisztségek betöltésének feltételeire
vonatkozó rendelkezéseit.
2. § (1) Minden, e törvény hatálya alá tartozó egyházi tisztség viselőjének megbízatása egységesen az
általános tisztújítás keretében, az e törvényben meghatározott időben megszűnik, és a tisztséget az e törvényben
megállapított rend szerint kell betölteni.
(2) Általános tisztújításra minden hatodik évben kerül sor.
(3) Az általános tisztújítás éve alatt e törvényben az a naptári év értendő, amelyben sor kerül az
egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségek betöltésére vonatkozó választási eljárásra.
(4) Az e törvény hatálybalépését követő legközelebbi általános tisztújítás éve a 2008. év.
3. § (1) Általános tisztújítás keretén belül:
a) az egyházközségi választási közgyűlést az általános tisztújítás évét megelőző év novemberében kell
megtartani;
b) a megválasztott egyházközségi tisztségviselők az általános tisztújítás évének első napján lépnek
hivatalukba, egyidejűleg a leköszönő tisztségviselők megbízatása megszűnik;
c) az egyházmegyei jelölőközgyűléseket az általános tisztújítás évében májusban kell megtartani;
d) az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre a presbitérium által leadott szavazat
beküldésének határideje az első választási fordulóban szeptember 16-a, a második választási fordulóban október
31-e;
e) a megválasztott egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségviselők az általános tisztújítás évét
követő év első napján lépnek hivatalukba, egyidejűleg a leköszönő tisztségviselők megbízatása megszűnik.
(2) Ha az előírt időben az egyházi tisztségre való megválasztás nem emelkedik jogerőre, a
megválasztott tisztségviselő a megválasztás jogerőre emelkedésével lép hivatalába. Mindaddig a leköszönő
tisztségviselő hivatalában marad, kivéve a püspököt, főgondnokot, esperest és egyházmegyei gondnokot, ha
törvényes helyettese jogerősen meg lett választva, valamint a zsinati képviselőt, gondnoki tisztséget be nem töltő
presbitert és pótpresbitert.28
4. § (1) A két egymást követő általános tisztújítás közötti időben (a továbbiakban: választási időszak)
megüresedett egyházi tisztséget rendkívüli választással kell betölteni, kivéve ha e törvény másképp rendelkezik.

27

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 11. ülésén, 2007. május 8-án, Hanván.
A Kálvinista Szemle 2007/6-os számának melléklete
28
A 3. § (2) bekezdése a 4/2007-es számú törvény 1. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
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(2) Az egyházi tisztség rendkívüli választással történő betöltésének rendje azonos az általános tisztújítás
keretén belüli betöltésének módjával, kivéve azokat az eseteket, illetve a tisztség betöltésére vonatkozó eljárás
azon részeit, amelyekre nézve e törvény másképp rendelkezik.
(3) Rendkívüli választással megválasztott tisztségviselő a megválasztás jogerőre emelkedésével lép
hivatalába.
5. § (1) Egyházi tisztségre olyan személy jelölhető és választható, aki a Szentírás mértéke szerint a
református keresztyén hit és erkölcs gyakorlásában az egyházi közösségben és azon kívül jó példával elöljár.
(2) Az (1) bekezdésben megnevezett feltétel teljesítésének elbírálása a jelölő és választó személyek
felelőssége; arra választási bizottság, illetve a választás elleni panaszokat elbíráló egyházi bíróság nem jogosult.
6. § Nem megengedett a választóknak a Szentírás mértéke szerinti református keresztyén erkölcsi
normákkal összeegyeztethetetlen módon történő befolyásolása, különösen valótlan állítások nyilvánosság előtti
közlése, illetve a választók közötti terjesztése.
7. § Az egyházi tisztségre való megválasztás jogerőre emelkedik:
a) 15 nappal a választási eredmény kihirdetését követően, ha a választás ellen az előírt időben arra
jogosult nem nyújtott be panaszt;
b) egyházi bíróság jogerős ítéletével, ha a bíróság a választás eredményét megerősíti.
8. § (1) Egyházi tisztségre megválasztott személy a megválasztását követően, de lehetőség szerint
legkésőbb a hivatalba lépését követő két hónapon belül köteles letenni a tisztségére vonatkozó esküt.
(2) Az esküt a megválasztott tisztségviselő az őt választó egyházi szerv ülésén teszi le.
(3) A presbitériumok által választott egyházmegyei tisztségviselő az egyházmegyei közgyűlésen teszi le
az esküt.
(4) A presbitériumok által választott egyetemes egyházi tisztségviselő a Zsinat ülésén teszi le az esküt.
9. § (1) Egyházi tisztség megüresedik:
a) elhalálozással;
b) lemondással, mégpedig a lemondásnak a választó vagy annak képviseletében a lemondásról határozni
jogosult egyházi szerv általi elfogadásával;
c) más egyházi tisztség elfoglalásával, ha a két egyházi tisztség egyidejű viselését egyházi törvény
kizárja;
d) egyházi bíróság jogerős ítéletével, az ítélet jogerőre emelkedésének napján vagy az ítéletben
megnevezett napon;
e) egyházi törvényben megállapított más esetben.
(2) Az egyházi tisztségről való lemondást a lemondást elfogadni jogosult egyházi szerv előtt minden
esetben indokolni kell.
(3) Pótpresbiteri, presbiteri vagy gondnoki tisztségről való lemondás elfogadására az egyházközségi
közgyűlés képviseletében a presbitérium is jogosult.
(4) A presbitériumok által választott egyházmegyei tisztségviselők lemondásának elfogadására a
presbitériumok képviseletében az egyházmegyei közgyűlés jogosult.
(5) A presbitériumok által választott egyetemes egyházi tisztségviselők lemondásának elfogadására a
presbitériumok képviseletében a Zsinat jogosult.
9a. § (1) Egyházközségi tisztség megüresedik abban az esetben is, ha a tisztségviselő elveszíti
választójogát az egyházközségben.
(2) Ha az egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztségviselő megszűnik olyan hivatalt betölteni,
amely őt a betöltött tisztségére való választhatóságra jogosította, úgy kell tekinteni, mintha beadta volna
lemondását viselt tisztségéről.29

29

A 9a. § az 3/2008-as számú törvény 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
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II. FEJEZET
Egyházközségi tisztújítás
10. § Presbiteri, illetve gondnoki tisztségre választható az egyházközségnek a hivatalba lépés várható
időpontjában 21. életévét betöltött választójogú tagja, aki nincs az adott tisztségre való választhatóságtól
megfosztó jogerős egyházi bírósági ítélet hatálya alatt.
11. § (1) Az egyházközségi tisztújítást a presbitérium készíti elő. Ennek keretében:
a) kitűzi az egyházközségi választási közgyűlés időpontját;
b) megállapítja a szavazat leadásának módját, és gondoskodik a szavazólapok elkészítéséről;
c) ajánlást tesz az egyházközségi választási közgyűlésnek a megválasztandó presbiterek és gondnokok
személyére nézve.
(2) A presbitérium megválasztásra több személyt is ajánlhat, mint ahány az adott tisztségre választandó.
(3) A megválasztandó presbiterek és gondnokok személyére nézve az egyházközség bármely
választójogú tagja is tehet ajánlást a választási közgyűlésen.
(4) A presbitérium az egyházközségi tisztújítás előkészítésében meghatározott feladatainak ellátására
bizottságot hozhat létre.
12. § (1) Az egyházközségi választási közgyűlés határozatképes, ha az egyházközség választójogú
tagjainak legalább 30 százaléka jelen van és a jelenlévő választójogúak száma a presbitérium létszámának
legalább kétszerese.
(2) Ha az egyházközségi választási közgyűlés nem határozatképes, azt egy hónapon belül újból össze
kell hívni. Az újból összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
(3) Egyebekben az egyházközségi választási közgyűlés összehívására, meghirdetésére és az ülés
vezetésére az egyházközségi közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
13. § Az egyházközségi választási közgyűlésen a megnyitás, a jelenlévő választójogúak számbavétele és
a határozatképesség megállapítása után az egyházközség elnöksége:
a) ismerteti az egyházközségi tisztségek betöltésének jelentőségét, valamint a választás menetét és
módját;
b) szavazást rendel el a legalább háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztására;
c) ismerteti a presbitérium ajánlását a presbiteri és gondnoki tisztségek betöltésére;
d) lehetőséget ad arra, hogy a jelenlévő választójogúak is ajánlást tegyenek, illetve azt megindokolják;
e) elrendeli a szavazást.
14. § (1) A szavazás titkosan, az egyházközség pecsétjével ellátott szavazólapokon és külön történik a
presbiteri és a gondnoki tisztségekre. Szavazni csak az egyházközség jelenlévő választójogú tagja jogosult.
(2) A szavazó csak annyi személyre adhatja le szavazatát, ahány az adott tisztségre választandó. Ha a
szavazó ennél több személyre adta le a szavazatát, a szavazata érvénytelen.
15. § (1) Gondnoki tisztségre az egyházközség elnöksége nyílt szavazást rendelhet el:
a) ha a jelenlévő választójogúak száma 20 vagy annál kevesebb,
b) ha az egyházközség választójogú tagjainak száma 50 vagy annál kevesebb,
c) ha az ajánlott személyek száma megegyezik a megválasztandó gondnokok számával.
(2) Presbiteri tisztségre az egyházközség elnöksége nyílt szavazást rendelhet el:
a) ha a jelenlévő választójogúak száma 20 vagy annál kevesebb,
b) ha az egyházközség választójogú tagjainak száma 50 vagy annál kevesebb,
c) ha az ajánlott személyek száma nem több, mint a megválasztandó presbiterek számának 1,2-szerese.
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(3) Nyílt szavazás esetén az adott tisztségre ajánlottakat az egyházközség elnöksége egyenként,
vezetéknevük ábécé szerinti sorrendjében vagy koruk sorrendjében bocsátja szavazásra.
16. § (1) A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság helyben megszámlálja, és ennek alapján helyben
kihirdeti a választás eredményét.
(2) A szavazatszámláló bizottság kihirdeti az olyan személyre leadott szavazatokat is, aki nem
választható presbiteri, illetve gondnoki tisztségre. Amennyiben a választhatósági feltételek nem teljesítése
egyértelmű, az ilyen személyre leadott szavazatokat az egyházközségi választási közgyűlés érvényteleníti.
17. § (1) Gondnoki tisztségre az a személy lett megválasztva, akire az érvényesen szavazók több mint
fele adta le a szavazatát. A gondnoki tisztségre megválasztott személy egyben presbiteri tisztségre is meg lett
választva.
(2) Presbiteri tisztségre az a személy lett megválasztva, akire az érvényesen szavazók legalább
egynegyede adta le a szavazatát, és az elnyert szavazatok száma alapján felállított sorrendben a megválasztandó
presbiterek számán belüli helyet foglal el.
(3) Az a személy, akire az érvényesen szavazók legalább egynegyede szavazott, de nem lett
megválasztva presbiteri tisztségre, pótpresbiteri tisztségre lett megválasztva.
18. § (1) Ha az első választási fordulóban a megválasztandók számánál kevesebb gondnok, illetve
presbiter lett megválasztva, a be nem töltött tisztségekre az egyházközség elnöksége helyben második választási
fordulót rendel el.
(2) Ha az egyházközségi választási közgyűlés a második választási forduló után sem választott meg
annyi gondnokot, illetve presbitert, ahány megválasztandó, a be nem töltött tisztségekre három hónapon belül
kiegészítő választást kell tartani.30
19. § Szavazategyenlőség esetén, ha az a tisztség betöltésére nézve jelentőséggel bír, a szavazatszámláló
bizottság által helyben és nyilvánosan elvégzett sorsolás dönt arról, hogy az egyenlő szavazatot kapott személyek
közül ki tölti be a tisztséget.
20. § (1) A gondnoki tisztségnek a választási időszakban történő megüresedése esetén három hónapon
belül meg kell tartani az egyházközségi választási közgyűlést. A választás eredményének jogerőre emelkedéséig
a megüresedett gondnoki tisztséggel járó feladatokat a presbitérium által a gondnokok vagy a presbiterek közül
megbízott személy látja el.
(2) Presbiteri tisztségnek a választási időszakban történő megüresedése esetén a tisztséget a korábbi
választási fordulóban elnyert szavazatok száma szerint soron következő pótpresbiter tölti be. A tisztség betöltését
a presbitérium a soron következő ülésén erősíti meg. 31
(3) Ha az egyházközségben az általános tisztújítás keretében megválasztott presbiterek több mint
felének megszűnik a tisztsége, minden gondnoki, presbiteri és pótpresbiteri tisztségre rendkívüli tisztújítást kell
tartani.32
(4) Ha egyházigazgatási szerv vagy egyházi bíróság jogerősen feloszlatja az egyházközség
presbitériumát, a feloszlató határozat rendelkezik a rendkívüli egyházközségi tisztújítás kiírásáról, valamint az
egyházközség presbitériuma feladatainak ellátásáról.
(5) Az általános tisztújítás évét megelőző év második felében rendkívüli egyházközségi választás nem
tartható.
21. § (1) Az újonnan megválasztott presbitérium az első ülésén megválasztja a presbitérium jegyzőjét. A
presbitérium jegyzőjének megbízatása az új jegyző megválasztásával szűnik meg.
(2) Az újonnan megválasztott presbitérium első ülésén megválasztja a választási időszakra az
egyházközség egyházmegyei közgyűlési rendes és pótképviselőjét. Az egyházmegyei közgyűlési képviselő
megbízatása az új képviselő megválasztásával szűnik meg. 33

30

A 18. § (1) és (2) bekezdése a 4/2007-es számú törvény 2. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
A 20. § (2) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 2. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
32
A 20. § (3) bekezdése a 4/2007-es számú törvény 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
33 A 21. § (2) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 3. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
31
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III. FEJEZET
Egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztújítás
22. § (1) Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztújítások keretében az e törvényben meghatározott
feladatok ellátására Egyetemes Választási Bizottság (a továbbiakban: választási bizottság) jön létre.
(2) A választási bizottság megbízatása az általános tisztújításra, valamint az azt követő választási
időszakban bekövetkező rendkívüli választásokra szól.
(3) A választási bizottságba minden egyházmegye közgyűlése az általános tisztújítás éve előtt egy-egy
tagot választ.
(4) Az egyházmegyei közgyűlés a választási bizottság rendes tagja mellé póttagot is választ, aki a
választási bizottság munkájában az egyházmegye által választott rendes tag akadályoztatása esetén vesz részt.
(5) A választási bizottság tagjává csak olyan, presbiteri tisztségre választható egyháztag vagy lelkészi
képesítésű személy választható, aki a bizottsági tagságot előzetesen elfogadta.
(6) A választási bizottság tagja az egyházmegyei közgyűlés előtt esküt tesz e törvény és más vonatkozó
egyházi jogszabályok részrehajlás nélküli megtartására.
23. § (1) A választási bizottság az egyházmegyei rendkívüli választásokban való eljárásra saját
kebeléből, beleértve a póttagokat is, egyházmegyénként háromtagú időszaki tanácsokat hoz létre.
(2) Az időszaki tanács egyházmegyei rendkívüli választás során a választási bizottság nevében és
helyett jár el.
(3) Az időszaki tanács tagja akadályoztatása esetén a választási bizottság elnöke a bizottság egy másik
tagját bízza meg a helyettesítésével.
24. § (1) Ha a választási bizottság tagját olyan egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztségre jelölik,
amelyre az egyházközségek presbitériumai választanak, mindaddig nem vehet részt a bizottság munkájában,
amíg nem nyilatkozik arról, hogy nem fogadja el a jelölést. Ha a jelölést elfogadta, bizottsági tagsága megszűnik.
(2) A választási bizottsági tagság megszűnésére az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a 9. §
rendelkezései az irányadók.
(3) Ha a választási bizottság akár rendes, akár póttagjának tisztsége megszűnik, az egyházmegyei
közgyűlés a következő ülésén új tagot választ.
25. § (1) Esperesi, lelkészi főjegyzői vagy zsinati lelkészi rendes és pótképviselői tisztségre választható
az a lelkészi képesítésű személy, aki az egyházmegye területén önálló lelkészi állást tölt be.
(2) Püspöki vagy püspökhelyettesi tisztségre választható az a lelkészi képesítésű személy, aki:
a) önálló lelkészi állást tölt be;
b) megválasztása esetén a hivatalba lépésének várható időpontjában betöltötte 35. életévét;
c) a II. lelkészképesítő vizsgája letételétől számítva öt év lelkészi gyakorlattal bír.
(3) Egyházmegyei gondnoki, világi főjegyzői vagy zsinati világi rendes és pótképviselői tisztségre
választható az az egyháztag, aki:
a) az Egyetemes Egyház valamely egyházközségében presbiteri tisztséget tölt be;
b) nem rendelkezik lelkészi vagy segédlelkészi állandó szolgálati megbízással.
(4) Főgondnoki vagy főgondnokhelyettesi tisztségre választható az az egyháztag, aki:
a) az Egyetemes Egyház valamely egyházközségében presbiteri tisztséget tölt be vagy töltött be;
b) megválasztása esetén a hivatalba lépésének várható idejében betöltötte 35. életévét;
c) nem rendelkezik lelkészi vagy segédlelkészi állandó szolgálati megbízással.
(5) Az e paragrafusban megnevezett tisztségekre továbbá csak olyan személy választható meg, aki:
a) abban a választási időszakban, amelyben megválasztása esetén a tisztséget betöltené, nem tölti be 73.
életévét,
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b) nem áll a tisztségre való választhatóságtól megfosztó jogerős egyházi bírósági ítélet hatálya alatt.
26. § (1) Presbitériumok által választandó egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségre az
egyházmegyei jelölőközgyűlés alkotótagjai jelölnek.
(2) Az egyházmegyei jelölőközgyűlés tagja:
a) minden lelkészi képesítésű személy, aki az egyházmegye területén állandó szolgálati megbízással bír;
b) az egyházmegyéhez tartozó anyaegyházközségek egyházmegyei közgyűlési képviselői.34
(3) Az egyházmegyei jelölőközgyűlést az egyházmegye elnöksége hívja össze.
(4) Az egyházmegyei jelölőközgyűlés a megalakulása után a gyűlés vezetésére saját kebeléből lelkészi
és világi elnököt választ.
27. § (1) Presbitériumok által választandó egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségre való jelölésre
az egyházmegyei jelölőközgyűlés bármely tagja az egyházmegyei jelölőközgyűlést megelőző 15 napon belül
írásban vagy az egyházmegyei jelölőközgyűlésen szóban javaslatot tehet.
(2) Az egyházmegyei jelölőközgyűlés alkotótagja egy tisztségre legfeljebb annyi személyt javasolhat,
ahány az adott tisztségre választandó.35
(3) A javasolt személyek közül az egyházmegyei jelölőközgyűlés tisztségenként külön és titkos
szavazással jelöl az adott tisztségre. A szavazás az egyházmegye pecsétjével ellátott jelölőlapokon történik.
(4) A jelölőközgyűlés tagja zsinati képviselői tisztségre az egyházmegye által választandó képviselők
számában, minden más tisztségre egy személyt jelölhet. Ha a leadott jelölőlapon több személy neve van
megjelölve, a jelölőszavazatot érvényteleníteni kell. Ha a jelölőlapon olyan személy neve szerepel, akit a
jelölőközgyűlés alkotótagjai az adott tisztségre sem írásban, sem szóban nem javasoltak, a jelölőszavazat
érvénytelennek minősül.”36
(5) A jelöléseket az egyházmegyei jelölőközgyűlés által helyben létrehozott szavazatszámláló bizottság
számolja össze. A jelölés eredményét helyben ki kell hirdetni.
(6) Az egyházmegye elnöksége a jelölőközgyűlés elnökségének ellenjegyzésével a jelölőközgyűlést
követően haladéktalanul felterjeszti a választási bizottságnak:
a) az egyes tisztségekre leadott érvényes jelölések számát,
b) az egyes tisztségekre jelölt személyek nevét az elnyert jelölések számával együtt,
c) az egyházmegyei jelölőközgyűlés jegyzőkönyvét.
28. § (1) A választási bizottság legkésőbb az egyházmegyei jelölőközgyűlések megtartásának
határidejét követő 15. napig az egyházmegyék felterjesztései alapján:37
a) megvizsgálja, hogy az egyházmegyei jelölőközgyűlésen egyházmegyei tisztségre az érvényes
jelölések legalább tizenöt százalékát elnyert személy teljesíti-e a választhatóság feltételeit;38
b) összesíti az egyetemes egyházi tisztségekre jelöltek jelölési pontszámát;
c) megvizsgálja, hogy az a jelölt, aki egyetemes egyházi tisztségre való választásra bocsátásához az
előírt jelölési pontszámot megkapta, teljesíti-e a választhatóság feltételeit;
d) felszólítja az a) és c) pontban megnevezett jelölteket, hogy nyolc napon belül nyilatkozzanak arról,
hogy a jelölést elfogadják-e.
(2) Egyházmegyei jelölőközgyűlésen egyetemes egyházi tisztségre elnyert jelölési pontszám a jelöltre
leadott érvényes jelöléseknek az adott tisztségre leadott összes érvényes jelöléshez viszonyított, egészre
kikerekített százalékos arányának és az egyházmegye zsinati képviselői számának szorzata.
(3) Egyetemes egyházi tisztségre való választásra bocsátáshoz előírt jelölési pontszám:

34

A 26. § (2) bekezdésének b) pontja a 4/2007-es számú törvény 4. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
A 27. § (2) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 4. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
36 A 27. § (4) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 4. §-ának (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
37 A 28. § (1) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 5. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
38
A 28. § (1) bekezdésének a) pontja a 4/2007-es számú törvény 6. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
35

© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

66

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

a) 360 minden egyházmegye jelölőközgyűlése eredményének összesítése után püspöki és főgpondnoki
tisztség esetében,39
b) 320 a magyar ajkú egyházmegyék jelölőközgyűlései eredményének összesítése után a magyar ajkú
püspökhelyettesi és főgondnokhelyettesi tisztség esetében,40
c) 40 a szlovák ajkú egyházmegyék jelölőközgyűlései eredményének összesítése után a szlovák ajkú
püspökhelyettesi és főgondnokhelyettesi tisztség esetében.41
(4) Egy személy egyidejűleg nem fogadhat el több olyan tisztségre való jelölést, amelynek egyidejű
viselését egyházi törvény kizárja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik zsinati elnökségi tagsággal járó tisztségre,
valamint zsinati képviselői tisztségre való jelölés egyidejű elfogadására.
29. § (1) A választási bizottság a szavazatok leadásának határideje előtt legkésőbb 21 nappal választásra
bocsátja az egyházmegyei tisztségre jelölt azon személyeket, akik:
a) az egyházmegyei jelölőközgyűlésen elnyerték a tisztségre leadott érvényes jelölések tizenöt
százalékát;42
b) teljesítik a választhatóság feltételeit;
c) a tisztségre való jelölést elfogadták.
(2) A választási bizottság a szavazatok leadásának határideje előtt legkésőbb 21 nappal választásra
bocsátja az egyetemes egyházi tisztségre jelölt azon személyeket, akik:
a) elnyerték az előírt jelölési pontszámot;
b) teljesítik a tisztségre való választhatóság feltételeit;
c) a jelölést elfogadták.
(3) A választásra bocsátás a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével
történik.
(4) A szavazólapon a választási bizottság az adott tisztségre jelölteket vezetéknevük ábécé szerinti
sorrendjében, sorszámmal ellátva tünteti fel.
(5) A szavazólapon a választási bizottság jól láthatóan feltünteti a hozzá tartozó szavazati számértéket.
A szavazólapokat a választási bizottság saját pecsétjével látja el.
29a. § Ha a 29. § értelmében valamely tisztségre nincs választásra bocsátható jelölt, a választási
bizottság új választási eljárást rendel el, egyúttal megállapítja a határidőket.43
30. § (1) Az esperest, az egyházmegyei gondnokot, az egyházmegyei főjegyzőket és az egyházmegye
zsinati képviselőit az egyházmegyéhez tartozó anyaegyházközségek presbitériumai választják.
(2) A püspököt és a főgondnokot az Egyetemes Egyház anyaegyházközségeinek presbitériumai
választják.
(3) A magyar ajkú püspökhelyettest és főgondnokhelyettest a magyar ajkú egyházmegyékhez, a szlovák
ajkú püspökhelyettest és főgondnokhelyettest a szlovák ajkú egyházmegyékhez tartozó anyaegyházközségek
presbitériumai választják.
(4) A presbitérium minden tisztségre külön és titkos szavazással, egyebekben a presbitérium
döntéshozatalára vonatkozó szabályok megtartásával választ.
(5) Megállapodás alapján az anyaegyházközség presbitériuma a szavazati jogát az
anyaegyházközséghez
tartozó
leányegyházközség presbitériumával
közösen
gyakorolhatja.
Az
anyaegyházközség presbitériuma köteles megállapodni a leányegyházközség presbitériumával, ha a
leányegyházközség választójogú tagjainak beszámítása megnöveli az anyaegyházközség szavazati számértékét. 44

39

A 28. § (3) bekezdésének a) pontja a 4/2007-es számú törvény 5. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
A 28. § (3) bekezdésének b) pontja a 4/2007-es számú törvény 5. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
41
A 28. § (3) bekezdésének c) pontja a 4/2007-es számú törvény 5. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
42
A 29. § (1) bekezdése a 4/2007-es számú törvény 6. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
43
A 29a. § a 4/2007-es számú törvény 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
44 A 30. § (5) bekezdése a 2/2012-es számú törvény 1. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2013. január 1.
40
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31. § (1) Az anyaegyházközség presbitériuma szavazatát a választásra bocsátó választási bizottság által
kiküldött szavazólap beküldésével adja le.
(2) A szavazólapon az anyaegyházközség presbitériuma által választott jelöltet a neve melletti sorszám
bekarikázásával kell megjelölni.
(3) A megjelölt szavazólapot el kell látni az anyaegyházközség pecsétjével, valamint az
anyaegyházközség elnökségének és a presbitérium jegyzőjének aláírásával. Ha a presbitérium jegyzője az
anyaegyházközség elnökségének tagja, a szavazólapot a presbitérium által megbízott hitelesítő írja alá. 45
(4) A szavazólapot a szavazatok benyújtásának határidejéig zárt borítékban személyesen, átvételi
elismervény ellenében vagy postai úton ajánlott küldeményként kell benyújtani a választási bizottsághoz.46
32. § (1) Az anyaegyházközség szavazati számértéke:
a) egy, ha az anyaegyházközség választójogú tagjainak száma 100-nál kevesebb;
b) kettő, ha az anyaegyházközség választójogú tagjainak száma 100 vagy annál több, de nem több mint
600;
c) három, ha az anyaegyházközség választójogú tagjainak száma 600-nál több.
(2) A szavazati számérték megállapításánál az anyaegyházközség választójogú tagjai közé kell
számítani a hozzá tartozó leány- és társegyházközségek választójogú tagjait is.
(3) A választójogú tagok számát tekintve az a szám a mérvadó, ahány választójogú egyháztag után
teljesítette az egyházközség a közalapi, illetve 2010 előtt a segélyalapi befizetési kötelezettségeit a választás évét
megelőző 3 évben átlagosan.47
(4) Az egyházmegye össz-szavazati számértéke az egyházmegyéhez tartozó anyaegyházközségek
szavazati számértékének összessége.
(5) Az Egyetemes Egyház össz-szavazati számértéke az Egyetemes Egyház anyaegyházközségei
szavazati számértékének összessége.
(6) A jelölt által elnyert szavazatok száma a jelöltet érvényesen választó anyaegyházközségek szavazati
számértékének összessége.
33. § (1) A beérkezett szavazatokat a választási bizottság a szavazatok benyújtásának határidejét követő
8. és 15. napok között számlálja össze.
(2)48
(3) Ha a választási bizottság azt állapítja meg, hogy a szavazat határidőn túl lett benyújtva vagy a
szavazólap nem az e törvényben előírtak szerint lett megjelölve, érvényteleníti az egyházközség szavazatát, amit
jegyzőkönyvez.49
(4) A választási bizottság érvényteleníti azt a szavazólapot is, amelyen egy tisztségre az adott tisztségre
választandók számánál több jelölt lett megjelölve.
34. § (1) Esperesi, egyházmegyei gondnoki, illetve egyházmegyei főjegyzői tisztségre megválasztott az
a jelölt, aki az egyházmegye össz-szavazati számértékének felénél több érvényes szavazatot nyert.
(2) Egyházmegyei zsinati lelkészi, illetve világi rendes, illetve pótképviselői tisztségre megválasztott az
a jelölt, aki legalább annyi érvényes szavazatot nyert, mint amennyi az egyházmegye össz-szavazati
számértékének egynegyede, és a jelölteknek az elnyert érvényes szavazatok számának alapján felállított
sorrendjében a megválasztandó zsinati lelkészi, illetve világi rendes, illetve pótképviselők számán belüli helyet
foglal el. Ha az egyházmegye zsinati képviselőinek száma 2, a megválasztottságot tekintve az (1), (6) és (7)
bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.50

45

A 31. § (3) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 7. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
A 31. § (4) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 7. §-ának (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
47 A 32. § (3) bekezdése a 1/2009-es számú törvény 19. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2010. január 1.
48 A 33. § (2) bekezdését a 3/2008-as számú törvény 9. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. január
1.
49 A 33. § (3) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 9. §-ának (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
50 A 34. § (2) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 10. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
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(3) Püspöki, illetve főgondnoki tisztségre megválasztott az a jelölt, aki az Egyetemes Egyház összszavazati számértékének felénél több érvényes szavazatot nyert.
(4) Magyar ajkú püspökhelyettesi, illetve főgondnokhelyettesi tisztségre megválasztott az a jelölt, aki a
magyar ajkú egyházmegyék össz-szavazati számértékének felénél több érvényes szavazatot nyert.
(5) Szlovák ajkú püspökhelyettesi, illetve főgondnokhelyettesi tisztségre megválasztott az a jelölt, aki a
szlovák ajkú egyházmegyék összszavazati számértékének felénél több érvényes szavazatot nyert.
(6) Ha az adott tisztségre egy jelölt sem nyeri el az előírt szavazattöbbséget, a választási bizottság a két
legtöbb szavazatot elnyert jelöltet második választási fordulóra bocsátja. A második választási fordulóban
megválasztott az a jelölt, aki több érvényes szavazatot nyert.
(7) Szavazategyenlőség esetén, ha az a második választási fordulóra bocsátás szempontjából
jelentőséggel bír, a választási bizottság által elvégzett sorsolás dönt arról, hogy az egyenlő szavazatot kapott
személyek közül ki lesz második választási fordulóra bocsátva.51
(8) Ha egy tisztségre az első választási fordulóban csak egy jelölt lett választásra bocsátva, de nem
nyerte el a megválasztáshoz előírt szavazatot, a tisztségre a választási bizottság új választási eljárást rendel el,
egyúttal megállapítja a határidőket.52
(9) Ha az első választási fordulóban az egyházmegye nem minden zsinati rendes vagy pótképviselői
helye lett betöltve, a választási bizottság mindegyik meg nem választott jelöltet második választási fordulóra
bocsátja a be nem töltött helyre. A második választási fordulóban való megválasztás feltételei azonosak az első
választási fordulóban érvényesekkel. Ha a második választási fordulóban sem lett minden hely betöltve, a be
nem töltött helyekre a választási bizottság új választási eljárást rendel el, egyúttal megállapítja a határidőket.53
35. § (1) A választás eredményét a választási bizottság az előre megállapított internetes honlapon való
közzétételével hirdeti ki. A kihirdetéskor közzé kell tenni a vonatkozó össz-szavazati számértéket, a beérkezett
érvényes és érvénytelen szavazatok számát, illetve az egyes jelöltek által elnyert szavazatok számát. A
kihirdetéskor a választási bizottság tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről.
(2) A választási bizottság a választás eredményéről tájékoztatja a Zsinati Elnökséget és a választásban
érintett egyházmegyék esperesi hivatalait.
(3) A választási bizottság az (1) bekezdésben megnevezett honlapon közli a választási eredmény
jogerőre emelkedését, ha a választás ellen az előírt határidőben nem lett panasz benyújtva az arra jogosultak
részéről.54
(4) A választási bizottság a jogerősen megválasztott tisztségviselőket írásban értesíti megválasztásukról.
36. § (1) Az egyházmegye egyéb tisztségviselőit az egyházmegyei közgyűlés az általános tisztújítást
követő első ülésén titkos szavazással választja meg.55
(2) Az egyházmegyei közgyűlés az általa választandó lelkészi tisztségre az egyházmegyéhez tartozó
lelkészi képesítésű személyek közül választ.
(3) Az egyházmegyei közgyűlés az általa választandó világi tisztségre azon egyháztagok közül választ,
akik az Egyetemes Egyház valamely egyházközségében presbiteri tisztségre választhatók.
(4) Az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegyei tanács tagjait saját szavazati jogú tagjai közül
választja.56
37. § (1) Presbitériumok által választandó egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztség
megüresedése esetén a választási bizottság, illetve az egyházmegyéhez kijelölt időszaki tanácsa a tisztség
megüresedését követően legkésőbb két hónapon belül a tisztségre vonatkozóan rendkívüli választást rendel el. 57

51

A 34. § (7) bekezdése a 4/2007-es számú törvény 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
A 34. § (8) bekezdése a 4/2007-es számú törvény 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2008. január 1.
53 A 34. § (9) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 10. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január
1.
54 A 35. § a 3/2008-as számú törvény 11. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
55 A 36. § (1) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 12. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
56 A 36. § (4) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január
1.
57 A 37. § (1) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 13. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
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(2) Rendkívüli választás esetén a határidőket a választási bizottság, illetve időszaki tanácsa állapítja
meg.
(3) Általános tisztújítás évében, illetve az általános tisztújítás évét megelőző év második félévében
rendkívüli választás nem tartható.
(4) Egyéb tisztség megüresedése esetén a tisztséget a választó szerv a következő ülésén tölti be.58

IV. FEJEZET
Választás elleni jogorvoslati lehetőségek
38. § Választás ellen legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 15 napon belül panaszt lehet emelni,
ha a választás során e törvény, illetve más vonatkozó egyházi törvény rendelkezéseit vagy a jó erkölcsöt oly
módon megsértették, hogy az a választás eredményét befolyásolhatta, különösen ha: 59
a) valakit a választó- és választhatósági jogában korlátoztak;
b) valamely személy jelölése, illetve megválasztása érdekében az egyházi élet tisztaságával össze nem
egyeztethető cselekmények történtek.
39. § (1) Egyházközségi választás ellen panaszt emelhet:
a) az egyházközség lelkipásztora, presbitere vagy gondnoka;
b) közösen az egyházközség legalább tíz választójogú tagja.
(2) Az egyházközségi választás elleni panaszt az egyházközség elnökségéhez kell benyújtani, amely azt
haladéktalanul továbbítja az egyházmegyei bíróság elnökéhez.
(3) Az egyházközségi választás elleni panaszt az egyházmegyei bíróság bírálja el a panasz kézhezvételét
követő 30 napon belül.
40. § (1) Egyházmegyei választás ellen panaszt emelhet:
a) a választási bizottság legalább három tagja;
b) az egyházmegyéhez tartozó lelkészi képesítésű személy vagy gondnok;
c) közösen legalább tíz, az egyházmegyéhez tartozó presbiter;
d) a tisztújítás során jelölt személy.
(2) Egyetemes egyházi választás ellen panaszt emelhet:
a) a választási bizottság legalább három tagja,
b) közösen az Egyetemes Egyház legalább öt lelkészi képesítésű személye vagy gondnoka,
c) közösen az Egyetemes Egyház egyházközségeinek legalább 30 presbitere,
d) a tisztújítás során jelölt személy.
(3) Az egyházmegyei, illetve egyetemes egyházi választás elleni panaszt a választási bizottság
elnökéhez kell benyújtani, aki azt haladéktalanul továbbítja az Egyetemes Egyházi Bíróság lelkészi elnökének.
(4) Az egyházmegyei, illetve egyetemes egyházi választás elleni panaszt az Egyetemes Egyházi Bíróság
eljáró tanácsa bírálja el a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül.
40a. § (1) Ha az elsőfokú bíróság elnöksége azt állapítja meg, hogy a panaszt arra nem jogosult személy
nyújtotta be vagy az arra jogosult személyek nem az előírt számban nyújtották be, a panaszt végzéssel elutasítja.
Ellenkező esetben a panasz tárgyalásának időpontját haladéktalanul kitűzi, és erről értesíti a panaszosokat és a
panaszlottakat.

