
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2003-as számú törvénye

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálatáról

A Kálvinista Szemle 2005/4-es számának melléklete

1. §

A törvény célja és hatálya

(1) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (a to-

vábbiakban: Egyház) Jézus Krisztus tanításának enge-

delmeskedve szeretetszolgálatot végez.

(2) Az Egyház szeretetszolgálatának kiemelt feladata a

betegek és fogyatékosok ápolása és gondozása; magá-

nyosok, egyedül élõk, hátrányos szociális helyzetben lévõk,

társadalmi hátrányt szenvedõk és általában a rászorulók

segítése.

(3) A törvény célja, hogy az Egyház szeretetszolgála-

tának megfelelõ jogi keretet biztosítson.

(4) A törvény hatálya kiterjed valamennyi önálló egy-

házi testületre, az általuk közvetlenül vagy közvetve ala-

pított és fenntartott szeretetszolgálati intézményekre és

közhasznú szervezetekre.

2. §

Szeretetszolgálat az egyházközségben

(1) Az Egyház szeretetszolgálata elsõdlegesen az egyház-

községekben történik. Minden egyházközség – a lehetõ-

ségeihez és a szükségekhez mérten – köteles bekapcso-

lódni az Egyház szeretetszolgálatába.

(2) Az egyházközségben végzett szeretetszolgálatért a

presbitérium tartozik felelõsséggel.

(3) A presbitérium minden évben jelentést tesz az egy-

házmegye szeretetszolgálati bizottságának az egyházköz-

ségben végzett szeretetszolgálati tevékenységrõl.

(4) A presbitérium a szeretetszolgálat végzése érdeké-

ben:

a) megbízottat nevezhet ki,

b) bizottságot hozhat létre,

c) diakóniai lelkészi állást hozhat létre,

d) fizetett munkaerõt alkalmazhat,

e) közhasznú szervezetet alapíthat,

f) alapítványt hozhat létre,

g) szeretetszolgálati intézményt alapíthat és tarthat fenn,

h) megállapodást köthet egyházi vagy nem egyházi ter-

mészetes és jogi személyekkel.

(5) Az Egyház alkotmánya, törvényei és a Zsinati Tanács

szabályrendeletei a presbitérium – a 4. bekezdésben fel-

sorolt – jogainak érvényesítését az egyházközségi köz-

gyûlés, valamint a felsõbb egyházi testületek jóváhagyá-

sához köthetik.

3. §

Szeretetszolgálat az egyházmegyében

(1) Az egyházmegye a szeretetszolgálatot az egyház-

községek szeretetszolgálatának támogatásával, valamint

saját hatáskörében vagy az általa alapított, illetve fenn-

tartott, szeretetszolgálati tevékenységet folytató jogi sze-

mélyek útján végzi.

(2) Az egyházmegye szeretetszolgálatáért az egyház-

megyei közgyûlés tartozik felelõsséggel.

(3) Az egyházmegyei közgyûlés:

a) szeretetszolgálati bizottságot hoz létre,

b) tárgyalja a szeretetszolgálati bizottság jelentését az egy-

házmegyében folyó szeretetszolgálati munkáról,

c) a rendelkezésére álló forrásokból támogatja a szeretet-

szolgálatot,

d) általában intézkedik és határoz az egyházmegye szere-

tetszolgálatához kapcsolódó ügyekben,

e) diakóniai lelkészi állást hozhat létre,

f) fizetett munkaerõt alkalmazhat,

g) közhasznú szervezetet alapíthat,

h) alapítványt hozhat létre,

i) szeretetszolgálati intézményt alapíthat és tarthat fenn,

j) a szeretetszolgálat végzése érdekében megállapodást

köthet egyházi vagy nem egyházi jogi személyekkel.

