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EGYHÁZKERÜLETI ÉS ZSINATI SZABÁLYRENDELETEK ÉS 

KIEMELT HATÁROZATOK 
 

(2021. február11.-i állapot) 

 

 

I. 

 A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZERVEZETÉRE ÉS 

ÜGYRENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

 

• 4/1999.12.2.KGY: a TTRE közgyűlésének ügyrendjéről szóló szabályrendelet 

(módosította: 25/2010.09.24.KGY) 

 

• 19/2009.09.24.KGY: szabályrendelet az egyházkerületi bizottságok és előadók 

megválasztásáról, szervezetükről és működésükről (1/2009.09.24. sz. szabályrendelet) 

 

• 4/2016.10.08.KGY: a TTRE Diakóniai Bizottságának Ügyrendje 

 

• 18/2020.09.12.KGY: Szabályrendelet a TTRE rendkívüli ügyrendjéről 

 

II.  

EGYHÁZMEGYÉK MŰKÖDÉSE 

 

•  6/2016.08.25.ET. az egyházmegyék gazdálkodási és számviteli rendjének ellenőrzéséről 

 

• 9/2020.09.12.KGY: felhívás az egyházmegyei közös bíróságok alakítására 

 

•  19/2020.09.12.KGY: ajánlás a kebelbeli egyházmegyék és egyházközségek rendkívüli 

ügyrendjének megalkotásához  

 

III.  

EGYHÁZKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE 

 

• 3/2000.12.07.KGY: ajánlások harangozás, egyházfenntartói járulék és keresztelés 

tárgyában 

 

• 8.a./2001.12.06.KGY: úrvacsorai és tagsági nyilvántartásra, valamint az egyházlátogatási 

jegyzőkönyvekre vonatkozó szabályok 

 

• Zs-93/1999.: Zsinati határozat a tiszteletbeli presbiteri cím adományozása tárgyában  

 

• Zs-61/2005.: Zsinati határozat a magyar református presbiterek fogadalmának elfogadása 

tárgyában 

https://www.reformatus.hu/documents/272/Zsinati_Hat%C3%A1rozat_a_magyar_reform

%C3%A1tus_presbiterek_fogadalm%C3%A1nak_elfogad%C3%A1sa_t%C3%A1rgy%C3

%A1ban.pdf 

 

• Zs-152/2007.: Zsinati határozat az egész nemzetért tartandó imádság vasárnapjáról  

https://www.reformatus.hu/documents/272/Zsinati_Hat%C3%A1rozat_a_magyar_reform%C3%A1tus_presbiterek_fogadalm%C3%A1nak_elfogad%C3%A1sa_t%C3%A1rgy%C3%A1ban.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/272/Zsinati_Hat%C3%A1rozat_a_magyar_reform%C3%A1tus_presbiterek_fogadalm%C3%A1nak_elfogad%C3%A1sa_t%C3%A1rgy%C3%A1ban.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/272/Zsinati_Hat%C3%A1rozat_a_magyar_reform%C3%A1tus_presbiterek_fogadalm%C3%A1nak_elfogad%C3%A1sa_t%C3%A1rgy%C3%A1ban.pdf
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• Zs.- 58/2009.11.19.: Zsinati határozat a „Református Egység Napja” megünneplése 

tárgyában  

 

• Zs. – 161/2011.11.18.: A Zsinat határozata a parókiális jogok gyakorlása tárgyában  

https://www.reformatus.hu/documents/175/eRE_kozlony_20111220_JPr7G9q.pdf 

 

• Zs.T. - 259/2013.05.29.: A Zsinati Tanács határozata az egyházi anyakönyvi kivonat és 

hiteles másolat kiadásának rendjéről  

https://www.reformatus.hu/documents/183/eRE_Kozlony_20130815_1.pdf 

 

• ZS. -18/2019.04.10.: Határozat az egyházfőhatósági igazolások kiadásának rendjéről 

https://www.reformatus.hu/documents/62/ZSINATI_HAT%C3%81ROZATOK_2019.04.10

._s.k..pdf 

 

IV.  

