
SZLOVÁKIAI  MAGYAR  REFORMÁTUS  PRESBITERI  SZÖVETSÉG 

A L A P S Z A B Á L Y  

 

 

BEVEZETŐ  RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

(1) A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség (továbbiakban Presbiteri Szövetség) 

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (továbbiakban Egyház) törvényei értelmében 

megválasztott és tisztségüket gyakorló magyar református presbitereknek az Egyház Zsinata 

által jóváhagyott szövetsége. 

(2) A Presbiteri Szövetség országos és egyházmegyei szinten működik. 

 

2. § 

A Presbiteri Szövetség bibliai alapelvekre felépített független, önálló, az Egyház törvényeit és 

rendeleteit tiszteletben tartó, biblikus kormányzási elvek által működtetett, a presbiterek 

keresztyén értékrendű szolgálatát elősegítő és reprezentáló jogi személy, amely a Szlovák 

Köztársaság Kulturális Minisztériuma MK-33/2001-1-es számú rendelete alapján lett 

nyilvántartásba véve. 

 

3. § 

A Presbiteri Szövetség nevében szereplő „református” jelző használatához az Egyház Zsinata 

hozzájárult, így a Presbiteri Szövetség céljaiban és tevékenységében az Egyház részének tekinti 

magát. 

 

 

ÉRDEMI  RENDELKEZÉSEK 

I. fejezet 

 

4. § 

A Presbiteri Szövetség hivatalosan használt megnevezése magyar nyelven: Szlovákiai Magyar 

Református Presbiteri Szövetség. 

 

5. § 

A Presbiteri Szövetség hivatalosan használt rövidítése magyar nyelven: SZMRPSZ. 

 

6. § 

A Presbiteri Szövetség hivatalosan használt megnevezése szlovák nyelven: Zväz maďarských 

reformovaných presbyterov na Slovensku. 

 

7. § 

A Presbiteri Szövetség hivatalosan használt rövidítése szlovák nyelven: ZMRPS. 

 

8. § 

A Presbiteri Szövetség pecsétjének leírása:  

Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség – Zväz maďarských reformovaných 

presbyterov na Slovensku, középen egy zárt könyv „BIBLIA” felirattal, a szöveg elválasztására 

lent és fönt Kálvincsillag (). 

 

9. § 

A Presbiteri Szövetség tevékenységének területe: az Egyház. 

 

10. § 

A Presbiteri Szövetség székhelye és címe: Jókai utca 34., 945 01 Komárom. 

 

11. § 

A Presbiteri Szövetség tárgyalási nyelve: magyar. 
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12. § 

A Presbiteri Szövetség törvényességi felügyeletét ellátó szerv – a Zsinati Tanácson keresztül – 

az Egyház Zsinata. 

 

 

II. fejezet 

A Presbiteri Szövetség céljai 

 

13. § 

A Presbiteri Szövetség célja az Egyház presbitereinek segítése a Jézus Krisztusba mint 

személyes Megváltójukba vetett hitre való eljutásra; okítása a Szentírás tanításáról, hogy 

hitüket megélve és megvallva teljesíteni tudják az Egyház törvényeiben a presbiterekkel 

szemben támasztott követelményeket. Ennek érdekében tevékenyen részt vállal az Egyház 

feladatainak ellátásában, előmozdítja és minden téren munkálja Isten országának növekedését. 

 

14. § 

A Presbiteri Szövetség mindezen célokat a Bibliában és hitvallásainkban kifejtett hitelvek 

szerint, az Egyház törvényei alapján a következőkben részletezett módon igyekszik elérni: 

a) a presbiterek hitének megerősítésében való segítségnyújtás; 

b) az Egyház tagjai irányába végzett szolgálatok végzésére való felkészítés; 

c) az Egyházba nem tartozók hívogatására való felkészítés; 

d) a presbiteri feladatok, kötelességek és jogok, a keresztyén magatartás megismertetése, 

tudatossá tétele; 

e) a presbiterek és a lelkipásztorok egymás közötti kapcsolattartásának elősegítése; 

f) konferenciák, képzések, egyéb lelki alkalmak szervezése és támogatása; segédanyagok, 

időszaki kiadványok, hírlevelek készítése és kiadása; 

g) az Isten által kijelölt helyen élő nemzet javának elősegítése; 

h) külföldi református (presbiteriánus) egyházakkal, valamint azok presbitereivel való 

kapcsolat kiépítése és ápolása; 

i) a szeretetszolgálat elősegítése. 

