
A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 
EGYHÁZZENEI OSZTÁLYA 

 
Szervezeti és működési szabályzat 

 
1 § A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az egyházi zene és a gyülekezeti éneklés 
támogatására Egyházzenei Osztályt hoz létre. 
 
2 § Alapvető adatok 
Neve: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya (továbbiakban 
Egyházzenei Osztály) 
Székhelye: Jókai utca 34., 945 01 KOMÁROM 
 
3 § Az Egyházzenei Osztály feladatai 

1. Az Egyházzenei Osztály lehetővé teszi a szakmai együttműködést kántorok és 
egyházzenészek között segítve a kántorok, gyülekezeti énekkarok, zenei csoportok 
munkáját. 

2. Kántorok képzése. 
3. Gyülekezeti hangszerek ügyének patronálása, orgonák és műemlék orgonák 

számbavétele. 
4. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ökumenikus és nemzetközi egyházzenei 

kapcsolatainak kiépítése és ápolása. 
5. Egyházzenei alkalmak szervezése, úgymint: 

a. zenés áhitatok 
b. kántor- , kórus- , zenekari találkozók 
c. egyházzenei konferenciák, előadások, egyházzenei napok 
d. gyermekkórustáborok, felnőtt és ifjúsági kórustáborok 
e. zenés hétvégék 
f. más egyházzenei rendezvények 

6. Kiadványok, publikációk megjelentetése, egyházzenei internetes honlap szerkesztése. 
 
4 § Az Egyházzenei Osztály gazdálkodása 
Az Egyházzenei Osztály gazdálkodására Egyházzenei alap jön létre. Az Egyházzenei alap 
bevételét kollektív gyűjtésből származó adományok, támogatások alkotják. Az Egyházzenei 
alap vagyonát az Egyházzenei Osztály Igazgatótanácsa javaslatára az Egyházzenei Osztály 
működésére és a szabályzatban meghatározott feladatok elvégzésére lehet fordítani. Az 
Egyházzenei Osztály anyagi gazdálkodását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Zsinatának gazdasági ellenőrző bizottsága ellenőrzi. 
 
5 § Az Egyházzenei Osztály szervei 

1. Egyházzenei Osztály Igazgatótanácsa 
2. Országos Egyházzenei Igazgató 

 
6 § Az Egyházzenei Osztály Igazgatótanácsa 
Az Egyházzenei Osztály legfőbb szerve az Egyházzenei Osztály Igazgatótanácsa. Az 
Igazgatótanács 5 tagból áll, akiket az Igazgatótanács javaslatára a Zsinati Tanács választ meg 
3 évre. Az Igazgatótanács évente legalább 2 alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív össze 4 
héttel az ülést megelőzően, a meghívóhoz csatolja az ülés napirendi pontjait. 
Az Igazgatótanács maga közül választja az elnököt. Az Országos Egyházzenei Igazgató nem 
tagja az Igazgatótanácsnak, azon csupán tanácskozási joggal van jelen. 
 
 



Az Igazgatótanács feladata: 
1. javaslatot tesz az Egyházzenei Osztály szervezeti és működési szabályzatára 
2. megállapítja az Egyházzenei Osztály költségvetését 
3. megállapítja az Egyházzenei Osztály munkatervét 
4. megállapítja az Egyházzenei Osztály éves tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló 

jelentést és zárszámadást 
5. az Egyházzenei Osztály Igazgatótanácsa határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen 

van, határozatait szavazás útján egyszerű többséggel hozzák 
6. az Egyházzenei Osztály Igazgatótanácsának üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a 

jegyzőkönyv írója és még két hitelesítő tag hitelesít; az Igazgatótanács üléséről 
jelenléti ív készül 

7. az elnök köteles az Igazgatótanácsot összehívni, ha azt legalább 2 tag kezdeményezi 
vagy a Zsinati Tanács elrendeli 

8. az Egyházzenei Osztály munkájáról évente beszámolni tartozik a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház Zsinatának 

 
7 § Az Országos Egyházzenei Igazgató 
Az Országos Egyházzenei Igazgató az Egyházzenei Osztály statutáris képviselője. Az 
Igazgató eljár és határoz az Egyházzenei Osztály ügyeiben, kivéve azokat az eseteket, 
amelyeket a Szervezeti és működési szabályzat vagy más egyházi jogszabályok máshogyan 
nem rendelnek. Az Országos Egyházzenei Igazgatót a Zsinati Tanács választja 3 évre pályázat 
útján. Az Országos Egyházzenei Igazgatói poszt betöltésének feltétele: 

1. önálló református egyháztagság 
2. szakirányú felsőfokú diploma 

Sikertelen pályázat esetén 1 évre megbízható olyan személy, aki a feltételeknek nem felel 
meg. 