LELKÉSZI KÉPESÍTÉS, DÍJLEVÉL, JÁRULÉKFIZETÉS 

 

• 25/2013.09.06.ET: határozat a lelkészi képesítés hatályban tartásával kapcsolatos eljárási 

szabályokról 

 

• 6/2016.02.25.ET: határozat a lelkészi minimál-javadalom, az egyházkerületi javadalom-

kiegészítés és egyházközségi státusz-változások tárgyában  

 

• Zs.-50/2009.11.20.: Szabályrendelet a lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a 

Magyarországi Református Egyházban 

https://www.reformatus.hu/documents/270/szabalyrendelet_lelkesztovabbkepzes.pdf 

 

• ZS. - 98/2010.11.18.: Szabályrendelet a lelkészek honosítási és különbözeti vizsgái 

rendjéről  

https://www.reformatus.hu/documents/799/3_Szab%C3%A1lyrendelet_a_lelk%C3%A9sz

ek_k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6zeti_%C3%A9s_honos%C3%ADt%C3%A1si_vizsg

%C3%A1i_rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf  
 

• Zs.T.-56/2015.09.23.  A Zsinati Tanács határozata az egyesített tagsági és fenntartói 

 nyugdíjjárulék befizetési feltételeiről 

 https://www.reformatus.hu/documents/191/eMRE_kozlony_25.pdf 

 

• Zs.-23/2015.11.19. A Zsinat határozata új, egységes díjlevelek tárgyában 

 https://www.reformatus.hu/documents/192/eMRE_kozlony_26_0125.pdf 

 

V.  

GAZDÁLKODÁS, TÁMOGATÁSOK 

 

• 7/2007.02.22.ET: az egyházi köztartozásnak minősülő kintlévőségekről 

 

• 45/2007.12.14.ET: A TTRE segélyezési szabályzata. Melléklet: Segélyt igénylő folyósító 

lap 

 

https://www.reformatus.hu/documents/175/eRE_kozlony_20111220_JPr7G9q.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/183/eRE_Kozlony_20130815_1.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/62/ZSINATI_HAT%C3%81ROZATOK_2019.04.10._s.k..pdf
https://www.reformatus.hu/documents/62/ZSINATI_HAT%C3%81ROZATOK_2019.04.10._s.k..pdf
https://www.reformatus.hu/documents/799/3_Szab%C3%A1lyrendelet_a_lelk%C3%A9szek_k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6zeti_%C3%A9s_honos%C3%ADt%C3%A1si_vizsg%C3%A1i_rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/799/3_Szab%C3%A1lyrendelet_a_lelk%C3%A9szek_k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6zeti_%C3%A9s_honos%C3%ADt%C3%A1si_vizsg%C3%A1i_rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/799/3_Szab%C3%A1lyrendelet_a_lelk%C3%A9szek_k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6zeti_%C3%A9s_honos%C3%ADt%C3%A1si_vizsg%C3%A1i_rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/191/eMRE_kozlony_25.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/192/eMRE_kozlony_26_0125.pdf
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• 6/2012.03.08.ET: egyházkerületi támogatás hitmélyítő alkalmak, konferenciák 

lebonyolításához (eljárásrend) 

 

• 29/2013.09.06.ET: határozat az egyházkerület lelkipásztorai és családjai által igénybe 

vehető kedvezményes üdülési lehetőségről 

 

• 10/2015.05.28.ET: határozat az esperesek és egyházkerületi tisztségviselők díjazásáról 

 

• 11/2015.10.08.KGY: az egyházkerületi szolgálati gépkocsik beszerzésére és használatára 

vonatkozó eljárásrendről 

 

• 6/2016.08.25.ET: az egyházmegyék gazdálkodási és számviteli rendjének ellenőrzéséről 

 

• 25/2020.09.12.KGY: eljárásrend a TTRE fenntartásában működő intézmények éves 

költségvetésének és beszámolójának elfogadásáról 
 

VI. 

ÉPÍTKEZÉS 

 

• 31/2001.07.10.ET: az egyházkerület területén megvalósuló építési beruházások felügyeleti 

rendszeréről (módosította: 26/2003.11.18.ET határozat) 

 

• 12/2005.03.10.ET: Külső szervezetek által kiírt építési pályázatok egyházkerületi 

támogatásáról szóló eljárásrend (a 40/2005.11.25. KGY határozat alapján 1/2005. számmal 

egyházkerületi szabályrendelet, mely 2006. január 01-től hatályos). Mellékletek: 1. sz.: 

Bejelentés az építési beruházás megkezdéséről. 2. sz.: Bejelentés az építési beruházás során 

hozott döntésekről 

 

VII. 