 

 

III. fejezet 

A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelességei, a tagság megszűnése 

 

15. § 

A tagság formája lehet: 

a) rendes; 

b) pártoló; 

c) tiszteletbeli. 

 

16. § 

A Presbiteri Szövetség rendes tagja lehet az a személy, aki az Egyház valamely 

egyházközségében megválasztott presbiter, pótpresbiter, illetve tiszteletbeli presbiter; minden, 

az Egyházban szolgálatot teljesítő lelkipásztor; továbbá minden olyan önálló egyháztag, aki 

előzőleg presbiteri tisztséget viselt és a presbiteri tisztségétől nem lett fegyelmi úton 

megfosztva – aki a Szövetség céljaival egyetért, alapszabályát magára nézve elfogadja és írásos 

belépési nyilatkozatot tesz. 

 

17. § 

A Presbiteri Szövetség pártoló tagja lehet bármely református (presbiteriánus) egyház teljes 

jogú tagja, ha a Presbiteri Szövetség céljaival egyetért és azok megvalósítását erkölcsileg és 

anyagilag támogatja. 

 

18. § 

Tiszteletbeli tag lehet minden olyan személy, akit ezzel a címmel – a Presbiteri Szövetség 

elnökségének előterjesztése alapján – a közgyűlés kitüntet. A Presbiteri Szövetség korábbi 

elnökét a közgyűlés tiszteletbeli elnöki címmel tüntetheti ki. 
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A tagok jogai és kötelességei 

 

19. § 

(1) A rendes tag joga, hogy: 

a) szavazati joggal részt vegyen az illetékes egyházmegyei szervezet közgyűlésén; 

b) elfogadja a jelölést és megválasztása esetén bármely tisztséget viseljen; 

c) részt vegyen a Presbiteri Szövetség rendezvényein; 

d) a Presbiteri Szövetség működésének bármely kérdésében javaslattal éljen, véleményt 

nyilvánítson, felvilágosítást kérjen; 

e) jogsértő határozatok felülvizsgálatát kezdeményezze; 

f) etikai kérdésekben panasszal éljen. 

(2) A rendes tag kötelessége, hogy: 

a) a Presbiteri Szövetség alapszabályát megtartsa; 

b) a tagdíjat évi rendszerességgel fizesse; 

c) az Egyház munkájában tevőlegesen részt vegyen; 

d) életvitelében feddhetetlen és példamutató magatartást tanúsítson. 

 

20. § 

(1) A pártoló tag joga, hogy: 

a) tanácskozási joggal részt vegyen a Presbiteri Szövetség közgyűlésén és az egyházmegyei 

szervezet közgyűlésén; 

b) részt vegyen a Presbiteri Szövetség rendezvényein; 

c) a Presbiteri Szövetség működésének bármely kérdésében javaslattal éljen, véleményt 

nyilvánítson, felvilágosítást kérjen. 

(2) A pártoló tag kötelessége, hogy: 

a) A Presbiteri Szövetség alapszabályát megtartsa; 

b) a Presbiteri Szövetséget anyagi támogatásban részesítse; 

c) életvitelében feddhetetlen és példamutató magatartást tanúsítson. 

 

21. § 

(1) A tiszteletbeli tag (elnök) joga, hogy: 

a) tanácskozási joggal részt vegyen a Presbiteri Szövetség közgyűlésén és az egyházmegyei 

szervezet közgyűlésén; 

b) a Presbiteri Szövetség működésének bármely kérdésében javaslattal éljen, véleményt 

nyilvánítson, felvilágosítást kérjen. 

