A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2005-ös számú törvénye
a lelkészi szolgálatról

1. §
E törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban (a továbbiakban: Egyház) végzett lelkészi szolgálat szabályait állapítja meg.
2. §
(1) A lelkészek elsõdleges 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 neveltetésérõl 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 jellegû 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
elõírt kötelezõ képzéseket abszolválni,
b) a keresztyén hit és erkölcs gyakorlásában jó példával
elöl járni,
c) megnyilatkozásaiban a református hitelveket megtartani,
d) tartózkodni minden olyan tevékenységtõl, amely a lelkészi
tiszt méltóságával nem egyeztethetõ össze,
e) gyermekeit református keresztyén hitben nevelni.
4. §
A lelkészi jellegû személy hitelvi és istentiszteleti tekintetben csak a Zsinat által utasítható.
5. §
A lelkészi jellegû személy jogi vonatkozásban az állandó szolgálati megbízása szerinti, ennek hiányában a lakhelye szerinti egyházmegyéhez tartozik, kivéve, ha egyházi törvény másképp rendelkezik.

(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 jellegû 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 felsõfokú
teológiai oktatási intézményekben (a továbbiakban: teológiai akadémia) történik,
b) megállapodást köthet teológiai akadémiákkal a lelkészképzésrõl,
c) megállapítja a lelkészi jellegû személyek, különösen a
lelkészjelöltek, a segédlelkészek és a léviták számára elõírt képzéseket és gyakorlatokat.
(2) Ha a teológiai akadémiával kötött megállapodás az
intézmény meghatározott személyi, szervezeti, tanulmányi vagy egyéb döntéseihez egyházi hozzájárulást ír elõ,
a hozzájárulás megadásáról a Zsinati Tanács határoz, kivéve, ha a megállapodás másképp rendelkezik.
8. §
(1) Azok a személyek, akik lelkészi szolgálatra való készülés céljából teológiai tanulmányokat folytatnak, vagy
folytattak, de segédlelkészi képesítést még nem nyertek,
lelkészjelöltnek minõsülnek.
(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 idõben kell kérvényezni. Egyedi
esetben a lelkészjelölti jogállást a teológiai tanulmányok
alatt vagy azok befejezését követõen is lehet kérvényezni.

6. §
(1) A lelkészi jellegû személyekrõl az Egyház központi
hivatala törzslapot vezet. A törzslap mintáját a Zsinati Tanács hagyja jóvá.

10. §
(1) A lelkészjelölti jogállást kérelmezõnek ki kell kérnie
azon egyházközség(ek) presbitériumának véleményét, amely-
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nek tagja vagy szolgálattevõje. Ez alól kivételt képez az a
kérelmezõ, aki lakhelye miatt egy egyházközségnek sem
tagja, sem nem szolgálattevõje.
(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 kérelmezõket testületileg vagy a Zsinati Elnökség, illetve meghatalmazottja(i) útján meghallgathatja.

felkérése, illetve valamely felettes egyházi szerv vagy ilyen
jogkörrel bíró teológiai akadémia megbízása alapján hirdetheti Isten Igéjét. Az igehirdetés tartalmáért a felkérõ
lelkész, illetve a megbízó felel.
15. §
(1) Segédlelkészi vagy lelkészi képesítést az a személy
nyer, aki az elõírt lelkészképesítõ vizsgát letette, vagy aki
más egyházban nyert hasonló képesítését honosíttatta.
(2) A Zsinat a lelkészképesítõ vizsgák lebonyolítására,
a honosítás lefolytatására bizottságot hoz létre. A Lelkészképesítõ Bizottság elnöke a püspök.
(3) A Lelkészképesítõ Bizottság szervezeti és mûködési rendjét, a lelkészképesítõ vizsgák rendjét a Zsinat állapítja meg. A szervezeti és mûködési, valamint a vizsgarendre nézve a Lelkészképesítõ Bizottság javaslatot tehet.
(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 viszszaáll a korábbi jogállapot.

