A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2004-es számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának
tanácskozási szabályzata és ügyrendje
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 dicsõségére,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház alkotmányának és jogszabályainak, valamint esküjük, hitük és lelkiismeretük parancsának megfelelõen végzik; tevékenységükre nézve nem utasíthatók.
(3) A zsinati tagnak joga és kötelessége, hogy kezdeményezõen részt vegyen a Zsinat munkájában, elõsegítse annak eredményes mûködését. 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 képviselõ 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 elõtt legalább húsz nappal a fõbb 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 elõtt nyolc nappal
is összehívhatja.
(6) A Zsinat ülései mindennap áhítattal kezdõdnek és
imádsággal fejezõdnek be.
(7) Az ülés kezdetén a jegyzõ számba veszi a megjelenteket, és az eredményrõl jelentést tesz a jelen levõ Zsinati
Elnökségnek.
(8) Az ülésre késõbb érkezõ vagy az ülésnap bezárása
elõtt távozó képviselõk kötelesek érkezésüket vagy távozásukat a jegyzõnek bejelenteni.
(9) A Zsinat ülései nyilvánosak. A Zsinati Elnökség vagy
nyolc képviselõ indítványára zárt ülést kell tartani.

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 elõ.
(3) A Zsinathoz beérkezett beadványokat és indítványokat a Zsinati Elnökség megvizsgálja, és az illetékes bizottságnak vagy a Zsinati Tanácsnak továbbítja.
(4) A Zsinat ülésein elsõsorban olyan ügyek tárgyalhatók, amelyeket a Zsinat illetékes bizottsága, a Zsinati
Elnökség vagy a Zsinati Tanács elõzetesen megtárgyalt
és elõterjesztésre alkalmasnak minõsített.
(5) Ha az ezen paragrafus 3. bekezdésében felsorolt szervek elutasították a javaslatot, a zsinati képviselõnek joga
van a Zsinathoz fordulni és indítványát ötperces felszólalásban megindokolni. Az indítvány napirendre vételérõl a
Zsinat vita nélkül határoz.
(6) A Zsinat ülésének napirendjére a beérkezett bizottsági elõterjesztések és önálló indítványok figyelembevételével a Zsinati Elnökség tesz javaslatot. A Zsinat az elõterjesztés alapján határoz a napirendi pontok sorrendjérõl.
(7) A határidõn belül beadott indítványokat, módosító
javaslatokat az ülés elõtt valamelyik zsinati bizottság, a
Zsinati Tanács vagy a Zsinati Elnökség megtárgyalja. Az
indítványt, valamint a vele kapcsolatos állásfoglalást elõterjesztõ ismerteti.
4. §
(1) A hozzászólások a jelentkezések sorrendjében történnek, legfeljebb öt percben.
(2) A vita közbeni ismételt felszólalást – legfeljebb két
percben – az ülést vezetõ elnök engedélyezheti. A javaslat elõterjesztõje a határozathozatalt megelõzõen 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 hozzáférhetõvé kell tenni. A beadványok és indítványok sorsáról a Zsinati Elnökség köteles a beterjesztõt harminc napon belül értesíteni.
(5) A tárgyalást vezetõ elnök figyelmezteti azt, aki eltér
a tárgytól, az idõkeretet túllépi vagy méltatlan magatartást
tanúsít.
(6) A tárgyalást vezetõ elnök megvonhatja a szót attól,
aki ismételt figyelmeztetés után sem tér a tárgyra vagy a
kifogásolt magatartásán nem változtat. A tárgyalást ve-
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zetõ elnök ezen intézkedése ellen az érintett a Zsinathoz
fordulhat, amely vita nélkül határoz.
(7) Akitõl megvonták a szót, ugyanazon ülésnapon ugyanabban az ügyben már nem szólalhat fel.
(8) A tárgyalást vezetõ elnök ismételt rendzavarás esetén felhívja a rendbontót az ülésterem elhagyására; a tanácskozást lehetetlenné tevõ rendzavarás miatt az ülést
határozott idõre félbeszakíthatja, illetve az ülésnapot bezárhatja.