(2) A tiszteletbeli tag (elnök) kötelessége, hogy: 

a) a Presbiteri Szövetség alapszabályát megtartsa; 

b) a Presbiteri Szövetség munkáját erkölcsileg támogassa, jó hírnevét megalapozza; 

c) életvitelében feddhetetlen és példamutató magatartást tanúsítson. 

 

22. § 

A tagsági viszony megszűnik: 

a) kilépéssel; 

b) a tagság feltételeinek nem teljesítésével; 

c) a tagdíj fizetésének három éven túli elmulasztásával; 

d) kizárással; 

e) a tag halálával; 

f) a Presbiteri Szövetség megszűnésével. 

 

 

IV. fejezet 

A szervezet alapelvei 

 

23. § 

A Presbiteri Szövetség operatív és döntéshozó tevékenysége bibliai kormányzási elveken 

nyugszik. 
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24. § 

Ha az alapszabály vagy a Presbiteri Szövetség valamely szervének működési rendje másképpen 

nem rendelkezik, a határozatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

25. § 

A Presbiteri Szövetség választott vagy kinevezett tisztségviselői az őket megválasztó vagy 

kinevező szervnek felelnek tevékenységükért. 

 

26. § 

A választott szervek és tisztségviselők mandátuma hat évre szól. 

 

V. fejezet 

A Presbiteri Szövetség országos szervezete 

 

A Presbiteri Szövetség közgyűlése 

 

27. § 

(1) A Presbiteri Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Presbiteri Szövetség közgyűlése. 

(2) Szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) az elnökség tagjai; 

b) a Presbiteri Szövetség bizottságainak tagjai; 

c) az egyházmegyei szintű közgyűlések küldöttei. 

(3) Tanácskozási joggal részt vehetnek rajta mindazon személyek, akiket az elnökség meghív. 

 

28. § 

(1) A Presbiteri Szövetség közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni. Szükség 

szerint ennél gyakrabban is összehívható. 

(2) A tagok egynegyedének írásos kezdeményezésére, amely tartalmazza az összehívás célját és 

indokát, rendkívüli közgyűlést kell az elnökségnek összehívnia. Amennyiben az elnökség ezt 

30 napon belül nem teszi meg, akkor a kezdeményezők az indok, cél, időpont és a hely 

megjelölésével maguk is összehívhatják a rendkívüli közgyűlést. 

(3) A Presbiteri Szövetség közgyűlése az Egyház tagjai részére nyilvános. 

(4) A Presbiteri Szövetség közgyűlését az elnökségnek kell összehívnia – a közgyűlés időpontja 

előtt legalább 20 nappal, írásbeli meghívóval, amely elektronikus postán vagy postán, illetve 

faxon is küldhető. 

(5) A meghívónak tartalmaznia kell a Presbiteri Szövetség Közgyűlésének helyét, idejét, a 

javasolt napirendet és lehetőleg írásos mellékleteket. 

 

29. § 

(1) A Presbiteri Szövetség közgyűlése határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 

több mint fele jelen van. 

(2) A jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagokat a Presbiteri Szövetség közgyűlése 

kezdetekor kell számba venni, az elnökség által e célra kijelölt bizottság által. 

(3) Ha a Presbiteri Szövetség közgyűlése határozatképtelen, 30 perc elteltével az eredeti 

napirendi pontokkal a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok számától függetlenül 

határozatképessé válik. 

(4) A Presbiteri Szövetség közgyűlése a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű 

szavazattöbbséggel hozza. 

(5) Titkos szavazást kell elrendelni általában személyi kérdésekben. A tisztségviselők 

megválasztása vagy visszahívása esetében is egyszerű szavazattöbbséggel történik a 

határozathozatal. 

(6) Kétharmados szavazattöbbséggel, nyílt szavazással kell dönteni az alapszabály 

elfogadásáról, illetve módosításáról; valamint a Presbiteri Szövetség megszűnéséről. 