58

A 37. § (4) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 13. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január

1.
59

A 38. § a 3/2008-as számú törvény 14. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
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(2) Az elsőfokú bíróság a panaszt egyszeri tárgyaláson bírálja el. A tárgyalás csak akkor napolható el,
ha az ügy elbírálására nézve döntő jelentőséggel bíró tanúkat a bíróság méltányolható okokból nem tudta
meghallgatni vagy a felek valamelyike olyan bizonyítékot kíván érvényesíteni, amely méltányolható indokból
nem áll rendelkezésére.60
41. § (1) Ha a bíróság ítéletével a panaszt elutasítja, egyúttal megerősíti a választás eredményét. (2)
Megerősíti a bíróság a választás eredményét abban az esetben is, ha a panaszt megalapozottnak ítéli, de a
kifogásolt cselekmény nem befolyásolta a választás eredményét.
(3) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a panaszban kifogásolt cselekmény a választás eredményét
befolyásolta, a bíróság a választás eredményét megsemmisíti, egyúttal elrendeli a választási eljárásnak a
kifogásolt cselekmény által érintett és attól függő részeinek megismétlését.61
41a. § Mindaddig, amíg az általános tisztújítás keretében benyújtott panaszok jogerősen el nem lettek
bírálva, a leköszönő Egyetemes Egyházi Bíróság tagjainak megbízatása kizárólag ezen panaszok elbírálására
megmarad.62

V. FEJEZET
Záró rendelkezések
42. § (1) Hatályát veszíti az 1/2002-es törvény a püspök, a püspökhelyettesek, a főgondnok és a
főgondnokhelyettesek választásáról, valamint az azt módosító 3/2002-es törvény; úgyszintén az 1952. évi II.
szabályrendeletben az e törvények által eszközölt módosítások.
(2) Hatályát veszíti az 1952. évi II. szabályrendelet:
a) 19–22., 29–30., 45–48. és 50. §-a;
b) a 28. §-ból a „Hivatalukat vasárnapi…” szavakkal kezdődő mondat;
c) a 40. § c), d), e) és f) pontja;
d) a 49. § első két bekezdése;
e) az 52. § c) és h) pontja;
f) az 56. § első két bekezdése.
(3) Az 1/2006-os törvény 2. § (3) bekezdése kiegészül egy új ponttal a következő szöveggel: „i)
egyetemes választási bizottsági tagság.”
43. § Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő rendkívüli választásokat az e törvény
hatálybalépése előtt hatályos előírások szerint kell befejezni.
44. § E törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

60

A 40a. § a 3/2008-as számú törvény 15. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
A 41. § (2) bekezdése a 3/2008-as számú törvény 16. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
62 A 41a. § a 3/2008-as számú törvény 17. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2009. január 1.
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2009. évi törvények


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény
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1/2009. tv. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2009-es számú törvénye
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról 63
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház e törvény által létrehozza Közalapját (a továbbiakban:
Közalap), továbbá rendelkezik bevételeiről és azok felhasználásáról.
2. § (1) A Közalap célja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élete, szolgálata és működtetése
anyagi feltételeinek biztosítása.
(2) A Közalap keretei:
a) alaptőke;
b) építkezési keret;
c) egyházépítő keret;
d) operatív keret;
e) személyi keret.
3. § A Közalap bevételei:
a) az egyházközségek, az egyházmegyék és az Egyetemes Egyház járulékai;
b) adományok és támogatások;
c) a Közalap alaptőkéjének felhasználásából származó
bevételek;
d) egyéb bevételek.
4. § (1) Minden egyházközség köteles az e törvényben meghatározott összegű járulékot évente befizetni
a Közalapba.
(2) Az egyházközség által fizetendő járulék az egyházközség választójogú tagjai, valamint az
egyházközség tulajdonában lévő ingatlan bérbeadásából származó bevétel utáni járulék.
(3) Az egyházközség választójogú tagjai utáni járulék (választói járulék) mértéke 2010-ben választójogú
egyháztagonként 2,50 euró. A járulék mértéke 2020-ig minden évben az előző évihez képest 0,50 euróval nő
választójogú egyháztagonként.
(4) Az egyházközség tulajdonában lévő ingatlan bérbeadásából származó bevétel utáni járulék (bérleti
járulék) mértéke 2010-ben 5 százalék. A járulék mértéke 2020-ig minden évben az előző évihez képest 1
százalékponttal nő. A járulék alapjául a befizetés évét (jóváhagyott halasztás esetén az eredeti fizetési
kötelezettség évét) megelőző év bérleti bevételei szolgálnak.
5. § (1) Az egyházközség által fizetendő járulék összegét a befizetés évében február 28-ig az esperes
állapítja meg, mégpedig az egyházközség jóváhagyott választói névjegyzéke, valamint zárszámadása alapján. Az
esperes az egyházközség által fizetendő járulék összegéről tájékoztatja az egyházközséget és a Zsinati Irodán
keresztül a Zsinati Elnökséget.
(2) Abban az esetben, ha január 31-ig az egyházközség nem nyújtotta be a választók névjegyzékét vagy
zárszámadását, az esperes a Zsinati Elnökség egyidejű tájékoztatásával hiánypótlásra szólítja fel az
egyházközséget. Az egyházközség mindaddig, amíg nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, a Közalappal
szemben tartozó egyházközségnek minősül. A dokumentumok pótlása után az esperes haladéktalanul értesíti az
egyházközséget és a Zsinati Elnökséget az egyházközség által fizetendő járulék összegéről.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 2. ülésén, 2009. december 5-én,
Hanván.
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6. § (1) Az egyházközség az általa fizetendő járulék legalább felét a befizetés évében május 31-ig, a
fennmaradt öszszeget a befizetés évében október 31-ig köteles befizetni az egyházmegye útján a Közalap
számlájára.64
(2) Átmeneti anyagi szükséghelyzet esetén az egyházközség legkésőbb a befizetési határidőt
megelőzően két hónappal megfelelő indoklással kérheti befizetési kötelezettsége legfeljebb egy évvel történő
elhalasztását. A kérelmet a Zsinati Elnökség bírálja el.
7. § (1) Az egyházmegye és az Egyetemes Egyház a tulajdonában lévő ingatlan után szintén köteles
bérleti járulékot fizetni. A járulék mértékére a 4. § (4), valamint a 6. § (1) bekezdésének rendelkezései
értelemszerűen alkalmazandók.
(2) Az egyházmegye elnöksége a befizetés évében február 28-ig a Zsinati Irodán keresztül tájékoztatja a
Zsinati Elnökséget az egyházmegye által az (1) bekezdés szerint fizetendő járulék összegéről.
8. § (1) Az egyházközségek által fizetendő választói és bérleti járulékok, valamint az egyházmegyék és
az Egyetemes Egyház által fizetendő bérleti járulékok 2010-ben a következőképpen osztódnak el:
a) 15 000 euró a Közalap alaptőkéjéhez íródik;
b) 30 000 euró a Közalap építkezési keretéhez íródik;
c) 30 000 euró a Közalap egyházépítő keretéhez íródik;
d) 15 000 euró a Közalap operatív keretéhez íródik;
e) a fennmaradt összeg a Közalap személyi keretéhez íródik.
(2) A 2011 és 2020 közötti években az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban megnevezett keretekhez írandó
összeg minden évben a 2010. évre megállapított összeg két százalékával
növekszik.
(3) Ha a bérleti és választói járulékokból valamely évben nem folyna be akkora összeg, hogy az (1)
bekezdés a)–d) pontjaiban megnevezett keretekhez az előírtösszeget hozzá lehessen írni, akkor a személyi
kerethez a befolyt összeg 5 százalékát kell írni, a többi kerethez írandó összeget pedig arányosan csökkenteni
kell. A személyi kerethez az előző mondat szerint kötelezően hozzáírandó összeg 2011-től minden évben egy
százalékponttal nő. Ha a hiány valamely egyházközség vagy egyházközségek befizetésének jóváhagyott
elhalasztásából vagy tartozásából fakad, akkor a befizetés teljesítése után a befizetett összeg az eredeti
kötelezettség évére vonatkozó szabályok szerint íródik az egyes keretekhez.
9. § (1) A Közalap bármely természetes vagy jogi személytől elfogadhat adományt vagy támogatást. Az
adományozónak, illetve támogatónak joga van meghatározni az általa nyújtott összeg felhasználásának a célját.
(2) Ha az adományozó, illetve támogató másképp nem rendelkezik, az adomány, illetve támogatás az
egyházközségi járulékokra a támogatás évében vonatkozó arányban íródik a Közalap egyes kereteihez.
10. § (1) Az az egyházközség, amelynek tartozása van a járulékok vonatkozásában, sem kölcsönt, sem
vissza nem térítendő támogatást nem kaphat a Közalapból. Ez alól kivételt képez a vis maior esetén nyújtható
kölcsön, amelynek azonban esetenkénti feltételeit a Zsinati Tanács úgy állapítja meg, hogy az ne legyen
demoralizáló hatású a többi egyházközségre nézve.
(2) A járulékot nem fizető egyházközség lelkipásztora csak abban az esetben kaphat kölcsönt vagy
támogatást a személyi keretből, ha a járulékok nemfizetésében vétlen.
11. § (1) A Közalap alaptőkéjéből meghatározott célra kölcsön nyújtható egyházközségeknek vagy más
egyházi testületeknek, továbbá lelkészi jellegű személyeknek vagy más egyházi tisztségviselőknek. A kölcsön
futamideje nem lehet több, mint 5 év, kamatja pedig nem lehet alacsonyabb, mint a jegybanki alapkamat. A
kölcsön fizetési részletei a Közalap alaptőkéjéhez íródnak.
(2) A Közalap alaptőkéje befektethető banki kötvényekbe, államkötvényekbe és ingatlanokba.
A befektetésből származó hozam a Közalap alaptőkéjéhez íródik.
(3) A Közalap alaptőkéjének felhasználásáról az (1) és (2) bekezdésben meghatározott keretek között
a Zsinati Tanács határoz.

64
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12. § (1) A Közalap építkezési kerete egyházközségek épületeinek felújítására vagy kárhelyreállításra,
továbbá olyan épület vagy épületrész megvételére, illetve építésére használható fel, amely istentiszteleti vagy
egyéb egyházépítő célokat szolgál.
(2) A Közalap építkezési keretéből támogatást kérhet bármely egyházközség, amelynek nincs tartozása
a Közalappal szemben. A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az építési, illetve felújítási tervet, vásárlás esetén a megvásárlandó ingatlan leírását;
b) a megvalósítás időbeli és költségvetési tervét;
c) kárhelyreállítás esetén hivatalos szerv nyilatkozatát a kár keletkezéséről és mértékéről.
(3) A kérelmező egyházközségnek legalább egyharmad részben saját forrásból kell biztosítania
a támogatandó cél költségeit. Ettől a rendelkezéstől saját kérelmére csak kis lélekszámú és bérleti bevétellel nem
vagy csak kismértékben rendelkező egyházközség esetében lehet eltekinteni, ha a támogatandó cél megvalósítása
nyilvánvalóan meghaladja az egyházközség középtávú anyagi teherbíró képességét.
(4) A támogatási kérelmet az egyházmegyei közgyűléshez kell benyújtani, amely dönt annak
felterjesztéséről.
(5) A kérelmeket az egyházmegyék egy-egy küldöttjéből álló kuratórium bírálja el. A kérelmekről
a kuratórium javaslata alapján a Zsinati Tanács dönt.
13. § (1) Az egyházépítő keret missziói, diakóniai, egyházépítő, egyházi kultúrát és oktatást támogató
programok megvalósítására használható fel.
(2) Az egyházépítő keretből támogatást kérhet bármely egyházközség, egyházmegye, egyházi
intézmény vagy egyházi jellegű szolgálatot végző más jogi személy. A kérelemhez be kell nyújtani a program
megvalósítási tervét, költségvetését és az általa elérni kívánt célt.
(3) A kérelmeket a Zsinat missziói bizottságának tagjaiból, a Református Diakónia igazgatójából vagy
megbízottjából, az egyházzenei osztály igazgatójából vagy megbízottjából, a Közoktatási Tanács elnökéből vagy
megbízottjából, valamint a Fiatal Reformátusok Szövetsége és a Re-mi-dia nonprofit szervezet képviselőjéből
álló elbíráló tanács bírálja el. A kérelmekről az elbíráló tanács javaslata alapján a Zsinati Tanács dönt.
(4) A Zsinati Tanács saját kezdeményezéséből is támogatásban részesíthet olyan, az (1) bekezdésben
megnevezett programot, amely egyetemes egyházi jelleggel bír.
14. § (1) A Közalap operatív kerete az Egyetemes Egyház kiadási tételeinek fedezésére és olyan
egyetemes egyházi célok támogatására használható fel, amelyekre más forrás nem áll rendelkezésre.
(2) Az operatív keret felhasználásáról rendszerint a Zsinati Tanács határoz. Indokolt esetben a Zsinati
Tanácsnak való utólagos beszámolási kötelezettség mellett a felhasználásról határozhat a Zsinati Elnökség is.
15. § (1) A Közalap személyi kerete a lelkészi jellegű személyek javadalmazására használható fel.
(2) A Zsinati Tanács a felhasználásra vonatkozóan általános alapelveket határoz meg.
(3) Ha a Zsinati Tanács a javadalom megítélését vagy mértékét teljesítménytől teszi függővé, előzetesen
kikéri az illetékes egyházmegyei tanács véleményét, kivéve egyetemes egyházi szolgálatot végző lelkészi jellegű
személy esetét.
(4) A javadalom nem kérvényezhető.
(5) A személyi keret merítésének megkezdéséről a Zsinat külön határozattal határoz.
16. § Amennyiben valamely évben valamely keret nem lett kimerítve, a fennmaradt összeg ugyanazon
keret következő évi bevételeihez íródik.
17. § (1) A támogatott köteles a támogatott terv megvalósulását követő 3 hónapon belül elszámolni
a támogatás felhasználásával.
(2) Amennyiben a támogatott nem a támogatás céljára használta fel a támogatást, vagy elszámolásában
nem valós adatokat közölt, a Zsinati Tanács felszólítja őt a támogatás visszatérítésére. A támogatott
a felszólítástól számított 3 hónapon belül köteles a felszólításnak eleget tenni, ellenkező esetben a Közalappal
szemben tartozó egyházközségnek, illetve jogalanynak minősül, és addig nem részesülhet további támogatásban,
ameddig visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.
(3) A 15. § (1) bekezdése szerinti javadalommal nem kell elszámolni.
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18. § (1) A Közalap gazdálkodását az Egyetemes Egyház gazdálkodását ellenőrizni hivatott testület
minden évben ellenőrzi.
(2) Az ellenőrző testület az egyház hivatalos lapjában minden évben közzéteszi a Közalap
gazdálkodásáról szóló összefoglaló jelentését. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a Közalap tárgyévi bevételeit;
b) a Közalappal szemben tartozók jegyzékét a tartozás összegével együtt;
c) a Közalapból nyújtott támogatások tételes jegyzékét.
19. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak az egyes egyházi tisztségek betöltéséről szóló
3/2007-es számú törvénye 32. § (3) bekezdésének az új szövege a következő:
„(3) A választójogú tagok számát tekintve az a szám a mérvadó, ahány választójogú egyháztag után teljesítette
az egyházközség a közalapi, illetve 2010 előtt a segélyalapi befizetési kötelezettségeit a választás évét megelőző
3 évben átlagosan.”
20. § (1) Hatályát veszíti a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Segélyalapjáról szóló 3/2005-ös
számú törvény, valamint a Zsinati Tanácsnak a perselypénzek befizetésére és felhasználásának módjára
vonatkozó ZST-129/2005-ös, ZST-130/2005-ös, ZST-131/2005-ös, ZST-132/2005-ös és ZST-195/2008-as
számú határozatainak a (4) bekezdésben megnevezett alapokat érintő rendelkezései.
(2) A Segélyalap alaptőkéjében az e törvény hatálybalépésekor fennmaradt összeg a kinnlevőségekkel
együtt a Közalap alaptőkéjéhez íródik.
(3) A Segélyalap általános építkezési és rendkívüli segély keretében az e törvény hatálybalépésekor
fennmaradt összeg a Közalap építkezési keretéhez íródik.
(4) A Segélyalap missziói támogatás keretében és a közoktatási, ifjúsági, diakóniai, missziói,
egyházzenei és ökumenikus alapban az e törvény hatálybalépésekor fennmaradt összegek a Közalap egyházépítő
keretéhez íródnak.
(5) A Segélyalap elnökségi keretében az e törvény hatálybalépésekor fennmaradt összeg a Közalap
operatív keretéhez íródik.
21. § E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.
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2011. évi törvények



Az egyes egyházi szertartások végzésének feltételeiről szóló 2/2011-es számú törvény
Az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló 4/2011-es számú törvény
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2/2011. tv. Az egyes egyházi szertartások végzésének feltételeiről

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2011-es számú törvénye
az egyes egyházi szertartások végzésének feltételeiről65
1. § E törvény a református rendtartás szerinti keresztelés, úrvacsora, konfirmáció, házasságkötés és
temetés feltételeit állapítja meg.
2. § (1) Az 1. §-ban megnevezett egyházi szertartásokat a jelen törvényben megállapított feltételek
teljesülése mellett kell végezni. A szertartás elvégzéséért az illetékes lelkipásztor a felelős.
(2) Az 1. §-ban megnevezett egyházi szertartások elvégzésével kapcsolatban a Zsinat által elfogadott
istentiszteleti rendtartás szerint kell eljárni.

A keresztelés
3. § (1) Megkeresztelendő azon egyháztag szülők vagy törvényes képviselők 14 évnél fiatalabb
gyermeke, akik közül legalább az egyik hitvallást tett református keresztyén hitéről.
(2) Házasságon kívül született gyermek esetében a szülők életmódja egyházfegyelmi elbírálás hatálya
alá tartozik, ezért törekedni kell arra, hogy a szülők kapcsolata törvényes házassággá váljon; de az, hogy a
gyermek házasságon kívül született, nem lehet indoka a keresztség sákramentuma kiszolgáltatása
megtagadásának.
(3) Kérésre megkeresztelendő az a keresztség naptári évében legalább 15. életévét betöltő személy, aki a
konfirmációra vonatkozó előírások megtartásával egyidejűleg hitvallást és fogadalmat tesz.
4. § (1) A megkeresztelés az állandó lakhely szerint illetékes egyházközségben történik.
(2) A megkeresztelendő személy állandó lakhelyétől eltérő egyházközségben akkor történhet a
megkeresztelés, ha ahhoz az állandó lakhely szerint illetékes egyházközség lelkipásztora hozzájárul.
(3) A keresztség sákramentumát az egyházközségben rendszeresen tartott nyilvános istentisztelet
keretében kell kiszolgáltatni.
(4) A 3. § (2) és (3) bekezdésében szabályozott esetekben a keresztelést megelőzi a keresztelői
fogadalomtételre készülő személyek katechetikai és lelkigondozói felkészítése.

Az úrvacsora
5. § (1) Református rendtartás szerint az úrvacsora sákramentumával az a személy élhet, aki egyháztag,
hitvallást tett keresztyén hitéről és a szent jegyeket méltóképpen veszi magához.
(2) Úrvacsorai közösség az egyházban legalább hat alkalommal (karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd,
újkenyér, újbor) tartandó; ezenfelül – az egyházközség döntésétől függően – bármely istentisztelet részét
képezheti.
(3) Az úrvacsora kiszolgáltatása mindig a szóban hirdetett igével jár együtt, és így együttesen ünnepi
istentiszteletet alkotnak.
(4) Az úrvacsora sákramentumával az arra jogosult személyek elsődlegesen abban az egyházközségben
élnek, amelynek a tagjai. Az úrvacsora kiszolgáltatható és azzal élni lehet minden olyan helyen, amely
keresztyén istentiszteleti hely, amelyet a gyülekezet vagy az úrvacsorával élni kívánó személyek Isten igéje által
méltó hellyé szentelnek, illetve általában ott, ahol Isten igéje hirdettetik.
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A konfirmáció
6. § (1) A konfirmáció rendje szerint hitvallást és fogadalmat tehet az a konfirmáció naptári évében
legalább 14. életévét betöltő személy, aki meg lett keresztelve vagy a konfirmációval egyidejűleg kereszteltetik
meg, és a jelen törvény szerint előírt előkészítő idő után az egyházközség presbitériuma előtt vizsgát tesz a
református hit ismeretéből.
(2) Az egyházközség presbitériuma elutasíthatja a konfirmációra való bocsátást, ha úgy látja, hogy a
konfirmandus nem rendelkezik kellő ismeretekkel vagy odaadással ahhoz, hogy konfirmációi fogadalmát
teljesíthesse.
7. § (1) A konfirmáció az állandó lakhely szerint illetékes egyházközségben történik.
(2) Más egyházközség területén a konfirmáció akkor történhet, ha ahhoz az előző bekezdés szerint
illetékes egyházközség presbitériuma hozzájárul. Ebben az esetben a konfirmációval kapcsolatosan minden
olyan jogot és kötelességet, amelyet jelen törvény az egyházközség presbitériumához utal, azon egyházközség
presbitériuma gyakorol, amelynek területén a konfirmáció történik.
8. § (1) A konfirmációi előkészítő ideje a konfirmáció idején 18. életévüket be nem töltő személyek
esetében legalább két év.
(2) A konfirmáció idején 18. életévüket betöltött személyek esetében a konfirmációi előkészítő
tényleges idejét, ami legalább három hónap, az egyházközség felelős lelkipásztora állapítja meg úgy, hogy a
konfirmandus a szükséges ismereteket megszerezhesse.
(3) A konfirmandusnak a konfirmációi előkészítő ideje alatt, vagy ha ez az idő kevesebb, mint egy év,
akkor a konfirmációt megelőzően legalább egy évig részt kell vennie annak az egyházközségnek az életében,
amelyben konfirmál.

A házasságkötés
9. § Református rendtartás szerint házasságot csak az a különnemű pár köthet, amelyiknek legalább
egyik tagja református egyháztag, és a jegyespár ígéretet tesz arra, hogy közös gyermekeik reformátusok
lesznek.
10. § (1) Az esketési szertartást az a lelkipásztor jogosult végezni, amelyik annak az egyházközségnek
az esketésekért vagy a szóban forgó esküvőért felelős lelkipásztora, amelynek a református házasságkötő fél a
tagja.
(2) Ha mindkét fél református, de más egyházközséghez tartoznak, az érintett egyházközségeknek az
esketésekért vagy a szóban forgó esküvőért felelős lelkipásztorai közül a felek által felkért lelkész jogosult az
esketésre.
(3) Az illetékes lelkipásztor az esketési szertartás végzését részben vagy teljes egészében rábízhatja
beosztott vagy segédlelkészére, vagy más lelkészre, beleértve más Kárpát-medencei református egyház lelkészét
vagy segédlelkészét.
(4) A házasságkötést megelőzi a házasságkötésre készülő személyek katechetikai és lelkigondozói
felkészítése.
(5) Az esketési szertartás lehetőleg templomban vagy a gyülekezet által istentiszteleti célra használt,
arra alkalmas helyen tartható meg. Az esketési szertartás a házasulandók kérésére megtörténhet arra méltó más
helyen is, a presbitérium engedélyével. Amennyiben ez a hely egy másik parókiális körzethez tartozik, úgy az ott
illetékes lelkipásztor engedélyével tartható meg a szertartás.

© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

79

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

Temetés
11. § (1) A hozzátartozók, illetve a temetést intéző személyek kérésére vagy az elhunyt korábbi
rendelkezése alapján református rendtartás szerint eltemetendő minden olyan személy, aki halálakor teljes jogú
egyháztag volt, vagy aki nem töltötte be 18. életévét.
(2) A 18. életévét betöltött nem teljes jogú egyháztag vagy más felekezetű, más vallású, illetve
felekezeten kívüli személy temetése tekintetében az illetékes egyházközség presbitériuma külön rendelkezéssel
élhet.
12. § (1) A temetési szertartást rendszerint az a lelkipásztor végzi, aki annak az egyházközségnek a
temetésekért vagy a szóban forgó temetésért felelős lelkipásztora, amelyiknek a területén az elhunytat eltemetik;
kivéve, ha jelen törvény másképp rendelkezik.
(2) A hozzátartozók, illetve a temetést intéző személyek a temetési szertartás végzésére felkérhetik azt a
lelkipásztort, aki annak az egyházközségnek a temetésekért általánosságban vagy a szóban forgó temetésért
felelős lelkipásztora, amelynek az elhunyt a halála előtt a tagja volt.
(3) Amennyiben a felkért lelkipásztor illetékessége nem terjed ki a temetési szertartás helyszínéül
szolgáló egyházközségre, úgy a felkért lelkipásztor és a helyileg illetékes lelkipásztor még a temetési szertartás
előtt kötelesek megállapodni a szertartás elvégzésének és a temetés anyakönyvi bejegyzésének kérdéseiben.
(4) A lelkipásztor a temetési szertartás végzését részben vagy teljes egészében rábízhatja beosztott vagy
segédlelkészére, vagy más lelkészre, illetve segédlelkészre; beleértve más református egyház lelkészét vagy
segédlelkészét.

Záró rendelkezések
13. § E törvény 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
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4/2011. tv. Az egyházközségek jogállásáról és társulásáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

4/2011-es számú törvénye
az egyházközségek jogállásáról és társulásáról66
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
A törvény célja
1. § E törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (továbbiakban: Egyház) egyházközségeinek
jogállását és az anyaegyházközségek társulásának feltételeit és módját állapítja meg.
2. § Az egyházközség olyan – közösségi szándékkal és jogi keretek között szervezett – önkormányzati
egyházszervezeti egység, amely meghatározott területen egyéneket és családokat kapcsol egybe a református
keresztyén hit közös gyakorlása céljából.
3. § E törvény az egyházközségeken belül egymástól eltérő jogállásban különbözteti meg az
anyaegyházközséget, a leányegyházközséget, a társult anyaegyházközséget, a szórványgyülekezetet és a missziói
gyülekezetet.

ALAPELVEK
4. § Az egyházközség – az Egyház jogszabályaival összhangban, a bennük feltüntetett jogok és
kötelezettségek alapján – önállóan intézi saját ügyeit.
Az alulról építkezés elve
5. § (1) Az Egyház az egyházközségek önkormányzási és önrendelkezési jogára – mint
elidegeníthetetlen jogokra – épülve alkotja ezen egyházközségek egységét, az együttélés, az egységes és
Szentírás szerinti hitgyakorlás, az egységes képviselet, a kölcsönös segítségnyújtás, a személy erkölcsi védelme
és az egyházi vagyon megóvása érdekében.
(2) Az Egyház jogszabály által korlátozhatja az egyházközségek jogait, ha a jelen § (1) bekezdésében
felsorolt érdekek egészének vagy valamelyikének fenntartása vagy megóvása azt megkívánja.
A parókiális jog
6. § (1) Azon egyházközségek, amelyek önálló lelkészi állást tartanak fenn, egyenrangúak, parókiális
jogkörrel rendelkeznek.
(2) A parókiális jogkör alanya az egyházközség lelkészi állását betöltő lelkész, tárgya pedig a lelkészi
állás betöltésével járó lelkészi szolgálat az egyházközség illetékességi területén.
(3) A parókiális jogkör sérthetetlen; korlátozása csak az egyházközséginél magasabb szintű
jogszabályban történhet – ha az 5. § (1) bekezdésében foglalt érdekek egészének vagy valamelyikének
fenntartása vagy megóvása azt megkívánja.

66

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 5. ülésén, 2011. november 25-én, Rimakokován.
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I. FEJEZET
AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK JOGÁLLÁSA
Az anyaegyházközség
7. § (1) Önálló anyaegyházközség az az egyházközség, amely lelkészi állás fenntartására önállóan képes
és hajlandó, illetve lelkészi állást önállóan tart fenn.
(2) Az az anyaegyházközség, amely önállóan két éven keresztül folyamatosan nem tart fenn lelkészi
állást, leányegyházközséggé válik – kivéve, ha a Zsinati Tanács megállapítja, hogy saját hibáján kívül került
ebbe a helyzetbe, vagy ha kétoldalúan elfogadott nyilatkozatot tesz más anyaegyházközséggel történő
társulásáról. A leányegyházközséggé válás tényét a Zsinati Tanács az egyházmegyei felterjesztés után hagyja
jóvá és nyilvánítja ki.
8. § (1) Az anyaegyházközség jogait és kötelezettségeit törvényesen választott szervei és tisztségviselői
útján gyakorolja.
(2) Az anyaegyházközség – jogállásából fakadó – általános jogai:
a) önálló jogalanyisággal és parókiális jogkörrel rendelkezik;
b) önmagát kormányozza, és a rá vonatkozó személyi és vagyoni jogai keretén belül rendelkezik;
c) saját magára nézve presbitériumi határozatokat és egyházközségi rendeleteket adhat ki, a 4. §
értelmében;
d) lelkészi állása betöltéséhez saját lelkipásztort választhat;
e) lelkészi állásokat tarthat fenn;
f) a lelkészi szolgálat elősegítéséhez segédlelkészt és beosztott lelkészt fogadhat, ha a segédlelkész és
beosztott lelkész fogadásához szükséges körülményeket biztosítja;
g) megállapíthatja az egyházközség területén végzendő lelkészi szolgálatokat;
h) leányegyházközség és szórványgyülekezet tartozhat hozzá;
i) saját vagyonnal rendelkezhet és azzal gazdálkodhat;
j) megilleti a saját pecsételési és hitelesítési jog;
k) választójoggal rendelkezik az egyetemes egyházi és az egyházmegyei tisztújítások alkalmával;
l) képviseleti és szavazati joggal rendelkezik az egyházmegyei közgyűlésben;
m) saját presbitériumába – tanácskozási joggal – meghívhat egy képviselőt az általa felügyelt
szórványgyülekezetből;
n) törvényes képviselői útján tájékozódás és tájékoztatás illeti meg az Egyház ügyeivel kapcsolatosan az
egyházmegye, indokolt esetben az Egyház szervei részéről;
o) önmagáról adatot szolgáltathat egyházi és állami szerveknek, a személyi adatvédelem
figyelembevételével;
p) törvényes keretek között bíráskodhat az egyházközség tagjainak és világi tisztségviselőinek – kivéve
az egyházközségi gondnok – fegyelmi ügyeiben.
(3) Az anyaegyházközség – jogállásából fakadó – általános kötelességei:
a) az egyházközség területén a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje heti rendszerességgel
történő folyamatos hirdetésének biztosítása;
b) díjlevél kötése a lelkészi állást betöltő lelkésszel;
c) a lelkész méltó körülmények közötti lakhatásának biztosítása;
d) a lelkész számára a gyülekezet által biztosított lakóépület fenntartása és karbantartása, a közüzemi
számlák fizetése és a díjlevélben foglaltak teljesítése;
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e) a lelkészi hivatal fenntartási és működtetési költségeinek fedezése;
f) a hozzá tartozó leányegyházközséggel való közös ügyekben a leányegyházközség presbitériuma
beleegyezésének kikérése;
g) a leányegyházközség közgyűlésének meghívása a lelkészválasztó közgyűlésre;
h) részvétel az Egyház közös szolgálatában;
i) adatszolgáltatás az egyházmegyének és az Egyháznak;
j) az Egyház és az egyházmegye által előírt járulékok befizetése;
k) elszámolás a közös költségekről a leányegyházközségnek;
l) évente legalább egy közös presbiteri gyűlés tartása a leányegyházközség presbitériumával a közös
ügyek megvitatása érdekében.
9. § (1) Az anyaegyházközség megszűnik, ha saját kezdeményezésére megváltozik a jogállása, vagy a 7.
§ (2) bekezdése értelmében leányegyházközséggé alakul, vagy nyilvántarthatóság nélkül elnéptelenedik.
(2) A megszűnés tényét a Zsinati Tanács az egyházmegye felterjesztésére nyilvánítja ki.
(3) A nyilvántarthatóság nélküli elnéptelenedés miatt megszűnt anyaegyházközség elveszíti a jogállását,
és az addigi jogállásából fakadó jogait és kötelességeit tovább nem gyakorolhatja.
(4) A nyilvántarthatóság nélküli elnéptelenedés miatt megszűnt anyaegyházközség vagyonával az
illetékes egyházmegye rendelkezik.
A leányegyházközség
10. § Leányegyházközség az a saját presbitériummal rendelkező egyházközség, amely a lelkigondozás
és igazgatás tekintetében valamely szomszédos vagy közel fekvő anyaegyházközséghez tartozik, önálló lelkészi
állást nem tart fenn, viszont az adott anyaegyházközséghez tartozva közösen tartják fenn a lelkészi állást, és
lelkészi hivatala az anyaegyházközség területén van.
11. § (1) A leányegyházközség jogait és kötelezettségeit törvényesen választott szervei és tisztségviselői
útján gyakorolja.
(2) A leányegyházközség – jogállásából fakadó – általános jogai:
a) önálló jogalanyisággal rendelkezik;
b) részt vesz a lelkészi díjlevél összeállításában;
c) önmagát kormányozza, és a rá vonatkozó személyi és vagyoni jogai keretén belül rendelkezik;
d) saját magára nézve presbitériumi határozatokat és egyházközségi rendeleteket adhat ki a 4. §
értelmében;
e) az anyaegyházközséggel együtt lelkészi állást tart fenn, ezért az anyaegyházközség parókiális
jogköréhez tartozik;
f) közgyűlése szavazati joggal vehet részt az anyaegyházközség lelkészválasztó közgyűlésén;
g) megállapíthatja az egyházközség területén végzendő lelkészi szolgálatokat;
h) saját – az anyaegyházközségétől elkülönült – vagyonnal rendelkezhet és azzal gazdálkodhat;
i) megilleti a saját pecsételési és hitelesítési jog;
j) a közös költségekről elszámolást kérhet az anyaegyházközségtől;
k) évente legalább egy közös presbiteri gyűlés tartása az anyaegyházközség presbitériumával a közös
ügyek megvitatása érdekében;
l) képviselői útján tájékozódhat és tájékoztatás illeti meg az Egyház ügyeivel kapcsolatosan az
egyházmegye, indokolt esetben az Egyház szervei részéről.
(3) A leányegyházközség – jogállásából fakadó – általános kötelességei:
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a) az egyházközség területén a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének
biztosítása;
b) a lelkészi állás fenntartásához való hozzájárulás az esperesi hivatal által megállapított és a közös
presbitériumi ülésen az anyaegyházközségével összevetett közalapi befizetések arányában, amennyiben erről
más megállapodás nem születik;
c) a közös ügyekben való részvétel az anyaegyházközséggel együtt;
d) részvétel az Egyház közös szolgálatában;
e) az Egyház és az egyházmegye által előírt járulékok befizetése.
12. § (1) A leányegyházközség megszűnik, ha nyilvántarthatóság nélkül elnéptelenedik. A megszűnés
tényét a Zsinati Tanács az egyházmegye felterjesztésére nyilvánítja ki.
(2) Az (1) bekezdés szerint megszűnt leányegyházközség vagyona elsődlegesen az illetékes
anyaegyházközség tulajdonába kerül, másodlagosan az illetékes egyházmegye rendelkezik vele. A
tulajdonátruházás lebonyolítását az illetékes egyházmegye végzi.
(3) Az a leányegyházközség, amelyik a 11. § (3) bekezdésének b) pontja szerint két éven át nem tud
hozzájárulni a lelkészi állás fenntartásához, szórványgyülekezetté minősül. A szórványgyülekezetté válást és
a presbitérium megszűnésének tényét a Zsinati Tanács az egyházmegyei felterjesztés után nyilvánítja ki.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint megszűnt leányegyházközség vagyona az illetékes
anyaegyházközség gondozásába kerül mindaddig, amíg a szórványgyülekezet nem kezdeményezi jogállásának
megváltoztatását. Amennyiben a szórványgyülekezetből ismét jogalanyisággal rendelkező egyházközség lesz,
visszakapja a vagyonát. Ha a szórványgyülekezet teljesen, nyilvántarthatóság nélkül elnéptelenedik, a vagyon
elsődlegesen az illetékes anyaegyházközség tulajdonába kerül, másodlagosan az illetékes egyházmegye
rendelkezik vele. A tulajdonátruházás lebonyolítását az illetékes egyházmegye végzi.
A társegyházközség
13. § A társegyházközségek e törvény szerint társult anyaegyházközségek, amelyekre a társult
anyaegyházközségekre vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesek.
A szórványgyülekezet
14. § (1) Azok a református keresztyén egyháztagok, akik külön egyházi szervezet nélkül, de közösségi
szándékkal elszórtan élnek más vallásúak között, szórványt képeznek. A szórványt lelkigondozás céljából a
területe szerinti egyházmegye közgyűlése osztja be valamely anyaegyházközséghez.
(2) Szórvány továbbá az a közösség is, amelyben valamely anyaegyházközség lelkésze felismeri az Ige
hirdetésének lehetőségét, aminek következtében – egyházközségi szerveződés nélkül – ott rendszeres lelkészi
szolgálatot végez és szüntelenül törekszik a szórvány egyházközséggé szervezésére.
15. § Amennyiben a szórványban szolgáló lelkész észleli, hogy teljesülhetnek a leány- vagy
anyaegyházközséggé válás feltételei, és a szórványgyülekezet tagjai erre utaló írásos szándéknyilatkozatot
tesznek, köteles kezdeményezni az egyházmegyei tanácsnál a szórvány egyházközséggé való minősítését.
16. § Annak az anyaegyházközségnek a lelkipásztora, amelynek területén vagy vonzáskörzetében egy
vagy több szórványgyülekezet alakítható ki, köteles azt felismerni és ott a szolgálatot megkezdeni.
17. § A szórványgyülekezet egy képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet az őt felügyelő
anyaegyházközség presbitériumában, amennyiben ezt az illetékes anyaegyházközség presbitériuma jóváhagyja.
A missziói gyülekezet
18. § (1) Azok a református keresztyén egyháztagok, akiknek a közösségi szándékú szerveződését az
Egyház közvetlenül felügyeli, mert stratégiai szempontból fontosnak tartja, missziói gyülekezetet alkotnak.
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(2) Az Egyház bárhol létrehozhat missziói gyülekezetet.
19. § A missziói gyülekezet lelkigondozásával és szervezésével megbízott missziói lelkész lelkészi
állásának fenntartását az Egyház biztosítja.
20. § A missziói gyülekezet saját szerveződése érdekében presbitériumot hozhat létre és gondnokot
választhat.
21. § (1) Az Egyház a missziói gyülekezet felügyeletét a gyülekezet lelkigondozásával és szervezésével
megbízott missziói lelkész kinevezett felügyelő lelkészén keresztül gyakorolja.
(2) A missziói lelkész felügyelő lelkésze évente egyszer jelentést tesz a Zsinati Tanácsnak a missziói
gyülekezet életéről.

