
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2019-es számú törvénye
az egyházi tisztségek betöltéséről szóló  
1/2018-as számú törvény módosításáról

1. §

Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 1/2018-as 
tör-vény 3. §-ának (2) bekezdése a következő szövegre 
módosul:

„(2) Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztújítás 
során nem gyakorolhatja választójogát – nem is jelölhető 
tisztségre – az az egyháztag, aki ellen a tisztújítás kezde-
tekor fegyelmi eljárás van folyamatban, vagy aki jogerős 
fegyelmi büntetés hatálya alatt van; 

(3) illetve annak az egyházközségnek a presbitériu-
ma sem gyakorolhatja választójogát – az egyházmegyei 
közgyűlésen résztvevő alkotótagja nem jelölhet és ezen 
egyházközség közösségéből jelölni sem lehet –, amely 
a tisztújítás évének kezdetekor megállapíthatóan a Köz-
alapnak tartozó egyházközségként van számon tartva az 
Egyháznak ezen nyilvántartását vezető szervénél. E te-
kintetben a leányegyházközséget nem köti az anyaegy-
házközség felelőssége.”

2. § 

A 3. § (2) bekezdése után egy új (4) bekezdés kerül, 
a következő szöveggel:

„(4) Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztújítás 
során az a személy sem jelölhető tisztségre, aki a megelő-
ző választási ciklusban más, a Közalapnak nem tartozó 
egyházközség egyháztagjává vált, de azt megelőzően a 
(3) bekezdés alapján közalapi tartozást keletkeztető egy-
házközség presbitériumának a tagja volt.”

3. § 

Az új (4) bekezdés után egy új (5) bekezdés kerül, a 
következő szöveggel:

„(5) A Közalapnak tartozó egyházközség saját, egy-
házközségi szintű tisztségviselőit megválaszthatja.”

4. § 

A 3. § régi (3) bekezdésének számozása (6)-ra, a régi 

(4) bekezdésének számozása (7)-re és a régi (5) bekez-
désének számozása pedig (8)-ra módosul.

5. § 

A 5. § a következő szövegre módosul:
„5. § (1) Az egyházközségi tisztségekre jelölő és egy-

ben választói közgyűlést a tisztújítás évének szeptember 
15-éig kell megtartani, és annak jegyzőkönyvét – a pa-
nasztételi idő lejárta után 5 napon belül – továbbítani kell 
az illetékes esperesi hivatalnak.  

(2) Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztsé-
gekre jelölő egyházmegyei közgyűlést a tisztújítás évé-
nek októberében kell megtartani. 

(3) Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségek 
megválasztására összehívott presbiteri gyűléseket az egy-
házmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölő va-
lamennyi egyházmegyei közgyűlés megtartását követően 
a tisztújítási év novemberének végéig kell megtartani.”

6. § 

A 13. § (1) bekezdése után egy új (2) bekezdés kerül, 
a következő szöveggel:

„(2) Egyazon egyházközségben gondnoki tisztségre 
nem választható olyan személy, aki az egyházközség hi-
vatalban lévő lelkészének szülője, gyermeke, házastársa, 
testvére, sógora, sógornője, veje vagy menye.”

7. § 

A 13. § régi (2) bekezdésének számozása (3)-ra, a régi 
(3) bekezdésének számozása (4)-re és a régi (4) bekez-
désének számozása pedig (5)-re módosul.

8. § 

E törvény 2019. december 1-jén lép hatályba.
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