(7) A Presbiteri Szövetség közgyűlése lefolyásáról minden esetben írásos jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 

 

30. § 

(1) A Presbiteri Szövetség közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 
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b) a Presbiteri Szövetség más szervezetekkel való egyesülésének, átalakulásának vagy 

megszűnésének a kimondása; 

c) a gazdasági, a missziói, a presbiterképzési és az etikai bizottság tagjainak megválasztása, 

illetve visszahívása; 

d) az elnökség beszámolójának és a következő évi munkatervnek a megtárgyalása, illetve az 

arról szóló határozathozatal; 

e) a gazdasági, a missziói, a presbiterképzési és az etikai bizottság jelentéséről történő 

határozathozatal, ennek keretében a Presbiteri Szövetség költségvetésének és zárszámadásának 

megtárgyalása és a róluk történő határozathozatal; 

f) a tagsági díj meghatározása, illetve ha azt a Presbiteri Szövetség közgyűlése az elnökséghez 

delegálja, akkor az ott hozott határozat megerősítése; 

g) az egyházmegyei szervezetek létrehozásának és megszüntetésének megerősítése, illetve 

kimondása; 

g) a fegyelmi és felmentési jogkör gyakorlása az elnökség tagjaira vonatkozólag; 

h) a Presbiteri Szövetség szervezeti működésére vonatkozó szabályanyag elfogadása és 

módosítása; 

i) minden olyan kérdés, amelyet a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde tárgyalásra, 

határozathozatalra szükségesnek ítél. 

(2) A Presbiteri Szövetség közgyűlése esetenként felhatalmazhatja az elnökséget, hogy a 

következő évi közgyűlésig eljárjon a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt valamely ügyben; 

erről az elnökség jelentést tesz a közgyűlésnek. 

 

Az elnökség 

 

31. § 

Az elnökség a Presbiteri Szövetség központi irányító testülete és képviseleti szerve. 

 

32. § 

(1) Az elnökséget a Presbiteri Szövetség közgyűlése a rendes tagok közül titkos szavazással hat 

évre választja. 

(2) Az elnökség tagjai: 

a) az elnök; 

b) a főtitkár; 

c) a bizottságok elnökei. 

(3) Az elnökség hatásköre: 

a) a Presbiteri Szövetség programjainak szervezése, az általa kiírt pályázatok 

elbírálása; 

b) a közgyűlés előkészítése; 

c) az éves gazdálkodási terv közgyűlés elé terjesztése; 

d) az éves elszámolás közgyűlés elé terjesztése; 

e) közgyűlési határozatok végrehajtása; 

f) beszámolás saját tevékenységéről a közgyűlésnek; 

g) kapcsolattartás más társadalmi, egyházi és állami szervezetekkel; 

h) a tagnyilvántartás vezetése, új tagok felvétele; 

i) a határozatok könyvének naprakész vezetése, illetve annak ellenőrzése. 

(4) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. 

a) Az ülésekre az elnökség tagjait legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt küldött 

meghívóval meg kell hívni; a meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját 

és tervezett napirendjét; 

b) az ülést az elnök vagy a főtitkár hívja össze; 

c) az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint a fele 

jelen van; 

d) az elnökségi ülés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel 

hozza; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
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Az etikai bizottság 

 

33. § 

(1) A Presbiteri Szövetség közgyűlése erkölcsi és teológiai kérdésekben való véleményadás, 

illetve döntési javaslat előkészítésére legalább háromtagú etikai bizottságot hoz létre. 

(2) Az etikai bizottság hatásköre: 

a)  a közgyűlés által a bizottsághoz utalt ügyek kivizsgálása; 

b) az elnökség által a bizottsághoz utalt ügyek kivizsgálása; 

c)  a rendes tagok és az egyházmegyei szervezetek által benyújtott panaszok 

kivizsgálása. 

 

A gazdasági bizottság 

 

34. § 

(1) A Presbiteri Szövetség közgyűlése gazdasági kérdésekben való véleményadás, illetve 

döntési javaslat előkészítésére legalább háromtagú gazdasági bizottságot hoz létre. 

(2) A gazdasági bizottság hatásköre: 

a) a Presbiteri Szövetség számviteli irányítása és ellenőrzése; 

b) a Presbiteri Szövetség zárszámadásának, valamint az éves költségvetésének az 

összeállítása és a Presbiteri Szövetség közgyűlése elé terjesztése; 

c) félévente beszámoló készítése és az elnökség elé terjesztése. 

