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1/2009.09.24. sz. SZABÁLYRENDELET 

az egyházkerületi bizottságok és előadók megválasztásáról, szervezetükről 

és működésükről1 
 

Bevezetés 

 

A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló többször 

módosított 1994. évi II. törvény 124. § (2) bekezdésének f./ pontja szerint az egyházkerületi 

közgyűlés „egyházkerületi bizottságokat választhat, azok szervezetét megállapítja, a 

működésükre vonatkozó szabályrendeletet jóváhagyja, és működésükre felügyel”. A zsinati 

szakbizottságokról az alkotmánytörvény 153. § (2) bekezdése, valamint a ZS-118/2006. sz. 

határozattal kiegészített zsinati tanácskozási szabályzat és ügyrend rendelkezik. Az 1994. évi 

II. törvény 107. § szerint az egyházkerület szabályrendeletben más tisztségek felől is 

rendelkezhet. 

  

I. Az egyházkerületi bizottságok és előadók feladata és rendszere 

 

1./   Az egyházkerületi bizottságok és előadók feladata, hogy előkészítő, véleményező és 

adatgyűjtő tevékenységükkel szakterületükön az egyházkerület, hatékony működését 

elősegítsék. 

  

2./  Az egyházkerület az alábbi állandó bizottságokat választja: 

 

I.  missziói bizottság 

Feladata: A Zsinat által meghatározott országos missziói feladatok kerületi szervezése, 

kapcsolattartás a Zsinat Missziói Bizottságával, az Református Missziói Központtal és a 

missziói feladatokat ellátó egyházi kötődésű civil szervezetekkel. Feladata az egyházkerület 

missziói stratégiájának kialakítása, az egyházmegyék, gyülekezetek, intézmények, speciális 

társadalmi missziók munkájának összehangolása, segítése - a Magyarországi Református 

Egyház missziójáról szóló 1995. évi II. törvényben foglalt rendelkezések figyelembe 

vételével.  

 

II. teológiai, tanulmányi, felsőoktatási és katechetikai bizottság 

Feladata: A lelkészképzés és lelkésztovábbképzés egyházkerületi stratégiai feladatainak 

meghatározása, gyülekezeti képzések szervezése, ezek koordinálása, a hittanoktatással 

kapcsolatos elvi iránymutatások meghatározása. Kapcsolattartás az egyházkerület 

felsőoktatási és egyéb képzési helyeivel, Doktorok Kollégiumával, Tanügyi Hivatallal. 

 

III. diakóniai bizottság 

Feladata:  A Magyarországi Református Egyház diakóniai feladatainak egyházkerületi 

szervezése, kapcsolattartás a Zsinat Diakóniai Bizottságával, Szeretetszolgálati Irodával, 

diakóniai feladatokat ellátó egyházi kötődésű civil szervezetekkel. Az Egyházkerület területén 

működő gyülekezeti és egyházmegyei szeretetszolgálati intézmények működésének 

összehangolása, a gyülekezeti diakóniai munka elvi irányítása, a szolgálati ághoz tartozó 

tevékenységek kerületi felügyeletének segítése – összhangban a Magyarországi Református 

Egyház szeretetszolgálatáról szóló törvényben foglaltakkal. A kerületi fenntartású szociális 

szolgálatok működésének felügyelete. 

 

 
1 A szabályrendeletet a 19/2009.09.24.KGY határozat fogadta el. 
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IV.  gazdasági bizottság  

Feladata:  a gazdálkodásról szóló 2002. évi I. tv-ben fogalt feladatok teljesítése.  

Előzetesen véleményezi egyházkerületi testületek általános és vagyongazdálkodással 

kapcsolatos tárgyalási ügyeit, segíti az Elnökség gazdálkodással összefüggő döntéseit, és 

gazdálkodással kapcsolatos felügyeleti jogkörének gyakorlását.   

 

V. számvizsgáló bizottság  

Feladata: az egyházkerület gazdálkodásának  ellenőrzése, a gazdálkodásról szóló tv. 

2002. évi I. tv. VII. fejezetében foglaltak szerint.   