(9) A tárgyalást vezetõ elnök a vitát lezárja, ha az elõterjesztéshez 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; elsõ olvasatban általánosságban, második olvasatban bekezdésenként. A második olvasat alkalmával csak
olyan kiigazítások hajthatók végre, amelyek a törvényjavaslat szövegének összhangba hozásához szükségesek.
(4) Határozathozatal során elõször a módosító javaslatokról kell dönteni. Ezt követõen kell szavazni a javaslat
egészérõl.
(5) A napirendrõl való levételt vagy bizottsághoz történõ továbbítást tartalmazó indítványról az érdemi döntés
elõtt 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 jegyzõ ábécérendben felolvassa
a zsinati tagok névsorát. A tagok felállva, „igen”, „nem”
vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A szavazás
eredményét a tárgyalást vezetõ elnök hirdeti ki.
(2) Szavazategyenlõség esetén a tárgyalást vezetõ elnök szavazata dönt.
(3) a) Titkos szavazást kell elrendelni minden személyi kérdésben, valamint ha legalább nyolc zsinati tag kéri.
b) Titkos szavazás esetén a jegyzõk szavazatszámláló bizottságként járnak el.
c) A szavazás lebélyegzett szavazólapon, urnába dobással történik.
d) A szavazatokat az ülésteremben kell megszámlálni.
e) A szavazásról külön jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzõk írnak alá.
f) Szavazategyenlõség esetén a szavazást meg kell ismételni.

Jegyzõkönyv
7. §
(1) A Zsinat ülésein elhangzottakról jegyzõkönyvet kell
vezetni. Az ülés jegyzõkönyvét két olyan zsinati tag hitelesíti, akiket a Zsinati Elnökség javaslatára a Zsinat választ meg az ülés megnyitásakor.
(2) A jegyzõkönyv mellékletei: a tárgyalt irat, az ismertetett irat, név szerinti szavazás esetén a szavazók névsora és a szavazás eredménye, a titkos szavazás külön jegyzõkönyve.
(3) A jegyzõkönyvet a tanácskozást követõ harminc napon belül el kell készíteni, és a hitelesítésnek a jegyzõkönyv
elkészültét követõ tizenöt napon belül meg kell történnie.
(4) A jegyzõkönyv elkészítésérõl, hitelesítésérõl és közzétételérõl a Zsinati Iroda köteles gondoskodni.
(5) A zsinati ülések jegyzõkönyvét kinyomtatva hozzáférhetõvé kell tenni a Zsinati Irodában.
(6) A zsinati tag a Zsinat ülésének megnyitásakor kérheti az elõzõ zsinati ülés jegyzõkönyvének kiigazítását.
(7) A törvényeket a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében kell megjelentetni az ülést követõ hónap elsejétõl számított 3 hónapon belül.
(8) A hatálybalépésre vonatkozóan minden törvényben
külön kell rendelkezni.
(9) A Zsinat által elfogadott általános érvényû jogszabályt és határozatot a püspök és a fõgondnok írja alá.
(10) A zsinati képviselõ köteles a tanácskozási szabályzatot és ügyrendet maradéktalanul megtartani és megtartatását elõsegíteni.
(11) A zsinati képviselõ köteles szolgálati titokként kezelni a zárt ülésen elhangzottakat.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Az ülés berekesztése elõtt a tárgyalást vezetõ elnök
közli a következõ ülés várható idõpontját, majd a jegyzõ
felolvassa a határozatokat.
(2) A Zsinat által elfogadott törvényeket és határozatokat, illetve a Zsinati Tanács és a Zsinati Elnökség határozatait betûjellel és évenként folyamatos sorszámozással
kell ellátni a következõk 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 vevõ képviselõk útiköltségét a küldõ egyházmegye viseli. A zsinati ülések egyéb
költségeit a Zsinat fedezi.
(4) A Zsinati Tanács, valamint a zsinati bizottságok tanácskozására a jelen szabályzatban foglaltak értelemszerûen alkalmazandók.
(5) Az önálló indítványt tárgyaló ülésre az elõterjesztõt
meg kell hívni – tanácskozási joggal.
Ezen törvény hatályba lép a Református Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében való közzétételé-vel.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 5. ülésén,
2004. május 4-én, Hanván.