11. §
(1) Aki lelkészjelölti jogállást nyert, az Egyház püspöke elõtt esküt tesz.
(2) A lelkészjelölti jogállás a jogállás megadásától, de
legkorábban a teológiai tanulmányok megkezdésétõl a teológiai tanulmányok befejezését követõ naptári év végéig
hatályos, kivéve, ha a lelkészjelölt ez idõ alatt segédlelkészi képesítést nyert, vagy ha egyházi törvény másképp
rendelkezik.
(3) Ha a lelkészjelölt megszakítja teológiai tanulmányait,
a megszakítást követõ 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 követõ naptári év végéig nem szerez segédlelkészi képesítést, megfelelõ indokkal kérheti lelkészjelölti jogállásának hatályban tartását. A lelkészjelölti jogállás legfeljebb a teológusi oklevél megszerzését követõ ötödik naptári év végéig tartható hatályban. A jogállás hatályban tartásáról a Zsinati Tanács határoz.

16. §

A lelkészjelölt köteles lehetõségei szerint részt venni
az Egyház szolgálatában úgy, hogy az ne akadályozza õt
tanulmányai folytatásában.

(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 kérelmezõnek az Egyházban való szolgálatához.
(3) Nem református egyházból áttért személy képesítése honosításához való hozzájárulás megadása tárgyában a 10. és 12. § rendelkezéseit értelemszerûen 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 Lelkészképesítõ Bizottságnak.
(5) A Lelkészképesítõ Bizottság megvizsgálja, hogy a
kérelmezõ képesítése mely részeiben felel meg a megfelelõ lelkészképesítõ vizsgának. A Lelkészképesítõ Bizottság a kérelmezõ számára különbözeti vizsgát ír elõ azokból a tárgyakból, amelyekbõl a kérelmezõ képesítése nem
felel meg a megfelelõ lelkészképesítõ vizsgának.
(6) A honosítást a képesítés megvizsgálása, valamint
a különbözeti vizsgák letétele után a Lelkészképesítõ Bizottság mondja ki.
(7) Aki nem református egyházban szerzett lelkészi képesítését honosíttatta, a honosítást követõen két évig önálló lelkészi állásba nem választható.
(8) Nem protestáns egyházban szerzett képesítés nem
honosítható.

14. §

17. §

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 kérelmezõ a lelkészjelölti jogállás megadását
legkorábban az elutasító határozat kimondása után másfél
évvel kérheti.
13. §

A lelkészjelölt a parókiális jogkörrel rendelkezõ lelkész
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képesítõ Bizottság 3 hónapon belül oklevelet állít ki, amelyet a püspök mint a Lelkészképesítõ Bizottság elnöke, valamint a Lelkészképesítõ Bizottság jegyzõje ír alá.

hatását 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 kötelezettségekrõl megállapodást köthetnek, amelyet az esperes hitelesít, kivéve, ha
a fogadó egyházi testület az Egyház vagy az Egyház által
fenntartott intézmény.

18. §
(1) Segédlelkészi képesítést nyer az a személy, aki a Lelkészképesítõ Bizottság elõtt az I. lelkészképesítõ vizsgát
letette, vagy más egyházban szerzett segédlelkészi képesítését honosíttatta.
(2) I. lelkészképesítõ vizsgára az a lelkészjelölt bocsátható, aki teológusi oklevelet szerzett, vagy az I. lelkészképesítõ vizsgával egy idõben teológiai záróvizsgát tesz
és az Egyház által elõírt képzéseket és gyakorlatokat abszolválta.
(3) A Zsinati Tanács hozzájárulásával I. lelkészképesítõ
vizsgára bocsátható az a nem lelkészjelölt is, aki teológusi
oklevelet szerzett, vagy az I. lelkészképesítõ vizsgával egy
idõben teológiai záróvizsgát tesz, és legalább két éve református konfirmált egyháztag. A Zsinati Tanács hozzájárulása megadása tárgyában a 10. és 12. § rendelkezéseit
értelemszerûen alkalmazni kell.

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. lelkészképesítõ vizsgát a Lelkészképesítõ Bizottság elõtt letette,
vagy más egyházban szerzett lelkészi képesítését honosíttatta.

19. §
A segédlelkészi képesítést nyert személyeket az Egyház püspöke istentisztelet keretében eskütétel után felhatalmazza Isten Igéjének hirdetésére és a sákramentumok
kiszolgáltatására.