II. FEJEZET
AZ ANYAEGYHÁZKÖZSÉGEK TÁRSULÁSA
A társulás alaki feltételei
22. § (1) Az az egy egyházmegye területén létező két anyaegyházközség, amely a lelkészi állás
fenntartásával járó anyagi teher enyhítése érdekében egymással társul, társult anyaegyházközséggé válik.
(2) A társulásról az érintett anyaegyházközségek társulási szerződést kötnek, amely rendelkezik
a társulásból fakadó közös ügyek részleteiről.
a) A társulási szerződést az egyházmegyei közgyűlés hagyja jóvá.
b) A két egyházközség akkor válik társult anyaegyházközséggé, ha a társulási szerződést – az
egyházmegyei közgyűlés felterjesztésére – a Zsinati Tanács megerősíti.
(3) Csak azok az anyaegyházközségek társulhatnak, amelyek közül legalább az egyik nem képes
önállóan fenntartani lelkészi állást.
(4) Két anyaegyházközség társulását kezdeményezheti az egyházmegyei tanács is.
A társult anyaegyházközség jogállása
23. § (1) A társulásban részt vevő anyaegyházközségek együttműködésre kötelezik magukat, és az
általuk kialakított jogviszonyok anyaegyházközségi jelleggel bírnak.
(2) A társult anyaegyházközség törvényes képviselői a lelkészi állást betöltő lelkész és a két
anyaegyházközség gondnoka.
a) Amennyiben a társulni szándékozó mindkét anyaegyházközség a társulást megelőzően saját
megválasztott lelkésszel rendelkezik, de a társult anyaegyházközség csak egy lelkészi állást tud és akar
fenntartani, a társulást jóváhagyó közgyűlés napjával mindkét lelkész elveszíti a megválasztott lelkészi
jogállását. A társult anyaegyházközség egy lelkészi állása a vonatkozó hatályos egyházi törvényeknek
megfelelően tölthető be.
b) A társulást jóváhagyó közgyűlésen az anyaegyházközségek gondnokai közül az egyiket szavazás
útján fel kell ruházni a külső képviseleti joggal. A külső képviseleti jog az egyetemes egyházi választási ciklus
felénél átruházódik a másik gondnokra. Ha a társulás a választási időszak közben történik, a külső képviseleti
joggal felruházott személy cseréjénél a választási időszak hátralévő idejének felét kell számításba venni.
(3) A társulási jogviszonyba az anyaegyházközségek magukkal viszik a hozzájuk tartozó
leányegyházközségeket is, amelyek a társult anyaegyházközség leányegyházközségeivé válnak.
(4) A társult anyaegyházközség nem jogi személy. A társulást létrehozó anyaegyházközségek továbbra
is megtartják jogalanyiságukat.
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24. § A társult anyaegyházközség általános jogaira és kötelességeire az anyaegyházközségek általános
jogai és kötelességei az irányadók.
25. § (1) A társulás következtében a társult anyaegyházközség – a két anyaegyházközség közös
megegyezésében megállapított sorrend szerint – mindkét anyaegyházközség nevét viseli, kötőjeles összekötéssel.
Megállapodás hiányában az ábécé szerinti sorrend a döntő.
(2) A társulás megszűnése következtében az egyházközség csak a saját nevét viselheti.
A társulási jogviszony tartalma
26. § (1) A társulást követően az anyaegyházközségek fenntartják saját igazgatási szerveiket.
(2) Az anyaegyházközségek belügyeiket saját presbitériumuk, illetve egyházközségi közgyűlésük
hatáskörében intézik.
(3) A közös – legfőképpen a társulási, gazdasági, képviseleti, külügyi, lelkészválasztási,
lelkészfenntartási, szolgálati, hivatalvezetési és bíráskodási – ügyek viteléhez a társult anyaegyházközségek
presbitériumai, illetve közgyűlései együttesen üléseznek, a lelkész és a két gondnok elnökletével.
(4) A társult anyaegyházközség presbitériumai, illetve közgyűlései a közös ügyek vitelére közös
tisztségviselőket választhatnak.
A társulási vagyoni jogviszony
27. § A társulás előtt a társulni akaró anyaegyházközségek leltárt készítenek a különvagyonukról, amit a
külön presbitériumok jóváhagynak és letétbe helyeznek az esperesi hivatalban.
28. § A társult anyaegyházközségeknél a lelkészi állás és hivatal fenntartásához való hozzájárulás a
közalapi befizetések arányában történik, amennyiben erről a társulási szerződés másképpen nem rendelkezik.
A társulásban részt vevő anyaegyházközségek vagyoni jogai és kötelességei
29. § Az anyaegyházközség különvagyonával felel azokért a külön adósságokért és vagyoni károkért,
amiket a társulás kezdete előtt, vagy ideje alatt, vagy a társulási jogviszony felfüggesztése idején az
anyaegyházközség keletkeztetett.
30. § Az anyaegyházközségek különvagyonukkal maguk rendelkeznek.
A társulás megszűnése
31. § A társult anyaegyházközség megszűnik, ha:
a) a társulási szerződést közös és végleges elhatározással felbontják;
b) a társulási szerződést a Zsinati Tanács vagy bíróság hivatalból felbontja;
c) a társult anyaegyházközségek valamelyike két évig nem teljesíti a jogviszonnyal járó feltételeket
vagy a jogviszonyban vállalt kötelezettségeket.
32. § A szétválás következtében a társulás előtti vagyoni állapot visszaállítására kell törekedni.
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KÜLÖNRENDELKEZÉSEK
A címzetes anyaegyházközség
33. § (1) Annak az anyaegyházközségnek, amely történelmileg kiemelten jelentős és igazolt tárgyi,
szellemi vagy személyi hagyatékkal rendelkezik és ezáltal a történelmi múlt emlékhelyét képezi, de lelkészi
állást önállóan már nem képes fenntartani, miáltal fennállnak a leányegyházközséggé válás törvényes feltételei,
miközben más anyaegyházközséggel való társulását kizárja, az illetékes egyházmegyei közgyűlés címzetes
anyaegyházközség címet adományozhat. Az egyházmegyei közgyűlés címadományozását a Zsinati Tanács
hagyja jóvá.
(2) Az ilyen egyházközségnek a címzetes anyaegyházközség nevet kell viselnie a hivatalos
megnevezésében.
(3) A címzetes anyaegyházközség jogállása a leányegyházközség jogállásának felel meg.
(4) A címzetes anyaegyházközség megszűnik, ha előállnak a szórványgyülekezetté válás törvényes
feltételei, vagy nyilvántarthatóság nélkül elnéptelenedik.
(5) A címzetes anyaegyházközségre vonatkozó egyéb rendelkezések megegyeznek jelen törvény
leányegyházközségekre vonatkozó rendelkezéseivel.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. § A II. szabályrendelet 1. §-ának (3) és (4) bekezdése és a 2. § hatályát veszti.
HATÁLYBALÉPÉS
35. § (1) E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. § (3) bekezdésének b) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
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2012. évi törvények


A lelkészek választásáról szóló 3/2012-es számú törvény
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3/2012. tv. A lelkészek választásáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

3/2012-es számú törvénye
a lelkészek választásáról67

A törvény célja
1. § E törvény a Szlovákiai ReformátusKeresztyén Egyházban (a továbbiakban: Egyház) a lelkészek
megválasztásának rendjét és amegválasztottság jogviszonyának tartalmát szabályozza.
2. § E törvény megkülönbözteti a lelkészválasztás folyamatában a lelkész meghívásának,
megválasztásának és beiktatásának cselekményét.
3. § Az egyházközségbe önálló lelkészi szolgálatra megválasztható az a lelkészi jellegű személy, aki:
a) az Egyház által elfogadott teológiai végzettséggel rendelkezik;
b) az első és második lelkészképesítő vizsgát sikeresen letette vagy külföldi képesítését az Egyházban
honosíttatta – amennyiben a képesítés elfogadásáról az Egyháznak a külföldi református egyházzal nincs
egyezsége;
c) felszentelt lelkész;
d) nincs egyházfegyelmi büntetés hatálya alatt és ellene nincs egyházfegyelmi bírósági eljárás
folyamatban;
e) az Egyház által előírt továbbképzéseken részt vett, ha az illető nem külföldi református egyházból lett
meghíva;
f) a meghívó egyházközség presbitériuma, a meghívó egyházközség szerinti illetékes egyházmegyei
tanács és a Zsinati Tanács egybehangzó véleménye szerint alkalmas az adott egyházközség önálló lelkészi
szolgálatának az ellátására;
g) az Egyházzal munkaviszonyban áll;
h) kiemelt egyházközségekbe történő választás esetén – az a)–g) pontokban megfogalmazott
feltételeken túlmenően – a teljes lelkészi képesítésmegszerzését követően legalább ötéves gyülekezeti lelkészi
gyakorlattal rendelkezik.
4. § (1) Lelkészt választhat az az anyaegyházközség vagy társult anyaegyházközség, amely teljesíti az
anyaegyházközségi jogállás törvényes feltételeit. Az anyaegyházközség a leányegyházközségével együttesen
vesz részt a lelkészválasztás folyamatában; ezért a lelkészválasztás ügyében mindig együttes presbiteri gyűlést (a
továbbiakban: presbiteri gyűlés) és együttes egyházközségi közgyűlést (a továbbiakban: egyházközségi
közgyűlés) kell tartani.
(2) Önálló lelkész egy másik anyaegyházközség meghívását csak a legutóbbi beiktatásától számított két
év letelte után fogadhatja el; kivéve, ha a lelkész neki fel nem róható okból mond le önálló lelkészi állásáról az
adott egyházközségben.

A lelkészi állás megüresedése
5. § (1) A lelkészi állás megüresedik:
a) lemondással;
b) nyugállományba vonulással;

67
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c) elhalálozással;
d) egyházfegyelmi bírósági jogerős határozattal való elmozdítás által;
e) egyházfegyelmi bírósági jogerős határozat alapján a lelkész Egyházzal való munkaviszonyának
felbontása következtében;
f) ha az anyaegyházközség társulásra lépett egy másik anyaegyházközséggel;
g) a lelkész szolgálatának ellehetetlenülése miatt.
(2) A lelkész szolgálata ellehetetlenül, ha az egyházközséggel való viszonya helyrehozhatatlanul
megromlik. Ha az illetékes egyházmegyei tanács a helyzet ismerete alapján megállapítja a helyrehozhatatlan
ellehetetlenülést, ennek alapján a lelkészi állás megüresedését a Zsinati Tanács mondhatja ki.
(3) A lelkészi állásmegüresedését követően az illetékes esperesnek kötelessége intézkedni a lelkészi
teendők ideiglenes ellátása, illetve a helyettes lelkész kijelölése érdekében. A lelkészi állás megüresedését az
esperes haladéktalanul jelenti a Zsinati Tanácsnak. Helyettes lelkészt a Zsinati Tanács is kinevezhet. A Zsinati
Tanács intézkedése elsőbbséget élvez az esperesével szemben. Ahelyettes lelkész kinevezésével kapcsolatosan
az 1/2005-ös számú törvény 33. §-át kell alkalmazni.
6. § (1) Ha fennállnak a választás feltételei, az esperes 15 napon belül nyilatkozattételre hívja fel a
presbitériumot, hogy kíván-e élni az egyházközség a lelkészválasztás jogával. Apresbitérium az esperesi
felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az esperest a határozatáról.
(2) Ha az egyházközség élni kíván a lelkészválasztás jogával, akkor az (1) bekezdésben említett
határozata meghozatalától számított 90 napon belül köteles az esperesnek bejelenteni a meghívást elfogadó
lelkész nevét vagy a lelkészi állás betöltésére kiírt pályázatot az esperesi hivatalon keresztül közzétenni.
(3) Ha az egyházközség nem él a lelkészválasztás jogával vagy nemteljesíti a (2) bekezdésben foglalt
feltételeket, úgy egy évig nem indíthatja el újra a lelkészválasztás folyamatát. Ebben az esetben az 5. § (3)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

A lelkész meghívása
7. § A meghívó egyházközség presbitériuma a lelkész meghívását személyes megkeresés vagy pályázat
útján gyakorolja. A két meghívási formával az egyházközség párhuzamosan is élhet.
8. § (1) Ameghívó egyházközség küldöttségének – ameghívás keretében – jogában áll bármely
egyházközség területén (bejelentéssel vagy anélkül megjelenve) a lelkészt meghallgatni. Aküldöttség jelenléte
nem zavarhatja meg az adott egyházközség nyugalmát és gyülekezeti életét.
(2) Az érintett lelkész(ek) meghallgatása után a meghívó egyházközség presbiteri gyűlést tart
a meghívandó lelkész személyének megnevezése ügyében. A presbitériumi határozat értelmében a meghívást
közölni kell az érintett lelkésszel, aki vagy elfogadja, vagy elutasítja azt.
(3) Amennyiben a lelkész elfogadja a meghívást, a presbitérium elnöksége a 6. § (2) bekezdése
értelmében közli azt az illetékes esperessel.
(4) Az illetékes esperes a meghívás tényéről értesíti a meghívott lelkész szolgálati helye szerinti
illetékes esperest, valamint tájékoztatja a Zsinati Tanácsot.
9. § (1) Az egyházközség a megüresedett lelkészi állás betöltésére – a 6. § (2) bekezdése értelmében –
pályázatot is kiírhat. A pályázati kiírást a Kálvinista Szemle legközelebbi számában kötelezően közzé kell tenni,
illetve más, az egyházi közösséget célzó hírfelületen is közzétehető. A közzétételt az esperes biztosítja.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a kiíró gyülekezet pontos nevét, jogállását, a liturgiában
használt nyelvét, a lelkészi állás megnevezését, a lelkészi állással járó elvárásokat, a lelkészi állással járó
alapvető javadalmat, a benyújtandó okiratokat; továbbá a meghívással megbízott személy nevét és elérhetőségét,
és – ha a presbitériumelőírja – ameghallgatás időpontját és helyszínét, a meghallgatáson végzendő szolgálatokat.
A pályázatra a Kálvinista Szemlében történő megjelenést követő hónap végéig lehet jelentkezni.
(3) A lelkészi állásra pályázók meghallgatását a jelentkezési határidő zárónapjától számított 30 napon
belül meg kell tartani a pályáztató anyaegyházközség területén.
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(4) Ha az első pályáztatás eredménytelen, a pályázatot a presbitérium határozata alapján – az első kiírás
eljárási feltételeivel – egyszeri alkalommal meg lehet ismételni. Amásodszori eredménytelen pályáztatás esetén
az 5. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
(5) A pályázók meghallgatása után az egyházközség presbiteri ülést tart a meghívandó lelkész
megnevezése ügyében. Atovábbi eljárásra a 8. § (2)–(4) bekezdései vonatkoznak.
10. § A meghívást elfogadó lelkész haladéktalanul köteles döntését bejelenteni az általa pásztorolt
egyházközség(ek) presbitériumának.Abejelentési kötelezettség elmulasztása a megválasztási folyamat
megszüntetését vagy a megválasztás érvénytelenségét eredményezi.
11. § (1) Ameghívott lelkész a meghívás elfogadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon
belül köteles megküldeni a meghívó egyházközség szerinti illetékes esperesnek:
a) írásos nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról,
b) életrajzát,
c) a felszenteltségét igazoló okmány másolatát,
d) a lelkésztovábbképzéseken való részvételét igazoló okiratot,
e) a szolgálati helye szerinti illetékes esperes igazolását arról, hogy nincs egyházfegyelmi büntetés alatt
és ellene egyházfegyelmi bírósági eljárás sincs folyamatban,
f) a szolgálati helye szerinti illetékes esperes elbocsátó levelét, amelyben az esperes engedélyezi az
egyházmegye elhagyását,
g) esperesi ajánlást és véleményt az addigi szolgálatáról.
(2) A meghívásról szóló presbitériumi határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az esperes és
az egyházmegyei ügyészmegvizsgálja ameghívás törvényességét és a meghívott lelkészre vonatkozó törvényes
feltételek teljesülését.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt okiratok beküldésének elmulasztása, illetve a meghívás törvényességi
feltételeinek nem teljesülése esetén a meghívást meg kell ismételni.
(4) Az esperes ezt követően haladéktalanul tájékoztatja a Zsinati Tanácsot a választási folyamat
egyházmegyei szintjének törvényességéről. A Zsinati Tanács soron következő ülésén határoz a meghívott lelkész
megválaszthatóságáról az érintett egyházközségben. A Zsinati Tanács engedélye lezárja a meghívás folyamatát.

A lelkész megválasztása
12. § (1) Ha a meghívás törvényességi feltételei teljesültek és a Zsinati Tanács hozzájárult a
megválasztáshoz, az esperes kitűzi a lelkészválasztó egyházközségi közgyűlés időpontját, amiről haladéktalanul
értesíti a választó egyházközség presbitériumát és a meghívott lelkészt. Az egyházközségi közgyűlést a Zsinati
Tanács vonatkozó határozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megtartani az anyaegyházközség
területén.
(2) A meghívott lelkész a lelkészválasztó egyházközségi közgyűlés ülését megelőző héten,
a lelkészválasztó közgyűlés ülésének napján, valamint a 15 napos fellebbezési idő (a továbbiakban:
lelkészválasztási időszak) alatt nem végezhet szolgálatot a választó anya- és leányegyházközség területén, és
nem vehet részt azok életében.
(3) A választás törvényes lebonyolításáért az illetékes esperes és a választó anyaegyházközség
gondnoka a felelős.
(4) A meghívott lelkész megválasztásáról szóló presbitériumi határozatot a lelkészválasztó
egyházközségi közgyűlés előtt fel kell olvasni.
13. § (1) Az egyházközségi választó közgyűlésen a megnyitás, a jelen lévő önálló egyháztagok
számbavétele és a határozatképesség megállapítása után az esperes és a választó anyaegyházközség gondnoka:
a) ismerteti a lelkészválasztás jelentőségét, valamint a választás menetét és módját;
b) szavazást rendel el a legalább háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztására;
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c) ismerteti a meghívott lelkész megválasztásáról szóló presbitériumi határozatot, a meghívás
folyamatának eredményét és a meghívott lelkész életrajzát;
d) nyilatkozattételi lehetőséget biztosít az egyházközségi közgyűlés tagjainak;
e) elrendeli a szavazást;
f) megállapítja és kihirdeti a lelkészválasztás eredményét.
(2) A szavazás titkosan – az egyházközség pecsétjével ellátott szavazólapokkal – történik.
(3) A nyílt szavazás elrendelésével kapcsolatosan a 3/2007-es számú törvény 15. §-ának (1)
bekezdésében foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.
14. § (1) A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság helyben megszámlálja, és ennek alapján helyben
kihirdeti a választás eredményét.
(2) A meghívott lelkész az adott egyházközségben megválasztott, ha az érvényesen leadott szavazatok
legalább 2/3-át megszerezte.
15. § (1) Ha a lelkészválasztó egyházközségi közgyűlés nem választotta meg a meghívott lelkészt,
a választási folyamat egyszer megismételhető.
(2) Ha a második választás is sikertelen, az egyházközségbe a Zsinati Tanács rendel ki lelkészt.
16. § (1) A lelkészválasztó egyházközségi közgyűlésről jegyzőkönyv készítendő. A sikeres választás
jogerős, ha a választás a jegyzőkönyv értelmében is törvényes volt és a választás ellen 15 napon belül nem
érkezett fellebbezés az esperesi hivatalba.
(2) A jogerősen megválasztott lelkész számára az esperes nyolc napon belül kiállítja a lelkészi állás
elfoglalására vonatkozó engedélyt (koncesszát) és vele együtt az egyházmegyei befogadó nyilatkozatot.
A lelkészi állást a megválasztásról szóló egyházközségi közgyűlési határozat jogerőre emelkedésétől számított
15 napon belül el kell foglalni.
(3) Az esperes a lelkészválasztó egyházközségi közgyűlés lefolyásáról – a jegyzőkönyv megküldésével
–, a koncessza kiállításáról és a lelkészi állás elfoglalásának napjáról haladéktalanul írásban tájékoztatja a Zsinati
Tanácsot.
(4) A lelkészi állás elfoglalását követő nyolc napon belül presbiteri ülést kell tartani az illetékes esperes
jelenlétében, amikor is a megválasztott lelkész – az egyházközség vagyonleltárának megfelelően – átveszi a
hivatalt, illetve kötelezően kiállítják számára a díjlevelet.
17. § (1) A választás ellen a megválasztásról szóló egyházközségi közgyűlési határozat meghozatalát
követő 15 napon belül fellebbezés nyújtható be az illetékes esperesi hivatalhoz bármely, a lelkészválasztó
közgyűlésen részt vett választásra jogosult egyháztag részéről. A fellebbezést részletesen meg kell indokolni. Az
esperes és az egyházmegyei ügyész a fellebbezést – alaki és törvényességi feltételeinek megvizsgálása után, ha
törvény szerint megalapozott – egyházigazgatási eljárásra továbbítja az illetékes egyházmegyei bíróságnak.
(2) A választás a törvény erejénél fogva érvénytelen, ha:
a) súlyos eljárási hibák történtek és az egyházmegyei elnökség az eljárás megismétlése ügyében nem
intézkedett;
b) a megválasztott lelkipásztor a lelkészválasztási időszak alatt az egyházközségben – lelkészi szolgálat
keretében – az esperes vagy megbízottja kísérete nélkül megjelent;
c) a megválasztott magát szóban vagy írásban ajánlgatta;
d) a megválasztott maga mellett korteskedett, a választókat megvendégelte vagy megvendégeltette;
e) a megválasztott az egyházközségnek anyagi előnyt ajánlott fel;
f) a megválasztott a lelkészválasztási időszakban egyházfegyelmi vétséget követett el.
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A lelkész beiktatása
18. § (1) A megválasztott lelkészt a megválasztás jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül az
anyaegyházközség területén istentisztelet keretében az illetékes esperes iktatja be szolgálatába. A beiktatást az
Egyház püspöke is elvégezheti.
(2) A beiktatás lefolyásával kapcsolatosan a református istentiszteleti rendtartás az irányadó.
19. § (1) A beiktatással a megválasztott lelkész önálló lelkészi jogviszonya teljessé válik.
(2) A beiktatott lelkész:
a) az egyházmegyi közgyűlés állandó tagjává válik;
b) egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségre jelölhető és választható, ha törvény másképpen nem
rendelkezik;
c) a parókiális jog jogalanyává válik, ami tőle csak egyházi bírósági eljárással vonható meg vagy saját
lemondása alapján veszíti érvényét.

Amegválasztottság jogviszonyának megszűnése
20. § A lelkész megválasztottságának jogviszonya megszűnik, ha:
a) lemond megválasztottságáról, amit a 4. § (2) bekezdése értelmében csak a beiktatását követő két év
után tehet meg;
b) jogerős egyházi bírósági határozat felmenti a megválasztottságból (hivatalvesztés, egyházból való
kizárás);
c) nyugállományba vonul;
d) elhalálozik;
e) az anyaegyházközség társul egy másik anyaegyházközséggel, és ennek következtében
megválasztottsága megszűnik;
f) az anyaegyházközség jogállása leányegyházközségivé vagy szórványgyülekezetivé válik;
g) az anyaegyházközség nyilvántarthatóság nélkül elnéptelenedik;
h) a társult anyaegyházközség megszűnik;
i) az Egyház felbontja a munkaviszonyát;
j) az 5. § (2) bekezdés értelmében szolgálata ellehetetlenül.
21. § (1) Ha az önálló lelkész vélhetőleg feltűnő és közmegbotránkozást okozó fegyelmi vétséget
követett el, az Egyház püspöke és főgondnoka együttes határozatával a lelkész 30 napra felfüggeszthető a
lelkészi szolgálatok és minden egyéb egyházi megbízásából és tisztségéből fakadó feladatok ellátása alól; ezzel
egy időben meg kell kezdeni vele szemben az egyházi bírósági eljárást.
(2) A felfüggesztés idejére a lelkész megválasztottságának jogviszonya is szünetel; így ha
a megválasztott lelkész be van iktatva, a 19. § (2) bekezdésében foglalt jogok sem illetik meg.
(3) A köznyugalom és az egyházi bírósági eljárás zavartalan lefolytatásának érdekében a püspök és
a főgondnok együttes határozatával – legfeljebb egy alkalommal – a felfüggesztés további 30 nappal
meghosszabbítható.

Záró rendelkezések
22. § A diakóniai lelkész választására az 1/2003-as számú törvény rendelkezései hatályosak.
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23. § Hatályát veszíti a III. szabályrendelet, valamint a IV. szabályrendelet 27. §-ának harmadik
mondata.
24. § E törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.
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Módosító törvények68


A lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú törvényt módosító 1/2007-es számú törvény



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi Alkotmányának módosításáról szóló 2/2007-es
számú alkotmányerejű törvény



A egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvényt módosíó 4/2007-es számú törvény



A lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú törvényt módosító 2/2008-as számú törvény



Az egyházi tiszségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvényt módosító 3/2008-as számú törvény



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvényt módosító
1/2011-es számú törvény69



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi alkotmányát módosító 3/2011-es számú törvény



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvényt módosító
1/2012-es számú törvény



Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvényt módosító 2/2012-es számú törvény

68

A módosító törvények e törvénytárban külön kategóriaként pusztán csak a formális követelményeknek megfelelően vannak
feltüntetve. A módosító rendelkezések automatikusan szerepelnek a módosított jogszabályokban, amint az érintett helyeken
arra utalunk is a jegyzetelésben.
69 Az 1/2011-es számú módosító törvény a 2/2012-es számú törvény 1. §-ával hatálytalanná vált. Hatályos: 2013. január 1.
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1/2007. tv. A lelkészi szolgálatról szóló 1/2005 tv. módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2007-es számú törvénye
a lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú törvény módosításáról70
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1/2005-ös számú törvénye a lelkészi szolgálatról (a
továbbiakban: lelkészi törvény) a 18. §-ban a (3) bekezdés után kiegészül a következő bekezdéssel:
„(4) I. lelkészképesítő vizsgára bocsátható az illetékes püspök hozzájárulásával Kárpát-medencei
református egyház lelkészjelöltje is. Ebben az esetben segédlelkészi szolgálatra csak akkor rendelhető ki a
segédlelkészi képesítést nyert személy, ha:
a) az illetékes egyházkerület a segédlelkészi képesítést honosítja vagy elfogadja,
b) az illetékes püspök a kirendeléshez hozzájárul.”
2. § A lelkészi törvény 25. §-a (2) bekezdésében a „Segédlelkészi szolgálatnak…” szavakkal kezdődő
mondat kimarad.
3. § A lelkészi törvény a 25. §-a után kiegészül a 25a §-sal, a következő szöveggel:
„(1) II. lelkészképesítő vizsgára bocsátható az illetékes püspök hozzájárulásával Kárpát-medencei
református egyház segédlelkésze is, ha az I. lelkészképesítő vizsgát a Lelkészképesítő Bizottság előtt tette le, és
ezt követően az illetékes egyházkerület kirendelése vagy hozzájárulása alapján segédlelkészi szolgálatban
legalább 21 hónapot töltött. (2) Az előző bekezdésben megnevezett esetben a megszerzett lelkészi képesítés csak
az illetékes egyházkerület általi elismerés vagy honosítás és ezt követően a Lelkészképesítő Bizottság által
történő honosítás után jogosít önálló lelkészi állásba való megválasztásra, más szolgálati megbízás esetén a 36. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
4. § E törvény 2007. június 1-jén lép hatályba.

70

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 11. ülésén, 2007. április 20-án, Hanván.
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Hatály:
2013. január 1.

2/2007. tv, Az egyház 2002. évi Alkotmányának módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2007-es számú alkotmányerejű törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi Alkotmányának módosításáról 71
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi Alkotmánya (a továbbiakban: alkotmány) 6.
§ (3) bekezdésében az „és jegyzőjét” szavak kimaradnak.
2. § (1) Az alkotmány 9. § (2) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(2) Az egyházközségek anya-, leány- vagy társegyházközségek. Az egyházközségek jellegéről és
területéről az érintett egyházközségek és egyházmegye közgyűlésének meghallgatása után a Zsinati Tanács
határoz. Anya- és leány-, illetve társegyházközségek egymás közötti viszonyát, különösen a lelkészi állás
fenntartásával kapcsolatos terhek megosztását, az anyaegyházközséget megillető lelkészválasztási és szavazati
jog gyakorlását
az egyházmegyei közgyűlés és a Zsinati Tanács által jóváhagyott egyezség szabályozza.”
(2) Az alkotmány 9. § (3) bekezdésében „az egyházmegyei tanácsbírákat és jegyzőket” szavak helyére
„az egyházmegyei lelkészi és világi főjegyzőket” szavak kerülnek.
3. § Az alkotmány 11. §-ában a (4) bekezdés helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(4) Kiemelt egyházközségnek számít az az anyaegyházközség, amelynek területén a legutóbbi
népszámlálási adatok szerint egyezer vagy annál több református keresztyén él. Kiemelt egyházközség által
fenntartott önálló lelkészi állásba csak a teljes lelkészi képesítés megszerzésétől számított legalább 5 év lelkészi
szolgálati gyakorlattal rendelkező lelkész választható.”
4. § Az alkotmány 13. §-ában és a 14a § (5) bekezdésében a „Nyugatkassai egyházmegye” megnevezés
helyére az „Abaújtornai egyházmegye”, a „Keletkassai egyházmegye” megnevezés helyére a „Zempléni
egyházmegye” megnevezés kerül.
5. § (1) Az alkotmány 14b § (6) bekezdése hatályát veszíti.
(2) Az alkotmány 14b § (7) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(7) Ha az egyházmegye zsinati képviselőjét püspökké, főgondnokká, püspökhelyettesé vagy
főgondnokhelyettesé választották, hivatalba lépésével egyházmegyei zsinati képviselői tiszte megszűnik.”
6. § Az alkotmány 15. § (4) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(4) Önálló lelkészi állásba megválasztott lelkész megbízatása 70 éves koráig tart, ha a megbízatás
korábban nem szűnik meg. A lelkész megbízatását 70. életévének betöltése után a választó egyházi szerv
legfeljebb háromszor egy-egy évre meghoszszabbíthatja.”
7. § E törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

71

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 11. ülésén, 2007. május 8-án, Hanván.
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4/2007. tv. Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007 tv. módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

4/2007-es számú törvénye
az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvény módosításáról72
1. § Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvény (a továbbiakban: választási
törvény) 3. §-a (2) bekezdése a „zsinati képviselőt” szavak után kiegészül a következő szavakkal: „,gondnoki
tisztséget be nem töltő presbitert és pótpresbitert”.
2. § A választási törvény 18. §-a (1) és (2) bekezdésében kimarad a következő mondatrész: „vagy a
megválasztott pótpresbiterek száma kevesebb, mint a presbiterek számának fele”.
3. § A választási törvény 20. §-a (3) bekezdése helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(3) Ha az egyházközségben az általános tisztújítás keretében megválasztott presbiterek több mint
felének megszűnik a tisztsége, minden gondnoki, presbiteri és pótpresbiteri tisztségre rendkívüli tisztújítást kell
tartani.”
4. § A választási törvény 26. §-a (2) bekezdése b) pontjában az „egyházközségek” szó helyére az
„anyaegyházközségek” szó kerül.
5. § A választási törvény 28. §-a (3) bekezdése a) pontjában a „720” szám helyére „360”, b) pontjában a
„640” helyére „320” és c) pontjában a „80” helyére „40” kerül.
6. § A választási törvény 28. §-a (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 29. §-a (1) bekezdésében az
„egyötödét” szó helyére a „tizenöt százalékát” szavak kerülnek.
7. § A választási törvény 29. §-a után új, a 29a § kerül a következő szöveggel:
„29a § Ha a 29. § értelmében valamely tisztségre nincs választásra bocsátható jelölt, a választási
bizottság új választási eljárást rendel el, egyúttal megállapítja a határidőket.”
8. § A választási törvény 34. §-a kiegészül a következő bekezdésekkel:
„(7) Szavazategyenlőség esetén, ha az a második választási fordulóra bocsátás szempontjából
jelentőséggel bír, a választási bizottság által elvégzett sorsolás dönt arról, hogy az egyenlő szavazatot kapott
személyek közül ki lesz második választási fordulóra bocsátva.
(8) Ha egy tisztségre az első választási fordulóban csak egy jelölt lett választásra bocsátva, de nem nyerte el a
megválasztáshoz előírt szavazatot, a tisztségre a választási bizottság új választási eljárást rendel el, egyúttal
megállapítja a határidőket”
9. § E törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.
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Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 12. ülésén, 2007. november 23-án, Hanván.
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Hatály:
2013. január 1.