(4) Az Egyház alkotmánya, törvényei és a Zsinati Tanács

szabályrendeletei az egyházmegyei közgyûlésnek a 3. be-

kezdésben felsorolt kérdésekben hozott határozatainak

érvényesítését a Zsinat, illetve szervei jóváhagyásához

köthetik.

(5) Az egyházmegyei szeretetszolgálati bizottság fela-

data:

a) az egyházközségekben folyó szeretetszolgálati tevé-

kenység számontartása és segítése,

b) jelentéstétel az egyházmegyei közgyûlésnek és a Re-

formátus Diakóniának az egyházmegyében folyó szeretet-

szolgálati munkáról,

c) javaslattétel az egyházmegyei közgyûlésnek az egy-

házmegye hatáskörében végzendõ szeretetszolgálati

tevékenységekre,

d) az egyházmegyei közgyûlés és az egyházmegyei sza-

bályrendeletek által rá ruházott egyéb feladatok.

4. §

Szeretetszolgálat az Egyházban

(1) A Zsinat az Egyház testületei által végzett szeretet-

szolgálati tevékenység felügyeletére, valamint szeretet-

szolgálati tevékenység végzésére a Szlovák Köztársaság

1997/213-as számú törvénye alapján megalapítja a Refor-

mátus Diakónia nonprofit szervezetet (a továbbiakban:

Diakónia).

(2) A Diakónia a tevékenységéért a Zsinatnak, valamint

a Zsinati Tanácsnak tartozik felelõsséggel. Igazgatóta-

nácsának tagjai, igazgatója, lelkészei és alkalmazottai egy-

házfegyelmi ügyeiben az Egyetemes Egyházi Bíróság il-

letékes.



1/2003-as számú törvény

2

(3) A Diakónia szervezeti és mûködési szabályzatát a

Zsinat hagyja jóvá.

(4) A Diakónia:

a) számba veszi az Egyház szeretetszolgálatára vonatko-

zó igényeket és lehetõségeket,

b) véleményezi a törvény hatálya alá tartozó közhasznú

szervezetek és intézmények alapítását, felügyeli és tanács-

adással segíti azok mûködését,

c) a rendelkezésére álló forrásokból támogatja az Egyház

szeretetszolgálatát,

d) a szükségekhez mérten szeretetszolgálati intézményeket

és közhasznú szervezeteket hoz létre,

e) összesíti az egyházközségek és egyházmegyék jelen-

téseit szeretetszolgálati tevékenységükrõl, és beszámol

róluk a Zsinatnak,

f) tevékenységérõl jelentést tesz a Zsinatnak.

(5) A Diakónia a feladatai ellátása érdekében:

a) diakóniai lelkészi állást hozhat létre,

b) fizetett munkaerõt alkalmazhat,

c) megállapodást köthet egyházi és nem egyházi termé-

szetes és jogi személyekkel.

(6) A 4. § 4. bekezdés c), d), e) és f) pontjaiban, vala-

mint az 5. bekezdésben meghatározottak a Diakónia igaz-

gatótanácsának kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(7) A Diakónia közhasznú szervezetet és szeretetszol-

gálati intézményt a Zsinati Tanács jóváhagyásával alapít-

hat.

5. §

A Református Diakónia

(1) A Diakónia szervei:

a) az igazgatótanács,

b) az igazgató,

c) a felügyelõtanács,

d) a Diakónia szervezeti és mûködési szabályzatában meg-

határozott egyéb szervek.

(2) A Diakónia legfõbb szerve az igazgatótanács.

(3) Az igazgatótanács a 4. §-ban megnevezett felada-

tokon túl:

a) jóváhagyja a Diakónia költségvetését,

b) jóváhagyja a Diakónia zárszámadását és a tevékeny-

ségérõl és gazdálkodásáról szóló éves jelentést,

c) megválasztja és visszahívja a Diakónia igazgatóját,

d) a Zsinat javaslatára megválasztja és visszahívja a Dia-

kónia felügyelõtanácsának tagjait,

e) gyakorolja mindazokat az egyéb jogköröket, amelyek-

kel az állami jogszabályok felruházzák.