25. §
(1) II. lelkészképesítõ vizsgára bocsátható az a segédlelkész, aki az I. lelkészképesítõ vizsga letételét követõen
legalább 21 hónapot segédlelkészi szolgálatban töltött.
(2) Segédlelkészi szolgálatnak az a szolgálat minõsül,
amelyre a segédlelkész e törvény értelmében ki lett rendelve. Lelkészi szolgálatra felkészítõ további tanulmányok
folytatása legfeljebb egyévi segédlelkészi szolgálatnak
számítható be a Zsinati Tanács jóváhagyásával.
(3) A segédlelkész, miután II. lelkészképesítõ vizsgára
bocsátható, köteles az ezt követõ három naptári éven belül a vizsgát letenni.
(4) Az a segédlelkész, aki az elõírt idõben a II. lelkészképesítõ vizsgát nem tette le, elveszíti segédlelkészi képesítését. A Zsinati Tanács az egyházmegyei tanács véleményének kikérése után meghatározott idõre továbbra is
hatályban tarthatja a segédlelkész képesítését, ha a segédlelkész kellõen megindokolja, miért nem tudta letenni
a vizsgát.

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 kirendelésrõl a Zsinati Tanácsot a legközelebbi ülésén tájékoztatja.
(2) A segédlelkészi szolgálat a jövendõbeli lelkész képzésének része, amelynek célja, hogy a segédlelkész a lelkészi szolgálathoz szükséges tapasztalatot és gyakorlati
ismereteket megszerezze.
(3) A szolgálatba való kirendeléskor meg kell nevezni a
segédlelkész felügyelõ lelkészét, aki a fogadó egyházi testület vagy intézmény lelkészi elnöke, illetve vezetõ lelkésze, vagy az a lelkész, akinek feladatai ellátásához a segédlelkész segítségül ki lett rendelve.
(4) A segédlelkész a felügyelõ lelkész vezetésével végzi a szolgálatát. A felügyelõ lelkész saját hatáskörében köteles gondoskodni arról, hogy a segédlelkész a lelkészi
szolgálathoz szükséges tapasztalatot és gyakorlati ismereteket megszerezze.

26. §
(1) A II. lelkészképesítõ vizsgához a segédlelkésznek
be kell nyújtania szolgálati naplóját, amelyet a felügyelõ
lelkész hitelesít, valamint a felügyelõ lelkész véleményét.
Ha a segédlelkész több felügyelõ lelkész mellett végezte
segédlelkészi szolgálatát, mindegyik felügyelõ lelkész véleményét be kell nyújtania, valamint mindegyik felügyelõ
lelkész hitelesíti a szolgálati napló megfelelõ részét.
(2) A II. lelkészképesítõ vizsga eredményét a felügyelõ
lelkész véleményével együtt a Zsinati Tanács megvizsgálja, és ennek alapján határoz a lelkészi képesítés érvényesítésérõl. A lelkészi oklevél csak a Zsinati Tanácsnak
a lelkészi képesítést érvényesítõ határozata után állítható ki.

21. §
A segédlelkész köteles részt venni az Egyház által a
segédlelkészek számára elõírt képzéseken. A felügyelõ lelkésznek kötelessége a részvételt ezeken a képzéseken lehetõvé tenni.
22. §
(1) A fogadó egyházközség, egyházi testület vagy intézmény köteles a kirendelt segédlelkész megfelelõ lak3
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(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 megszûnik.

tartó 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 minõsül.
(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.

27. §
A lelkészi képesítést szerzett személyeket az Egyház
püspöke és esperesei a Zsinat ülésén eskütétel után lelkésszé szentelik.
28. §

32. §

A lelkész önálló lelkészi állásba választható, helyettes
lelkésszé és beosztott lelkésszé kinevezhetõ, általában önálló lelkészi szolgálattal megbízható.

(1) Önálló lelkészi álláshoz tartozó feladatokat más lelkész csak a megválasztott lelkész vagy helyettes lelkésze
felkérésére, illetve hozzájárulásával végezhet.
(2) Meglévõ lelkészi álláshoz tartozó feladatok ellátására újabb lelkészi állást csak a meglévõ 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.

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 közgyûlés
jóváhagyásával az egyházközségi közgyûlés,
b) egyházmegye esetében az egyházmegyei közgyûlés,
c) az Egyház esetében a Zsinati Tanács jogosult.
(4) Egyházi intézmény esetében az önálló lelkészi állást
megszervezni jogosult testületrõl egyházi törvény, illetve
a szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezik. Az egyházi intézménynek ki kell kérnie az egyházmegyei közgyûlés, 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.

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 jelölhetõ 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 jellegû 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 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 elsõbbséget élvez az esperes intézkedésével szemben.