2/2008. tv. A lelkészi szolgálatról szóló 1/2005 tv. módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2008-es számú törvénye
a lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú törvény módosításáról73
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak a lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú
törvénye a 42. § után kiegészül egy új paragrafussal, melynek a szövege a következő:
„42a § (1) Az a személy, akinek lelkészi jellege egyházi bíróság ítélete értelmében szűnt meg,
legkorábban a jogerős ítélet kihirdetését követő 5. naptári évben kérheti lelkészi jellegének visszaállítását.
(2) A lelkészi jelleg visszaállításáról, illetve annak feltételeiről a Lelkészképesítő Bizottság határoz.
A bizottságnak a határozat meghozatalakor figyelembe kell vennie a lelkészi jelleg elvesztésével járó bírósági
ítélet indokait, a kérvényezőnek az azóta eltelt időben viselt életmódját, valamint a további lelkészi szolgálatra
való alkalmasságát. A bizottság minden esetben a kérvényező személyes meghallgatása után dönt.
(3) A kérvényezőnek az a jogállás állítható vissza, amelylyel a bírósági ítélet előtt rendelkezett. Ha
a Lelkészképesítő Bizottság indokoltnak látja, a kérvényezőnek a bírósági ítélet előttinél alacsonyabb jogállást
ítél meg, egyúttal megállapítja a magasabb jogállás elnyeréséhez szükséges, az e törvényben előírtakon túli
feltételeket.”
2. § E törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.
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Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 13. ülésén, 2008. november 28-án,
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3/2008. tv. Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007 tv. módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

3/2008-es számú törvénye
az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvény hatályos szövegének
módosításáról74
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es
számú törvénye (a továbbiakban: választási törvény) a 9. § után kiegészül egy új §-sal a következő szöveggel:
„9a § (1) Egyházközségi tisztség megüresedik abban az esetben is, ha a tisztségviselő elveszíti
választójogát az egyházközségben.
(2) Ha az egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztségviselő megszűnik olyan hivatalt betölteni,
amely őt a betöltött tisztségére való választhatóságra jogosította, úgy kell tekinteni, mintha beadta volna
lemondását viselt tisztségéről.”
2. § A választási törvény 20. § (2) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„Presbiteri tisztségnek a választási időszakban történő megüresedése esetén a tisztséget a korábbi
választási fordulóban elnyert szavazatok száma szerint soron következő pótpresbiter tölti be. A tisztség betöltését
a presbitérium a soron következő ülésén erősíti meg.”
3. § A választási törvény 21. § (2) bekezdésébe a „megválasztja” szó helyére a „megválasztja a
választási időszakra” szavak kerülnek.
4. § (1) A választási törvény 27. § (2) bekezdése helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(2) Az egyházmegyei jelölőközgyűlés alkotótagja egy tisztségre legfeljebb annyi személyt javasolhat,
ahány az adott tisztségre választandó.”
(2) A választási törvény 27. § (4) bekezdésébe a „jelölőlapot” szó helyére a „jelölőszavazatot” szó
kerül, továbbá a bekezdés a végén kiegészül a következő mondattal:
„Ha a jelölőlapon olyan személy neve szerepel, akit a jelölőközgyűlés alkotótagjai az adott tisztségre
sem írásban, sem szóban nem javasoltak, a jelölőszavazat érvénytelennek minősül.”
5. § A választási törvény 28. § (1) bekezdésében az „az általános tisztújítás évében június 15-ig” szavak
helyére a következő szavak kerülnek: „legkésőbb az egyházmegyei jelölőközgyűlések megtartásának határidejét
követő 15. napig”.
6. §75
7. § (1) A választási törvény 31. § (3) bekezdése helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(3) A megjelölt szavazólapot el kell látni az anyaegyházközség pecsétjével, valamint az
anyaegyházközség elnökségének és a presbitérium jegyzőjének aláírásával. Ha a presbitérium jegyzője az
anyaegyházközség elnökségének tagja, a szavazólapot a presbitérium által megbízott hitelesítő írja alá.”
(2) A választási törvény 31. § (4) bekezdése a „határidejéig” szó után kiegészül a „zárt borítékban”
szavakkal.
8. § A választási törvény 32. § (3) bekezdése helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(3) A választójogú egyháztagok számát tekintve az a szám a mérvadó, ahány választójogú egyháztag
után teljesítette az egyházközség a segélyalapi befizetési kötelezettségeit a választás évét megelőző 3 évben
átlagosan.”
9. § (1) A választási törvény 33. § (2) bekezdése töröltetik.
(2) A választási törvény 33. § (3) bekezdésében a „külső boríték” szavak helyére a „szavazólap” szó
kerül.
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Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 13. ülésén, 2008. november 29-én,
Rimaszombatban.
75 A 6. § a 2/2012-es számú törvény 1. §-ával hatálytalanná vált. Hatályos: 2013. január 1.
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10. § (1) A választási törvény 34. § (2) bekezdése az „az a jelölt, aki” szavak után kiegészül a következő
szöveggel: „legalább annyi érvényes szavazatot nyert, mint amennyi az egyházmegye össz-szavazati
számértékének egynegyede, és”. Ugyanezen bekezdésben az „elnyert szavazatok számának” szavak helyére az
„elnyert érvényes szavazatok számának” szavak kerülnek. Ugyanez a bekezdés a végén kiegészül egy új
mondattal a következő szöveggel: „Ha az egyházmegye zsinati képviselőinek száma 2, a megválasztottságot
tekintve az (1), (6) és (7) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) A választási törvény 34. §-a a (8) bekezdés után kiegészül egy új bekezdéssel a következő
szöveggel:
„(9) Ha az első választási fordulóban az egyházmegye nem minden zsinati rendes vagy pótképviselői
helye lett betöltve, a választási bizottság mindegyik meg nem választott jelöltet második választási fordulóra
bocsátja a be nem töltött helyre. A második választási fordulóban való megválasztás feltételei azonosak az első
választási fordulóban érvényesekkel. Ha a második választási fordulóban sem lett minden hely betöltve, a be
nem töltött helyekre a választási bizottság új választási eljárást rendel el, egyúttal megállapítja a határidőket.”
11. § A választási törvény 35. §-a helyére új § kerül a következő szöveggel:
„35. § (1) A választás eredményét a választási bizottság az előre megállapított internetes honlapon való
közzétételével hirdeti ki. A kihirdetéskor közzé kell tenni a vonatkozó össz-szavazati számértéket, a beérkezett
érvényes és érvénytelen szavazatok számát, illetve az egyes jelöltek által elnyert szavazatok számát. A
kihirdetéskor a választási bizottság tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről.
(2) A választási bizottság a választás eredményéről tájékoztatja a Zsinati Elnökséget és a választásban
érintett egyházmegyék esperesi hivatalait.
(3) A választási bizottság az (1) bekezdésben megnevezett honlapon közli a választási eredmény
jogerőre emelkedését, ha a választás ellen az előírt határidőben nem lett panasz benyújtva az arra jogosultak
részéről.
(4) A választási
megválasztásukról.”

bizottság

a

jogerősen

megválasztott

tisztségviselőket

írásban

értesíti

12. § (1) A választási törvény 36. § (1) bekezdésében az „az általános tisztújítást követő első rendes
ülésén” szavak helyére az „az általános tisztújítás évét követő első ülésén titkos szavazással” szavak kerülnek.
Ugyanezen bekezdés a végén kiegészül a következő szöveggel: „A választás eredményét helyben ki kell hirdetni.
A választás eredménye a kihirdetésével jogerőre emelkedik. A választás ellen az egyházmegyei közgyűlés
határozataira vonatkozó szabályok szerint lehet birtokon kívül panaszt emelni.”
(2) A választási törvény 36. §-a a (3) bekezdés után kiegészül egy új bekezdéssel a következő
szöveggel:
„(4) Az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegyei tanács tagjait saját szavazati jogú tagjai közül
választja.”
13. § (1) A választási törvény 37. § (1) bekezdésében az „Egyházmegyei” szó helyére a „Presbitériumok
által választandó egyházmegyei” szavak kerülnek.
(2) A választási törvény 37. §-a (3) bekezdés után kiegészül egy új bekezdéssel a következő szöveggel:
„(4) Egyéb tisztség megüresedése esetén a tisztséget a választó szerv a következő ülésén tölti be.”
14. § A választási törvény 38. §-a a „rendelkezéseit” és az „oly módon” szavak között a következő
szöveggel egészül ki: „vagy a jó erkölcsöt”.
15. § A választási törvény a 40. § után kiegészül egy új §-sal a következő szöveggel:
„40a § (1) Ha az elsőfokú bíróság elnöksége azt állapítja meg, hogy a panaszt arra nem jogosult személy
nyújtotta be vagy az arra jogosult személyek nem az előírt számban nyújtották be, a panaszt végzéssel elutasítja.
Ellenkező esetben a panasz tárgyalásának időpontját haladéktalanul kitűzi, és erről értesíti a panaszosokat és a
panaszlottakat.
(2) Az elsőfokú bíróság a panaszt egyszeri tárgyaláson bírálja el. A tárgyalás csak akkor napolható el,
ha az ügy elbírálására nézve döntő jelentőséggel bíró tanúkat a bíróság méltányolható okokból nem tudta
meghallgatni vagy a felek valamelyike olyan bizonyítékot kíván érvényesíteni, amely méltányolható indokból
nem áll rendelkezésére.”
16. § A választási törvény 41. §-a (3) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
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„(3) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a panaszban kifogásolt cselekmény a választás eredményét
befolyásolta, a bíróság a választás eredményét megsemmisíti, egyúttal elrendeli a választási eljárásnak a
kifogásolt cselekmény által érintett és attól függő részeinek megismétlését.”
17. § A választási törvény a 41. § után kiegészül egy új §-sal a következő szöveggel:
„41a § Mindaddig, amíg az általános tisztújítás keretében benyújtott panaszok jogerősen el nem lettek
bírálva, a leköszönő Egyetemes Egyházi Bíróság tagjainak megbízatása kizárólag ezen panaszok elbírálására
megmarad.”
18. § (1) E törvény 2009. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 8. §-t, amely 2010. január 1-jén lép
hatályba.
(2) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett kiegészítő választásokat az e törvény hatálybalépése
előtt érvényes előírások szerint kell lefolytatni.
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3/2011. tv. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi alkotmányának módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

3/2011-es számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi alkotmányának módosításáról76

1. § Az alkotmány 9. § (2) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel: „(2) Az
egyházközségek anya- és leányegyházközségek, vagy társult anyaegyházközségek. Jogi szervezettség nélkül
szórvány- és missziói gyülekezetek is létrehozhatók. Az egyházközségek jellegéről és területéről az érintett
egyházközségek és egyházmegye közgyűlésének jóváhagyása után, annak indítványára a Zsinati Tanács határoz.
Az anyaegyházközségek, leányegyházközségek, illetve társult anyaegyházközségek, a szórványgyülekezetek és
missziói gyülekezetek egymás közötti viszonyát – különösen a lelkészi állás fenntartásával kapcsolatos terhek
megosztását, az anyaegyházközséget megillető lelkészválasztási és szavazati jog gyakorlását – külön törvény,
valamint az egyházmegyei közgyűlés és a Zsinati Tanács által jóváhagyott egyezség szabályozza.”
2. § E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
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Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 5. ülésén, 2011. november 25-én, Rimakokován.
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1/2012. tv. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009 tv. módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2012-es számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú
törvény módosításáról77

1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény 6. § (1)
bekezdése a következőképpen módosul: „(1) Az egyházközség az általa fizetendő járulék legalább felét a
befizetés évében május 31-ig, a fennmaradt öszszeget a befizetés évében október 31-ig köteles befizetni az
egyházmegye útján a Közalap számlájára.”
2. § E törvény 2012. október 1-jén lép hatályba.

77

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 6. ülésén, 2012. június 23-án, Rimakokován.
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2/2012. tv. Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007 tv. módosításáról

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2012-es számú törvénye
az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvény hatályos szövegének
módosításáról78

1. § A 3/2007-es számú törvény 30. § (5) bekezdése a következőképpen módosul: „(5) Megállapodás
alapján az anyaegyházközség presbitériuma a szavazati jogát az anyaegyházközséghez tartozó
leányegyházközség presbitériumával közösen gyakorolhatja. Az anyaegyházközség presbitériuma köteles
megállapodni a leányegyházközség presbitériumával, ha a leányegyházközség választójogú tagjainak
beszámítása megnöveli az anyaegyházközség szavazati számértékét.”
2. § E törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

78

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 7. ülésén, 2012. november 16-án, Rimakokován.
© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

105

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

Szabályrendeletek79


I. Szabáyrendelet: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban az egyháztagokról



II. Szabályrendelet: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban az Egyház szervezetéről és
igazgatásáról



III. Szabályrendelet: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban a lelkészekről 80



IV. Szabályrendelet: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban az egyházi bíráskodásról



V. Szabályrendelet: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Segélyalapjáról81



VI. Szabályrendelet: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban a segédlelkészekről82



VII. Szabályrendelet: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban a közoktatásáról 83

79

A szabályrendeletek szövegének aktualizálását Nt. Csík György, Nt. Molnár Sándor és Nt. Dr. Somogyi Alfréd végezte.
A III. SZR-t a 3/2012-es számú törvény 23. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. január 1.
81
Az V. SZR a 1/2001-es számú törvény 8. §-ának (4) bekezdésével érvénytelenné vált. Érvényes: 2002. január 1.
Az 1/2001-es törvényt a 3/2005-ös számú törvény 15. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. január 1.
82
A VI. SZR-t a 1/2005-ös számú törvény 44. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. február 1.
83
A VII. SZR a 1/2000-es számú törvény 20. §-ának (5) bekezdésével érvénytelenné vált. Hatályos: közzétételével – Kálvinista
Szemle 2001/2-es szám.
80
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I. Szabályrendelet az egyháztagokról

I. Szabályrendelet
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban
az egyháztagokról
1. § Az Egyház tagja az a személy, akit megkereszteltek. Önálló egyháztaggá84 válik az, aki hitéről a
gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, az egyháztagsági fogadalmat letette, akit az Egyházba befogadtak és az
állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben rendszeresen hozzájárul az Egyház szükségleteinek
fedezéséhez.
2. § Egyháztagsági fogadalmat tett önálló 85 egyháztagnak tekintendő az a személy, aki 18. évének
betöltése után a konfirmációban tett hitvallását szóban vagy írásban megújítja és az egyházközség fenntartásához
hozzájárul.
A presbitérium ezekről a személyekről nyilvántartást vezet, amelyet évenként kiegészít.
3. § Az egyháztag azon egyházközség kötelékébe tartozik, amelynek területén állandó lakhelye van.
Ha más egyházközség területére költözik, a változást mindkét érdekelt egyházközség lelkészi hivatalánál
jelenteni köteles.
4. § Az egyháztag kötelességei:
a) evangéliumi szellemű, erkölcsös, mértékletes életet élni;
b) részt venni az istentiszteleteken és az Úrvacsorában, a vasárnapot és az Egyház egyéb ünnepeit
megünnepelni,86 házasságkötésnél, keresztelésnél és halottai eltemetésénél az Egyház szabályait megtartani;
c) gyermekeit87 a református keresztyén vallásban nevelni és gondoskodni azok konfirmálásáról;
d) az egyházépítő munkában odaadóan resztvenni (1Pt 2,5.);
e) viselni az egyházi terheket;
f) alávetni magát az egyházi fegyelemnek (Mt 18,18.);
g) az egyházi tisztségeket és megbízásokat – feltéve, hogy azok viselése alól komoly okból felmentést
nem kapott – elfogadni és híven betölteni;
h)88
5. § Az egyháztag jogai:
a) részt venni az istentiszteleteken, valamint a hívek oktatására és vallásos buzgóságának növelésére
szolgáló más összejöveteleken;
b) házasságának egyházi megáldása, gyermekeinek megkeresztelése, halottainak eltemetése végett
igénybe venni az Egyház szolgálatát, templomát és temetőjét;
c) gyermekeinek vallásos oktatását és nevelését az erre rendelt egyházi szerv útján az érvényben levő
rendelkezések szerint teljesíteni;
d) a lelkipásztor és más egyházi tisztviselők tanácsát és támogatását kikérni, a felsőbb egyházi
hatóságoknál panaszt emelni és az Egyház életében felmerült sérelem orvoslása céljából támogatását igénybe
venni.
Ha konfirmált és jogerős bírói ítélet másként nem rendelkezik, az egyháztag jogában áll:
a) élni az Úrvacsorával;
b) az egyházi tisztségek betöltésénél az Alkotmányban megállapított jogait személyesen gyakorolni.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
86
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
88
Hatályon kívül helyezte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Egyházi alkalmazásban nem lehet olyan személy, aki nem él evangéliumi szellemű erkölcsös,
mértékletes életet, aki gyermekeit – legalább a saját nembeli gyermekeit – nem neveli református keresztyén
szellemben, aki házasságát református keresztyén egyházi szertartás szerint nem áldatta meg.
6. § Az Egyházban választójoga van minden önálló 89 egyháztagnak, aki életének 18. évét betöltötte, ha
választójogától fegyelmi eljárással meg nem fosztották. Választható az olyan önálló 90 egyháztag, aki életének 21.
évét betöltötte, tevékenyen részt vesz az egyházi munkában és feddhetetlen.
7. § Az egyházközségi választókról a presbitérium évenként betűrendes, illetve a helyi viszonyoknak
megfelelő házszám szerinti névjegyzéket készít.
A névjegyzékbe fel kell venni minden olyan egyháztagot, akinek a 6. §91 értelmében választó joga van.
Ha az egyházközség szükségleteihez a családfő rendszeresen hozzájárul, ezen kötelezettséget a többi –
számításba jövő családtagnál is teljesítettnek kell tekinteni.
A választók névjegyzékét a Zsinati Elnökség által megadott minta szerint két egyenlő példányban
november hó 1-ig kell elkészíteni és ezen a napon a presbitérium elnökségének és jegyzőjének aláírásával
hitelesítve 15 napra az egyházközség hivatalos helyiségében közszemlére kitenni s a közszemlére kitételt a
megelőző vasárnapon templomi hirdetés útján az egyházközség tagjainak tudomására hozni.
A közszemlére kitett jegyzéket minden egyháztag megtekintheti, s ellene a közszemlére kitétel ideje
alatt minden választójoggal rendelkező önálló92 egyháztag felszólalhat. A közszemlére kitétel utolsó napjától
számított 15 nap alatt a presbitérium a felszólalás ügyében hozott határozatát a felszólalóval, esetleg az érdekelt
egyháztaggal írásban közölni köteles. E határozat ellen 15 nap alatt fellebbezni lehet az egyházmegyei
elnökséghez, mely a fellebbezéseket elbírálván, a névjegyzék mindkét példányát december 31-i keltezéssel93
lezárja és hitelesítő aláírásával ellátva, az egyik példányt az egyházközségnek megküldi, a másikat az esperesi
hivatalban megőrzi.
A meg nem fellebbezett névjegyzéket az esperes hitelesíti.
A választók névjegyzéke a készítését követő évben január 1-től december 31-ig érvényes.
8. § Az egyházközségi választásban választói jogot, csak az gyakorolhat, aki a választás idejében
érvényes névjegyzékben szerepel94. Viszont az, aki az érvényes választói névjegyzékben szerepel 95,
választójogot csak akkor nem gyakorolhat, ha nem református keresztyén vallású, vagy ha a névjegyzék
végleges megállapítása után önjogúságától, vagy egyházi bírósági ítélettel választói jogától megfosztották.
9. § Az Egyháznak egy tagja sem vehet részt sem mint tisztviselő, sem mint az egyházi önkormányzat
körében rendelkezésre jogosult gyűlés tagja, olyan ügyre vonatkozó intézkedésben, tárgyalásban vagy
határozathozatalban, melyben ő maga, házastársa, egyenesági rokona és sógora, testvére, vagy testvérének
házastársa érdekelve van, továbbá olyan ügynél, amelyben mint valamelyik fél képviselője, meghatalmazottja,
ügyvédje jár el.
10. § Az Egyház tagjai nemre, nemzetiségre, és anyanyelvre való tekintet nélkül az istentiszteleteken,
vallásoktatásban, a missziói munkában, az egyházi szertartásoknál, az egyházi gyűléseken, tárgyalásokon és
választásokon, valamint az egyházigazgatás minden fokán teljes egyenjogúságot élveznek az ezen
szabályrendelet 1.,2.,5. és 8. §-aiban foglalt előírások megtartása mellett.
Ezen teljes egyenjogúság szellemében megszüntnek kell tekinteni az egyes egyházközségekben az
egyháztagoknak szokás alapján megszerzett minden különleges jogát, különösen a templomban fenntartott
helyre való jogot és más – az egyenjogúság elvével ellenkező, hasonló szokást.
11. § Ezen szabályrendeletet a Zsinati Tanács megalkotta 1952. évi augusztus hó 20. napján tartott
ülésében, s a Zsinati Elnökség kihirdette Léván, 1952. augusztus 20. napján.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
91
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
92
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
93
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
94
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
95
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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II. Szabályrendelet az Egyház szervezetéről és igazgatásáról

II. Szabályrendelet
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban
az Egyház szervezetéről és igazgatásáról
I. RÉSZ

Az egyházközség
1. § Az egyházközség önkormányzati egység, mely meghatározott területen egyeseket és családokat
kapcsol egybe a református keresztyén hitélet közös gyakorlása céljából.
Az egyházközség – az Alkotmány, valamint az Alkotmány alapján kiadott szabályrendeletek épségben
tartása mellett – önállóan intézi saját ügyeit.96
2. §97
3. § Az egyházközség szervei:
a) az egyházközségi közgyűlés,
b) a presbitérium,
c) az elnökség.

Az egyházközségi közgyűlés
4. § Az egyházközségi közgyűlés a választói joggal bíró egyháztagok gyülekezete.
A gyűlést a lelkipásztor és elnöktársa a gondnok hívja98 össze. Jegyzője a presbitérium jegyzője.
A közgyűlést mindig vasárnapi napon istentisztelet végeztével kell tartani; a meghívás a gyűlés idejének
és helyének, valamint a tárgyalásra kerülő ügyeknek a megnevezésével a megelőző vasárnapi istentisztelet
alkalmával és a közgyűlés tartásának vasárnapján szószéki hirdetés útján történik; a gyűlés a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes.
5. § Az egyházközségi közgyűlés hatásköre:
a) megválasztja az egyházközség gondnokát (gondnokait) és presbitereit;
b) a lelkipásztort a presbitérium meghívása alapján választja;
c) megállapítja a liturgia nyelvét; 99
d) határoz új épület emelése vagy rendkívüli befektetések eszközlése, valamint az egyházközségi terhek
kivetése és viselése tárgyában elébe terjesztett presbitériumi határozatok elfogadása vagy elutasítása
tekintetében;
e) tárgyalja a presbitérium évi jelentését az egyházközség lelki és anyagi életéről;
f) a presbitérium által eléje terjesztett egyházközségi szabályrendeleteket elfogadja, és jóváhagyás
végett, felterjeszti az egyházmegyei közgyűlésnek.100
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Hatályon kívül helyezte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 5. ülése, 2011. november 25-én,
Rimakokován.
97 Hatályon kívül helyezte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 5. ülése, 2011. november 25-én,
Rimakokován.
98
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
99
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

109

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

6. § Az egyházközségi közgyűlést minden évben legalább egyszer össze kell hívni az 5. § e) 101 pontja
alatti napirenddel.
7. § Az egyházközségi közgyűlés tanácskozási rendjére, a határozathozatalban való részvétel
kötelezettségére, a határozathozatal módjára, a jegyzőkönyvre, a határozat elleni fellebbezésre, a felelősségre
vonatkozóan a presbiteri gyűlésre megállapított szabályok irányadók.

A presbitérium
8. § Az egyházközségnek minden jogát és kötelességét, amelyet az Egyház Alkotmánya 102,
szabályrendeletei és törvényei103 más szervek hatáskörébe nem utal, a presbitérium gyakorolja, s ezért minden
egyházközségben önálló presbitériumot kell szervezni.
9. § A presbitérium tagjai:
a) hivatalból a lelkipásztor és gondnok;
b) a választott tagok.
A presbitérium választott tagjainak és póttagjainak számát az érdekelt egyházközség meghallgatása után
az egyházmegyei közgyűlés állapítja meg; a választott tagok legkisebb száma négy, legmagasabb negyven. Az
egyidejűleg megválasztandó pótpresbiterek száma a rendes presbiterek számának a fele.
A presbitérium elnökei a lelkipásztor és gondnok. Jegyzőjét az egyháztagok közül választja. Ha a
jegyző nem presbiter, a gyűlésen csak tanácskozási joggal bír.
10. § A presbitérium hatáskörébe tartoznak különösen:
a) felügyel az egyházközséghez tartozó hívek vallásos és erkölcsi életére;
b) az Egyház Alkotmánya, szabályrendeletei és törvényei 104 rendelkezése szerint gyakorolja az egyházi
fegyelmet;
c) gondoskodik arról, hogy az istentiszteleteken, keresztelésen, Úrvacsoraosztásnál, konfirmáció
alkalmával, házasságkötésnél, temetésnél, továbbá az egyházi összejöveteleken és ünnepségeken az egyháztagok
részéről minden a legnagyobb rendben történjék, hogy a templom egyházi célokon kívül semmi egyébre ne
használtassék;
Hat105 évi időtartamra az elnökségen kívül legalább három tagból álló egyházépítő (1Pt 2,5.) bizottságot
választ azokból az egyháztagokból, akik az Egyház Alkotmányában106 foglalt feltételeknek megfelelnek.
Az egyházépítő bizottság elnöksége a presbitérium elnöksége. A bizottság évenként egyházépítő
munkatervet készít és azt a presbitérium útján az egyházközségi közgyűlés elé terjeszti.
Továbbá a Szentírás alapján és hitvallásaink szellemében megszervezi az egyházépítő munkát,
gondoskodik arról, hogy Isten Igéje ne csak a vasárnapi istentiszteleteken, hanem bibliaórákon, imaórákon és
egyéb vallásos összejöveteleken hirdettessék.
Buzdítja és segíti a híveket a házi istentiszteletek gyakorlásában. Azokon a helyeken, ahol nincs
templom előre meghatározott családnál istentiszteletet szervez;107
d) gondoskodik arról, hogy az egyházközséghez tartozó iskolaköteles gyermekek az érvényben lévő
törvények keretén belül református keresztyén szellemben neveltessenek;
e) az egyházközség szeretetszolgálatának végzésére bizottságot szervez;
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
102
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
103
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
104
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
105
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
106
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
107
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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f) a szükséges egyházközségi szabályrendeleteket elkészíti és az egyházmegyei közgyűlés elé
terjeszti;108
g) más egyházközséghez való viszony rendezése, továbbá az egyházmegyei beosztás kérdésében az
egyházközség részéről nyilatkozik;
h) a lelkipásztort meghívja és ezen ügyben hozott határozatát egyházi 109 hozzájárulással az
egyházközségi közgyűlés elé terjeszti;
i) a liturgia nyelvének110 kérdésében határoz, s határozatát az egyházközségi közgyűlés elé terjeszti az
Egyház Alkotmánya111 alapján;
j) megválasztja az egyházközség tisztviselőit és felfogadja alkalmazottait;
k) nyilvántartást, s jegyzéket vezet a református keresztyén családokról és egyháztagokról, elkészíti a
választók névjegyzékét;
l) a Szentírás és hitvallásaink alapján felügyel a református keresztyén tan tisztaságára az egyházi
szolgálat minden ágában;
m) nyilvántartást vezet az egyházközség ingatlan és ingó vagyonáról, az alapítványokról, ezeket
igazgatja és gondoskodik arról, hogy az épületek mindig jó karban legyenek;
n) intézi az egyházközség pénzügyi gazdálkodását, évenként összeállítja a költségvetést, s gondoskodik
a rendes és rendkívüli költségvetés szükségleteinek fedezéséről, továbbá összeállítja a zárszámadást és azokat az
egyházközség egyházépítő munkájáról szóló jelentéssel együtt tudomás végett az egyházközségi közgyűlés elé
terjeszti;
o) határoz az egyházközség vagyonának elidegenítése, megterhelése, új vagyon szerzése és kölcsön
felvétele tekintetében;
p) a felettes egyházi hatóságok rendelkezéseit végrehajtja;
r) gondoskodik az Egyház Alkotmányában112 megjelölt célok megvalósításáról;
s) saját gyűléseinek, valamint az egyházközségi közgyűlésnek a jegyzőkönyveit negyedévenként
hivatalos másolatban az egyházmegyére beterjeszti;
t) világi képviselőt választ az egyházmegyei közgyűlésbe;
u) az Egyház Alkotmányában113 felsorolt tisztségek betöltésénél az egyházközség szavazati jogát
gyakorolja;
v) az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 3. § 4. bek. értelmében lebonyolítja az egyetemes egyházi
tisztségviselők megválasztását;114
z) az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 3. § 9. bek. értelmében jelentést ad az esperesi hivatalnak az
egyetemes egyházi tisztségviselők megválasztásának lefolyásáról annak eredménye feltüntetése nélkül, valamint
az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 3. § 10. bek. értelmében elküldi az Egyetemes Egyház Választási
Bizottságának a presbitérium szavazatát. 115

A presbiteri gyűlés
11. § A presbiteri gyűlés elnökei a lelkipásztor és gondnok, akik az elnöki feladatokat egymás között
feloszthatják.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
110
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
111
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
112
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
113
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
114
A 10. § v) pontja a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének g) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
115
A 10. § z) pontja a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének h) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
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Presbiteri gyűlést rendszerint negyedévenként kell tartani. Ha a szükség úgy kívánja, rendkívüli
presbiteri gyűlést kell összehívni. Össze kell hívni továbbá a presbiteri gyűlést akkor is, ha a presbitérium
tagjainak egynegyed része a tárgyalandó ügyek megjelölése mellett írásban kéri, hogy ha a felsőbb egyházi
hatóság rendeli el.
A presbiteri gyűlés az egyházközség tagjai számára nyilvános, de az elnökség, vagy a jelenlevők
egyharmadának kívánságára zárt ülést kell tartani.
12. § Minden gyűlésre a presbitérium valamennyi tagját névre szóló meghívóval, a gyűlés helyének és
idejének, s a tárgyalandó ügyek megnevezésének közlésével legalább 24 órával előbb meg kell hívni, s ennek
megtörténtét a jegyzőkönyvben igazolni kell.
A meghívón nem közölt tárgyak rendszerint nem tárgyalhatók. A meghívóba fel kell venni a gyűlés
idejének 48 órával előbb beadott minden önálló indítványt.
13. § Érvényes határozat hozatalához a presbitérium tagjai negyedrészének a jelenléte szükséges. Ha
ennyien a másodszori hívásra sem jelennek meg, a jelenlevők határoznak.
A presbitérium tagjai közül senki sem vehet részt olyan ügy tárgyalásában, melyben érdekelt.
14. § A presbitérium gyűlését a lelkipásztor énekkel, bibliaolvasással és imával nyitja meg és imával
zárja be. Első pontként az előző gyűlés jegyzőkönyve olvastatik fel.
Szavazásnál a kérdést az az elnök teszi fel, aki a tárgyalást vezeti. A szavazás kézfelemeléssel 116
történik, személyi ügyekben a jelenlevő presbiterek egynegyedének, vagy az elnökségnek a kívánságára titkos
szavazást lehet elrendelni; az egyházi közteherviselés megváltoztatása, valamint ingatlan vagyon szerzése,
elidegenítése, alapítvány vagy örökség elfogadása vagy visszautasítása, továbbá kölcsönfelvétel és terhes
szerződés tárgyában név szerinti szavazással kell határozni és a határozat mellett, valamint az ellene szavazók
nevét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A szavazásban a presbitérium minden jelenlevő tagja részt venni köteles.
Egyszerű szavazattöbbség dönt.
Minden ülésről a jelenlevők nevének felsorolásával pontos és kimerítő jegyzőkönyvet kell készíteni,
melyet az elnökség, a jegyző és a presbitérium két kiküldött tagja hitelesít.
15. § A presbitérium határozata ellen a határozat meghozatalától, – vagy ha a határozat írásban
közlendő, a kézbesítéstől – számított 15 nap alatt a lelkészi hivatal útján fellebbezés nyújtható be az
egyházmegyei közgyűléshez, amely végérvényesen dönt.
16. § A presbiterek kötelesek megtéríteni minden kárt, mely az egyházközséget mulasztásuk, vagy
kötelességük tudatos elhanyagolása folytán éri.
A kártérítési kötelesség azonban nem vonatkozik azokra, akik nem vettek részt a káros határozat
meghozatalában, akik az e tárgyban tartott presbiteri gyűlésen nem voltak jelen, vagy akikről jegyzőkönyvileg
megállapítható, hogy ezen káros határozatot ellenezték.
17. § Ha a presbitérium ügyeinek intézésénél az Egyház Alkotmánya 117, vagy az ennek alapján kiadott
szabályrendeletek és törvények118 rendelkezésétől eltérően jár el, hogyha felettes egyházi hatóságok törvényes
rendelkezéseit nem hajtja végre, vagy ha ezek végrehajtását megtagadja, ha olyan határozatot hoz, mely erkölcsi
vagy gazdasági tekintetben az Egyházra vagy az egyházközség fejlődésére káros, az egyházmegyei közgyűlés az
esperes indokolt javaslatára elrendelheti a presbitérium feloszlatását.
A presbitérium feloszlatása esetén az új presbitérium választása iránt az esperes intézkedik. Az
egyházközség ügyeinek vezetésére – a helyi viszonyok fegyelembevételével – ideiglenes egyházközségi
vezetőséget alakít, vagy ezzel valamely szomszédos egyházközség presbitériumát bízza meg. Amíg a feloszlatott
presbitérium helyébe másikat nem választottak, vagy az új presbiterek megtagadják kötelességük teljesítését, az
egyházmegyei elnökség által tett rendelkezés szerint marad az ügyvitel a legközelebbi egyházmegyei
közgyűlésig.
18. § A presbitérium és az egyházközségi közgyűlés határozata csak az egyházmegyei közgyűlés illetve
az egyházmegyei tanács jóváhagyása után válik jogerőssé, ha annak tárgya:
a) rendszeres fizetéssel egybekötött állás szervezése vagy megszüntetése;
b) ingatlan vagyon szerzése vagy elidegenítése;
116

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
118
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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c) az egyházi közterhek fokozása;
d) nagyobb építkezés (templom, lelkész-, kántorlak építése stb.);
e) kölcsön felvétele;
f) történelmi jellegű tárgyak cseréje, elidegenítése előtt, valamint műemlék jellegével bíró épület
átépítése, vagy lebontása iránti munka megkezdése előtt engedélyt kell kérni az illetékes állami hatóságtól is;
g) egyházközségi szabályrendeletek készítése.

Gondnok- és presbiterválasztó közgyűlés
19. §119
20. §120
21. §121
22. §122

Lelkipásztor-választás
23. § A lelkipásztor-választó közgyűlés helyét és idejét a 4. § 3. bek.-re figyelemmel az esperes tűzi ki s
annak vezetésére egy lelkészi és világi egyénből, lehetőleg tanácsbírákból álló küldöttséget küld ki az
egyházközségbe.
A küldöttség lelkészi tagja által végzett alkalmi igehirdetés után a küldöttség a választási közgyűlésen
megjelenvén, felolvassa a presbitériumnak a meghívás tárgyában hozott határozatát s felhívja a megjelenteket,
nyilatkozzanak: elfogadják-e a presbitérium határozatát, vagy nem. Ha a megjelent választók igennel
válaszolnak, vagy ha, legalább tíz jogosult és jelenlévő választó nem kér szavazást, a presbitérium meghívási
határozatában megnevezett jelöltet az egyházközség megválasztott lelkipásztorának jelenti ki.
Ha legalább tíz jogosult és jelenlévő választó írásban vagy szóban szavazást kíván, az egyházmegyei
küldöttség azonnal titkos szavazást rendel el, amelyben a szavazás az egyházmegye pecsétjével ellátott
szavazólapokkal „igennel” vagy „nemmel” történik. Amennyiben a többség igennel szavazott, a presbitérium
meghívási határozatában megnevezett jelöltet megválasztott lelkipásztornak kell kijelenteni.
A bizottság eljárásáról s a közgyűlés lefolyásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet jelentésével együtt az
esperesi hivatalhoz terjeszt be.
A lelkipásztor-választó közgyűlés rendjére és lefolyására az egyházközségi gondnok- és presbiterválasztó közgyűlés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

Az egyházközség elnöksége
24. § Az egyházközség elnökségét a lelkipásztor és gondnok alkotja.123 Együttesen képviselik az
egyházközséget az egyházi hatóságok és általában más hatóságok előtt. Összehívják a presbiteri gyűléseket és az
egyházközségi közgyűléseket és azokon elnökölnek. Az egyházközség fontosabb ügyeit együtt intézik, a többi
munkát, amely az egyházközség rendes ügyvitelére vonatkozik, a lelkipásztor végzi.
25. § Az egyházközség tisztviselői és alkalmazottai lehetnek:
A 19. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
A 20. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
121 A 21. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
122 A 22. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
123
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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a) a lelkipásztor és más lelkész;
b) az egyházközségi gondnok (gondnokok);
c) a presbiterek;
d) a kántor;
e) egyházfi;
f) egyéb egyházi alkalmazottak (pénztárnok, ügyész, stb).