 

VI. Lelkészválasztási Tanácsadó Bizottság 

Feladata: a lelkészválasztás jó rendjének segítése, a lelkészi életpálya modell kerületi 

kialakítása  

 

3./ Az egyházkerület az alábbi előadókat választja: 

 

I. ökumenikai és külügyi, 

II. sajtó és kommunikációs,  

III. vagyonvédelmi és tűzrendészeti. 

 

4./ A bizottságok tagjait és az előadókat – a gazdasági és a lelkészválasztási tanácsadó 

bizottság kivételével – az egyházkerületi közgyűlés választja meg, titkos szavazással, a 

közgyűlés két alkotótagjának egyező, ennek hiányában az elnökség javaslatára, saját tagjai 

közül. A bizottsági tagok és az előadók megbízatása minden esetben a választási ciklusra, 

időközi megválasztásuk esetén a választási ciklus végéig szól. 

  

5./  A gazdasági bizottság létrehozása 

 

A gazdasági bizottságba minden kebelbeli egyházmegye egy képviselőjét delegálhatja tagként 

szavazati joggal. A bizottság ülésén azon egyházmegyék esperesei, amelyek más személyt 

delegáltak a bizottságba tanácskozási joggal vehetnek részt. A bizottság elnökségét az 

egyházkerület elnöksége látja el, és az elnökség dönt arról, hogy az egyházkerület más 

tisztségviselői vagy munkatársai közül a bizottság üléseire kiket hív meg tanácskozási joggal. 

 

6./  A lelkészválasztási tanácsadó bizottság létrehozása 

 

A lelkészválasztási tanácsadó bizottság állandó tagjai az egyházkerület elnöksége, és a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem két képviselője, akik közül az egyik a 

Lelkésztovábbképző Intézet vezetője. 

A bizottságban esetileg tagként vesznek részt az érintett egyházmegye, vagy egyházmegyék 

képviselői. A bizottságba tanácskozási joggal meg kell hívni a választó egyházközség három 

presbiter képviselőjét.   

A lelkészválasztási tanácsadó bizottság működésére egyebekben az erről szóló 

16/2003.12.11.KGY sz. közgyűlési határozat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

II. A bizottságok szervezete 

 

1./    A gazdasági és a lelkészválasztási tanácsadó bizottság kivételével valamennyi 

egyházkerületi bizottság öt tagból áll. 
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2./  A közgyűlés által választott bizottságok – a számvizsgáló bizottság kivételével – 

maguk közül választják meg a bizottság elnökét, elnökhelyettesét és titkárát, és azt legkésőbb 

30 nappal a megválasztásuk után a főjegyzőnek írásban bejelentik. A számvizsgáló bizottság 

elnöki feladatait a mindenkori egyházkerületi főszámvevő látja el.  

 

3./  A bizottságok  maguk döntenek arról, hogy az egyházmegyék azonos szakterülettel 

foglalkozó bizottságainak elnökét, és az egyházkerület szakmailag illetékes tisztségviselőjét / 

építész, műemléki tanácsos, tanügyi tanácsos stb./ a bizottságba tanácskozási joggal 

meghívják-e 

 

III.  A bizottságok és előadók működési szabályai 

 

1./  A bizottságok legalább évi két alkalommal tartanak ülést. A bizottsági ülést az elnök, 

akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.  A bizottsági ülés határozatképes, ha a 

tagok többsége és közöttük az elnök, vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes is jelen 

van. A bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel, és nyílt szavazással hozza. 

Az ülésekről a titkár készít feljegyzést, melyet az elnökkel együtt ír alá, és időrendben lefűzve 

őrzi meg. A bizottság beszámolóját a bizottság testületileg, ülésén fogadja el, és a bizottság 

elnöke terjeszti az egyházkerület évi rendes közgyűlése elé. 

 

2./  Az egyházkerületi közgyűlés vagy az egyházkerületi tanács a bizottságokat és az 

előadókat eseti feladatokkal bízhatja meg.  