30. §
(1) Az állásfenntartó köteles a megválasztott lelkész és
családja megfelelõ 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 jellegû csoportja számára.
(3) Az állásfenntartó a megválasztott lelkésszel szembeni elõírt, illetve önkéntes kötelezettségeirõl díjlevelet
állít ki, amelyet az esperes, az Egyház által alapított intézmény által fenntartott lelkészi állás esetén a püspök hagy
jóvá.

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 ja-

31. §
(1) Önálló lelkészi állásba való választásra az állásfenn4
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vaslatát követõen 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.

nács határoz.
39. §
A lévitai képesítést nyert személyt az Egyház püspöke
istentisztelet keretében eskütétel után a lévitai szolgálatba kibocsátja.

35. §
40. §

(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
jellegû tanárai és oktatói segéd-, beosztott vagy önálló
lelkészi szolgálati megbízással bírnak.

A lelkészi jellegû 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 keresõ 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 felügyelõ lelkész hozzájárulása alapján
határoz.
(3) Nem adható meg az engedély abban az esetben, ha
a keresõ foglalkozás nem egyeztethetõ 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.
(5) Az egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztséget betöltõ, 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 elõzõ mondatban megnevezett lelkészek hozzájárulása alapján szintén a Zsinati Tanács határoz.

36. §
(1) Kárpát-medencei református egyház segédlelkésze,
illetve lelkésze az illetékes püspök hozzájárulásával képesítésének honosítása nélkül kirendelhetõ segédlelkészi,
illetve beosztott vagy önálló lelkészi szolgálatba, valamint
kijelölhetõ helyettes lelkésznek, de önálló lelkészi állásba
nem választható.
(2) A parókiális jogkörrel rendelkezõ lelkész felkérése
alapján istentiszteleti alkalmon Isten Igéjét hirdetheti, a
sákramentumokat kiszolgáltathatja más református egyház lelkésze, illetve segédlelkésze is.
(3) A parókiális jogkörrel rendelkezõ 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.

42. §
(1) Az a lelkészi képesítésû személy, aki nem rendelkezik szolgálati megbízással, a lelkészi képesítés megszerzését, illetve a szolgálati megbízás megszûnését követõen egy évig, vagy a lelkészi képesítés hatályának lejárta
elõtt kérheti lelkészi képesítésének hatályban tartását.
(2) A lelkészi képesítés hatályban tartásáról öt évre az
illetékes egyházmegyei közgyûlés javaslatára a Zsinati Tanács határoz. Külföldön élõ 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 szûnt meg.

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 kirendelhetõ:
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 Lelkészképesítõ Bizottság elõtt a lévitaképesítõ vizsgát letette. A
Zsinati Tanács a lévitai képesítés tárgyában további feltételeket állapíthat meg.
(3) Lévitai szolgálatba való kirendelésrõl a Zsinati Ta-

43. §
(1) Azok a teológiai hallgatók, akiket e törvény hatálybalépésekor az Egyház a lelkészi szolgálatra készülõk között nyilvántart, e törvény értelmében lelkészjelöltnek minõsülnek.
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(2) Azok a segédlelkészi képesítés nélküli személyek,
akik e törvény hatálybalépésekor segédlelkészi vagy adminisztrátori megbízással rendelkeznek, kötelesek e törvény hatálybalépését követõ második naptári év végéig
segédlelkészi képesítést szerezni.
(3) Azok, akik e törvény hatálybalépésekor adminisztrátori megbízással bírnak, helyettes lelkésznek minõsülnek, kivéve, ha e törvény másképp rendelkezik.
(4) Azok, akik e törvény hatálybalépésekor adminisztrátori megbízással bírnak, de II. lelkészképesítõ vizsgára
még nem bocsáthatók, e törvény értelmében segédlelkésznek minõsülnek. A Zsinati Tanács a lehetõ legrövidebb
idõn belül köteles megnevezni a felügyelõ lelkészüket.

(5) Azok számára, akik e törvény hatálybalépésekor és
értelmében II. lelkészképesítõ vizsgára bocsáthatók és adminisztrátori megbízással bírnak, az esperes állítja ki a II.
lelkészképesítõ vizsgához szükséges felügyelõ lelkészi véleményt, és hitelesíti a szolgálati naplójukat.
44. §
A III. szabályrendelet 1–16. és 26–27. §-ai, valamint a
VI. szabályrendelet hatályukat veszítik.
45. §
E törvény 2006. február 1-jén lép hatályba.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 8. ülésén,
2005. október 14-én, Hanván.

Koncsol László s. k.
fõgondnok

Erdélyi Géza s. k.
püspök
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