A lelkipásztor és más lelkészek
26. § A. Az egyházközség lelki és anyagi életének vezetője a lelkipásztor.
Kötelessége:
1. Az egyházközség vezetésében és igazgatásában:
a.) Ellátja az istentiszteleteket, végzi az egyházi szertartásokat, azok pontos és az Egyház szabályainak
mindenben megfelelő teljesítéséért felelős; ilyen szolgálatot az egyházközség területén bárki más124 csak a
lelkipásztortól nyert felhatalmazás alapján teljesíthet, kivéve a püspök és esperes szolgálatát;
b.) végzi az egyházközséghez tartozó hívek lelkigondozását, az egyházközség családjait, a betegeket és
a szociálisan elesetteket rendesen látogatja, s erről naplót vezet; a házasságra lépőket erkölcsi tanításban
részesíti, vegyes házasságoknál ügyel arra, hogy a református keresztyén fél a református keresztyén Egyházhoz
hű maradjon, gyermekei vallását illetőleg a református keresztyén125 Egyházra nézve káros megegyezést ne
kössön; a visszás házasfeleket békítse,126 az Egyházba belépni akarót az Egyház hiteleivel és fegyelmi
szabályaival alaposan megismertesse,127 általában az egyházépítő és egyháztársadalmi munka minden ágát
végezze;128
c.) Az egyházközség területén levő iskolákban a vallást és éneket tanítja, a konfirmációi előkészítést
végzi, kivéve, ha ezeket a feladatokat vallásoktató lelkész, lévita, vagy 129 vallásoktató látja el;
d) az egyházközség könyv- és levéltárát gondozza, az anyakönyveket és az egyházközségi krónikát
vezeti;
e) az állami törvényekben az Egyház felé megszabott kötelezettségeket az egyházközség elnökeként
teljesíti;130
f) társadalmi tevékenységet fejt ki Krisztus evangéliuma szellemében, művelődési, gazdasági és
egészségügyi téren támogatva a rászorulókat 131;
g) általában vezeti az egyházközség lelki és anyagi ügyeit, az egyházközségi gondnokkal
együttműködve vezeti a pénztári naplót és felügyel arra, hogy az egyházközség gazdálkodása a költségvetés
kereteiben folyjon; az egyházközséget a gondnokkal együtt képviseli, a presbiteri gyűléseket és egyházközségi
közgyűléseket a gondnokkal együtt összehívja, azokon elnöki feladatokat teljesít. Sem presbiteri, sem
egyházközségi közgyűlést nélküle tartani nem lehet; ha tartós akadályoztatás, vagy érdekeltség okából a
gyűlésen részt nem vehet, helyette az esperes, vagy az általa megbízott lelkész vezeti a gyűlést;
h) az egyházközség területén lakik.
Az a) - g) alatti kötelezettségeket a helyettes lelkészekre is alkalmazni kell.
2. Az egyházmegyei tanács által rábízott üresedésben levő lelkipásztori állások összes teendőinek
ellátása.
124

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
126
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
127
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
128
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
129
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
130
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
131
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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B. Az egyházközség egyéb lelkésze; vallásoktató lelkész, intézeti lelkész, segédlelkész diakóniai
lelkész,132 ifjúsági lelkész,133 missziói lelkész és más egyházi szolgálatban vagy állami intézménynél alkalmazott
lelkész 134 és lévita azokat a kötelezettségeket tartozik ellátni, melyeket az Egyház Alkotmánya,135
szabályrendeletei és törvényei,136 állásához kötnek.137

Az egyházközségi gondnok
27. § Az egyházközség anyagi ügyeinek vitelére és felügyeletére, továbbá az Egyház Alkotmányában 138
és szabályrendeletekben megállapított egyéb feladatok teljesítésére minden egyházközség gondnokot (ahol az
szokásban van, vagy egyházközségi szabályrendelet rendeli: gondnokokat) választ.
Az egyházközségi gondnok kötelességei:
a) egyetértésben a lelkipásztorral összehívja a presbiteri gyűlést és egyházközségi közgyűlést és azokon
elnöki feladatokat teljesít;
b) az egyházi adó beszedéséről és az egyházközség egyéb követeléseinek behajtásáról gondoskodik;
c) az egyházközség vagyonát kezeli;
d) az egyházközség alkalmazottai felett a lelkipásztorral együtt felügyeletet gyakorol;
e) a lelkipásztorral együtt eljár, aláírja a presbiteri és egyházközségi határozatokat, az egyházközség
nevében kiadott szolgálati és egyéb bizonyítványokat, szavazólapokat;
f) a lelkipásztorral együtt képviseli az egyházközséget;
g) elnöktársával egyetértően utalványoz a költségvetés keretei között, feltételezve, hogy egyidejűleg
nem pénztárnok is, különben teljes felelősség mellett a lelkipásztor egyedül utalványoz;
h) a lelkipásztor segítségével elkészíti és ellenőrzés valamint jóváhagyás végett a presbitérium elé
terjeszti az év végi zárszámadást, felszerelve minden tételben okmányokkal az érvényben levő előírásoknak
megfelelően.
A gondnoki tisztség nem jár díjazásal. Tisztségének gyakorlásánál felmerült készkiadásait az
egyházközség viseli.

A presbiterek
28. § A presbiterek az egyházközség tisztviselői, akik az egyházközség lelki és anyagi ügyeinek
intézésében, az egyház-önkormányzati139 tevékenységben és az egyházi fegyelem gyakorlásában
közreműködnek.140
29. §141
30. §142
31. § A presbiter kötelességei:
a) rendszeresen részt vesz a presbitérium ülésein és tanácskozásain;

132

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
134
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
135
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
136
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
137
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
138
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
139
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
140
A 28. § a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének b) ponjával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
141
A 29. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
142
A 30. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
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b) a presbitérium bizottságaiban együttműködik és külön megbízás esetén a reá bízott feladatokat
teljesíti;
c) az egyházközség tagjait az egyházzal szemben való kötelességeik teljesítésére buzdítja és
figyelmezteti az isteni törvények betartására;
d) támogatja a lelkipásztort egyházi tevékenységében;
e) az egyházközség reábízott tagjait évenként legalább egyszer meglátogatja, segítségül jön a
lelkipásztornak egyházépítő munkájában;
f) őrködik a vegyes házasságok felett és megkísérli, hogy a vegyes házasságra lépő egyháztag
születendő gyermekei vallását illetően az Egyházra nézve káros megegyezés kötésétől visszatartassék, s
tapasztalatait a lelkipásztorral közli;
g) az egyházközség többi tagjai előtt úgy magán, mint családi életével, valamint az Egyház 143 iránti
odaadásával, az istentiszteletek szorgalmas látogatásával és az Úrvacsorával való éléssel jó példával jár elöl.
32. § Az ellen a presbiter ellen, aki a közönséges istentiszteletről állandóan elmarad, az Úrvacsorával
való éléstől vonakodik, a neki kiosztott lelkigondozási munka teljesítését igazolatlanul megtagadja, vagy
házassága kötésénél, gyermekei vallásos nevelésének ügyében egyházunk rovására jár el, fegyelmi eljárást kell
indítani.
Azt a presbitert, aki választójogosultságát elvesztette, továbbá, aki a presbitériumnak három egymás
után következő gyűlésén nem jelent meg és elmaradását a presbitérium határozatának kézbesítésétől számított 15
nap alatt sem igazolja, a presbiteri tisztségről lemondottnak kell tekinteni.
A presbitérium azon határozata ellen, amely a presbitert lemondottnak nyilvánítja, az egyházmegyei
bírósághoz az érdekelt panasszal élhet.

A kántor
33. § Kántornak az az egyháztag választható, akinek az Egyház által elismert oklevele van.
A kántor köteles feddhetetlen életet folytatni. Hivatalos tevékenységében a lelkipásztor tanácsa szerint
eljárni, munkáját szeretettel és odaadással végezni, az istentiszteleteken és temetéseken megfelelő öltözetben
mindvégig jelen lenni. Köteles vezényelni az egyházi énekkart, szükség esetén tanítani és gyakorolni az egyházi
énekeket, közistentiszteleteken és temetésnél csak a zsinat által elfogadott énekeskönyvet használhatja, köteles
továbbá a gyülekezeti építő munkában,144 valamint szükség szerint az egyház-igazgatási feladatok végzésében,
hivatali állásához képest segédkezni.
A kántor fizetését a közszolgálati alkalmazottakra nézve érvényes irányelvek szerint a presbitérium
állapítja meg.

Az egyházfi
34. § Az egyházfit a presbitérium választja.
Az egyházfi az istentiszteleteken és gyűléseken a rend fenntartására ügyel fel és segédkezik az
egyházigazgatásnál. Kötelességét és szolgálati viszonyát a presbitérium állapítja meg.
35. § Az egyházközség a szükséghez képest az egyházigazgatásban más tisztviselőket és
alkalmazottakat is alkalmazhat. Ezeket a presbitérium választja illetve fogadja fel. Ugyancsak a presbitérium
határozza meg működési körüket.

143
144

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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II. RÉSZ

Az egyházmegye
36. § Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történt egyesülése alkotja
az egyházmegyét.
Az egyházmegyék területének megváltoztatása, mostani egyházmegyék megszűntetése, egyesítése,
vagy új egyházmegyék alakítása az érdekelt egyházközségek, vagy egyházmegyék kérelmére történhetik. A
kérelem felett az egyházmegyék meghallgatása után145 a Zsinat dönt.
37. § Az egyházmegye szervei:
a) egyházmegyei közgyűlés;
b) egyházmegyei tanács;
c) egyházmegyei elnökség.

Az egyházmegyei közgyűlés
38. § Az egyházmegyei közgyűlést alkotják:
a) az esperes és az egyházmegyei gondnok;
b) az egyházmegyei lelkészi és világi főjegyző;
c) az egyházmegyei tanácsbírák;
d) az egyházmegyei jegyzők;
e) az egyházmegyei ügyész (ügyészek);
f) az egyházmegyei pénztárnok;
g) az egyházmegyei számvevő (számvevők);
h) az egyházmegye területén működő valamennyi lelkipásztor, vallásoktató lelkész, missziói lelkész,
intézeti lelkész, helyettes lelkész, beosztott lelkész, diakóniai lelkész és ifjúsági lelkész;146
i) minden anyaegyházközség presbitériuma által választott egy világi képviselő.
A segédlelkészek, léviták és a leányegyházközségek képviselői az ülésen – szavazati jog nélkül – jelen
lehetnek és az elnökség engedélyével felszólalhatnak.
39. § Az egyházmegyei közgyűlést az esperes és egyházmegyei gondnok, mint elnökség közösen
hívja147 össze.
Minden évben legalább egy közgyűlést kell tartani; szükség esetén rendkívüli közgyűlést lehet
összehívni. Rendes közgyűlést legalább 20 nappal, a rendkívüli közgyűlést legkevesebb 10 nappal előbb kell
összehívni. A meghívóban a közgyűlés legfontosabb tárgyait közölni kell. A közgyűlés határozatképes, ha a
rendes tagoknak legalább egynegyed része jelen van.
Az egyházmegyei közgyűlés nyilvános. Az elnökség, vagy 10 jelenlevő közgyűlési tag kívánságára zárt
gyűlést kell tartani.
Az egyházmegyei közgyűlés tanácskozási szabályzatát és ügyrendjét maga állapítja meg, azonban ez,
vagy a rajta tett változtatás mindig csak a változtatást követő közgyűlésen alkalmazható.
40. § Az egyházmegyei közgyűlés hatáskörébe tartozik minden ügy, mely az egyházmegye igazgatására
vonatkozik, ha nincs az egyházmegyei bíróság hatáskörébe utalva.
145

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
147
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Különösen:
a) tárgyalja a Zsinat és Zsinati Tanács által hozzáintézett felhívásokat;
b) egyházmegyei szabályrendeleteket alkot, jóváhagyja az egyházközségi szabályrendeleteket;
c)148
d)149
e) megállapítja az egyházmegyei tisztségek megüresedését s azok betöltése iránt a szavazást elrendeli;
f)150
g) a lelkészek és az állandó világi tagok sorából 6 151 éves megbízási időszakra megalakítja az
egyházmegyei tanácsot;
h) tárgyalja az egyházlátogatásról beterjesztett jelentést, előmozdítja az egyházmegyéhez tartozó
egyház-községek lelki és anyagi, valláserkölcsi életét, s gondoskodik az üresedésben levő lelkipásztori állások
teendőinek ellátásáról;
i) megválasztja az egyházmegyei egyházépítő bizottság tagjait, melynek hivatalból tagjai mint elnökök
az esperes és egyházmegyei gondnok, továbbá az egyházépítő előadó és az egyházmegyei közgyűlés által
választott legfeljebb 6 olyan lelkész és ugyanannyi világi tag, akik a gyülekezeti életben kifejtett gyakorlati
tevékenységük alapján alkalmasak arra, hogy Egyházunk egyházépítő céljait eredményesen szolgálják;
j) vallásoktatási szakbizottságot választ az egyházmegyei elnökség vezetésével, melynek hivatalból
tagja a vallásoktatási felügyelő, azon kívül három lelkészi és három világi tag, akiknek eddigi működése
beigazolta a vallásoktatási munka fejlesztésére való hivatottságukat;
k) beosztja a szórványokat,152 és gondozásukat ellenőrzi;
l) intézi az egyházmegye anyagi ügyeit, elkészíti az évi költségvetést, gondoskodik a kiadások
fedezéséről;
m) jóváhagyja az egyházközségi és egyházmegyei számadásokat;
n) az egyházközségek jogviszonyának szabályozása tárgyában hozott egyházközségi határozatokat
tárgyalja és végleges jóváhagyás végett a Zsinati Tanács elé terjeszti;
o)153 megválasztja az egyházmegyei tanácsbírákat, az ügyész(eke)t, pénztárnokot, vallásoktatási
felügyelőt, egyházépítő, sajtóelőadót, diakóniai elõadót, missziói elõadót, ifjúsági előadót;
p) tárgyalja az esperes intézkedése, valamint a presbitérium és az egyházközségi közgyűlések határozat
elleni fellebbezéseket, intézkedik a presbitérium feloszlatása és új választás elrendelése tárgyában;
r) tárgyalja a bizottsági jelentéseket, indítványokat, kérvényeket, fellebbezéseket;
s) felülvizsgálja az egyházközségek presbiteri és közgyűlési határozatait, saját jegyzőkönyveit, valamint
az egyházmegyei tanács jegyzőkönyveit felülvizsgálás céljából a Zsinati Tanács elé terjeszti;
t) egyházi154 hozzájárulással, titkos szavazással választ lelkipásztort azon egyházközségek részére,
amelyek egyház-önkormányzati155 hatáskörükben kétszeri megkísérlés után sem választottak;
u) jelölteket állít a püspöki, főgondnoki, püspökhelyettesi és főgondnok-helyettesi tisztségre;156

148

A 40. § c) pontját a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007.
július 1.
149
A 40. § d) pontját a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007.
július 1.
150
A 40. § f) pontját a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007.
július 1.
151
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
152
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
153
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
154
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
155
„Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
156
A 40. § u) pontja a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének a) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
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v) az egyházmegyei közgyűlés szavazatszámláló bizottsága az egyetemes egyházi tisztségviselők
megválasztásának folyamatában, az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek választói névjegyzékeinek
összesítése alapján, az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 2. § 5. bek. alapján megállapítja az egyházmegyéhez
tartozó önálló egyháztagok számát. 157

Az egyházmegyei tanács
41. § Az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegyei igazgatás feladatai egy részének ellátása céljából
egyházmegyei tanácsot alakít.
Az egyházmegyei tanács tagjai: az esperes és egyházmegyei gondnok, mint elnökök, a lelkészi
egyházmegyei főjegyző, aki az esperes állandó helyettese, és a világi egyházmegyei főjegyző, aki az
egyházmegyei gondnok állandó helyettese, valamint az egyházmegyei közgyűlés által saját állandó tagjai közül a
Zsinat által meghatározott számban választott tagok.
„Az összeférhetetlenség”158
Amennyiben az Egyházmegyei Tanács újonnan megválasztott tagjai “közeli személyek, vagy
egymáshoz közeli személyek”, úgy az Egyházmegyei Tanács tagja csak egyikük lehet a rokoni, családi, vgay
háztartási kötelékben lévők közül.
A további tagságról egymás közt történő megbeszéléssel, vagy sorshúzással döntenek.
Az Egyházmegyei Tanács hatáskörébe tartoznak az egyházközségek szervezeti, vagyoni,
közteherviselési ügyei. Tárgyalja és javaslattal ellátva az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti a szakbizottságok
jelentéseit. Gondoskodik az üresedésben lévő lelkészi állások teendőinek ellátásáról. Az Egyházmegyei Tanács
ezen intézkedése ellen birtokon kívül az egyházmegyei közgyűléshez lehet fellebbezni. Az önálló lelkészi
állások betöltése tárgyában a Zsinati Tanács felhívására javaslatot tesz, s előkészíti az egyházmegyei közgyűlés
anyagát.
Az Egyházmegyei Tanács évenként legalább két ülést tart és tevékenyégéről jelentést tesz az
egyházmegyei közgyűlésnek.
42. § Az egyházmegyei közgyűlés, valamint az Egyházmegyei Tanács első fokon hozott határozatai
ellen az esperesi hivatal útján fellebbezés nyújtható be a Zsinati Tanácshoz, éspedig a határozat meghozatalától
számított, vagy – ha a határozat írásban kézbesítendő, a kézbesítéstől számított – 15 napon belül.159

Az egyházmegyei elnökség
43. § Az egyházmegyei elnökséget az esperes és az egyházmegyei gondnok alkotják. Az elnökség
tagjainak helyettesítéséről – akadályoztatásuk esetén – az 51. § illetve az 56. § 3. pontja rendelkezik.
A közvetlenül választható egyetemes egyházi tisztségviselők jelölését a megszabott határidő
betartásával eljuttatja az Egyetemes Egyház Választási Bizottságához, az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 2. §
3. bek. megfelelően.160
44. § Az egyházmegye tisztviselői: az esperes és az egyházmegyei gondnok, az egyházmegyei lelkészi
és világi főjegyző, az egyházmegyei tanácsbírák, az egyházmegyei jegyzők, az egyházmegyei ügyész
(ügyészek), az egyházmegyei pénztárnok, az egyházmegyei számvevő (számvevők), a levéltárnok, a
vallásoktatási előadó, az egyházépítő munka előadója, a sajtóelőadó, a diakóniai, a missziói, az ifjúsági előadó 161
és az egyházmegye szervezet szabályrendeletében meghatározott más tisztviselők.

157

A 40. § v) pontja a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének d) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
158
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
159
„Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
160
A 43. § (2) bekezdése a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének b) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
161
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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45. §162
46. §163
47. § 164
48. §165
49. § Az az egyházmegyei tisztviselő, aki az egyházmegyei közgyűlésről, vagy az egyházmegyei
bíróság üléséről egymás után 3 ízben igazolatlanul elmarad és elmaradását az elnökség felhívásának
kézbesítésétől számított 15 napon belül166 sem igazolja, tisztségéről lemondottnak tekintetik s helyének betöltése
iránt az egyházmegyei közgyűlés intézkedik.167

Az esperes
50. §168
51. § Az esperest akadályoztatása esetén, valamint az esperesi tisztség üresedése alatt az egyházmegyei
lelkészi főjegyző, illetve a hivatali korra nézve idősebb egyházmegyei lelkészi tanácsbíró helyettesíti.
52. § Az esperes hatásköre:
a) Az egyházmegyei gondnokkal együttesen összehívja az egyházmegyei közgyűlést és tanácsot, azok
tanácskozásait elnöktársával együtt vezeti.
b) Az egyházmegyei gondnokkal együttesen intézkedéseket foganatosít az egyházi bíráskodás terén és
különösen az egyházmegyei bíróság elé tartozó ügyek előkészítésére.
c)169
d) Az egyházmegyei gondnokkal együtt őrködik az egyházmegye és az egyházközségek ügyei felett.
e) Jóváhagyja az egyházközségek költségvetését és vagyonleltárát.
f) Az egyházközségek választói névjegyzéke ellen beadott fellebbezéseket elnöktársával együtt
véglegesen elbírálja, a névjegyzéket hitelesíti és aláírja.
g) A lelkészek meghívás útján való választása, helyettesítése, segédlelkészek, diakóniai lelkészek,
ifjúsági lelkészek,170 missziós lelkészek171 és léviták elhelyezése kérdésében eljár az érvényben levő törvényes
szabályok szerint. A lelkészi hivatalok átadásáról szóló jegyzőkönyv egy példányát a Zsinati Elnökséghez
felterjeszti.
h)172
i) Az egyházmegye területén az egyházépítő és egyháztársadalmi munkát az egyházmegye illetékes
bizottságának közreműködésével irányítja és végzi az általa szükségesnek tartott szolgálatot az egyházmegye
területén.
j) Elnöktársával együtt az egyházmegyei bíróság akár első, akár másodfokú fegyelmi hatásköre alá
tartozó személyekkel szemben az intést, mint rendbüntetést alkalmazza.
k) Az egyházmegye területén szolgáló lelkészeket értekezletekre, tanfolyamokra és csendes napokra
hívja össze, hogy azok a hivatásuk eredményes folytatásához szükséges elméleti, és gyakorlati továbbképzést
162

A 45. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
A 46. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
164
A 47. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
165
A 48. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
166
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
167
A 49. § a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének d) ponjával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
168
Az 50. §-t a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. július 1.
169
Az 52. § c) pontját a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007.
július 1.
170
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
171
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
172
Az 52. § h) pontját a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007.
július 1.
163
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megkapják, a Zsinati Tanácsnak e tárgyban kiadott irányelveit pontosan végrehajtja. Ebben a munkájában más
lelkipásztor segítségét igénybe veheti.
l) Az egyházmegye életéről a közgyűlésnek jelentést tesz.
m) Általában eljár és intézkedik az Egyház Alkotmánya,173 szabályrendeletei és törvényei174 által
hatáskörébe utalt ügyekben.
53. § Az esperes az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek egyházi tisztviselőinek felügyelője, az
egyházmegye és Zsinat (Zsinati Tanács) határozatainak végrehajtója. Gondoskodik arról, hogy minden
egyházközségben az Egyház hitlevei megtartassanak, vallásos szertartások szabályszerűen végeztessenek, a
tisztviselők kötelességeiket buzgósággal és hűséggel teljesítsék. Felügyel az egyházmegye pénztárára és
levéltárára és az érvényben levő szabályok szerint gondoskodik a lelkipásztorok helyettesítéséről.
Az esperes határozatai és intézkedései ellen a határozathozataltól, illetőleg – ha a határozat írásban
közlendő – a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezés adható be az egyházmegyei közgyűléshez. Ennek a
fellebbezésnek, mely az esperesi hivatal útján nyújtható be, halasztó hatálya nincs.
54. § Az esperes minden egyházközséget köteles lehetőleg az egyházmegyei gondnokkal vagy világi
tanácsbíróval, szükség esetén még egy lelkésszel évente meglátogatni. Ha a látogatást maga nem végezheti, úgy
azt az egyik lelkészi tanácsbíróra, vagy más lelkipásztorra bízhatja, szükség esetén több egyházlátogató
küldöttséget is alakíthat.
Az egyházlátogatók megjelenéséről az egyházközséget az esperes, vagy a látogató küldöttség vezetője a
kitűzött határnap előtt legalább egy héttel értesíti. A határnapra a presbitériumot össze kell hívni.
55. § Az esperesi látogatásról az esperes vagy az őt helyettesítő egyházlátogató 175 jegyzőkönyvet készít,
amelyben az egyházközség valláserkölcsi és anyagi életének minden mozzanatát fel kell tüntetni.
A látogatás alkalmával teljesített egyházvizsgálat tárgyai különösen:
a) az egyházközség beléletében: az istentiszteletek rendje; azok vasárnapi megtartása, a Biblia,
Heidelbergi Káté és II. Helvét Hitvallás magyarázata, a konfirmáció végzése, a házasuló felek oktatása, az
Úrvacsorával élők száma, az egyházfegyelem, adakozások, egyházépítő és társadalmi munkák, az egyházközség
e célra alakított bizottságának tevékenysége, viszálykodó házastársak, szektáriusok, egyházi szertartást mellőzők
száma, netalán előfordult vallásfelekezeti sérelem, mely ellenkezik az egyházak toleranciájával;
b) az egyházközség küléletében, szervezetében, vagyonában: a presbitérium, az egyházközségi
közgyűlés szervezete, azok jegyzőkönyveinek, valamint a zsinati, egyházmegyei jegyzőkönyvek, esperesi
körlevelek, az egyháztagokról vezetett nyilvántartás, a lelkipásztor családlátogatási naplója, egyéb hivatalos
iratok, a parókiális176 könyvtár, levéltár, vagyonleltár, egyházközségi pénztár állása, számadás vezetése,
megvizsgálása, az épületek karbantartása, az egyházközségi alkalmazottak fizetése, közterhek teljesítése,
általában az egyházközségi közigazgatás egész menete;
c) az egyházi tisztviselőknek egymás irányában való magatartása, s kötelességeik teljesítésénél
tanúsított eljárása;
d) a statisztikai adatok számbavétele.
Az esperes az egyházlátogatás alkalmával készített jegyzőkönyvek alapján szerkesztett jelentését
évenként az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti.

Egyházmegyei gondnok
56. § Az egyházmegyei gondnokot akadályoztatása esetén az egyházmegyei világi főjegyző illetve a
hivatali korra nézve idősebb egyházmegyei világi tanácsbíró helyettesíti.

173

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
175
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
176
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
174
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A gondnoki tisztség nem jár díjazással. Tisztségének gyakorlásával felmerült készkiadásait az
egyházmegye viseli.177
57. § Az egyházmegyei gondnok hatásköre:
a) Az esperessel együtt összehívja az egyházmegyei közgyűlést és tanácsot, s ezek tanácskozásait
elnöktársával vezeti.
b) Az esperessel együtt tevékenykedik az egyházi törvénykezés területén, különösen az egyházmegyei
bíróság elé tartozó ügyek előkészítésével.
c) Az egyházlátogatásban részt vesz.
d) Az esperessel együtt felügyel az egyházközségek és az egyházmegye ügyeire.
e) Az esperessel együtt véglegesen határoz a választói névjegyzék tekintetében beadott fellebbezések
felett.
f) Az esperessel együtt alkalmazza az intést, mint rendbüntetést az egyházmegyei bíróság első, vagy
másodfokú fegyelmi hatósága alá tartozó személyekkel szemben.
g) Általában ténykedik mindazon ügyekben, melyek az Egyház Alkotmánya, szabályrendeletei és
törvényei178 értelmében hatáskörébe tartoznak.

Az egyházmegyei tanácsbírák
58. § Az egyházmegyei tanácsbírák számát a Zsinat állapítja meg.
Az egyházmegyei tanácsbírák kötelesek az egyházmegyei közgyűlésen, bírósági üléseken megjelenni, a
tanácskozásban, határozat- és ítélethozatalban részt venni, a küldetéseket, megbízatásokat teljesíteni, esetleges
akadályoztatásukat az elnökségnél idejében bejelenteni.

Az egyházmegyei jegyzők
59. § Minden egyházmegye választ egy lelkészi és egy világi egyhámegyei főjegyzőt, valamint egy
lelkészi és egy világi egyházmegyei jegyzőt.
Az egyházmegyei jegyzők feladatai:
a) a tárgyalt iratok felolvasása, előadása s javaslattal ellátása, a szólni kívánók feljegyzése, a szavazatok
összeszámolása;179
b) az egyházmegyei közgyűlés,180 -tanács és -bíróság határozatainak, végzéseinek
szerkesztése és az eredeti jegyzőkönyv szerkesztése és névaláírással való ellátása.

feljegyzése és

c) ügyiratok megőrzése és az egyházmegyei irattárba beszolgáltatása.
d) a hozott és hitelesített határozatok, végzések és ítéletek és azok kivonatainak kiadása.

Az egyházmegyei ügyész
60. § Az egyházmegyei ügyészt (ügyészeket) egyházi tisztségre választható és lehetőleg jogi
képesítéssel bíró egyháztagok sorából kell választani. A szükségeshez képest egynél több ügyész is választható,
ily esetben feladataik megosztása tekintetében az egyházmegyei elnökség határoz.
177

Az 56. § a 3/2007-es számú törvény 42. §-a (2) bekezdésének f) ponjával módosított szöveg. Hatályos: 2007. július 1.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
179
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
180
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
178
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Az egyházmegyei ügyész feladatai:
a) részt vesz az egyházmegyei közgyűlés és egyházmegyei bíróság tárgyalásain és indítványt tehet.
b) az egyházmegyei elnökség megbízása alapján az egyházmegyét a bíróságok és közigazgatási
hatóságok előtt képviseli.
c) az egyházmegye hatáskörébe tartozó jogügyekben véleményt ad.
d) a hivatalból indult fegyelmi ügyekben az egyházmegyét mint vádhatóság képviseli.
e) mind az egyházmegyei közgyűlés és -tanács, mind az egyházmegyei bíróság határozatai ellen
fellebbezhet.
f) általában végzi mindazt a munkát, melyet az Egyház Alkotmánya, szabályrendeletei és törvényei 181
hatáskörébe utalnak.182

Az egyházmegyei pénztárnok és számvevő(k)
61. § Az egyházmegyei pénztárnokot és számvevő(ke)t az egyházmegyei közgyűlés akár a lelkészek,
akár a világiak közül választhatja.
A pénztárnok kezeli az egyházmegye pénzét, a számvevő pedig ellenőrzi az egyházmegye és az
egyházközségek háztartását. Feladataikat közelebbről az egyházmegye szervezeti szabályrendelete állapítja meg.

Az egyházmegyei levéltárnok
62. § Levéltárnokká az egyházmegye területén lakó és megfelelő műveltséggel rendelkező egyháztag
választható; kezeli az egyházmegye levéltárát, átveszi évenként az egyházmegye 10 évnél régebbi iratait és az
iratokról nyilvántartást183 vezet. Kívánatra az esperes engedélyével az iratokról másolatokat állít ki. Eredeti
iratokat a levéltárból ki nem adhat.

Az egyházmegyei vallásoktatási előadó
63. § Az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegye valamelyik lelkészét vallásoktatási előadóvá
választja, aki az esperes irányításával az egyházmegye területén folyó vallás oktatásról az egyházmegyei
közgyűlésnek jelentést tesz.

Egyházmegyei egyházépítő előadó
64. § Az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegye lelkészei közül egyházmegyei egyházépítő előadót
választ, aki az egyházmegyei egyházépítő bizottság és esperes határozata és irányítása szerint az egyházmegye
területén vezeti az egyházépítő munkát. Munkájáról az egyházépítő bizottság útján évenként az egyházmegyei
közgyűlésnek jelentést ad.

181

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
183
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
182
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Az egyházmegyei sajtóelőadó
65. § Sajtóelőadóvá választható erre a célra alkalmas lelkészi vagy világi egyháztag, aki a református
keresztyén sajtótermékeknek az egyházközségekben való terjesztéséről gondoskodik és az egyházmegye életéről
az egyházi sajtót híranyaggal látja el.

