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Preambulum

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hitvalló

eleink hagyományainak vállalásától, a jelenleg élõ refor-

mátusok, valamint az utódaink iránti felelõsségérzettõl

vezérelve, a református öntudat elmélyítésének és meg-

szilárdításának a szándékával, a szlovákiai reformátusság

múltjának és hagyományainak feltárása, megõrzése és köz-

kinccsé tétele érdekében önálló intézményt hoz létre.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata

mint egyházunk legfõbb törvényhozó szerve az egyház-

alkotmány 8. § 2. bekezdésének értelmében, továbbá a

308/1991-es számú törvény 6. § 1. bekezdés j) pontja alap-

ján, összhangban a múzeumokról és galériákról szóló 115/

1998-as számú törvény rendelkezéseivel, megalapítja a

Szlovákiai Református Egyház Tudományos Gyûjtemé-

nyeit (továbbiakban: Gyûjtemények), melyek mûködését

jelen törvénnyel szabályozza.

1. §

A Gyûjtemények elnevezése és illetékessége

(1) Az intézmény neve: A Szlovákiai Református Ke-

resztyén Egyház Tudományos Gyûjteményei – Vedecké

zbierky Reformovanej kres•anskej cirkvi na Slovensku.

(2) Tevékenysége elsõsorban a Szlovákiai Református

Keresztyén Egyház területére terjed ki.

2. §

A Gyûjtemények székhelye

(1) A Gyûjtemények állandó székhelye: Rimaszombat,

Daxner utca 35-37.

(2) Feladatai teljesítése érdekében a Szlovákiai Refor-

mátus Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa, valamint az

illetékes egyházmegyei tanács jóváhagyásával székhe-

lyén kívül is létesíthet idõszaki és állandó kiállításokat.

3. §

A Gyûjtemények mûködésének ideje

(1) A Gyûjtemények a Szlovák Köztársaság Kulturális

Minisztériumában jelen törvény alapján történõ bejegy-

zésével kezdi meg mûködését.

(2) A Gyûjtemények alapítása meghatározatlan idõre

szól.

4. §

A Gyûjtemények ügyviteli nyelve

(1) A Gyûjtemények ügyviteli nyelve a magyar és a szlo-

vák nyelv.

5. §

A Gyûjtemények küldetése

(1) A Gyûjtemények küldetése a szlovákiai református-

ságra vonatkozó dokumentumok, könyvek, levéltári,

tárgyi és egyéb emlékek rendszeres és módszeres doku-

mentálása, gyûjtése, megõrzése, szakmai feldolgozása és

hozzáférhetõvé tétele.

(2) Ezen belül:

a) az önálló egyházi testületek által létesített vagy létesít-

endõ gyûjtemények, állandó és idõszaki kiállítások fo-

lyamatos szakmai és módszertani segítése;

b) a Református Egyház bármely önálló egyházi testületé-

nek jelen törvény hatálya alá esõ tevékenységének szak-

mai segítése és koordinálása;

c) az egyetemes protestantizmus helyi hagyományainak

dokumentálása;

d) szakmai kapcsolattartás és információcsere más egy-

házi gyûjteményekkel;

e) a feltárt és feldolgozott anyagok minél szélesebb kör-

ben való közzététele a kor mûszaki és információs lehe-

tõségeinek felhasználásával.

6. §

A Gyûjtemények feladatköre

(1) A Református Egyház történetének kutatása, ezen

belül:

a) eseménytörténet a reformációtól napjainkig;

b) a Református Egyház és jogelõdje jeles személyiségei

életének, tevékenységének és hagyatékának feldolgo-

zása;

c) az egyházközségek, az egyházmegyék és az Egyetemes

Egyház történetének kutatása, feldolgozása;

d) a múltban mûködött és a jelenleg mûködõ iskolák, egy-

házi intézmények történetének kutatása, dokumentálá-

sa és feldolgozása;

e) a Református Egyházra vonatkozó tárgyi emlékek ösz-

szegyûjtése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáfér-

hetõvé tétele;

f) a mûvelõdéstörténetre, oktatásügyre, diakóniára, misz-

szióra vonatkozó emlékek gyûjtése, rendszerezése, fel-

dolgozása és hozzáférhetõvé tétele.

(2) Irodalomtörténeti tevékenység, ezen belül:

a) a szellemi alkotótevékenység számbavétele;

b) a Református Egyházzal kapcsolatba hozható szép- és

szakirodalom gyûjtése, dokumentálása és hozzáférhe-

tõvé tétele.