KÖZNEVELÉS, ISKOLÁK 

 

• 5/2000.12.07.KGY: az egyházkerületi közoktatási rendszerről (módosította a 

19/2003.12.11.KGY) Mellékletek: 1. sz. Nyilatkozat oktatási-nevelési intézmény fenntartói 

jogának átadásáról. 2. sz.: Adatlap 

 

• 10/2011.03.10.ET: közoktatási intézmények református egyházi fenntartásba vételéről 

 

• 10/2015.10.08.KGY: a TTRE a köznevelés területén adományozható elismerésekről szóló 

szabályrendelet (módosította: 12/2016.10.08. KGY)  

 

• 35/2012.10.12.KGY: határozat a Gyarmati Díj eljárásrendjéről 

 

• Zs-44/1998.: Zsinati határozat a Magyarországi Református Egyház iskoláinak 

küldetésnyilatkozata tárgyában  

 

• Zs.-56/2016.05.11.: A Zsinat határozata az egyházi köznevelési intézmények jogi 

személyiségének igazolásáról  

https://www.reformatus.hu/documents/195/e_RE_Kozlony_29.pdf 

 

https://www.reformatus.hu/documents/195/e_RE_Kozlony_29.pdf
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VIII. 

HITOKTATÁS 

 

• Zsinat Zs-124/2000.: Zsinati határozat a református hittanoktatási kerettanterv tárgyában 

https://www.reformatus.hu/documents/262/A_reform%C3%A1tus_hittanoktat%C3%A1si_

kerettanterv_t%C3%A1rgy%C3%A1ban.pdf 

 

• ZS.T.-91/2016.06.01.: A Magyarországi Református Egyház hittanoktatás szervezésének 

rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásról szóló szabályrendelete  

https://www.reformatus.hu/documents/253/HIttanoktat%C3%A1si_szab%C3%A1lyrendel

et.pdf 

 

IX.  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 

• 11/2011.03.10.ET: az egyházközség által létrehozott vagy átvett szociális 

alapszolgáltatással vagy szakosított ellátással kapcsolatosan 

 

• 10/2018.10.26.KGY: a TTRE által ajánlott szempontrendszer a gyülekezeti fenntartású 

szociális intézmények működéséhez 

 

X. 

EGYHÁZI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

 

• Zs.-6/2017.05.23.: A Magyarországi Református Egyház kulturális örökségének 

védelméről 

https://www.reformatus.hu/documents/323/mre_kult_oroksegvedelem_2017.pdf 

 

• 14/2019.03.21.ET: a TTRE gyűjteményei vezetőinek kinevezését szabályozó eljárásrend   

 

XI. 

EGYÉB 

 

• A Magyarországi Református Egyház egyes belső egyházi jogi személyei által alkalmazott 

adatvédelmi és adatkezelési mintaszabályzata 

https://www.reformatus.hu/documents/257/mre_adatvedelem_mintaszabalyzat.pdf 

 

• Egyházi jogi személyek rövidített elnevezéséről szóló zsinati elnökségi határozat 

(130372/2020 iktsz., elfogadva a 2020. november 18-i ülésén) 

https://www.reformatus.hu/documents/963/Zsinati_hat%C3%A1rozatok_2020.11.18._s._k.

__.pdf 

 

 

_______________________________ 

 

https://www.reformatus.hu/documents/262/A_reform%C3%A1tus_hittanoktat%C3%A1si_kerettanterv_t%C3%A1rgy%C3%A1ban.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/262/A_reform%C3%A1tus_hittanoktat%C3%A1si_kerettanterv_t%C3%A1rgy%C3%A1ban.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/253/HIttanoktat%C3%A1si_szab%C3%A1lyrendelet.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/253/HIttanoktat%C3%A1si_szab%C3%A1lyrendelet.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/323/mre_kult_oroksegvedelem_2017.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/963/Zsinati_hat%C3%A1rozatok_2020.11.18._s._k.__.pdf
https://www.reformatus.hu/documents/963/Zsinati_hat%C3%A1rozatok_2020.11.18._s._k.__.pdf