III. RÉSZ

Az Egyetemes Egyház
66. § Az egyházmegyék együttesen alkotják az Egyetemes Egyházat.
67. § Az Egyetemes Egyház szervei:
a) a Zsinat;
b) a Zsinati Tanács;
c) a Zsinati Elnökség;
d) zsinati bizottságok184
e) Egyetemes Egyházi Bíróság185

A Zsinat
68. § A Zsinat az Egyház legfőbb törvényhozó és intézkedő testülete.
69. § A Zsinatot az egyházközségek presbitériumai által egyházmegyénként választott harminchat 186
zsinati képviselő alkotja. A képviselők fele részét az Egyházban hivatalt viselő lelkészek és lelkészi képzettségű
tanárok, fele részét pedig a presbiterré választható világiak alkotják. Minden egyházmegye viseli az általa
küldött képviselők utazási és ellátási költségeit.
70. §187 A Zsinatot hatéves időszakra választják. A Zsinatot a Zsinati Tanács határozata alapján a
Zsinati Elnökség hívja össze. A Zsinat üléseit két éves időközökben tartja. A Zsinatot össze kell hívni akkor is,
ha ezt legalább kilenc zsinati képviselő megokolt írásbeli beadványban kéri.
A Zsinat munkáját a Zsinati Tanács készíti elő, ugyanaz határozza meg üléseinek helyét és idejét.
A Zsinat tanácskozási szabályzatát és ügyrendjét maga állapítja meg.
71. § A Zsinat alakuló ülését a jelenlevő legidősebb lelkészi és világi képviselő nyitja meg,188 a
jelenlevő legfiatalabb tag lelkészi ill. világi korjegyző.
A korelnök és korjegyzőkből igazolóbizottság alakul, mely megvizsgálja minden zsinati képviselő
megbízó levelét abból a szempontból, hogy az illető képviselőt az illetékes egyházmegye közgyűlése elismerte-e
igazolt képviselőnek.
Ha az egyházmegyék által igazolt képviselők kétharmada jelen van, a Zsinat határozatképes.
A Zsinat titkos szavazással választja az Elnökséget és a Zsinati Tanács tagjait, továbbá választja
jegyzőit és a háznagyot.
184

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
186
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
187
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
188
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
185
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72. §189 A határozatképesség megállapítása után a Zsinat titkos szavazással jelöli, ugyanígy választja az
Elnökség és a Zsinati Tanács tagjait. Választ továbbá két-két jegyzőt a lelkészi és világi tagok közül, végül
háznagyot.
a) Választja a Zsinat elnökeit: püspök és főgondnok.
b) Választja a Zsinat elnökeit: mivel létrehoztak (V. Zsinat 7. ülésének határozata) két további szlovák
ajkú egyházmegyét, ők javasolják a saját kebelükből az alelnököt, püspökhelyettest és főgondnok-helyettesét.
Hasonlóképpen a magyar ajkú egyházmegyék képviselői javasolják saját körükből a püspökhelyettest és
főgondnok-helyettest.
A Zsinat a javaslatot jóváhagyja.
73. § A Zsinat lelkészi elnökévé, első és második lelkészi alelnökévé csak lelkipásztori hivatalt betöltő
zsinati tag választható meg, aki ebbeli minőségét megbízatásának tartama alatt megőrizni köteles.
Külső-belső elhívásuk az esperes választásának elvei szerint történjék.
A Zsinat világi elnöke és alelnökei erre a szolgálatukra is „jó bizonyságuk” alapján választassanak
(ApCsel 6,3).
74. § A Zsinat hatáskörébe tartozik az egyházi törvényhozás és legfőbb intézkedés, különösen:
a) együttléte esetén az Egyetemes Egyházat képviseli;
b) az Egyházat érintő kérdésekben egyedül a Zsinat jogosult állást foglalni és azokról dönteni;
c) megvizsgálja és megállapítja az Egyház tanait; az Egyház Hitvallását azonban nem változtathatja
meg;
d) meghatározza az ünnepeket, összhangban az ünnepekre vonatkozó törvényekkel;
e) megállapítja az istentisztelet alakját és rendjét;
f) intézkedik az Énekeskönyv és Ágenda tárgyában, felügyeletet gyakorol a hivatalos Biblia-fordítás
ügyében;
g) megállapítja és módosítja az Egyház Alkotmányát, kormányzását, egyedül hivatott az egyházi
törvényeket értelmezni;
h) őrködik az Egyház jogai és önkormányzata, más felekezetekhez való jogviszonya felett.
i) szabályozza az egyházi tisztviselők hatáskörét, eljárását, magaviseletét, megállapítja a rájuk
vonatkozó szabályokat;
j) szabályozza a lelkészek szakképzettségének és nevelésének elveit;
k) meghatározza az egyházépítő munka általános szervezetét és irányítását;
l) szabályozza a házasság ügyét egyházi és valláserkölcsi vonatkozásban;
m) rendezi az egyházi tisztviselőket, valamint a gyülekezeti munkásokat képző és nevelő intézetek
ügyeit;
n) meghatározza az egyházfegyelmet és szabályozza az egyházi törvénykezést;
o) irányelveket ad ki az egyházi közteherviselés megállapítására vonatkozóan;
p) felülvizsgálja az Egyház Alkotmánya 190 végrehajtása tárgyában a Zsinati Tanács által kiadott
szabály-rendeleteket és törvényeket;191
r) tárgyalja a Zsinati Tanács jelentését;
s) tárgyalja a püspöknek az Egyetemes Egyház életéről szóló jelentését;
t) megválasztja az Egyetemes Egyház Választási Bizottságát, az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 2. §
4. bek. értelmében;192
189

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
191
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
190
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u) kihirdeti az Egyetemes Egyház tisztségviselői megválasztásának eredményét, és kitűzi beiktatásuk
időpontját, helyét, az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 6. § 1. bek. értelmében. 193

A Zsinati Tanács
75. §194 1. A Zsinati Tanácsot alkotják:
a) a Zsinati Elnökség, valamint
b) a Zsinat által saját kebeléből választott hat lelkészi és hat világi tag, éspedig minden egyházmegye
két taggal képviselt (1+1). A Zsinati elnökség tagjainak számából kiindulva 6 személy (3+3). A Zsinat 12 tagot
választ (6+6), összesen 18 tagot.
c) A Tanács tagjainak választásakor ugyanazon számban póttagokat is választ a Zsinat.
d) A Zsinati Iroda vezetője (zsinati főtanácsos195) hivatalból tagja a Zsinati Tanácsnak tanácskozói
joggal.
2. Elnökei a püspök és főgondnok,
a) akadályoztatásuk esetén ezek állandó helyettesei
b) a rendes valamint póttagok akadályoztatása esetén az Elnökségnek jogában állarra az egy ülésre más
rendes zsinati tagot behívni.
3. A Zsinati Tanács maga állapítja meg szervezeti szabályzatát és tanácskozási ügyrendjét. A változás
mindig csak a következő ülésre érvényes.
76. § A Zsinati Tanács félévenként tartja üléseit, szükség esetén az Elnökség rendkívüli ülést hívhat
össze. Az ülést egy hónapon belül össze kell hívni, ha azt tagjainak ¼-e írásban kérelmezi.196
77. §197 A Zsinati Tanács az Egyház kormányzó testülete. Zsinat együtt nem léte esetén képviseli az
Egyházat és határoz minden olyan ügyben, mely az Egyházat mint egészet érinti, vagy amelyet az
egyházmegyék az Alkotmány és szabályrendeletek értelmében eléje terjesztenek. Hatáskörébe tartozik
különösen:
a) a Zsinat rendelkezéseit végrehajtja;
b) őrködik a református keresztyén tan tisztasága felett, hogy az az egyházközségekben, templomi
szószékeken, vallásoktatásban és egyházépítő munkában Egyházunk hitelvei szerint és szellemében hirdettessék
és taníttassék;
c) a Zsinatnak törvényes időben, vagy szükség esetén rendkívüli ülésre összehívása iránt az Elnökség
útján intézkedik. Gondoskodik arról, hogy a zsinati előkészítő munkálatok, javaslatok, tervek az
egyházmegyéknek és zsinati képviselőknek kellő időben megküldessenek.
d) kiadja az Egyház Alkotmánya198 végrehajtásához szükséges szabályrendeleteket és törvényeket,199
általában gondoskodik az egyházigazgatás és az egyházépítő élet által igényelt szabályrendeletek és
törvények201 alkotásáról és életbeléptetéséről, s ezen intézkedéseiről a Zsinatnak jelentést tesz;
200

e) az Egyháznak az állami jogrendben202 biztosított jogai felett őrködik;
192

A 74. § t) pontja a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének c) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
193
A 74. § u) pontja a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének e) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
194
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
195
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
196
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
197
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
198
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
199
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
200
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
201
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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f) határoz az egyházmegyéket érintő mindazon esetekben, melyeket hozzá az egyházmegyék
együttesen, vagy külön-külön felterjesztettek, dönt az egyházmegyék határozata ellen beadott fellebbezések
felett és az esperesi egyházmegyei lelkészi főjegyzői valamint az önálló lelkészi állások betöltéséhez szükséges
előzetes egyházhatósági hozzájárulás megadása tárgyában;
g) szervezi és vezeti az Egyház egész területén az egyházépítő munkát, evégre országos egyházépítő
bizottságot alakít, megállapítja az egységes szervezetet, meghatározza az egyházmegyei egyházépítő bizottságok
munkakörét és ügyrendjét és azokkal egyetértésben az egyházépítő munka egységes tervét évenként
megszervezi;
h) az iskolai vallásoktatást minden fokon irányítja, gondoskodik a szükséges vallástani kézikönyvek,
énekeskönyvek, Biblia, valamint egyéb szükséges nyomtatványok kiadásáról;
i) gondoskodik a lelkészek, kántorok, egyházépítő munkások képzéséről, neveléséről, s azok munkába
állításáról, a parókiális203 könyvtár fenntartásáról, fejlesztéséről, a lelkészek , presbiterek s egyéb tisztviselők
továbbképzéséről s idevonatkozólag az egyházmegyék és az Egyetemes Egyház részére részletes elméleti és
gyakorlati munkatervet készít.
j) gondoskodik az Egyház szociális és gazdasági feladatait munkáló intézmények létesítéséről és
fenntartásáról, segélyalapot létesít a szegény gyülekezetek, valamint egyházi alkalmazottak hátramaradottainak
támogatására s ennek működésére szabályrendeletet készít;204
k) a lelkészek nyugdíjazása, rendkívüli áthelyezése és szabadságolása ügyében szabályrendeletet készít;
l) az Egyház központi igazgatásáról és annak költségeitől költségvetésben gondoskodik;
m) egyházi tisztviselők és alkalmazottak fizetés kérdésében szükséghez képest intézkedik;
n) az Egyház, egyházmegyék és egyházközségek szeretet- és nevelőintézeteinek munkáját, anyagi
ügyeit ellenőrzi.
o) megválasztja az Egyetemes Egyházi rendes bíróság tagjait, továbbá az Egyetemes Egyház jegyzőit és
ügyészét.
p) felülvizsgálja az egyházmegyei közgyűlések és tanácsok határozatait.
r)205 az 206Egyház ügyeinek állandó és rendszeres vitelére az Egyház Zsinati Irodát 207 szervez, melynek
élére a Zsinati Tanács igazgatót nevez ki. A Zsinati Tanács a Zsinati Iroda hatékony működésének elősegítésére
tanácsosokat: zsinati főtanácsost és zsinati tanácsos(oka)t nevez ki.
r+) A Zsinati Iroda saját szervezetét, szervezeti szabályzattal megállapítja, az elnökség útján
gondoskodik a többi tisztviselő, alkalmazott felfogadásáról, előléptetéséről, munkakörének ellenőrzéséről,
felelősségre vonásáról, állásukból való felmentéséről, nyugdíjazásáról.208
s) az I. és II. lelkészképesítő, valamint lévita, kántor és más képesítési vizsga megtartására 209 bizottságot
választ.
t) munkájáról a Zsinatnak jelentést ad;
u) az esperes és az egyházmegyei gondnok nem lehet egyben a Zsinati Tanács tagja;
v) a Zsinati Tanács tagja nem lehet egyben a zsinati bizottság210 elnöke;
z) amennyiben a Zsinati Tanács újonnan megválasztott tagjai „közeli személyek”, vagy „egymáshoz
közeli személyek”, úgy a Zsinati Tanács csak egyikük lehet a rokoni, családi vagy háztartási kötelékben lévők
közül.
A további tagságról egymás közt történő megbeszéléssel vagy sorshúzással döntenek.

202

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
204
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
205
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
206
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
207
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
208
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
209
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
210
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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A Zsinati Elnökség
78. § A Zsinati Elnökség képviseli az Egyetemes Egyházat az állammal és más egyházakkal szemben,
és annak tagjai: a Zsinat lelkészi elnöke, mint püspök, a Zsinat világi elnöke, mint főgondnok, a Zsinat lelkészi
első és második alelnöke, mint a püspök állandó helyettesei, a Zsinat világi első és második alelnöke, mint a
főgondnok állandó helyettesei. Üléseit rendszerint negyedévenként tartja, a szükséghez képest többször is
összehívható.
A Zsinati Elnökség:
a) képviseli az Egyetemes Egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak
végrehajtásáról;
b) az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel;
c) elvi jelentőségű ügyekben az államhatóságok előtt az Egyetemes Egyház képviseletében nyilatkozik;
d) a Zsinati Tanács üléseit előkészíti;
e) a Zsinati Tanács és Zsinat összehívása iránt a Zsinat lelkészi és világi elnökének közreműködésével
intézkedik;
f) a zsinati főtanácsos211 kivételével felfogadja az iroda alkalmazottait.

Az Egyetemes Egyház tisztviselői
79. §212 Az Egyetemes Egyház tisztviselői a püspök, a főgondnok, a Zsinat két alelnöke, mint a püspök
és a főgondnok állandó helyettesei, a Zsinati Tanács tagjai, az egyetemes jegyzők, az egyetemes ügyész, a
Zsinati Iroda igazgatója, a zsinati főtanácsos és a zsinati tanácsos.
80. §213 A Zsinat a Zsinati Tanács tagjait saját kebeléből titkos szavazással választja. Hivatalukat
istentisztelet keretében tartott zsinati ülés előtt tett esküvel foglalják el.214
81. §215 Az Egyetemes Egyház tisztviselői egyidejűleg egyházközségi és egyhámegyei tisztséget is
betölthetnek, de a Zsinati Elnökség tagjai egyidejűleg nem viselhetnek esperesi és egyházmegyei gondnoki
hivatalt.
82. §216 Az Egyetemes Egyház tisztviselőinek megbízatása megszűnik a Zsinat megbízási időszakának
leteltével, továbbá halál, jogerős bírói ítélettel történt elmozdítás, valamint lelkészi tisztség viselőjére nézve
akkor is, ha megszűnik a tisztség betöltésére jogosító hivatalt viselni, világi tisztviselőkre nézve az esetben is, ha
az egyházközségben választójogát elvesztette s megszűnik végül a Zsinat által választott tisztviselőknél a Zsinat
által elfogadott, míg a Zsinati Tanács által választott tisztviselőknél a Zsinati Tanács által elfogadott lemondás
folytán.
83. § A püspök hatásköre:
a) Átveszi az állami hatóságok által az Egyházhoz intézett közléseket, felhívásokat és rendeleteket, azok
végrehajtásáról gondoskodik. Ha azonban ezek az Egyház közjogi helyzetét érintik, a Zsinati Elnökség elé
terjeszti.
b) A Zsinat, Zsinati Tanács és elnökségi ülések összehívása iránt elnöktársával, a főgondnokkal együtt
intézkedik217 s azok tanácskozásait elnöktársával együtt vezeti.
c) Az egyházi bíráskodásban az Egyház Alkotmánya, szabályrendeletei és törvényei 218 által megjelölt
hatáskörében, különösen az egyetemes egyházi bíróság elé tartozó ügyek előkészítésében elnöktársával eljár.
211

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
213
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
214
A 80. § (1) bekezdése a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos: közzétételével –
Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
215
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
216
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
217
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
212
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d) A lelkészek felszentelését teljes zsinati ülés keretében a Zsinati Tanács lelkészi tagjainak és az
espereseknek a közreműködésével az istentiszteleti rendtartásban megállapított módon teljesíti.
e)
Felügyel a lelkészekre, általában minden egyházi tisztviselőre, az egyházközségekre és
egyházmegyékre az egyházi szolgálat minden ágában felvigyáz, a szükséghez képest minden tisztviselőt
jelentésre hív fel és ezen felügyeleti hatáskörét a helyszínen is gyakorolhatja.
f) Az egyetemes egyházépítő bizottság közreműködésével irányít az Egyházban minden egyházépítő és
egyháztársadalmi munkát, valamint végzi az általa szükségesnek tartott szolgálatot az Egyház 219 egész területén.
g) Felügyel az Egyház,220 egyházmegyék, egyházközségek nevelő és szeretetintézményeire.
h) Esztendőnként meglátogat, vagy helyettesével meglátogattat minden egyházmegyét s a meglátogatott
egyházmegyében legalább egy általa megjelölt egyházközséget. Az egyházmegye látogatása rendkívüli
egyházmegyei közgyűlés keretében történik, melyet az egyházmegyei elnökség vagy a Zsinati Elnökség hív
egybe, s melyre az egyházmegyei közgyűlés minden tagját meg kell hívni. Ezen a közgyűlésen az elnöki tisztet a
Zsinati Elnökség látja el. Az egyházközség látogatása az illetékes esperes és egyházmegyei gondnok
közreműködésével, az esperesi látogatás módján megy végre. A püspök vagy helyettese bármikor egyedül is
meglátogathat bármely egyházközséget, előzetes értesítés mellett vagy ennek mellőzésével.
i) Felügyel az Egyház 221 hivatalnokaira, alkalmazottaira, az Egyház 222 pénztárára, könyv- és levéltárára
és vezeti a Zsinati Irodát223.
j) Elnöktársával a főgondnokkal egyetértésben az Egyház minden tagjával, tisztviselőjével ,
alkalmazottjával szemben alkalmazhatja az intést, mint rendbüntetést.
k) Az I. és II. lelkészképesítő vizsgákon, lévita- és kántorvizsgákon elnököl.
l) Az Egyházban224 szolgáló lelkészeket értekezletre, tanfolyamokra és csendes napokra hívja össze,
hogy azok a hivatásuk eredményes folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati továbbképzést megkapják. A
Zsinati Tanács ide vonatkozó rendelkezéseit végrehajtja.
m) Felügyel a lelkészképzés és nevelés munkájára.
n) A Zsinati Elnökség munkájáról a Zsinati Tanácsnak jelentést tesz.
o) Az Egyház225 életéről a Zsinatnak jelentést ad.
84. § A főgondnok hatásköre:
a) A Zsinat, Zsinati Tanács és Zsinati Elnökségi ülések összehívása iránt elnöktársával együtt
intézkedik s azok tanácskozásait elnöktársával együtt vezeti.
b) Az egyházi törvénykezésben az Egyház Alkotmánya, szabályrendeletei és törvényei 226 által
megállapított hatáskörben, különösen pedig az egyetemes egyházi bíróság elé tartozó ügyek előkészítésében
elnöktársával együtt eljár.
c) Elnöktársával a püspökkel egyetértően az Egyház minden tagjával, tisztviselőjével, alkalmazottjával
szemben szükség szerint az intést, mint rendbüntetést alkalmazza.
d) Az Egyház227 ügyeit a püspökkel egyetértően intézi.
A főgondnoki tisztség nem jár díjazással. Tisztségének gyakorlásával felmerült készkiadásokat az Egyház 228
viseli.
85. § A zsinati alelnökök és hatáskörük:
a) a püspököt és főgondnokot hivatali feladataik végzésében támogatják;
218

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
220
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
221
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
222
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
223
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
224
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
225
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
226
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
227
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
228
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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b) akadályoztatásuk esetén helyettesítik;
c) részt vesznek a Zsinati Elnökség és Tanács, valamint az egyházi bíróság ülésein és
határozathozatalaiban;
d) a lelkészi alelnökök a püspök által kijelölt egyházmegyékben egyházlátogatást végeznek;
e) a Zsinati Tanács megbízása alapján ideiglenesen helyettesíthetik a püspököt, az SZRKE 1/2002-es
számú törvénye 9. § 2. bek. a) pontja értelmében. 229
86. § A Zsinati Tanács tagjainak hatásköre:
a) részt vesznek a Zsinati Tanács és az egyetemes egyházi bíróság tanácskozásaiban és határozathozatalaiban.
b) akadályoztatásuk esetén a Zsinat első és második alelnökeit életkoruk sorrendjében helyettesítik.

Az egyetemes jegyzők
87. § A jegyzői feladatok teljesítésére a Zsinati Tanács saját tagjai közül egy lelkészi és egy világi
jegyzőt választ.
A jegyzők hivatalukat a Zsinati Tanács előtt tett esküvel foglalják el. Ezen szabályrendeletnek az
egyházmegyei jegyzőkre vonatkozó intézkedéseit az Egyház 230 jegyzőire értelemszerűen kell alkalmazni.

Az egyetemes jogtanácsosok
88. § A Zsinati Tanács zsinati jogtanácsosokat nevez ki, mégpedig területi megosztás szerint, nyugat-,
közép- és kelet-szlovákiai hatáskorrel. Nevezett jogtanácsosok segítenek az Egyház Alkotmányának és
jogszabályainak kidolgozásábal, valamint Egyházunk jogi képviseletét látják el az egyházmegyei ügyészekkel
közösen.
89. § 1. 231
2. A zsinati főtanácsos232
A Zsinati Tanács által kinevezett zsinati főtanácsos munkaterülete és feladata, főleg:
a) felügyeli és irányítja a Zsinati Iroda gazdálkodását;
b) a Zsinati Elnökségnek javaslatot tesz az Iroda gazdasági és személyzeti kérdéseiben;
c) irányítja az éves költségvetés, valamint az éves gazdasági mérleg elkészítését.
d) kapcsolattartás az állami hatóságokkal a Zsinati Elnökség és Zsinati Tanács határozatainak
megfelelően és annak megbízásából képviselve az Egyetemes Egyház érdekeit;
e) a püspök, valamint a Zsinati Elnökség állami szervekkel, sajtóval való tárgyalásainak, valamint
idevágó tájékoztatóinak elkészítése;
f) tanácskozási joggal részt vesz a Zsinati Tanács ülésein, vagy a Zsinati Elnökség ülésein, ha erre
meghívást kap;

229

A 85. § e) pontja a 3/2002-es számú törvény 10. §-a (1) bekezdésének f) ponjával magállapított szöveg. Hatályos:
közzétételével – Kálvinista Szemle 2003/1-es szám.
230
Hatályon kívül helyezte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
231
módosította a Zsinat 2011. május 14-én
232 Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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g) beosztását illetően a püspök rendelkezési körébe tartozó lelkészi munkatárs, akinek rendszeres beszámolási kötelezettsége van a Zsinati Elnökség, valamit a Zsinati Tanács felé.
3. A zsinati tanácsos(ok)
A Zsinati Tanács által kinevezett zsinati tanácsos munkaterülete és feladata, főleg:
a) a Zsinati Elnökség levelezésének és egyéb adminisztratív munkájának szervezése és bonyolítása;
b) a Zsinati Elnökség számára feldolgozza az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyveinek 233 adatait;
c) előkészíti a Zsinati Tanács üléseit a Zsinati Elnökség üléseit;
d) a Zsinati Iroda alkalmazottaival és tanácsos társával előkészíti az egyházi ünnepélyeket;
e) a püspök közvetlen beosztottja
90. § Ezen szabályrendeletet a Zsinati Tanács megalkotta 1952 évi augusztus hó 20. Napján tartott
ülésében s a Zsinati Elnökség kihirdette Léván, 1952. augusztus 20. napján.

233

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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IV. Szabályrendelet az egyházi bíráskodásról

IV. Szabályrendelet
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban
az egyházi bíráskodásról
Az Egyház bírói hatalma
1. § Az Egyház bírói hatalma Jézus Krisztusnak mint az Anyaszentegyház Urának és Fejének a Máté
evangéliuma 16. részének 17-19. és 18. részének 15-20. verseiben foglalt rendelkezésén, a kulcsok hatalmán
alapul (Heidelbergi Káté 82-85. kérdései).
Az Egyház bírói hatalma kiterjed mindazon ügyekre, amelyek az egyházi önkormányzat és igazgatás
értelmében bírói segélyt és egyházi bírósági döntést igényelnek.
Az Egyház tagjai, lelkészei és világi tisztviselői egyházfegyelmi ügyekben az Egyház bírói hatalmának
vannak alávetve. Az egyházi bíróságok fegyelmi és egyházigazgatási ügyekben határoznak.
Egyházi bíróságok:
a) egyházközségi;
b) egyházmegyei;
c) egyetemes egyházi bíróság.

Az egyházi bíróságok szervezete és hatásköre

Az egyházközségi bíróság
2. § Az egyházközségi bíráskodást a presbitérium gyakorolja. Az egyházközségi bíróság hatáskörébe
csakis fegyelmi ügyek tartoznak. Különösen az egyháztagoknak és az egyházközség tisztviselőinek fegyelmi
ügyei. Kivétetnek azonban a bíróság hatásköréből a lelkipásztorok, az egyházközségi gondnokok, presbiterek és
kántorok ügyei.
3. § A bíróság elnökei a lelkipásztor és a gondnok. Az esetek tárgyalásánál - hacsak erre nézve közöttük
más megállapodás nem történt - a hivatalára idősebb elnök, ennek akadályoztatása esetén a hivatalára fiatalabb
elnök vezeti a tárgyalást és mondja ki a határozatot.
4. § Érvényes határozat hozatalához a tárgyalást vezető elnökön kívül legalább 4 tag jelenléte
szükséges. A tárgyalást vezető elnök csak a szavazatok megoszlása esetén szavaz. A társelnököt ugyanolyan
szavazati jog illeti meg, mint a bíróság többi tagjait. A bíróság a maga eljárásáról jegyzőkönyvet vezet. Jegyzője
a presbitérium jegyzője.

Az egyházmegyei bíróság
5. § Az egyházmegyei bíróságot alkotják:
a) az esperes és egyházmegyei gondnok;
b) az egyházmegyei tanácsbírák.
Az egyházmegyei bíróság elnöke az esperes és az egyházmegyei gondnok, akiknek tisztjét
akadályoztatásuk esetén helyetteseik látják el.
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Az egyes esetek tárgyalását, ha erre nézve külön megállapodás nem történt, mindig a hivatalára nézve
idősebb elnök, annak akadályoztatása esetén a másik elnök vezeti.
6. § Az egyházmegyei bíróság teendőit az egyházmegyei közgyűlések alkalmával ülésező rendes
tanácsüléseken végzi. Halasztást nem tűrő ügyek intézésére saját kebeléből egy évre választott és az elnökségen
kívül 3 rendes és 3 póttagból álló időszaki tanácsot alakít.
7. § Az egyházmegyei bíróság mind rendes, mind időszaki tanácsában 5 tagú tanácsban határoz,
melyben a két elnökön kívül három egyházmegyei tanácsbíró, mint tanácstag vesz részt. A tárgyalást vezető
elnököt a szavazatok egyenlő megoszlása esetén döntő szavazat illeti meg. A társelnöknek ugyanolyan szavazati
joga van, mint a bíróság többi tagjainak.
8. § Az egyházmegyei bíróság hatáskörébe úgy egyházigazgatási, mint fegyelmi ügyek tartoznak,
különösen:
a) az egyházigazgatás körében a 19. §-ban felsorolt összes vitás ügyek, nemkülönben;
b) az esperes és egyházmegyei gondnok kivételével az összes egyházmegyei tisztviselők, továbbá
lelkészek, egyházközségi gondnokok, presbiterek, valamint kántorok - úgy is mint egyháztagok - fegyelmi
ügyeinek intézése.
Az egyházmegyei bíróság másodfokon ítél az egyházközségi bíróságtól hozzá fellebbezett fegyelmi
ügyekben, ha az egyházközségi bíróság az Alk. 17. § 7. b), c), d) bekezdéseiben jelzett büntetést szabta ki.
Az egyházmegyei bíróság a maga eljárásáról jegyzőkönyvet vezet, a jegyzői tisztet az egyházmegyei
jegyzők egyike tölti be.

Az egyetemes egyházi bíróság
9. §234
10. §235
11. §236
12. §237

Bírói segély
13. § Más bíróság területén bírói cselekmények megkeresés útján foganatosítandók.
Az egyházi bíróságok kötelesek a másik bíróság vagy hatóság megkeresését foganatosítani.

Bírói hatáskör megállapítása összefüggés esetén
14. § Ha egy és ugyanazon fegyelmi ügyben több olyan panaszlott van, akik felett az elsőfokú eljárás
más-más bíróság hatáskörébe tartozik, ily esetben a magasabb fokú bíróság jár el valamennyi panaszlottal
szemben.

A 9. §-t a 2/2006-ös számú törvény 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. április 15.
A 10. §-t a 2/2006-ös számú törvény 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. április 15.
236 A 11. §-t a 2/2006-ös számú törvény 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. április 15.
237 A 12. §-t a 2/2006-ös számú törvény 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. április 15.
234
235
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Bírói illetékesség és hatáskör
15. § Az egyháztagok fegyelmi ügyeiben az a presbitérium illetékes, melynek hatásköre kiterjed arra a
községre, ahol a panaszlott lakik.
Tisztviselők fegyelmi ügyében első fokon az a bíróság illetékes, melynek joghatósági területén a
panaszlott a vétség elkövetése idején hivatalt viselt.
Illetékes bíróságtól senkit elvonni nem lehet.

A képviselet
16. § Egyházi bíróságok előtt mind fegyelmi, mind egyházigazgatási ügyekben a felek személyesen
vagy képviselőjük útján járhatnak el.

Bírói érdekeltség
17. § Mint a bíróság elnöke, mint bíró, előadó vagy jegyző nem járhat el senki oly ügyben, melyben
a) saját személyénél fogva, vagy
b) amelyben felesége, volt felesége, egyenes ágbeli rokona vagy sógora, testvérének házastársa, vagy
házastársának testvére, oldalágon való rokona az első unokatestvéréig bezárólag érdekelve van;
c) amelyben, mint vizsgálóbiztos, vagy mint valamelyik fél képviselője, vagy mint szakértő vett részt;
d) oly határozat felülvizsgálásában, melynek meghozatalában részt vett.
Az a) - d) pontok alatt, felsorolt eseteket a bíróság hivatalból tartozik figyelembe venni.
A felsorolt eseteken kívül is bármely fél kifogást tehet a bíróság egyes tagjai ellen azon a címen, hogy
az illető bíró az ügyben elfogult vagy érdekelt. Az ilyen címen emelt kifogás kérdésében a kifogásolt bíró
meghallgatása után, annak kizárásával, a bíróság többi tagja végérvényesen határoz.
A bíróságok és az elnökségek a tanács összeállításánál, vagy a bírák behívásánál az érdekeltségi esetek
elkerülése céljából tartoznak gondosan eljárni.
18. § Ha a bíróság annyi tagja ellen állapíttatik meg az érdekeltség, hogy a tanács határozatképes
számban meg nem alakítható, vagy ha azt a közérdek úgy kívánja, bíróküldésnek van helye. A bíróküldés jogát,
az egyházközségi bíróságot illetően az egyházmegye elnöksége, az egyházmegyei bíróságot illetően a Zsinati
Elnökség gyakorolja.

Bírósági esetek
19. § Egyházigazgatási bírósági esetek:
a) a lelkipásztor, egyházközségi gondnok, presbiterek, kántor, egyházközségi világi képviselő
választása ellen benyújtott panasz;
b) a megválasztott lelkipásztor részére az esperesi engedély megadása vagy megtagadása tárgyában
benyújtott panasz;
c) egyrészt az anyaegyházközség, másrészt a leányegyházközségek között az egyházi igazgatás körében
felmerült vitás jogok és kötelességek felett való határozás;
d) az egyházi tisztviselő által hivatali javadalmazásul használt lakás használati módját tárgyaló vitás
ügyek;
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e) általában minden vitás ügy, mely a lelkipásztor és más alkalmazottak között, vagy az egyes egyházi
személyek között merült fel, vagy az egyházmegyék között keletkezett vitás esetek, ha nincsenek más igazgatási
szerv hatáskörébe utalva.

Fegyelmi vétségek
20. § 1. Az egyházi tisztviselők fegyelmi vétségei:
a) állami törvénybe ütköző 238 bűncselekmény elkövetése;239
b) az Egyház Alkotmányának, szabályrendeleteinek, törvényeinek megsértése;240
c) olyan cselekmény elkövetése, amellyel az Egyházat 241 szándékosan károsította;
d) olyan cselekedet elkövetése vagy oly mulasztás, amely a vallásos érzületbe vagy jó erkölcsbe
ütközik;
e) ellenszegülés, ellenkezés vagy izgatás az242 egyházhatóság243
szemben;

244

rendeletével vagy intézkedésével

f) a vallásnak vagy egyházi hatóságnak kigúnyolása;
g) hamis vádaskodás egyházi hatóság előtt;
h) lelkészeknek és más egyházi tisztviselőknek a nyilvánosság előtt történt olyan cselekménye,
nyilatkozata, tanítása, vagy írása, amely hivatali esküjükkel 245 ellenkezik;
i) segédlelkészek vagy léviták olyan cselekménye, amely az egyházközség nyugalmát megzavarja;
2. Az egyháztagoknál fegyelmi vétség az olyan cselekmény vagy mulasztás, amely a vallásos érzülettel,
a jó erkölccsel246 és az egyháztagsággal ellenkezik, úgyszintén az egyházi hatóság irányában tanúsított
tiszteletlenség és ellenszegülés, ha ennek eljárása az állami törvényekkel összhangban van.

Fegyelmi büntetések
21. § Az Egyház Alkotmányának247
büntetése az egyházi tisztviselőknél:

17. § 4. bekezdésében felsorolt fegyelmi vétségek fegyelmi

a) feddés;
b) megfosztás a választójogtól 1-5 évig terjedő időre;
c) elmozdítás a viselt hivatalból;
d) hivatalvesztés;
e)248
f) az Egyházból való kizárás.
Az Egyház Alkotmányának249 17. § 5. bekezdésében felsorolt fegyelmi vétségek fegyelmi büntetése
egyháztagoknál:
238

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
240
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
241
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
242
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
243
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
244
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
245
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
246
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
247
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
248
Hatályon kívül helyezte az Alkotmány 17. §-ának (6) bekezdése.
239
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a) feddés;
b) megfosztás a választójogtól 1-5 évig terjedő időre;
c)250
d) az Egyházból való kizárás.
22. § választójogtól s így választhatóságtól való megfosztás egyházi tisztviselővel szemben, mint
mellékbüntetés szabható ki minden olyan esetben, amikor a bíróság azt a fennforgó körülményekhez képest
szükségesnek ítéli.
Az Egyház Alkotmányának251 17. § 6. valamint 7. b) bekezdésében felsorolt büntetések időtartamának
felső határa 5 esztendő. Ezen időn belül is nyomban hatályát veszti a 7. b) bekezdésében foglalt büntetés, ha a
megbüntetett a presbitérium határozata értelmében előtte, vagy a templomi gyülekezet előtt, valamint a 6. e) 252 és
7. c)253 eseteiben a templomi gyülekezet előtt ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy elkövetett bűnét töredelmesen
megbánta és azt jóvátette.
Az ünnepélyes megkövetést a lelkipásztor igazolja s annak a bíróságnak az elnökségével közli, mely e
tárgyban a jogerős ítéletet hozta.
23. § A bíróság az Egyház Alkotmányának254 17. § 6. b) és 7. b) esetében kimondott fegyelmi büntetés
feltételes felfüggesztését 1-3 évig terjedő próbaidőre kimondhatja abban az esetben, amennyiben a fegyelmileg
elitélt eddig255 feddhetetlen előéletű volt és a bíróság reméli, hogy a jövőben kötelességeit a kiszabott büntetés
végrehajtása nélkül is híven teljesíteni fogja.
Amennyiben az ekként fegyelmileg feltételesen elítélt az előírt próbaidő alatt újabb fegyelmi vétséget
nem követett el, úgy a próbaidő leteltével a bíróság elnöksége végzéssel megállapítja, hogy az elitélt ezen
feltételnek megfelelt és a büntetés végrehajtásától eltekint.
Ellenkező esetben a bíróság végzésileg kimondja, hogy az elitélt a próbaidő alatt nem felelt meg és
elrendeli a büntetés végrehajtását.
24. § Az egyházmegyei bíróság elnöksége az egyházmegyei bíróságnak akár első, akár másodfokú
fegyelmi hatósága alá tartozó tisztviselővel szemben, az egyetemes egyházi bíróság elnöksége pedig az
egyetemes egyházi bíróságnak akár első, akár felsőbb fokú hatósága alá tartozókkal szemben csekélyebb
rendetlenség miatt írásbeli intést, mint rendbüntetést alkalmazhat. Az ilyen írásbeli intés ellen a kézbesítéstől
számított 15 nap alatt a megintett a fegyelmi bírósághoz folyamodhat,256 amely végérvényesen határoz.
25. § Az egyháztagoknak257 az Egyházból való kizárása tárgyában hozott jogerős fegyelmi ítélet
nyilvántartás céljából az illetékes esperesi hivatalhoz felterjesztendő.

A bírói eljárás
26. § Az eljárási szabályokat mind fegyelmi, mind egyházi igazgatási ügyekben alkalmazni kell.