 

A missziói bizottság 

 

35. § 

(1) A Presbiteri Szövetség közgyűlése missziói kérdésekben való véleményadás, illetve döntési 

javaslat előkészítésére legalább háromtagú missziói bizottságot hoz létre. 

(2) A missziói bizottság hatásköre: 

a) A Presbiteri Szövetség missziói munkájára vonatkozó alapelvek és hosszú távú 

elképzelések kidolgozása, figyelembe véve az Egyház idevonatkozó törvényeit, 

illetve azok missziói elképzeléseihez illeszkedve, továbbá együttműködve más 

református egyházi szervezetekkel; 

b) az egyházmegyei szervezetek részére évenként irányelvek kiadása a munkatervek 

missziói vonatkozásainak megtervezésére, illetve ilyen munkaterv készítése a 

Presbiteri Szövetség számára is; 

c) a Presbiteri Szövetség missziói munkájának szervezése és irányítása, különös 

tekintettel a presbiterek között végzendő evangelizációs szolgálatra; 

d) beszámoló készítése és a Presbiteri Szövetség közgyűlése elé terjesztése. 

 

A presbiterképzési bizottság 

 

36. § 

(1) A Presbiteri Szövetség közgyűlése a presbiterek képzésével kapcsolatos iránymutatás 

előkészítésére és a képzés operatív feladatainak elvégzésére legalább háromtagú 

presbiterképzési bizottságot hoz létre. 

(2) A presbiterképzési bizottság hatásköre: 

a) a presbiterek képzésének, továbbképzésének tartalmára, formájára, rendszerére 

vonatkozó vizsgálatok végzése és javaslattétel az elnökség részére; 

b) a képzés szervezése, tanácsadással való segítése; 

c)  éves munkaterv készítése a szövetségi munkaterv részeként és beszámoló készítése a 

végzett munkáról a Presbiteri Szövetség közgyűlésének. 

 

A Presbiteri Szövetség főtitkára 

 

37. § (1) A Presbiteri Szövetség főtitkára végzi: 

a) a tagság nyilvántartását; 

b) a tagdíjak, adományok bevételezését; 

c) a Presbiteri Szövetség számvitelének végrehajtását; 

d) a Presbiteri Szövetség rendezvényeinek a szervezését; 
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e) a Presbiteri Szövetség bejövő és kimenő levelezésének a lebonyolítását és 

archiválását; 

f) a kapcsolattartást. 

(2) A főtitkár az elvégzendő konkrét feladatokat a Presbiteri Szövetség elnökségétől kapja, 

munkájával a Presbiteri Szövetség elnökségének köteles elszámolni. 

 

 

VI. fejezet 

A Presbiteri Szövetség egyházmegyei szervezete 

 

38. § 

(1) Egyházmegyei szervezetet az Egyház egyházmegyei beosztásához illeszkedően akkor lehet 

létrehozni, ha a Presbiteri Szövetségnek egy egyházmegyében legalább tíz rendes tagja van. 

(2) Az egyházmegyei szervezet létrehozását kezdeményezhetik a rendes tagok, illetve az 

elnökség. 

(3) Létrejöttét az egyházmegyei szintű közgyűlés mondja ki és a Presbiteri Szövetség 

közgyűlése erősíti meg, akárcsak a megszűnését. 

 

39. § 

Az egyházmegyei szervezet legfőbb szerve az egyházmegyei szintű közgyűlés, amelynek 

szavazati joggal rendelkező tagja a Presbiteri Szövetség egyházmegyei alapszervezeteibe 

tartozó minden rendes tag. 

 

40. § 

(1) Az egyházmegyei szintű közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az egyházmegyei szervezet megalakulásának és megszűnésének kimondása és a 

Presbiteri Szövetség közgyűléséhez való felterjesztése az elnökség útján; 

b) az egyházmegyei szervezet elnöksége beszámolójáról történő határozathozatal; 

c) az egyházmegyei szervezet elnökségének és küldötteinek megválasztása, 

visszahívása titkos szavazással; 

d) az egyházmegyei szervezet munkatervének elfogadása az egyházmegyei szervezet 

elnöksége javaslata alapján. 