 

3./   A bizottságok és előadók  működési feltételeit a megválasztott bizottsági tagok saját 

egyházközségi hivatalukban biztosítják. Amennyiben a bizottság, vagy előadó valamely 

feladatának ellátásához további feltételeket, vagy anyagi fedezetet kell biztosítani, a bizottság 

előzetesen, írásban, az egyházkerületi főjegyzőhöz nyújtja be indokolt kérelmét, és a feltétel 

vagy költség biztosításáról a kerület elnöksége dönthet. 

 

4./  Az egyházkerület területén működő valamennyi egyházmegyei és egyházkerületi 

bizottsági tag, illetve előadó és a zsinati szakbizottságoknak az egyházkerületből 

megválasztott tagjai, felelősséggel tartoznak azért, hogy a bizottság, illetve előadó a 

szakterületét érintő adatokat és információkat egymásnak rendszeresen átadják. 

Az egyházkerületi bizottságok, illetve előadók jogosultak az egyházmegyei bizottságoktól 

adatokat kérni, és a kötelesek a zsinati szakbizottságok számára adatokat szolgáltatni. 

 

5./ A bizottság tagjai a bizottság ülésein és a bizottság munkájában rész venni kötelesek. 

Amennyiben valamely bizottsági tag három egymást követő bizottsági ülésen nem vesz részt 

és akadályoztatását előre írásban nem menti ki, úgy kell tekinteni, hogy a bizottsági tagságáról 

lemondott. Ebben az esetben a bizottság elnöke jogosult az egyházkerületi közgyűlésnél 

ennek megállapítását, és új tag megválasztását kezdeményezni.   

Az előadók tekintetében a közgyűlés lemondásnak tekinti, ha az előadó beszámolási 

kötelezettségét a közgyűlésen nem teljesíti, és ennek elmaradását előzetesen megfelelő 

indokkal nem igazolja. A lemondás megállapításával egyidejűleg a közgyűlés új előadó 

megválasztásáról is intézkedik. 
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IV.  Beszámolás és felügyelet 

 

1./   Az egyházkerületi bizottságok és előadók beszámolóikat – minden külön felhívás 

nélkül – az évi rendes közgyűlés meghívójában az indítványok benyújtására megjelölt 

időpontig kötelesek a püspöki hivatalba a főjegyzőhöz 2 példányban elküldeni. 

A beszámolón  

• fejlécként a bizottság, illetve előadó megnevezését, 

• a „Beszámoló„ megjelölést, és beszámoló évét,  

• a beszámoló elkészültének helyét és idejét, 

• a beszámolót készítő bizottság elnökének és titkárának, illetve az előadónak a nevét, 

és eredeti aláírását kötelesek feltüntetni. 

 

2./   Az egyházkerületi bizottságok és előadók működését az egyházkerületi főjegyző, 

figyelemmel kíséri, segíti, és amennyiben felügyeleti intézkedést lát szükségesnek az 

egyházkerület elnökségéhez fordul. Az egyházkerületei bizottságok és előadók felügyelete a 

közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 

V. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

 

1./  Jelen szabályrendelet az egyházkerületi közgyűlés által alakított, illetve választott  

állandó bizottságokra és előadókra terjed ki. A Magyarországi Református Egyház 

alkotmányáról és kormányzatáról szóló többször módosított 1994. évi II. törvény 105. § (1) 

bekezdés e./ pontja, valamint (2) bekezdése szerint az egyházkerület, vagy testületi 

felhatalmazás alapján az elnökség további bizottságokat, és más tisztségeket is létrehozhat. 

Ezekre jelen szabályrendelet hatálya akkor terjed ki, ha az egyházkerület a bizottság, illetve 

tisztség létrehozásakor a szabályrendelet alkalmazását előírja. 

 

2./  Jelen szabályrendelet az egyházkerületi közgyűlés 19/2009. 09. 24. KGY. sz.   

határozatával lép hatályba az elfogadás napján. A szabályrendelet kihirdetéséről a főjegyző 

gondoskodik a Református Tiszántúl c. folyóiratban és az egyházkerület internetes honlapján 

történő közzététellel. 

 
 

 

 

 