Előkészítő eljárás
27. § Egyházigazgatási bírósági ügyekben az eljárás az érdekelt felek panaszára, vagy hivatalból tétetik
folyamatba.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Hatályon kívül helyezte az Alkotmány 17. §-ának (6) bekezdése..
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Panasztételre jogosultak: az érdekelt egyházi hatóság, az egyházi tisztviselő és jogutódai, az érdekelt
egyháztag.258
28. § Hivatalból elrendelheti a fegyelmi eljárást:
a) az egyházközségi bíróság fegyelmi hatósága alá tartozó esetekben a presbitérium, vagy ennek
elnöksége;
b) az egyházmegyei bíróság első és másodfokú fegyelmi hatósága alá tartozó esetekben az
egyházmegyei közgyűlés, vagy ennek elnöksége;
c) az egyetemes egyházi bíróság első-, másod- és harmadfokú fegyelmi hatósága alá tartozó esetekben a
Zsinati Tanács, vagy ennek elnöksége;
d) az egyházi bíróságok mind maguk, mind az alattuk álló alsóbb fokú bíróságok illetékessége alá
tartozókra nézve.
Magán panasztételre jogosult minden önálló 259 egyháztag, akinek jogos érdekét a panaszolt cselekmény
vagy mulasztás sérti.
Megfelelő indokok alapján maga a tisztviselő is kérheti önmaga ellen a fegyelmi eljárás megindítását.
29. § Bírósági eljárás csak ezen szabályrendelet értelmében beadott panasz illetve vád alapján indítható
és folytatható.
Hivatalból megindított eljárás esetén a vád képviseletére az egyházi bíróság mellé rendelt ügyész van
hivatva, aki a vád képviseletétől csak az illetékes egyházi hatóság utasítására léphet vissza.
Magánpanaszra megindított eljárás esetén a vád képviseletére a panaszos hivatott, a vád képviseletét
közérdekből az illetékes ügyész bármikor átveheti, de attól vissza is léphet. Ha az ügyész a vád képviseletétől
visszalépett, erről a bíróság lelkészi elnöke értesíti a panaszost,260 aki 8 nap alatt nyilatkozni köteles, hogy a vád
képviseletét átveszi-e.
30. § A panasz az elsőfokú bíróság lelkészi elnökéhez adandó be, aki hivatalból vizsgálja meg:
a) hogy a panasz ezen szabályrendeletnek megfelelő módon tétetett-e meg;
b) hogy a bíróság az ügyre nézve tárgyi hatáskörrel és helyi illetékességgel bír-e.
Ha az elnökség hatáskör vagy illetékesség hiányát látja fennforogni, a hatáskör és illetékesség
kérdésében végzéssel határoz.
Végzése ellen fellebbezésnek van helye a bírósághoz, mely véglegesen határoz.
31. § Ha a bíróság lelkészi elnöke a panaszt elfogadta, ezt közli a panaszlottal, és felhívja, hogy261 arra
15 nap alatt írásban, vagy a bíróság lelkészi elnökénél élőszóval nyilatkozzék. Panaszlott a hatáskör és
illetékesség kérdését csak a nyilatkozatában teheti vita tárgyává.
Az élőszóval előadott nyilatkozat jegyzőkönyvbe veendő.
Nyilatkozati idő letelte után a bíróság lelkészi elnöke a panaszt a 262 panaszlott nyilatkozatával együtt
közli az ügyésszel azon a felhívással, hogy 15 nap alatt jelentse be, a közérdek szempontjából a vádat magáévá
teszi-e. Ha az ügyész a vádat magáévá tette, egyúttal indítványt tesz a vizsgálatra vonatkozólag is. Ilyen
indítványt a panaszos is tehet.
32. § A nyilatkozati határidő letelte után abban az esetben, ha az ügyész a vádat vádemelésre nem tartja
alkalmasnak,263 és ha az ügy érdekében célravezetőnek látszik, a bíróság lelkészi elnöke az érdekelt feleket 15
napon belül egyezkedésre idézteti meg. Ha az egyezség létrejött, jegyzőkönyvbe veendő s annak az elnökség
által való jóváhagyása esetén az ügy elintézést nyer.
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A IV. SZR 27. §-a 3/2012-es számú törvény 23. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2013. január 1.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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33. § Az ügyészi indítvány beérkezte után a bíróság elnöksége végzéssel határoz a felett, hogy az eljárás
megszüntetendő-e vagy folytatandó. A megszüntető végzés indokolandó, a feleken kívül az ügyésszel is
közlendő s az ellen az érdekelt felek, valamint az ügyész is 15 nap alatt fellebbezhetnek a bírósághoz.
34. § Ha a bíróság elnöksége a panaszt a további eljárásra alkalmasnak tartja, az eljárást – s amennyiben
szükségesnek mutatkozik – ezzel egyidejűleg a vizsgálatot is elrendeli.
Hivatalból elrendelt vizsgálat esetén a bíróság elnöksége csak a vizsgálat szükséges volta vagy
mellőzésének kérdésében határoz.
35. § A bíróság elnöksége a vizsgálatot elrendelő végzésben a panasznak azokat a pontjait, melyekre a
vizsgálat kiterjesztendő, egyenként megjelöli.
Ugyancsak a vizsgálatot elrendelő végzésben intézkedik a bíróság elnöksége a vizsgálati költségek
előlegezése tárgyában. Az előleg mennyiségét a fennforgó viszonyokhoz mérten állapítja meg, s az előleget a
panaszos tartozik záros határidőn belül a bíróság lelkészi elnökénél kifizetni.264
36. § Az elrendelt vizsgálat teljesítésére az elnökség vizsgálóbiztost küld ki.
A vizsgálat határnapjáról, helyéről a vizsgálóbiztos az ügyészt, a panaszost, panaszlottat értesíti, kik ott
megjelenhetnek, indítványokat tehetnek s a vizsgálóbiztos kérdéseire a szükséges válaszokat kötelesek
megadni.265
37. § A vizsgálóbiztos kötelessége az ügy felderítésére szükséges adatok és bizonyítékok beszerzése.
Kihallgatja a felek által felhívott tanúkat, s ha szükségesnek tartja, szakértőt is nevez ki és hallgat meg.
38. § A tanúkat és szakértőket a vizsgálóbiztos idézi meg.
A tanúkat a tényállás felderítésére szolgáló körülményekre és az üggyel kapcsolatos tényekre kell
kihallgatni.
A tanúkat kihallgatásuk előtt figyelmeztetni kell arra, hogy vallomásukra esküt kötelesek tenni;
figyelmeztetni kell őket az eskü vallási jelentőségére és a hamis eskü büntetőjogi következményeire.
A tanú a vallomást megtagadhatja a 17. §-ban jelzett rokoni kapcsolat esetén, továbbá akkor, ha
vallomása következtében ő, vagy közvetlen családtagjai becsületbeli vagy vagyoni sérelmet szenvednének.
A tanúnak rendszerint esküt kell tennie 266. Ha azonban a felek valamelyike kifogásolja a tanú
eskütételét267, annak elrendelése vagy mellőzése tárgyában a bíróság a szóbeli tárgyaláson dönt.
A tanúnak vallomása után esküt kell tenni, hogy legjobb tudása és lelkiismerete szerint az igazat
mondotta és semmit el nem hallgatott. A tanúval vallomását alá kell íratni.
A vizsgálat lefolyásáról részletes jegyzőkönyv készítendő. A vizsgálat befejezése után az elnökség által
kijelölt vizsgálóbiztos a felvett jegyzőkönyvet a beszerzett összes bizonyítékokkal együtt, jelentés mellett –
melyben a költségeket is felszámítja – a bíróság lelkészi elnökéhez beterjeszti.
39. § A jelentés beérkezte után a lelkészi elnök az iratokat átteszi az ügyészhez és az ügyészi indítvány
beérkezte után, intézkedik az eljárás megszűntetése vagy kiegészítése, avagy a tárgyalás kitűzése tárgyában.

A tárgyalás
40. § A bíróság elnöksége az előkészítő eljárás befejezése után az ügy tárgyalására határnapot tűz ki és
előadót rendel ki. A határidő a helyben lakók részére 8 napnál, vidéken lakók részére 15 napnál kevesebb nem
lehet.
41. § Az elsőfokú tárgyalás mindig szóbeli és nyilvános. Közerkölcsi szempontból azonban szükség
esetén, zárt tárgyalást rendelhet el az elnökség.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Az elnök a tárgyalást a felek és az ügy tárgyának megnevezésével nyitja meg; megállapítja, hogy a
bíróság tagjai kellő számban vannak-e jelen és a felek szabályszerűen megidéztettek-e. A tárgyalás megtartható
akkor is, ha a szabályszerűen megidézett felek, vagy ezek egyike, vagy másika nem jelentek meg.
42. § A tárgyalás megnyitása után, amennyiben szóbeli tárgyalásnak van helye, a felek, illetőleg
képviselőik268 felszólítandók nyilatkozattételre, hogy a bíróság valamelyik tagja ellen van-e érdekeltségi
kifogásuk és mi címen. A felmerült érdekeltségi kifogás felett a bíróság zárt ülésen 269 dönt. A szavazásban az a
bíró, aki ellen érdekeltségi kifogás emeltetett, nem vehet részt. A határozat nyílt ülésen kihirdetendő.
43. § A bíróság megalakulása után az érdemleges tárgyalás azzal kezdődik, hogy az elnök felhívja az
előadót az ügy ismertetésére, aminek megtörténte után az elnök felszólítja a jelenlevő feleket, hogy a
bizonyításra vonatkozó indítványokat terjesszék elő. Ez után a bíróság a bizonyítást, amennyiben azt az ügy
felderítésére szükségesnek látja, elrendeli.
44.§ A megidézett tanúkat mindig a tárgyalást vezető elnök hallgatja ki. A tanúk elsősorban a személyi
azonosságot igazoló általános kérdésekre (név, kor, vallás, családi állapot), azután pedig a tényállás felderítésére
és a bizonyítandó körülményekre nézve hallgatandók ki.
A tanúkhoz úgy a bíróság tagjai, mint a felek is intézhetnek kérdéseket, a felek azonban csak az elnök
útján.
A tanúk kihallgatására és esketésére nézve a 38. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
45. § Az ügy felderítése céljából az elnök és a bíróság tagjai a felekhez is intézhetnek kérdéseket.
46. § Mielőtt az elnök a bizonyító eljárást befejezettnek jelentené ki, újból felhívja a bíróság tagjait, a
feleket vagy képviselőiket,270 hogy a bizonyítás kiegészítése tekintetében van-e még indítványuk.
A bíróság belátása szerint dönt az előadott indítványok felett. Ha a bizonyítás kiegészítésére vonatkozó
indítványok elutasíttatnak, vagy ha azoknak hely adatott és teljesíttettek, az elnök a bizonyító eljárást
befejezettnek jelenti ki és felhívja a jelenlevő feleket, illetve képviselőiket,271 hogy nyilatkozataikat terjesszék
elő.
47. § Mindegyik felet egyszeri nyilatkozási jog illeti meg. A nyilatkozatnak, amely élő szóval teendő,
reájuk vonatkozó bizonyítékok méltatására és a jog alkalmazására kell szorítkoznia.
48. § A felek nyilatkozatainak megtétele után az elnök a tárgyalást berekeszti és a bíróság határozatának
meghozatala végett zárt ülést tart.
49. § A tárgyalás folyamáról jegyzőkönyv készítendő; a jegyzőkönyvnek a következőket kell
tartalmaznia:
a) a bíróság megnevezését, azt, hogy mint rendes bíróság, vagy mint időszaki tanács határozott-e,
valamint a tárgyalásban és szavazásban résztvevő bírák és jegyzőkönyvvezető nevét;
b) a feleknek és képviselőiknek272 nevét és azt, hogy ezek közül kik jelentek meg a tárgyaláson;
c) a tárgyalás helyét és idejét;
d) a tárgyalás menetét, a felek indítványait, ténybeli nyilatkozatait (beismerés) s az elnöknek vagy a
bíróságnak ezekre hozott intézkedéseit;
e) a tanúk, szakértők vallomásának lényeges tartalmát;
f) a bíróság határozatát, és amennyiben a bíróság ítéletet hozott, az ítélet rendelkező részét egész
terjedelmében;
g) ha a felek között egyezség jött létre, azt egész terjedelemében, valamint az ezt jóváhagyó bírói
határozatot;
h) annak feltűntetését, hogy a tanácskozás és szavazás zárt ülésben történt.

268

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
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Nem egyhangú határozat esetén külön tanácskozási jegyzőkönyv veendő fel, amelybe a 273 bírák
szavazatát és annak indokolását kell bevenni.
A külön tanácskozási jegyzőkönyv nem nyilvános;
i) azt, hogy a határozat kihirdetése nyilvános ülésben történt és hogy a felek és képviselőik közül kik
voltak jelen;
j) hogy az elnök az 52. §-ban foglalt jogi kioktatást intézte a felekhez, és hogy azok a perorvoslati
jogukról lemondtak;
k) az elnökség tagjainak és a jegyzőnek az aláírását.

Bírói határozatok
50. § A bírói határozat ítélet vagy végzés.
A bíróság az ügy érdemét ítélettel dönti el, minden egyéb esetben végzéssel határoz.
Az ítélet 3 részből áll:
a) az ítélet fejéből;
b) az ítélet rendelkező részéből;
c) az ítélet indokolásából.
Az ítélet feje tartalmazza a bíróság megnevezését, az ügyfeleknek és az ügy tárgyának rövid
megjelölését és az ítélethozatal napját.
Az ítélet rendelkező része egyházigazgatási ügyben helyt adó vagy elutasító. Ha a bíróság a panaszos
kérelmének részben helyt ad, részben pedig elutasítja, a helyt adó és elutasító részek szabatosan körülirandók.
Elmarasztalás esetén fel kell tüntetni az elmarasztalási összeget és az összeg befizetésére megszabott határidőt. 274
Választási ügyben a bíróság a panaszt elutasítván a választás törvényszerűségét is kimondja.
Intézkedik a bíróság az eljárás folyamán felmerült költségekre nézve is, megjelöli összegszerűen, hogy
a felek közül ki és mennyiben tartozik viselni a költségeket.
Fegyelmi ügyben a panaszlottat a bíróság felmenti, vagy vétkesnek mondja ki. Ez utóbbi esetben az
ítélet tárgyává tett cselekmények és mulasztások szabatos körülírásával meg kell jelölni a 20. § azon pontjait,
amelyekbe az elkövetett fegyelmi vétség ütközik.
Elutasítás esetén a275 panaszos, a vétség megállapítása esetén pedig a 276 panaszlott a számszerűleg
meghatározott költségek megfizetésére kötelezendő, a panaszos elítélése esetén a bírósági költségek
megtérítésére az elítéltet kötelezi.
Az Egyház Alkotmányának277 17. § 6. e)278 esetében279 a vétkesnek kimondott egyházi tisztviselő
felfüggesztendő.
Az ítélet indokolása a bíróság által megállapított tényállás rövid foglalatát, a bizonyítékok mérlegelését
és annak kifejezését tartalmazza, hogy a bíróság miért találta alkalmazandónak a hivatott jogszabályt.
51. § A bíróság minden határozatát, melyet megelőző tárgyalás és tanácskozás befejezése után
meghozott, nyilvános ülésen kihirdeti. Az ekként kihirdetett ítélet az érdekelt felekkel, annak indokolásával
együtt hiteles kiadványban kézbesítendő, melyet az elnökség és jegyzők írnak alá. Hasonlóképpen írásban
kézbesítendő olyan végzés is, melyet a bíróság nem nyilvános tárgyaláson hozott meg és nem a felek
jelenlétében hirdetett ki.
273
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52. § A bírósági ítélet, valamint a tárgyaláson kívül meghozott végzés ellen a vonatkozó hiteles
kiadvány kézbesítése napjától, míg a felek jelenlétében szóbelileg kihirdetett végzés ellen a kihirdetés napjától
számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye. A fellebbezés jogáról és annak beadási határidejéről köteles a
bíróság a határozat kihirdetésekor a feleket szóbelileg kioktatni és azok esetleges nyilatkozatát, mely szerint
jogorvoslati jogukról lemondanak, jegyzőkönyvileg megállapítani.
53. § A bíróság és az elnökség által kibocsátott idézések, meghívók, határozatok az illetékes lelkipásztor
útján vagy postán kézbesítendők.

A fellebbezés
54. § Fellebbezésnek van helye:
a) ítélet ellen általában;
b) a bíróság végzése ellen, melyre nézve az egyházi jogszabály a fellebbezést kifejezetten megengedi.
Egyéb végzések ellen az ítélet elleni fellebbezésben lehet orvoslást keresni.
55. § A bírói határozat ellen a fellebbezést a neheztelt határozat kézbesítését követő 15 nap alatt kell
beadni, mindenkor az ügyben elsőfokon eljárt bíróság lelkészi elnökénél.
56. § A fellebbezés beérkezése után a bíróság elnöke a fellebbezés másodpéldányát kikézbesíti a
fellebbező fél ellenfelének azzal a felhívással, hogy 15 nap alatt írásban válaszolhat a fellebbezésre.
A fellebbezési írásbeli válaszirat benyújtására szabott határidő leteltével a fellebbezett ügy iratai nyomban
felterjesztendők a fellebbezési bíróság lelkészi elnökéhez.
57. § A fellebbezési bíróság elnöksége az iratok beérkezte után előadót rendel ki és határnapot tűz ki az
ügy előadására. Gondoskodik a bíróság összehívásáról és határnapra az érdekelt feleket, és az ügyészt megidézi.
58. § A fellebbezett ügy előadásának határnapján a bíróság szabályszerű megalakulása után a kirendelt
előadó ismerteti az ügyet, a tényállást, az első bíróság ítéletét, annak indokait, a felek fellebbezéseit és a
fellebbező ellenfelének erre beadott válaszát.
Az ügy előadása nyilvános. Ezen a felek jelen lehetnek, de őket sem indítványozási, sem felszólalási jog
nem illeti meg.
59. § A fellebbezési bíróság az első fokon eljárt bíróság által megállapított tényállás alapján ítél; előtte a
felek sem újabb tényeket, sem újabb bizonyítékokat nem érvényesíthetnek.
60. § A fellebbezési bíróság ítélettel vagy végzéssel határoz.
61. § A bíróság az ügy érdemét ítélettel dönti el, mégpedig akképpen, hogy vagy egészben, vagy
részben helyben hagyja, vagy megváltoztatja az alsóbb fokú ítéletet.
62. § Ha a fellebbezési bíróság a fennforgó adatok alapján az ügy érdemét nem tartja eldönthetőnek,280
végzéssel határoz és az ítéletet, esetleg az azt megelőző eljárással együtt feloldja és az első fokú bíróságot újabb
eljárásra, esetleg újabb ítélet hozatalára utasítja.
A bíróság az alsóbb fokú bíróság határozatát végzéssel feloldja:
a) ha azt találja, hogy az eljárt bíróság hatáskörrel nem bír, amely esetben az ügyet a hatáskörrel bíró
bírósághoz utasítja;
b) ha azt találja, hogy a tényállás nincs kellően felderítve, mely esetben megjelöli, hogy a tényállás mely
irányban egészítendő ki;
c) ha az alsófokú bíróság nem volt szabályszerűen megalakulva;
d) ha az alsófokú bíróság határozata érthetetlen, vagy végrehajthatatlan;
e) ha az alsófokú bíróság olyan lényeges eljárási szabályt sértett, hogy annak folytán ott rendes
határozat nem volt hozható.
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Ezek a feloldási esetek hivatalból veendők figyelembe akkor is, ha a felek fellebbezésükben sérelmi
pontokul nem hozták fel őket.
63. § A fellebbezési bíróság határozatai az első fokon eljárt bíróság lelkészi elnöke útján kézbesítés által
közöltetnek.
64. § Egyebekben az első bírósági eljárásra vonatkozó szabályok a fellebbezési bíróságnál is
megfelelően alkalmazandók.

Perújítás
65. § Perújításnak egy fél részéről csak egy esetben, éspedig jogerős bírói ítélet ellen és mindig csak
birtokon kívül van helye.
66. § A perújítás esetei a következők:
a) ha a perújító fél az alapperben nem használt olyan új bizonyítékot mutat fel, mely az ügy lényegére
vonatkozik, és amelyre nézve valószínűvé teszi, hogy az alapperben nem használhatta;
b) ha valamely olyan ténynek a valódisága, amelyre az alapperbeli281 ítélet alapítva volt, polgári vagy
büntetőbírósági jogerős ítélettel megcáfoltatott.
Elenyészik a perújítási jog, ha a fél az új bizonyítékok feltalálásától, illetőleg polgári vagy büntető
bíróság jogerős ítéletének közlésétől számított 6 hónap alatt perújító kérelmét az illetékes egyházi bíróságnál be
nem adta.
Egyházigazgatási ügyben a perújítás végső határideje a jogerős bírói ítélet kihirdetésétől, ha pedig
kézbesíttetett, annak kézbesítésétől számított 2 év.
67. § A perújítás iránti kérelmet az első fokon eljárt bíróságnál kell benyújtani.
Ha a bíróság a kérelmet elfogadta, elrendeli a perújítás megengedése kérdésének előzetes tárgyalását.
Letárgyalt perújítási kérdésben a bíróság közbenszóló ítéletet hoz, és ha a perújításnak helyt ad, a közbenszóló
ítélet jogerőre emelkedése után az ügyet érdemben tárgyalja.
Ha a bíróság azt találja, hogy a perújítási kérelemben felhozott s az eljárás folyamán felderített újabb
ténybeli adatok és bizonyítékok az alapperbeli adatokkal és bizonyítékokkal egybevetve olyan tényállást
állapítanak meg, mely szerint az alapperbeli jogerős ítélet fenn nem tartható, az alapperbeli 282 ítéletet hatályon
kívül helyezi és az újonnan megállapított tényállásnak megfelelő ítéletet hoz.
68. § Perújítási ügyben a perújítás megengedhetőségét elutasító végzés és érdemleges ítélet ellen az
egyházi jogszabály korlátai közt megengedett fokozatos fellebbezésnek van helye.
69. § A választás érvényessége, vagy érvénytelensége iránti egyházigazgatási bírósági ügyben perújítás
nincs megengedve.

Végrehajtás
70. § Jogerős bírói határozat alapján végrehajtásnak van helye.
Jogerős a bírói határozat:
a) amelyben az érdekelt felek kifejezetten megnyugodtak;
b) amely ellen a törvényes határidőben az érdekelt felek egyike sem fellebbezett;
c) amely283 ellen az egyházi jogszabály értelmében további fellebbezésnek helye nincs.
71. § A határozat végrehajtásáról az első fokon eljárt bíróság lelkészi elnöke intézkedik, aki a
281
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szükséghez képest e tárgyban az ügyész véleményét is meghallgatja.
72. § Ha a panaszlott feddésre ítéltetett, ezt a bíróság elnöksége annak kifejezésével teljesíti, hogy a
feddés, mint fegyelmi büntetés történik.
Lelkészekkel, valamint az egyházmegyei és egyetemes egyházi bíróság tagjaival szemben a feddés
írásban foganatosítandó.

Felfüggesztés
73. § A bíróság az egyházi tisztviselőt hivatalától felfüggeszti:
a) ha ellene a büntető bíróság nyereségvágyból elkövetett bűncselekmény miatt tárgyalást tűzött ki;
b) ha az elkövetett fegyelmi vétség oly súlyos és botrányt okozó, hogy a felfüggesztés a hivatali állás
méltósága, vagy az Egyház békéje érdekében szükségesnek mutatkozik;
c) a felfüggesztés elrendelhető minden olyan esetben, ha a társadalomra veszélyes cselekedetet követett
el.
74. § A felfüggesztés kimondására az a bíróság illetékes, amely az egyházi tisztviselő ellen első fokon
eljárni hivatott.
A bíróság a felfüggesztés tárgyában mindenkor indokolt, külön végzésben határoz. Halasztást nem tűrő
esetben az első fokon illetékes bíróság elnöksége is kimondhatja a felfüggesztést.
A felfüggesztés vagy annak fenntartása tárgyában hozott végzés ellen – birtokon kívül – egyfokú
fellebbezésnek van helye.
75. § A felfüggesztett tisztviselő helyettesítése tekintetében igazgatási szempontból az illetékes egyházi
igazgatási hatóság, a helyettesítési költségek kérdésében az illetékes bíróság határoz.
Lelkész felfüggesztése esetén illetményeinek szabályozása és helyettesítése költségeinek fedezése
tekintetében az állami jogszabályok szerint kell eljárni.
76. § A felfüggesztés megszűnik:
a) ha a felfüggesztett tisztviselőt a bíróság jogerősen felmenti;
b) ha a bíróság ítélete csak feddésre szól;
c) ha a felfüggesztő végzést a bíróság megváltoztatja.
E végzés ellen egyfokú fellebbezésnek van helye.

Az egyházközségi bírósági eljárás
77. § Az egyházközségi bíróság előtt előkészítő eljárás és ügyészi beavatkozás nem kívántatik.
A panaszos és panaszlott közvetlenül tárgyalásra idéztetnek, amelyben a tényállás kiderítésére
szükséges lépéseket (bizonyítékok beszerzése, tanúk kihallgatása, stb.) maga a bíróság foganatosítja.
Egyebekben a bírósági eljárási szabályokat az egyházközségi bíráskodásnál is megfelelően alkalmazni
kell.

Elévülés
78. § A fegyelmi vétség büntethetőségét az elévülés megszünteti.
Az elévülés akkor áll be, ha a fegyelmi vétség alapját képező cselekmény, vagy mulasztás elkövetésétől
a panasz beadásáig 5 év eltelt.
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Az egyházigazgatási eljárás alá tartozó igények, amennyiben az egyházi jogszabály másként nem
rendelkezik, az igény keletkezésétől vagy érvényesíthetőségétől284 számított 3 év alatt évülnek el.

Átmeneti intézkedések
79. § A Zsinati Tanács egységes bírói ügyviteli szabályzatot alkot és írásmintákat ad ki.
80. § Ezen szabályrendeletet a Zsinati Tanács megalkotta 1952. évi augusztus hó 20. napján tartott
ülésében s a Zsinati Elnökség kihirdette Léván, 1952. augusztus 20. napján.
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Szabályzatok


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szabályzata a Lelkészképesítő Bizottság szervezeti és
működési, a lelkészképesítő vizsgák rendjéről



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház belső használatú protokollszabályzata



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szabályzata a lelkésztovábbképzés rendjéről
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A Lelkészképesítő Bizottság és a lelkészképesítő vizsgák rendjéről

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szabályzata
a Lelkészképesítő Bizottság
szervezeti és működési,
valamint a lelkészképesítő vizsgák rendjéről
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata a lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú
törvénye 15. § (3) bekezdésének értelmében, a törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a
következőképpen állapítja meg a Lelkészképesítő Bizottság szervezeti és működési rendjét, valamint a
lelkészképesítő vizsgák rendjét:

I. RÉSZ
A Lelkészképesítő Bizottság szervezete
1. A Lelkészképesítő Bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagjai
a) hivatalból a püspök, a püspökhelyettesek, valamint a Zsinati Tanács lelkészi tagjai,
b) a Zsinat által megbízatásának idejére választott két lelkészi képesítésű személy,
c) tanácskozási joggal a bizottság jegyzője.
2. A bizottság
a) megválasztja jegyzőjét,
b) javaslatot tehet a lelkészképesítési szabályzat, és egyéb vonatkozó jogszabályok elfogadására, illetve
módosítására,
c) megállapítja a lelkészképesítő vizsgák rendes és pótidőpontjait, valamint helyszínét,
d) megállapítja a lelkészképesítő vizsgák írásbeli munkáinak választható témáit,
e) kijelöli az írásbeli munkák szakbírálóit, a vizsgáztató tanács és a szaktanácsok tagjait,
f) honosítási kérelem esetén megállapítja a kérelmező honosító vizsgájának követelményeit,
g) általában eljár és határoz a lelkészképesítéssel kapcsolatos kérdésben, ha azt a lelkészi szolgálatról
szóló törvény, e szabályzat vagy más vonatkozó jogszabály nem utalja más szerv vagy testület hatáskörébe.
3. A bizottság évente legalább egyszer ülésezik, mégpedig rendszerint októberben vagy novemberben.
A bizottságot össze kell hívni, ha azt legalább 3 tagja kéri.
4. A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A bizottság határozatait a jelenlévő
tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A bizottság határozatait [tárgyév]/LB-[a határozat
tárgyévi sorszáma] formában kell megjelölni.
5. A bizottság elnöke a püspök. A bizottság elnöke
a) összehívja a bizottságot,
b) elnököl a bizottság és a vizsgáztató tanács ülésén,
c) a jegyző tájékoztatása alapján határoz a jelentkező vizsgára bocsáthatóságáról
d) aláírja a segédlelkészi és lelkészi oklevelet,
e) általában eljár és határoz mindazokban az ügyekben, amelyeket e szabályzat vagy más vonatkozó
jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
6. A bizottság elnökét megbízása alapján vagy akadályoztatása esetén a püspök hivatali helyettese
helyettesíti.
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7. A jegyző
a) előkészíti a bizottság üléseit és a lelkészképesítő vizsgákat,
b) vezeti a bizottság üléseinek és a lelkészképesítő vizsgák jegyzőkönyvét,
c) az e szabályzatban foglaltaknak megfelelően kihirdeti a bizottság, a vizsgáztató tanács és az elnök
határozatait, illetve értesíti azokról az érintetteket,
d) megvizsgálja a jelentkező által benyújtott iratokat és munkákat, ennek alapján tájékoztatja a bizottság
elnökét arról, hogy a jelentkező vizsgára bocsátható-e,
e) aláírja a segédlelkészi és a lelkészi oklevelet,
f) felel a bizottság adminisztrációjáért, és eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket e szabályzat vagy
más vonatkozó jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
8. A jegyzői feladatokat akadályoztatás esetén a bizottság, vagy a bizottság elnöke által megbízott
személy látja el.
9. A bizottság saját kebeléből a lelkészképesítő vizsga idejére négy-öt tagú vizsgáztató tanácsot hoz
létre. Ha a vizsgáztató tanács valamely tagja nem tud megjelenni a vizsgán, helyére a bizottság elnöke a
bizottság egy másik tagját hívja be. A vizsgáztató tanács elnöke a bizottság elnöke vagy helyettese.
10. A vizsgáztató tanács
a) megállapítja és felügyeli a vizsga menetét,
b) megvizsgálja a bizottság elnökének a vizsgára való bocsátás vonatkozásában kiadott határozatát, és
arról végérvényesen dönt,
c) határoz a magiszteri vizsgák és azok értékelésének beszámításáról,
d) kiveszi az alkalmassági vizsgát és kiértékeli,
e) a szakbírálók és a szaktanácsok előterjesztése, továbbá a beszámított magiszteri és az alkalmassági
vizsga alapján kiértékeli a vizsgát,
f) általában eljár és határoz a vizsga során mindazokban az ügyekben, amelyek állásfoglalását igénylik,
illetve amelyeket e szabályzat vagy más vonatkozó jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
11. Az írásbeli munkákat a kijelölt szakbírálók bírálják el és értékelik. A szóbeli szakvizsgákat a kijelölt
2-3 tagú szaktanácsok veszik ki és értékelik. A szakbíráló, illetve a szaktanács legalább egy tagja olyan személy,
aki az adott szakterületen felsőfokú oktatói vagy tudományos tevékenységet végez. A bizottság által kijelölt
szakbíráló vagy szaktanács tagjának akadályoztatása esetén az új szakbíráló, illetve a szaktanács új tagját a
bizottság elnöke jelöli ki.

II. RÉSZ
A lelkészképesítő vizsgák rendje
12. A bizottság a vizsgát megelőző év november 30-ig megállapítja
a) a vizsga rendes és pótidőpontját, valamint helyszínét,
b) az írásbeli munkák választható témáit,
c) a szóbeli szaktárgyak tételsorait a kötelező és ajánlott irodalommal együtt.
13. A vizsga időpontját és helyszínét a bizottság közzé teszi a Kálvinista Szemlében, valamint a
teológiai akadémiák és az esperesi hivatalok útján. Az írásbeli munkák választható témáiról, a szóbeli
szaktárgyak tételsorairól a kötelező és ajánlott irodalommal együtt a bizottság jegyzője tájékoztatja az esedékes
vizsgázókat.
14. Az I. lelkészképesítő vizsga rendes időpontját legkorábban a Selye János Egyetem Református
Teológiai Kara (a továbbiakban komáromi teológiai kar) magiszteri vizsgaeredményeinek közzétételét követő
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napra kell kitűzni. A II. lelkészképesítő vizsga rendes időpontját rendszerint az I. lelkészképesítő vizsgát követő
napra kell kitűzni.285
15. A vizsga pótidőpontját rendszerint szeptember hónapra, de legkorábban a rendes időpontot követő
harmadik hónapra kell kitűzni. A pótidőpontban részt vehetnek a vizsgán
a) az egyes szaktárgyakból pótvizsgázók,
b) a rendes időpontban önhibájukon kívül igazoltan távolmaradók,
c) a honosítási eljárás keretében vizsgázók,
d) I. lelkészképesítő vizsga esetén azok, akik a 2006. év előtt vagy nem a komáromi teológiai karon
szereztek teológusi oklevelet,
e) II. lelkészképesítő vizsga esetén azok, akik a vizsga rendes időpontjában még nem teljesítették az
előírt segédlelkészi szolgálati időt.
16. A vizsgáztató tanács a vizsga rendes időpontjának napján dönthet a pótidőpont törléséről, ha úgy
látja, hogy azon nem lenne elegendő részt vevő.
17. Az I. lelkészképesítő vizsga írásbeli munkái
a) a szakdolgozat,
b) egy évközi vasárnapi igehirdetés, valamint két alkalmi igehirdetés.
18. Az I. lelkészképesítő vizsgára szakdolgozatként benyújtható a magiszteri vizsgára benyújtott
szakdolgozat. Ebben az esetben a vizsgára jelentkezőnek a szakdolgozatot a magiszteri vizsga keretében történt
értékelésvel együtt a vizsga napjáig kell benyújtani. A vizsgára jelentkezőnek ezt a szándékát a dolgozat beadási
határidejéig közölnie kell.
19. A II. lelkészképesítő vizsga írásbeli munkái
a) a vizsga részét képező, de az I. lelkészképesítő vizsgára benyújtott szakdolgozatétől eltérő
szaktárgyból írt szakdolgozat,
b) egy alkalmi igehirdetés, egy gyakorlati bibliamagyarázat és egy hittanóravázlat.
20. Az írásbeli munkákat a kijelölt szakbíráló legkésőbb
a vizsgát megelőző 15. napig írásban értékeli.
21. Az I. lelkészképesítő vizsga szóbeli szaktárgyai a következők:
a) Ószövetség-ismeret, ószövetségi exegézis, az Ószövetség teológiája,
b) Újszövetség-ismeret, újszövetségi exegézis, az Újszövetség teológiája,
c) dogmatika, szimbolika, etika.
22. Az I. lelkészképesítő vizsgán a vizsgáztató tanács a vizsgázó kérésére beszámítja a szóbeli
szaktárgyból tett magiszteri vizsgát annak eredményével együtt, kivéve
a) a nem Kárpát-medencei református teológián tett dogmatika, szimbolika és etika vizsgát,
b) nem protestáns teológián, vagy a 2006. év előtt tett vizsgát.
23. A magiszteri vizsga beszámításához a vizsgázónak be kell nyújtania a teológiai akadémia
szaktárgyakra lebontott igazolását a vizsgáról és annak eredményéről.
24. A II. lelkészképesítő vizsga szóbeli szaktárgyai a következők:
a) homiletika, katechetika, liturgika és himnológia, miszsziológia, poimenika,
b) egyetemes egyháztörténet, magyar egyháztörténet, a Református Keresztyén Egyház története,
c) általános egyházjog, az Szlovákiai Református Keresztyén Egyház jogszabályainak ismerete.
25. Az írásbeli munkák és a szóbeli szakvizsgák értékelése kitűnő (1), dícséretes (2), jó (3) vagy
elégtelen. Magiszteri vizsga eredményének beszámítása esetén a vizsgáztató tanács a teológiai akadémia által
igazolt értékelési szempontok alapján állapítja meg a vizsga értékelését.
285

Módosította a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 4. ülése, 2011. május 14-én, Hanván.
© Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

© Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

148

Hatályos egyházi jogszabályok
hivatalos gyűjteménye

Hatály:
2013. január 1.

26. Mindkét lelkészképesítő vizsga része az alkalmassági vizsga. Az alkalmassági vizsga során a
vizsgáztató tanács megvizsgálja a vizsgázó elhivatottságát, hitvallásosságát és a segédlelkészi, illetve lelkészi
szolgálatra való alkalmasságát. Az alkalmassági vizsga értékelése megfelelt vegy nem felelt meg.
27. A vizsgázó sikeresen letette a vizsgát, ha a vizsga minden részét abszolválta, és nem kapott
elégtelen, illetve nem felelt meg értékélést.
28. Ha a vizsgázó legfeljebb három szaktárgyból elégtelen értékelést kapott, vagy nem felelt meg az
alkalmassági vizsgán, egyszeri alkalommal egy éven belül pótvizsgát tehet.
29. A vizsga sikertelen, ha
a) a vizsgázó bármelyik írásbeli munkája elégtelen értékelést kapott,
b) a vizsgázó több mint három szaktárgyból elégtelen értékelést kapott,
c) I. lelkészképesítő vizsga esetén a vizsgára jelentkező a vizsga napjáig nem szerzett teológusi
oklevelet,
d) ha a vizsgázó a pótvizsgán bármely szaktárgyból elégtelen, illetve az alkalmassági vizsgán nem felelt
meg értékelést kapott,
e) ha a vizsgára jelentkező a vizsgáról tájékoztatás nélkül vagy nem megfelelő indokkal távol marad.
30. A vizsga, és annak eredménye nyilvános.
31. A vizsgára való jelentkezés határideje a vizsga évének április 30-a. A jelentkezés írásban történik. A
jelentkezéshez mellékelni kell az előírt írásbeli munkákat. 286
32. A lelkészi szolgálatról szóló törvény 18. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak igazolására az I.
lelkészképesítő vizsgára való jelentkezéshez mellékelni kell
a) a jelentkező teológusi oklevelét, vagy annak közjegyző vagy a kiállító teológiai akadémia által
hitelesített másolatát, vagy a teológiai akadémia igazolását arról, hogy a jelentkező a záróvizsgára jelentkezett és
azon jogosult részt venni, valamint a záróvizsga időpontjáról,
b) lelkészjelölt esetén a Zsinati Iroda vagy a képzést szervező intézmény igazolását arról, hogy az
Egyház által előírt képzéseket és gyakorlatokat abszolválta, továbbá a jelentkező törzslapjának a Zsinati Iroda
által hitelesített másolatát,
c) nem lelkészjelölt esetén a Zsinati Tanács hozzájárulását a vizsgára való bocsátáshoz, vagy ha a
Zsinati Tanács még nem határozott a hozzájárulásról, az erre vonatkozó kérvény másolatát mellékleteivel együtt.
33. A lelkészi szolgálatról szóló törvény 25. § 1. és 2. bekezdésében foglaltak igazolására a II.
lelkészképesítő vizsgára való jelentkezéshez mellékelni kell
a) az illetékes esperesi hivatal(ok) vagy a Zsinati Iroda igazolását a jelentkezésig, illetve a vizsga
napjáig várhatóan letöltött segédlelkészi időről,
b) a Zsinati Tanács hozzájárulását, vagy ha a Zsinati Tanács még nem határozott a hozzájárulásról, az
erre vonatkozó kérvény másolatát mellékleteivel együtt, ha a segédlelkész kéri tanulmányainak beszámítását a
segédlelkészi időbe,
c) a jelentkező törzslapjának a Zsinati Iroda által hitelesített másolatát.
34. A jegyző a jelentkezés kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a jelentkezés
megfelel-e az előírtaknak és tartalmazza-e az előírt mellékleteket, és ha a jelentkezés hiányos, felszólítja a
jelentkezőt 15 napon belüli hiánypótlásra. Írásbeli munka hiánya esetén nincs helye hiánypótlásnak.
35. II. lelkészképesítő vizsga esetén a vizsga időpontja előtt legkorábban 30, de legkésőbb 15 nappal a
segédlelkésznek be kell nyújtania a hitelesített szolgálati naplóját és a felügyelő lelkészi vélemény(eke)t. Ha az
említett dokumentumokat a segédlelkész a felügyelő lelkész mulasztása miatt nem tudja benyújtani az előírt
időben, ezt panaszban jelezheti. A panaszt a vizsgáztató tanács bírálja el.
36. A vonatkozó lelkészképesítő vizsgához előírt dokumentumokat a vizsgára jelentkezőnek minden
esetben legkésőbb a vizsga napjáig be kell nyújtania, ha e szabályzat nem írt elő korábbi határidőt.
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III. RÉSZ
Lelkészi és segédlelkészi képesítés honosításának rendje
37. Honosítási kérelemhez a kérelmezőnek a bizottsághoz be kell nyújtania
a) teológusi oklevelét,
b) a képesítését igazoló oklevelet, valamint a képesítő vizsga vagy vizsgák részletes jegyzőkönyvi
kivonatát, vagy ezeknek közjegyző, vagy a képesítő testület által hitelesített másolatát,
c) lelkészi képesítés honosítása esetén egyházi főhatósági tájékoztatást korábbi lelkészi jellegű
szolgálati megbízásairól.
38. Ha a dokumentumok nem magyar, szlovák, cseh, német, francia vagy angol nyelven íródtak,
hivatalos fordítással együtt nyújtandók be.
39. A bizottság a benyújtott dokumentumokat megvizsgálva segédlelkészi képesítés honosítása esetén
az I. lelkészképesítő, lelkészi képesítés honosítása esetén az I. és II. lelkészképesítő vizsga követelményei
alapján megállapítja a kérelmező honosító vizsgájának követelményeit. A honosító vizsga része az alkalmassági
vizsga. Nem református egyházban szerzett képesítés honosítása esetén a kérelmezőnek vizsgát kell tennie
dogmatikából, szimbolikából, etikából, egyháztörténetből, egyházjogból és liturgikából.
40. A kérelmező a bizottság határozata után maga jelentkezik a honosító vizsgára. A honosító vizsgára a
megfelelő lelkészképesítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.
41. Lelkészi képesítés honosítása esetén a kérelmező legalább 21 hónapi lelkészi jellegű szolgálat után
bocsátható honosító vizsgára.
42. A honosítás megtörténte után a bizottság a megfelelő oklevelet kiállítja.