(4) Az igazgatótanács öt tagból áll, akik közül legalább

egy az Egyház jogszabályai szerint lelkészi tisztségre vá-

lasztható személy. Az Egyház püspöke és fõgondnoka nem

lehet az igazgatótanács tagja.

(5) Az igazgatótanácsot a Zsinat választja meg három

évre az Egyház választójoggal rendelkezõ tagjai közül.

(6) Az igazgatótanács saját kebelébõl választja meg el-

nökét és alelnökét. Az igazgatótanács üléseit az elnök hívja

össze, készíti elõ és vezeti.

(7) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyet-

tesíti.

(8) Az igazgatótanácsot az állami jogszabályokban meg-

határozott eseteken kívül össze kell hívni a Zsinat, a Zsi-

nati Tanács, illetve a Zsinati Elnökség határozatára is.

(9) A Diakónia ügyeiben, amennyiben az állami és egy-

házi jogszabályok, valamint a szervezeti és mûködési sza-

bályzat nem rendelkeznek másképp, az igazgató jogosult

eljárni és határozni.

(10) Az igazgatót pályázat útján az igazgatótanács vá-

lasztja meg 5 évre. Igazgatóvá csak az Egyház választó-

joggal rendelkezõ tagja választható.

(11) Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, az

igazgatótanács az igazgató megválasztásáig bármely al-

kalmas személyt megbízhat az igazgatói teendõk ellátá-

sával, aki az állami jogszabályokban meghatározott felté-

teleknek megfelel.

(12) A felügyelõtanács a Diakónia ellenõrzõ szerve. Hatás-

körét és kötelességeit az állami jogszabályok határozzák

meg.

(13) A felügyelõtanács három tagját a Zsinat javasla-

tára az igazgatótanács választja meg három évre az Egy-

ház választójoggal rendelkezõ tagjai közül.

(14) Az igazgatótanács meghatározott feladatok elvég-

zésére fizetett nem lelkészi állásokat hozhat létre.

(15) Az állásokat minden esetben az igazgató által kiírt

pályázat útján kell betölteni. Az állás betöltésérõl az igaz-

gató javaslatára az igazgatótanács dönt.

(16) A Diakónia nem lelkészi állást betöltõ alkalmazot-

tai felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

6. §

Szeretetszolgálati intézmények

(1) Az önálló egyházi testületek a szeretetszolgálat vég-

zése érdekében az állami törvényekkel összhangban sze-

retetszolgálati intézményeket és közhasznú szervezeteket

hozhatnak létre.

(2) Szeretetszolgálati intézmény és közhasznú szervezet

alapítását a Diakónia igazgatójának szakmai és jogi szem-

pontból elõzetesen véleményeznie kell.

(3) A szeretetszolgálati intézmények és közhasznú szerve-

zetek szervezeti és mûködési szabályzatát az alapító testü-

letnek kell jóváhagynia és módosítania.

7. §

Diakóniai lelkész

(1) A szeretetszolgálattal kapcsolatos lelkészi feladatok

ellátására az egyházközségek, az egyházmegyék, valamint

a Diakónia diakóniai lelkészi állást hozhat létre a feladatok

és a díjazás díjlevél általi pontos meghatározásával.

(2) Egyházközségi diakóniai lelkészi állást az egyházköz-

ség presbitériumának javaslatára az egyházközségi köz-

gyûlés hozhat létre az egyházmegyei közgyûlés és a Zsi-

nati Tanács jóváhagyásával.

(3) Egyházmegyei diakóniai lelkészi állást az egyház-

megyei közgyûlés hozhat létre a Zsinati Tanács jóváha-

gyásával.
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(4) A Diakónia diakóniai lelkészi állást az igazgatóta-

nács határozatával és a Zsinati Tanács jóváhagyásával

hozhat létre.