(2) Az egyházmegyei szintű közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű 

szavazattöbbséggel hozza. 

(3) Titkos szavazást kell elrendelni általában személyi kérdésekben. A tisztségviselők 

megválasztása vagy visszahívása esetében is egyszerű szavazattöbbséggel történik a 

határozathozatal. 

(4) Kétharmados szavazattöbbséggel, nyílt szavazással kell dönteni az egyházmegyei szintű 

közgyűlés megszűnéséről. 

(5) Az egyházmegyei szintű közgyűlés lefolyásáról minden esetben írásos jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 

 

41. § Az egyházmegyei szintű közgyűlés elnökséget választ hat évre, amelynek tagjai: 

a) az egyházmegyei szervezet elnöke; 

b) az egyházmegyei szervezet alelnöke; 

c) az egyházmegyei szervezet titkára. 

42. § 

Az egyházmegyei szervezet elnökségének hatásköre: 

a) az egyházmegyei szervezet irányítása az egyházmegyei szintű közgyűlések 

ülésezései között; 

b) az egyházmegyei szintű közgyűlés összehívása, előkészítése, annak lebonyolítása; 

c) az egyházmegyei szervezet munkatervének és beszámolójának a kidolgozása; 

d) megüresedett elnökségi tagság esetén, illetve ezen belül megüresedett tisztség 

betöltése (kooptálás) a legközelebbi közgyűlésig; 

e) kapcsolattartás egyházmegyei, egyetemes egyházi (országos) szervezetekkel; 

f) kapcsolattartás a Presbiteri Szövetség elnökségével, beszámolási kötelezettséggel; 

g) evangelizáló, hitmélyítő, képző és továbbképző alkalmak szervezése, elsősorban 

presbiterek számára; 
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h) kapcsolattartás külföldi református (presbiteriánus) egyházak megyei szervezeteivel 

és presbiteri szövetségek hasonló szervezeteivel. 

 

 

43. § 

Az elnököt, az alelnököt és a titkárt a Presbiteri Szövetség elnökségével azonos időtartamra és 

azonos újraválasztási feltételek mellett lehet megválasztani. 

 

VII. fejezet 

A Presbiteri Szövetség anyagi forrásai és gazdálkodása 

 

44. § 

A Presbiteri Szövetség bevételei: 

a) tagsági díjak, melyeket legkésőbb minden év március 31-ig kell befizetni a szövetség 

pénztárába; 

b) céljai megvalósítására, működési költségei fedezésére kapott támogatások, adományok; 

c) tevékenységek folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

d) az egyéb, cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel; 

e) egyéb bevételek. 

 

45. § 

A Presbiteri Szövetség kiadásai: 

a) a tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 

b) egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, 

kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani; 

c) egyéb esetleges kiadások. 

 

 

Gazdálkodási felelősség 

 

46. § 

A Presbiteri Szövetség a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

47. § 

(1) A Presbiteri Szövetség a tartozásaiért saját vagyonával felel. 

(2) A tagok a Presbiteri Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

48. § 

A Presbiteri Szövetség megszűnése esetén vagyonáról a Presbiteri Szövetség közgyűlése 

határoz. 

 

A PRESBITERI SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

49. § 

A Presbiteri Szövetség megszűnik, ha: 

a) a Presbiteri Szövetség közgyűlése tagjainak kétharmados többségével ezt kimondja; 

b) az Egyház Zsinata határozatban elrendeli. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

50. § 

Jelen alapszabályt a Pozsonyi, a Komáromi, a Barsi, a Gömöri, az Abaúj-tornai, a Zempléni és 

az Ungi Református Egyházmegye küldöttei a 2012. szeptember 29-én Rimaszombatban 

megtartott tanácskozásukon fogadták el. 

 

51. § 

Jelen alapszabály az Egyház Zsinatának jóváhagyásával válik hatályossá. 


