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.

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) külföldön teljesít egyházi szolgálatot, vagy ösztöndíjasként teológiai tanulmányokat folytat külföldön, vagy
három év alatti gyermek édesanyja;;
b) betegségéből adódóan huzamos orvosi gyógykezelés
alatt áll;
c) a kötelező lelkésztovábbképzés idejében rendkívüli
egyházi megbízatást teljesít, vagy épp a kötelező lelkésztovábbképzés miatti szükségszolgálatokat látja el
az egyházmegye területén;
d) a Zsinati Tanács által is elfogadott vis major miatt maradt távol.

2. §
(1) A Zsinat a lelkésztovábbképzés kötelező alkalmainak szervezését a Zsinati Tanács hatáskörébe utalja.
(2) A Zsinat a lelkésztovábbképzés nem kötelező alkalmainak akkreditálására létrehozza a Lelkésztovábbképző
Minősítő Bizottságot (a továbbiakban: LMB).

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 ismeretek megszerzése, 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.

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. A püspök 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.

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. A kötelező alkalmak időpontjait minden évben
február végéig közzé kell tenni.
(2) Nem kötelező alkalmat szervezhet bármely egyházi, illetve nem egyházi intézmény.

9. §

Az LMB hatásköre:
a) kérelemre lelkésztovábbképző alkalommá minősíti az
abszolvált nem kötelező alkalmakat;
b) tudományos szakvéleményt ad a lelkésztovábbképző alkalmak programjáról.
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10. §
(1) Az LMB szükség szerint ülésezik, munkáját elektronikus úton is végezheti.

a lelkésztovábbképzés rendjéről szóló szabályzat

A számonkérés
12. §
(1) A lelkésztovábbképző-nyilvántartást minden 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.

(2) A bizottság 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 jellegének meghatározását, 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.

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

Módosítva és hatálysoítva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 10. ülésén,
2013. november 29-én, Rimaszombatban.
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