(5) Diakóniai lelkészi állást csak az tölthet be, aki az egy-

házi törvények értelmében önálló lelkészi szolgálatra al-

kalmazható.

(6) A diakóniai lelkészi állás betöltése pályázat útján

történik. A pályázatot az állást fenntartó testülettõl, illet-

ve szervtõl függõen a presbitérium, az egyházmegyei ta-

nács, illetve a Diakónia igazgatótanácsa írja ki.

(7) A diakóniai lelkészi állás megüresedése után 15 na-

pon belül újabb pályázatot kell kiírni.

(8) A diakóniai lelkészi teendõk folyamatos ellátása ér-

dekében már három hónappal a diakóniai lelkész megbí-

zatási idejének lejárta elõtt is ki lehet írni a pályázatot.

(9) A pályázat benyújtásának határidejét nem lehet korább-

ra megszabni, mint a pályázati kiírásnak az egyház hiva-

talos lapjában való megjelenését követõ hónap 10. napja.

(10) A diakóniai lelkészt az állást létrehozó testülettõl,

illetve szervtõl függõen a presbitérium, az egyházmegyei

közgyûlés, illetve a Diakónia igazgatótanácsa választja

meg 5 évre.

(11) A diakóniai lelkészi állás betöltésére érkezett pályá-

zatokat a pályázati határidõ letelte után a választásra jo-

gosult szerv egyenként megvizsgálja, és megállapítja, hogy

megfelelnek-e a pályázati és egyéb törvényes feltételek-

nek. A megfelelõ pályázatokat a választásra jogosult szerv

elnöksége a választásra jogosult szerv elé terjeszti.

(12) A választásra jogosult szerv az elõterjesztett pályá-

zók közül tagjai több mint felének a szavazatával választ-

ja meg a diakóniai lelkészt.

(13) Amennyiben az elõírt többséget egy pályázó sem

nyeri el, a szavazást – legfeljebb kétszer – meg kell ismé-

telni. Amennyiben sem a másodszori, sem a harmadszori

szavazás során nem lett megválasztva a diakóniai lelkész,

a választás eredménytelennek bizonyul.

(14) A diakóniai lelkész választásának eredményérõl a

választásra jogosult szerv elnöksége 8 napon belül írás-

ban  értesíti a pályázó lelkészeket, valamint a választás el-

leni fellebbezésben elsõ fokon illetékes bíróság elnöksé-

gét. Az értesítésben fel kell tüntetni azt, hogy mely pályá-

zatok lettek a választásra jogosult szerv elé terjesztve, va-

lamint a választás eredményét.

(15) Az értesítési határidõt követõ 15 napon belül fel-

lebbezést lehet benyújtani az illetékes bíróság elnökségé-

hez.

(16) A választási folyamat egésze vagy egy része ellen

fellebbezést nyújthatnak be:

a) a pályázó lelkészek,

b) a választásra jogosult szerv tagjainak egyötöde,

c) a felettes egyházi testületek elnökségei.

(17) A fellebbezések elbírálásánál az idevonatkozó egy-

házi törvények és szabályrendeletek szerint kell eljárni.

(18) A választás elleni fellebbezésben elsõ fokon illeté-

kes bíróság az egyházközségi diakóniai lelkész választása

esetén az egyházmegyei bíróság, egyházmegyei diakóniai

lelkész és a Diakónia lelkészének választása esetén az Egye-

temes Egyházi Bíróság.

(19) A diakóniai lelkészi állás megüresedése vagy a dia-

kóniai lelkész akadályoztatása esetén a feladatok ellátása

helyettesítéssel is megoldható. A helyettesítõ lelkészt az

egyházi jogszabályok és jogszokások szerint kell kinevez-

ni.

8. §

Záró rendelkezések

Jelen törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egy-

ház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében történõ köz-

zétételével lép hatályba.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 4. ülésén,

2003. december 6-án, Hanván.