(3) A református népélet vizsgálata, ezen belül:

a) a Református Egyházzal kapcsolatba hozható néprajzi

emlékek gyûjtése;

b) egyházi néphagyományok dokumentálása, megõrzése;

c) liturgiatörténeti gyûjtés, értékmegõrzés.

(4) Egyházmûvészeti emlékek gyûjtése
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7. §

A Gyûjtemények szakmai tevékenysége

(1) A Gyûjtemények küldetésének és feladatkörének

megfelelõen gondoskodik:

a) a gyûjtemény folyamatos gyarapításáról;

b) a gyûjteménynek a törvényi elõírásoknak megfelelõ ke-

zelésérõl és nyilvántartásáról;

c) a gyûjteményi anyag szakszerû megóvásáról;

d) az anyagnak állandó és idõszaki kiállításokon, valamint

publikációk formájában és a közmûvelõdésben egyéb

szokásos módokon való bemutatásáról;

e) a gyûjteményi anyagnak a kutatók számára való hozzá-

férhetõvé tételérõl.

(2) Mindennek érdekében:

a) tudományos kutatótevékenységet végez;

b) együttmûködik más egyházi és világi intézményekkel

és szervezetekkel;

c) vállalja az egyházközségek és más önálló egyházi tes-

tületek tulajdonában, de saját gondozásában levõ egy-

házi értékek megõrzését;

d) lehetõségei szerint – vásárlással, cserével – gyarapít-

hatja a gyûjteményt;

e) tárgyi adományokat, hagyatékokat fogadhat el;

f) adományokat fogadhat el a gyûjtemény gyarapítására

és mûködtetésére.

8. §

A Gyûjtemények szervezeti felépítése

(1) A Gyûjtemények vezetõje és törvényes képviselõje

a gyûjteményi igazgató.

(2) A gyûjteményi 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 kineve-

zés meghatározott idõre, a megbízás legfeljebb egy évre

szól.

(3) A gyûjteményi igazgató köteles az intézményt úgy

igazgatni, hogy az a Szlovákiai Református Keresztyén

Egyház alkotmányának és jogszabályainak megfelelõen,

református szellemben és a Szlovák Köztársaság törvé-

nyei szerint mûködjön.

(4) A gyûjteményi igazgató:

a) felelõsséggel tartozik az intézmény feladatainak a tel-

jesítéséért;

b) elõkészíti az intézmény költségvetését és ügyel a pon-

tos ügyvitelre;

c) az intézmény alkalmazottjai felett gyakorolja a munkál-

tatói jogokat;

d) felel az intézmény vagyonának, valamint a rá bízott ja-

vaknak a gondos, ésszerû kezeléséért.

(5) A gyûjteményi igazgató az intézményben folyó

munkáról és az intézmény gazdálkodásáról beszámolási

kötelezettséggel tartozik a Szlovákiai Református Keresz-

tyén Egyház Zsinati Tanácsának.

(6) A Gyûjtemények négy részintézménybõl áll:

a) múzeum;

b) levéltár;

c) könyvtár;

d) egyedi alapok.

(7) A részintézmények élén a részintézmények vezetõi

állnak, akik a gyûjteményi igazgató közvetlen munkatár-

sai.

(8) A Gyûjtemények a gazdasági ügyei kezelésére gaz-

dasági felelõst alkalmaz, aki a gyûjteményi igazgató köz-

vetlen munkatársa.

(9) A gyûjteményi igazgató, a részintézmények vezetõi

és a gazdasági felelõs tagjai a Gyûjtemények igazgatói ta-

nácsának.

9. §

A Gyûjtemények jogalanyisága

A Gyûjtemények jogalanyisággal rendelkezõ intézmény,

önálló egyházi testület, amely a Szlovákiai Református Ke-

resztyén Egyház illetékes szerveinek alárendel-ve végzi

tevékenységét.

10. §

Záró rendelkezések

(1) A Gyûjtemények mûködésének szakmai, jogi, anya-

gi, gazdasági és személyi feltételeit a Szervezeti és Mûkö-

dési  Szabályzat tartalmazza, amelyet a gyûjteményi igaz-

gató dolgoz ki és a Szlovákiai Református Keresztyén Egy-

ház Zsinati Tanácsa hagy jóvá.

(2) Jelen törvény egyben a Gyûjteményeknek a Szlo-

vák Köztársaság Kulturális Minisztériumában történõ

bejegyzéséhez szükséges alapdokumentum.

(3) Jelen törvény a Szlovákiai Református Keresztyén

Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében törté-

nõ közzétételével lép hatályba.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VI. Zsinatának 6. ülésén,

2002. január 29-én, Rimaszombatban.