Záró rendelkezések
43. E szabályzat 2006. december 1-jén lép hatályba.
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A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház belső használatú protokollszabályzata

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
belső használatú
protokollszabályzata287

HATÁLY

BEVEZETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (a továbbiakban csak egyház) Zsinati Tanácsa
megalkotja jelen protokollszabályzatot, amely alkalmazandó az egyház saját alkotmányos és törvényes keretei
által meghatározott területi egységre.
2. § Jelen protokollszabályzat vonatkozik az egyház minden tagjára, természetes és jogi személyére, –
megnevezve, és tisztségtől függetlenül – a lelkészi jellegű személyekre, az egyház világi tagjaira, az egyházzal
munkajogi kapcsolatban álló természetes személyekre, valamint az egyházzal protokolláris kapcsolatot fenntartó
nem egyházi természetes és jogi személyekre.
3. § (1) A protokollszabályzat megalkotója és alkalmazója elismeri, hogy e norma előírásait a bibliai
krisztusi tanok, legfőképpen az Isten- és emberszeretet tekintetében lehet hitelesen alkalmazni, továbbá
tiszteletben tartja az általános emberi és alkotmányos jogokat is.
(2) A szabályzat alapelvként fogadja el a reformációs, azon belül a református tanok vívmányait,
kiemelten a zsinati-presbiteri elvet.

ÉRDEMI RENDELKEZÉSEK

I. fejezet
SZEMÉLYEK
4. § (1) A 2. §-ban felsorolt természetes személyek tisztségüknek megfelelően vesznek részt az egyházi
protokolláris életben, úgy mint:
(a) püspök és főgondnok;
(b) esperes és egyházmegyei gondnok;
(c) lelkész és egyházközségi gondnok;
(d) presbiterek;
(e) zsinati főtanácsos, zsinati tanácsosok;
(f) teológiai tanárok és oktatók;
(g) diakónusok;
(h) léviták;
(i) teológiai hallgatók;
(j) munkajogi viszonyban álló munkatársak;
(k) iskolai tanárok és hitoktatók.
287
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Jelen protokollszabályzat személyi hatálya alá tartozik továbbá minden olyan tisztséget betöltő személy,
amely tisztséget az arra jogosult egyházi szerv vagy személy hívott életre.
(2) Az egyház, valamint az egyházi protokolláris életben részvevő, a 2. §-ban felsorolt természetes
személyek szolgálatát, munkáját irányító, felügyelő, ellenőrző és segítő, valamint mellettük működő jogi
személyek és intézmények a következők:
(a) Zsinat;
(b) Zsinati Tanács;
(c) Zsinati Elnökség;
(d) Zsinati Iroda;
(e) Püspöki Hivatal;
(f) esperesi hivatal;
(g) egyházközségi lelkészi hivatal;
(h) zsinati bizottságok;
(i) osztályok;
(j) iskolák.
Jelen protokollszabályzat szervi hatálya alá tartozik továbbá minden olyan jogi személy és intézmény,
amit az arra jogosult egyházi szerv vagy személy hozott létre.

II. fejezet
MEGSZÓLÍTÁSOK
5. § (1) A lelkészi jellegű személyek, illetve az ezen személyek által képviselt hivatal esetében –
minősítésüknek megfelelően – használt megszólítási címek: „Tiszteletes” („Tt.”), „Nagytiszteletű” („Nt.”) vagy
„Főtiszteletű” („Ft.”). Ezen címeket a lelkészi jelleget biztosító teológiai vagy lévitai tanulmányok folyamata
vagy elvégzése – a 4. § (1) bekezdésének (a)-tól (k) pontjáig kifejtett tisztségeknek megfelelően – vonza
magával. Lelkészi jellegű személy az, akit „a lelkészi szolgálatról” szóló 1/2005-ös törvény 3. §-ának (1) pontja
annak nevez.
(a) A lelkészi jellegű női személyek nem lelkészi jellegű férfi házastársára a közéleti általános
udvariassági szabályok vonatkoznak, mind szóban, mind pedig írásban.
(2) A lelkészi jellegű és nem lelkészi jellegű személyeket megíllető egyházi megszólítások („Tisztelt”,
„Tiszteletes”, „Nagytiszteletű”, „Főtiszteletű”) minden esetben megelőzik az akadámiai (pl. „BSc.”„Mgr.”,
„Ing.”, „dr.” stb.) és tudományos címeket (pl. „Dr.”-„PhD.”, „Adj.”, „Doc.” „Prof.”, CSc. stb.)
(a) A magyar nyelv helyesírási szabálya értelmében a már név előtt is használható első akadémiai
titulus: a „dr.” (egyetemi/főiskolai rigorózus vizsgát követő akadémiai [kisdoktori] cím). A szlovák nyelv
helyesírási szabályai értelmében pedig a már név előtt is használható első akadémiai titulus: a „BSc.”, „Mgr.”
vagy az „Ing.”, amennyiben doktori fokozattal nem rendelkezik az illető.
(b) A magyar nyelvben a tudományos cím – feltüntetésében – mindig lerontja az akadémiait, vagyis aki
tudományos fokozattal rendelkezik, az már a név előtt nem használja az akadémiai címet (pl. Prof. Dr. X. Y,
PhD.). A szlovák nyelvben a névhez először az akadémiai cím kapcsolódik, aztán pedig a tudományos fokozat
(pl. Mgr. X Y, PhD., vagy Prof. ThDr. X Y, PhD., CSc.)
(3) A 4. § (1) bekezdésében felsorolt természetes személyek felé irányuló protokolláris megszólításokon
belül megkülönböztetünk teológiai vagy részteológiai végzettséget igénylő, lelkészjelölti jogállású személyeket
megillető, illetve az egyházon belüli világi személyeket megillető megszólításokat:
(a) Püspök és főgondnok
A püspök (egyben a Zsinat lelkészi elnöke is) megszólítása – megbízatási ideje alatt –, mind szóban,
mind írásban „Főtiszteletű” (Főtiszteletű [X Y] Püspök Úr/-nő!). A „Főtiszteletű” megszólítást önmagában a
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név előtt, illetve a levél címzésén „Ft.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot
használjuk.
Amennyiben a Zsinat a megbízatási idejét letöltött, illetve nyugalmazott püspöki személynek
„tiszteletbeli püspök”-i címet adományoz, a „Főtiszteletű” megszólítás a megbízatási idejét töltő püspök
megszólításával egyenrangú.
A püspök és a tiszteletbeli püspök házastársát megillető megszólítás: „Főtiszteletű(né) Asszony” vagy
„Főtiszteletű Püspökné Asszony”.
A főgondnok (egyben a Zsinat világi elnöke) megszólítása – megbízatási ideje alatt –, mind szóban,
mind írásban „Tisztelt” (Tisztelt [X Y] Főgondnok Úr/-nő!). A „Tisztelt” megszólítást önmagában a név előtt,
illetve a levél címzésén „T.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
Amennyiben a Zsinat a megbízatási idejét letöltött, illetve nyugalmazott főgondnoki személynek
„tiszteletbeli főgondnok”-i címet adományoz, ugyanazok az udvariassági szabályok vonatkoznak rá, mint a
megbízatási idejét töltő főgondnokra.
A főgondnok és a tiszteletbeli főgondnok házastársát megillető megszólítás: „Kedves Főgondnokné
Asszony”.
(b) Esperes és egyházmegyei gondnok
Az esperes (egyben az egyházmegyei közgyűlés lelkészi elnöke) – megszólítása megbízatási ideje alatt
–, mind szóban, mind írásban „Nagytiszteletű” (Nagytiszteletű [X Y] Esperes Úr/-nő!). A „Nagytiszteletű”
megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Nt.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli
megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
Amennyiben az Egyházmegyei Közgyűlés a megbízatási idejét letöltött, illetve nyugalmazott esperesi
személynek „tiszteletbeli esperes”-i címet adományoz, a „Nagytiszteletű” megszólítás a megbízatási idejét töltő
esperes megszólításával egyenrangú.
Az esperes és a tiszteletbeli esperes házastársát megillető megszólítás: „Nagytiszteletű(né) Asszony”
vagy „Nagytiszteletű Esperesné Asszony”.
Az egyházmegyei gondnok (egyben az egyházmegyei közgyűlés világi elnöke) megszólítása –
megbízatási ideje alatt –, mind szóban, mind írásban „Tisztelt” (Tisztelt [X Y] Egyházmegyei Gondnok Úr/nő!). A „Tisztelt” megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „T.” rövidítéssel használjuk;
levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
Amennyiben az Egyházmegyei Közgyűlés a megbízatási idejét letöltött, illetve nyugalmazott
egyházmegyei gondnoki személynek „tiszteletbeli egyházmegyei gondnok”-i címet adományoz, ugyanazok az
udvariassági szabályok vonatkoznak rá, mint a megbízatási idejét töltő egyházmegyei gondnokra.
Az egyházmegyei gondnok és a tiszteletbeli egyházmegyei gondnok házastársát megillető megszólítás:
„Kedves Gondnokné Asszony”.
(c) Lelkész és egyházközségi gondnok
A segédlelkészi státuszban lévő lelkészek megszólítása megegyezik a teológiai hallgatók
megszólításával, vagyis mind szóban, mind írásban „Tiszteletes” (Tiszteletes [X Y] Lelkész Úr/-nő!). A
„Tiszteletes” megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Tt.” rövidítéssel használjuk; levélen
belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
A második lelkészképesítő vizsgát sikeresen teljesített lelkész megszólítása, mind szóban, mind írásban,
„Nagytiszteletű” (Nagytiszteletű [X Y] Lelkész/Lelkipásztor Úr/-nő!). A „Nagytiszteletű” megszólítást
önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Nt.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a
teljes szóalakot használjuk.
A lelkészt élete végéig megilleti a „Nagytiszteletű” megszólítás.
A lelkész házastársát megillető megszólítás: „Nagytiszteletű(né) Asszony” vagy „Tiszteletes(né)
Asszony”.
(„Lelkipásztor” megnevezést használunk arra a lelkészre, aki önálló gyülekezeti szolgálatot végez.)
Az egyházközségi gondnok megszólítása – megbízatási ideje alatt –, mind szóban, mind írásban
„Tisztelt” (Tisztelt [X Y] Gondnok Úr/-nő!). A „Tisztelt” megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél
címzésén „T.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
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Amennyiben az Egyházközségi Közgyűlés a megbízatási idejét letöltött, illetve nyugalmazott gondnoki
személynek „tiszteletbeli gondnok”-i címet adományoz, ugyanazok az udvariassági szabályok vonatkoznak rá,
mint a megbízatási idejét töltő gondnokra.
A gondnok és a tiszteletbeli gondnok házastársát megillető megszólítás: „Kedves Gondnokné Asszony”.
(d) Presbiterek
A presbiterekre a közéleti általános udvariassági szabályok vonatkoznak, mind szóban, mind pedig
írásban.
Amennyiben az egyházközségi közgyűlés a megbízatási idejét letöltött, illetve nyugalmazott presbiteri
személynek „tiszteletbeli presbiter”-i címet adományoz, ugyanazok az udvariassági szabályok vonatkoznak rá,
mint a megbízatási idejét töltő presbiterre.
(e) Zsinati főtanácsos, zsinati tanácsosok
A zsinati főtanácsos és a zsinati tanácsosok megszólítása – amennyiben lelkészi szakirányú
végzettséggel rendelkeznek – mind szóban, mind írásban „Nagytiszteletű”. A „Nagytiszteletű” megszólítást
önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Nt.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a
teljes szóalakot használjuk.
Amennyiben a zsinati főtanácsos és a zsinati tanácsos nem rendelkezik lelkészi szakirányú
végzettséggel, megszólításukra a gondnokok esetében használatos megszólítási formula vonatkozik.
(f) Teológiai tanárok és oktatók
A teológiai tanárok és oktatók megszólítása mind szóban, mind írásban „Főtiszteletű” (Főtiszteletű [X
Y] Teológiai Tanár/Professzor Úr/-nő!). (A teológiai tanárok és oktatók megszólítása az elért tudományos
fokozatuknak megfelelően is lehetséges: Főtiszteletű [Y X] Doktor Úr! / Főtiszteletű [X Y] Docens Úr! stb.) A
„Főtiszteletű” megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Ft.” rövidítéssel használjuk; levélen
belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
A teológiai tanárokat és oktatókat teológiai tanári és oktatói minőségükben illeti meg a „Főtiszteletű”
cím – ugyanez a cím emeritusi minőségükben is megilleti őket –; egyéb – pl. lelkészi – minőségükben az arra
vonatkozó cím használatos, a megszólításban is.
A teológiai tanári kart együttesen is a „Főtiszteletű” (Főtiszteletű Tanári Kar!) megszólítás illeti meg.
(g) Diakónusok
A diakónusok megszólítása, mind szóban, mind írásban, „Tiszteletes” (Tiszteletes [X Y] Diakónus Úr/nő!). A „Tiszteletes” megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Tt.” rövidítéssel használjuk;
levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
(h) Léviták
A léviták megszólítása, mind szóban, mind írásban, „Tiszteletes” (Tiszteletes [X Y] Lévita!). A
„Tiszteletes” megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Tt.” rövidítéssel használjuk; levélen
belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
(i) Teológiai hallgatók
A teológai hallgatók megszólítása – képzési idejük alatt –, mind szóban, mind írásban, „Tiszteletes”
(Tiszteletes [X Y] Teológiai Hallgató Úr/-nő! vagy Tiszteletes [X Y] Teológus/Teológa!). A „Tiszteletes”
megszólítást önmagában a név előtt, illetve a levél címzésén „Tt.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli
megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
(j) Munkajogi viszonyban álló munkatársak
Az egyházzal munkajogi viszonyban álló munkatársakra a közéleti általános udvariassági szabályok
vonatkoznak, mind szóban, mind pedig írásban.
(k) Iskolai tanárok és hitoktatók
Az iskolai tanároka és hitoktatókra a közéleti általános udvariassági szabályok vonatkoznak, mind
szóban, mind pedig írásban.
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5a. § A helyettes személyek megszólítási formulái a helyettesített személyek megszólítási formuláit
követik.
6. § (1) Az egyház, valamint az egyházi protokolláris életben részvevő, a 2. §-ban felsorolt természetes
személyek szolgálatát, munkáját irányító, felügyelő, ellenőrző és segítő, valamint mellettük működő jogi
személyeket és intézményeket megillető megszólítások:
[(1a) A testületek, intézmények megszólítási formulája mindig igazodik a bennük elnöklő személy,
illetve az adott testületet, intézményt létrehívó személy vagy szerv megszólítási formulájához.]
(a) Zsinat
A Zsinat, mint fórum együttes megszólítása, mind szóban, mind írásban „Főtiszteletű”. A
„Főtiszteletű” megszólítást önmagában a „Zsinat” szó előtt, illetve a levél címzésén „Ft.” rövidítéssel
használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
A Zsinatot alkotó egyes delegátusok megszólítása – nem zsinati delegátusi eljárás esetén – a közéletben
betöltött szerepüknek, illetve hivatásuknak megfelelően alakul.
(b) Zsinati Tanács
A Zsinati Tanács megszólítási formulája a Zsinat megszólítási formulájának felel meg.
(c) Zsinati Elnökség
A Zsinati Elnökség megszólítási formulája a Zsinat megszólítási formulájának felel meg.
(d) Zsinati Iroda
A Zsinati Iroda, mint a Zsinat működését biztosító hivatal megszólítása, mind szóban, mind írásban
„Főtiszteletű”. A „Főtiszteletű” megszólítást önmagában a „Zsinati Iroda” szó előtt, illetve a levél címzésén
„Ft.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
A Zsinati Iroda hivatali rendeltetését és szolgálatát ellátó egyes személyek megszólítása a közéletben
betöltött szerepüknek, illetve hivatásuknak megfelelően alakul.
(e) Püspöki Hivatal
A Püspöki Hivatal megszólítása – az azt képviselő püspökhöz hasonlóan –, mind szóban, mind írásban
„Főtiszteletű”. A „Főtiszteletű” megszólítást önmagában a „Püspöki Hivatal” szó előtt, illetve a levél címzésén
„Ft.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot használjuk.
A Püspöki Hivtal hivatali rendeltetését és szolgálatát ellátó egyes személyek megszólítása a közéletben
betöltött szerepüknek, illetve hivatásuknak megfelelően alakul.
(f) Esperesi hivatal
Az esperesi hivatal megszólítása – az azt képviselő espereshez hasonlóan –, mind szóban, mind írásban
„Nagytiszteletű”. A „Nagytiszteletű” megszólítást önmagában az „XY Református Esperesi Hivatal” szó előtt,
illetve a levél címzésén „Nt.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot
használjuk.
Az esperesi hivatal hivatali rendeltetését és szolgálatát ellátó egyes személyek megszólítása a
közéletben betöltött szerepüknek, illetve hivatásuknak megfelelően alakul.
(g) Egyházközségi lelkészi hivatal
Az egyházközségi lelkészi hivatal megszólítása – az azt képviselő lelkészhez hasonlóan –, mind szóban,
mind írásban „Nagytiszteletű”. A „Nagytiszteletű” megszólítást önmagában az „XY Református Lelkészi
Hivatal” szó előtt, illetve a levél címzésén „Nt.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes
szóalakot használjuk.
Az egyházközségi lelkészi hivatal hivatali rendeltetését és szolgálatát ellátó egyes személyek
megszólítása a közéletben betöltött szerepüknek, illetve hivatásuknak megfelelően alakul.
(h) Zsinati bizottságok
A zsinati bizottságok, mint a Zsinat által létrehívott és működését elősegítő szervek megszólítása, mind
szóban, mind írásban „Főtiszteletű”. A „Főtiszteletű” megszólítást önmagában az adott zsinati bizottság „neve”
előtt, illetve a levél címzésén „Ft.” rövidítéssel használjuk; levélen belüli megszólításban a teljes szóalakot
használjuk.
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(i) Osztályok
Az osztályokra a közéleti általános udvariassági szabályok vonatkoznak, mind szóban, mind pedig
írásban; illetve megszólításuk a 6. § (1a) pontjában lefektetett szabály szerint alakul.
Az osztályok hivatali rendeltetését és szolgálatát ellátó egyes személyek megszólítása a közéletben
betöltött szerepüknek, illetve hivatásuknak megfelelően alakul.
(j) Iskolák
Az egyházi iskolákra a közéleti általános udvariassági szabályok vonatkoznak, mind szóban, mind pedig
írásban.

III. fejezet
UDVARIASSÁGI SZABÁLYOK
Az előzékenység
7. § (1) Az egyházi életben is a közéleti udvariassági szabályok alkalmazandók, kivételt képez ez alól a
megnevezett tisztséget viselő személyek iránt tanúsítandó magatartás.
(2) Közéleti, ceremóniális és reprezentatív alkalmakon a püspök – főgondnok, esperes – egyházemgyei
gondnok, lelkész – egyházközségi gondnok, a nevezett sorrendben, előzékenységet élvez a tisztséget nem viselő
lelkészi és nem lelkészi személyekkel szemben; kivéve, ha a nevezett tisztséviselők bárkivel szemben
lemondanak az előzékenység jogáról.
(3) A férfi tisztségviselőknek fenntartott előzékenység jogát lerontja a velük szemben álló női nem [az
(5) pont figyelembevételével] és a rangidős kor.
(4) Az előzékenység joga mind a szóbeli (előreengedés, előreköszönés stb.), mind pedig a fizikailag
kifejezett gesztusokban (kézfogás, ölelés stb.) érvényesül.
(5) Az előzékenység jogát mindig kellő intelligenciával kell érvényesíteni a korra, pozícióra és nemre
való tekintettel. A fiatalabbak (az előzékenységi jog passzív alanyai) előzékenységgel tartoznak az idősebbeknek
(az előzékenységi jog aktív alanyai); a férfiak a nőknek, a nem tisztségviselők a tisztségviselőknek. Ugyanakkor
a fiatal segédlelkésznő – női neme ellenére – mindig várja a nála idősebb férfi lelkész, vagy a nála nem sokkal
idősebb, de tisztséget viselő férfi lelkész kézfogását.
(6) Az előzékenység joga – Krisztus magatartásának példája nyomán (Jn 13,1-17; Mt 20,26-28) – nem
feltétlen, hanem az emberek közti békesség és tisztelet alapján nyugszik.
Köszönés
8. § (1) Az egyházban használatos köszönés: „Áldás, békesség!” (előformula) – „Istennek dicsőség!”
vagy „Istené a dicsőség!” (válaszformula). Az előformulát mindig az előzékenységi jog passzív alanya mondja
ki, míg a válaszformulát az előzékenységi jog aktív alanya.
(2) Megengdett az „Áldás békesség!” válaszformulaként való használata is.
(3) A lelkész a közéletből átvett köszönési formulákra is válaszolhat az egyházban használatos
köszönési formulával.
(4) A női nem irányába a férfi nem részéről kijár a kézcsók is, legalább szóbeli formájában.
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Tegezés és magázás (önözés)
9. § (1) A tegeződésnél illendő megvárni a korban és hivatalban ranngidős lelkészi jellegű személy
kezdeményezését. Az egyoldalú tegeződés kerülendő, mégis a fiatalabb lelkészi jellegű személy – az idősebb és
pozícióbeli engedélye nélkül – nem tegez vissza.
Minden esetben illendő megvárni a lelkésznő tegezési kezdeményezését.
(2) Az egyházközség tagjai körében mindig a lelkészi jellegű személy – kortól függetlenül –
kezdeményezi a tegeződést; de a vele szemben álló idősebb egyházközségi/világi tagot egyoldalúan – annak
engedélye nélkül – nem tegezi le.
(3) Ajánlás: A tisztességes és becsületes szogálat fenntartása érdekében a lelkészi jellegű személy csak
a szolgálati helyén vele egyenrangú hivatali pozíciót betöltő, illetve a munkakörét szorosan segítő vagy az azzal
együttműködő világi személlyekkel tegeződjék.
(4) A magázás – illetve annak finomabb és udvariasabb változata, az önözés – sokszor, de alkalomadtán
mindenképpen kifejezőbb gesztusa a komolyan vett emberi tiszteletnek és szeretetnek.
Öltözködés
10. § (1) Az egyházzal kapcsolatban álló valamennyi személyre érvényes az általános etikett (illemtani
szabályok összessége) szerinti megjelenés és magatartás, kivéve azon előírásokat, amiket ezen
protokollszabályzat szabályoz.
(2) A lelkészi jellegű személyek liturgiális öltözéke minden esetben a fekete palást az alulöltözékkel
együtt és a süveg.
(3) A palást alatti öltözék:
(a) Férfiak esetében fekete vagy sötét öltöny, fehér vagy fekete inggel, fekete vagy sötét, illetve ilyen
színű alapon szolidan mintás nyakkendővel, fekete vagy az öltönnyel egyszínű zoknival és fekete vagy sötét
alkalmi cipővel.
(b) Nők esetében fekete vagy sötét (szoknyás vagy nadrág-) kosztüm, fehér vagy fekete blúzzal (ez
kiegészíthető fekete vagy sötét zsabóval), testszínű harisnyával és fekete vagy sötét alkalmi cipővel.
(4) Mind a férfi, mind a női liturgiális öltözéknek – mind a nyári, mind a téli időszakban – teljesnek kell
lennie, vagyis a palást alatt mindig viselendő zakó.
(a) A szolgálati környezet hőmérsékleti viszonyainak megfelelően zakó helyett elfogadható – a férfiak
esetében – a palást alatti magas mellény (nyakkendő nélkül) hosszúujjú fekete inggel, vagy hosszúujjú fekete ing
önmagában, vagy hosszúujjú fehér vagy fekete színű klerikális ing.
A palást alatt nem illendő nyaknál kigombolt inget viselni; a palást alatt önmagában használt (nem
klerikális) inghez kötelező a nyakkendő viselete.
(b) Nők esetében – a szolgálati környezet hőmérsékleti viszonyainak megfelelően – kosztüm-zakó
helyett elfogadható a palást alatti hosszúujjú fehér vagy fekete színű blúz, vagy hosszúujjú fehér vagy fekete
színű klerikális ing.
(5) A lelkészi süveg viselete minden szabadtéri palástos szolgálat alkalmával kötelező.
(6) Nem liturgiális szolgálatokon a lelkész a szolgálati méltóság küllemével jelenik meg.
(7) A lelkészi jellegű személy közéleti öltözködésének olyannak kell lennie, ami összeegyeztethető
hivatásának erkölcsével és komolyságával, és megjelenésével megőrzi az egyháztagok szemében missziói
küldetésének becsületét és méltóságát (1Tim 2,9).
(a) A lelkészi jellegű személy mind liturgiális, mind közéleti megjelenésében csak a természetes
ápoltsághoz szükséges mennyiségű és minőségű szépségápolási szereket használhat.
(b) A színeiben, formáiban, mennyiségében és anyagában kirívó szépségápolási szerek, feltűnő
szépségápolási módszerek és – egészségügyi okokon, illetve az ápoltsági szinten kívüli – szépségápolási
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pótlások (pl. műköröm, műszempilla, paróka, nemtől idegen testékszerek [„piercing”], testfestés stb.)
alkalmazása – a megbotránkoztatást elkerülendő – nem megengedett.
(8) A lelkészi jellegű személy közéleti, illetve alkalmi öltözködésének megengedett viseleti formája a
hosszú- vagy rövidujjú klerikális ing is, bármilyen színben, megfelelő stílusú főöltözékkel.
(9) Egyházi tisztséget viselő világi személyek öltözködése az általános illemtan szabályai alapján alakul
és értékelendő.
Fényképezés, videózás
11. § (1) A fényképezés és a videózás (médiatevékenység) – indokolt kivétellel – általánosan elfogadott
tevékenység az egyházi liturgiális alkalmakon is.
(2) A liturgiális alkalmakon folytatott médiatevékenység tisztességéért az alkalmat szervező és
lebonyolító személy(ek) a felelős(ek).
(3) Istentiszteleteken médiatevékenység csak abban az esetben folytatható, amennyiben az nem zavarja
a közösség áhítatát.
(a) A médiatevékenységet folytatók ne hangoskodjanak egymás közt, kerüljék a technikai hangokat.
(b) A médiatevékenységet folytatók az alkalomhoz méltó „munkaruhában” jelenjenek meg az
istentiszteleten.
(c) A technikai alkatrészek, tartozékok – ha csak nem elekerülhetetlen – ne legyenek szószéken,
úrasztalán, mózesszékben és egyéb szimbolikus bútorzaton, berendezésen elhelyezve.

JOGORVOSLATI RENDELKEZÉSEK
12. § (1) Jelen protokollszabályzat megsértése nem tartozik az egyházi vétségek közé.
(2) A protokollszabályzat megsértése esetén a Zsinati Elnökség jogosult eljárni, egyházigazgatási
határozat útján.
(3) A Zsinati Elnökség a protokollszabályzat megsértése esetén a hatáskörébe utalt jogokkal köteles
fellépni a megsértő féllel szemben, és helyreállítani az eredeti állapotot.
13. § (1) A protokollszabályzatot megsértő fél az ellene hozott egyházigazgatási határozattal szemben –
a kézhezvételtől számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet a Zsinati Elnökséghez, ami – a fellebbezés
jogosultságának megvizsgálása után – továbbítja azt a Zsinati Tanácsnak döntéshoztalara.
(2) A Zsinati Tanács határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § Az egyházi protokollal kapcsolatos minden egyéb határozati rendelkezés – ezen határozat
hatálybalépésével – hatálytalanná válik.
15. § Elfogadva a Zsinati Tanács ZST-123/2011. számú határozatában, 2011. június 24-én
Királyhelmecen. E szabályzat hatályba lép 2011. július 1-én.
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A lelkésztovábbképzés rendjéről

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szabályzata
a lelkésztovábbképzés rendjéről

Preambulum
1. § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (a továbbiakban: Egyház) Zsinata – előmozdítva
a lelkészi jellegű személyek felkészültségét és a lelkészi szolgálat színvonalának folyamatos fejlesztését, illetve
megállapítva az ehhez fűződő felelősségüket – megalkotja a lelkésztovábbképzés szabályzatát.
2. § (1) A Zsinat a lelkésztovábbképzés kötelező alkalmainak szervezését a Zsinati Tanács hatáskörébe
utalja.
(2) A Zsinat a lelkésztovábbképzés nemkötelező alkalmainak
a Lelkésztovábbképző Minősítő Bizottságot (a továbbiakban: LMB).

akkreditálására

létrehozza

Hatály és elvi szempontok
3. § Jelen szabályzat vonatkozik minden, az Egyházban szolgálatban álló lelkészi jellegű személyre.
4. § 1) A lelkésztovábbképzés célja az Egyházban a szolgálat minőségének javítása, a szakmai és
teológiai tudás gyarapítása, új teológiai ismeretekmegszerzése, a társadalmi és tudományos szerepvállalás
motiválása, a szolgálati területen jelentkező kihívások kezelésének elősegítése és a közösségépítés.
(2) A lelkészi jellegű személyek részvétele a lelkésztovábbképzés folyamatában a szolgálati munkajogi
jogviszony végéig kötelező.
(3) A lelkésztovábbképzésen való részvételt, illetve az elmulasztott kötelező alkalmaknak az LMB által
akkreditált nem kötelező alkalmakkal történő pótlását – minden lelkészi jellegű személy esetében – a Zsinati
Tanács vizsgálja meg.

Hatály és elvi szempontok
5. § A lelkésztovábbképzés folyamata kötelező és nem kötelező alkalmakból áll.
6. § (1) A kötelező alkalmakat egyetemes egyházi szinten az Egyház, egyházmegyei szinten pedig az
egyházmegye szervezi.Akötelező alkalmak időpontjait minden évben február végéig közzé kell tenni.
(2) Nem kötelező alkalmat szervezhet bármely egyházi, illetve nem egyházi intézmény.
7. § (1) A lelkészi jellegű személynek egy évben két kötelező alkalmon részt kell vennie.
(2) Az a lelkészi jellegű személy, aki a kötelező alkalmon nem vett részt, hiányzását nem kötelező
alkalmon való részvétellel pótolhatja. A nem kötelező alkalmon való részvételt – a résztvevő kérelmére – az
LMB a kötelező alkalom pótlására alkalmas továbbképzésnek minősítheti. Az LMB mérlegelés alapján – a
kötelező alkalom és a nem kötelező alkalom arányosítása érdekében – további nem kötelező alkalmakon való
részvételt írhat elő.
(3) A (2) bekezdésben foglalt pótlás kötelezettsége alól a Zsinati Tanács felmentést adhat annak
a lelkészi jellegű személynek, aki:
a) gyermekgondozási szabadságon van, vagy külföldön teljesít egyházi szolgálatot, vagy ösztöndíjas
teológiai tanulmányokat folytat külföldön;
b) betegségéből adódóan huzamos orvosi gyógykezelés alatt áll;
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c) a kötelező lelkésztovábbképzés idejében rendkívüli egyházi megbízatást teljesít, vagy épp a kötelező
lelkésztovábbképzés miatti szükségszolgálatokat látja el az egyházmegye területén.

A Lelkésztovábbképző Minősítő Bizottság (LMB)
8. § (1) A Zsinat az LMB tagjainak meghívásával az Egyház püspökét bízza meg.Az LMB tagjainak a
száma nem lehet több kilencnél.Apüspök hivatalból tagja az LMBnek. Az LMB tagjai megbízatásukat az adott
választási ciklus végéig töltik be.
(2) A bizottság tagja lehet az, aki teológiai végzettséggel rendelkezik, a szakterületén tudományos
fokozattal és szakmai elismertséggel bír, és tagságát a Zsinati Tanács jóváhagyja.
9. § Az LMB hatásköre:
a) kérelemre lelkésztovábbképző alkalommá minősíti az abszolvált nem kötelező alkalmakat;
b) tudományos szakvéleményt ad a lelkésztovábbképző alkalmak programjáról.
10. § (1) Az LMB szükség szerint ülésezik, munkáját elektronikus úton is végezheti.
(2) Abizottság adminisztratív ügyeit a Püspöki Hivatal intézi.

A lelkésztovábbképző-nyilvántartás
11. § (1) A Zsinati Iroda a lelkésztovábbképző címzettjeinek meghatározása és az alkalmakon való
részvétel bejegyzése érdekében lelkésztovábbképző-nyilvántartást vezet.
(2) A lelkésztovábbképző-nyilvántartás tartalmazza a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek
nevét ábécésorrendben, az egyes személyek lelkészi jellegénekmeghatározását, szolgálati helyét vagy beosztását,
az éves szinten abszolvált alkalmakat, illetve – ha jogosultak rá – a felmentési okot.
(3) Az egyházmegyei szinten szervezett kötelező alkalmakon való részvételről az egyházmegye az
alkalmat követő 15 napon belül köteles jelentést tenni a Zsinati Irodának.

A számonkérés
12. § (1) A lelkésztovábbképző-nyilvántartástminden évben be kell nyújtani a Zsinati Tanácshoz, amely
számba veszi a lelkészi jellegű személyek esetében az alkalmakon való részvételt.Azt a lelkészi jellegű személyt,
aki az adott évben nem abszolválta az előírt számú alkalmakat és nem is pótolta azokat, feddés kíséretében
minden évben felhívja a hiány pótlására.
(2) Azon lelkészi jellegű személy ellen, aki három év alatt nem abszolválta a kötelező hat alkalmat és
a hiányt nem kötelező alkalmakon való részvétellel sem pótolta, a Zsinati Tanács mérlegelés nélkül köteles
fegyelmi eljárást indítani az illetékes bíróságnál.

Záró rendelkezés
13. § Jelen szabályzat 2013. január 1-jén lép hatályba.
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