AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
„Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat
kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek,
hogy gyarapodjatok.” (1Kor 14, 12)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§

Az Erdélyi Református Egyházkerületi Presbiteri Szövetsége (PSz) a Romániai
Református Egyház 2006. évi 1. jogszabálya 139.§.-ának rendelkezései értelmében, az
Erdélyi Református Egyházkerületben a presbiteri szolgálat támogatása érdekében
létrehozott szövetség.

2.§

Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége

3.§

Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca 51-53 szám.

II. CÉLKITŰZÉSEI
4.§

A szövetség célja:
a.
a presbiterek református keresztyén önazonosságának erősítése;
a presbiteri tisztség betöltésének hatékonyabbá tétele;
b.
c.
a presbiterek biblia- és hitvallásismeretben való jártasságának elmélyítése,
egyházunk történelmének és hagyományainak megismerése;
d.
a presbiteri küldetéstudat erősítése, egyházunk és népünk érdekében
végzett szolgálat (missziói, diakóniai, művelődési, oktatási és közéleti
tevékenységek) önkén való vállalása és fokozott odaadással való végzése;
e.
a presbitereknek a lelkipásztor munkatársaivá való nevelése;
a presbitérium és a lelkipásztor közötti együttműködés elősegítése;
f.
g.
a gyülekezeti tagok és a presbiterek közti állandó kapcsolattartás
biztosítása;
h.
bel- és külföldi társszervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés
elősegítése (Nőszövetség. IKE, stb.);

III. FELÉPÍTÉSE
5.§

A szövetség felépítése a következő: tagság, egyházmegyei szervezet, és
egyházkerületi szervezet.

6.§

Tagsága: A szövetségnek hivatalból tagja az Erdélyi Református Egyházkerület
egyházközségeiben megválasztott valamennyi presbiter. Azok a volt presbiterek, akik
egyetértenek a szövetség céljaival és annak szabályzatát, magukra nézve, kötelezőnek
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tartják, felvételüket írásban kérhetik. Felvételi kérésüket a PSz kerületi közgyűlése
hagyja jóvá.
Minden presbitérium megválasztott megbízottja által tartja a kapcsolatot a szövetség
megyei vezetőségével.
A tagság hivatalból megszűnik: a) elhalálozás esetén, b) a presbiteri tisztség
megszűnése esetén. A nem aktív presbiterek kilépésüket írásban kell bejelentsék a
szövetség egyházmegyei szervezetének.

7.§

8.§

A tagok jogai és kötelességei:
A) jogai:
a. részt venni a szövetség közgyűlésein;
b. elfogadni a tisztségekre való jelölést, és tisztséget viselni;
c. részt venni a szövetség rendezvényein;
d. javaslattal, véleménynyilvánítással élni a szövetség működésének kérdéseiben;
e. panasszal élhet etikai és a szövetség működését illető egyéb kérdésekben;
B) kötelességei:
a. az elfogadott tisztséget hűséggel viselni;
b. a szövetség alapszabályzatát betartani;
c. a szövetség működését anyagilag támogatni;
d. a magánéletben, a gyülekezeti és társadalmi tevékenységben feddhetetlen és
példamutató magatartást tanúsítani;

9.§

Az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség egyházmegyei és
egyházkerületi szervezetében fejti ki tevékenységét.

III/A.
A
SZERVEZETE

PRESBITERI

SZÖVETSÉG

EGYHÁZMEGYEI

10.§

Az Egyházmegyei Presbiteri Szövetség az egyházmegyét alkotó egyházközségek
presbitereinek szövetsége.
Az Egyházmegyei Presbiteri Szövetség testületei: az egyházmegyei közgyűlés és
az egyházmegyei elnökség
11.§

Az Egyházmegyei Presbiteri Szövetség közgyűlése:
a.

b.
c.

d.

A presbiteri szövetség egyházmegyei közgyűlése az egyházmegyei szervezet
legfelsőbb vezető testülete, amelyet az egyházközségek presbiter-képviselői –
egyházközségenként minden 4 presbiter után 1 képviselő, de maximum 5 alkotnak. Minden közgyűlési tagnak szavazati joga van.
A közgyűlésen az egyházi tisztségviselők, lelkipásztorok, tiszteletbeli
presbiterek, és pótpresbiterek meghívottként vehetnek részt.
A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, amelyet az elnökség hív össze a
gyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal. A meghívónak tartalmaznia kell a
közgyűlés helyét, idejét és javasolt napirendjét.
Az elnökség, a tagok legkevesebb 10%-nak indokolt írásos kezdeményezésére,
rendkívüli közgyűlést köteles összehívni.
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e.

f.
g.

h.
i.
j.

12.§

Az egyházmegyei presbiteri szövetség közgyűlésének hatásköre:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

13.§

Az egyházmegyei közgyűlés, alkotó tagjai közül, megválasztja 6 éves ciklusra
az elnökség tagjait, valamint a közgyűlés jegyzőjét. A választást a közgyűlés
által erre a célra választott 5 tagú bizottság vezeti le.
Indokolt esetben a közgyűlés leválthatja az elnökség tagjait, valamint a
közgyűlés jegyzőjét.
Szükség szerint bizottságokat hozhat létre és felügyeli azok munkáját.
Megtárgyalja és elfogadja az elnökség és a bizottságok beszámolóit.
Megtárgyalja és jóváhagyja a szövetség tevékenységi tervét.
Panasszal él fegyelmezés és kizárás tekintetében a szövetség egyházkerületi
közgyűlése és a fegyelmi bizottság felé.
Javaslattal él az Egyházmegyei Tanács felé a presbiterek és presbitériumok
munkáját illetően.

Az egyházmegyei presbiteri szövetség elnöksége
a.
b.

14.§

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok
általános többsége (fele+1) jelen van. A jelenlétet, a közgyűlés kezdetekor, a
titkár veszi számba. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor az elnökség 20
napon belül ismét összehívja, az eredeti napirendi pontokkal. Ez a közgyűlés, a
megjelentek számától függetlenül, határozatképes.
A közgyűlés időpontjáról – az egybeesések elkerülése végett – az elnökségnek
kötelessége egyeztetni az esperesi hivatallal.
A közgyűlés a maga határozatait általában nyilvános szavazáson egyszerű
szótöbbséggel hozza. Személyi és vagyoni kérdésekben viszont titkos
szavazást kell elrendelni.
Nem hozhatók olyan határozatok, amelyek ellenkeznek az egyházi
jogszabályokkal.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés által megválasztott jegyző vezeti és a közgyűlés
által kijelölt két tag hitelesíti.
A közgyűlés a maga határozatait, két héten belül, megküldi az
egyházközségeknek.

Az elnökséget az elnök, az alelnök, a titkár és 2 vezetőségi tag alkotja.
Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A gyűlést az
elnök legalább 10 nappal az ülés időpontja előtt hívja össze. Az elnökség akkor
határozatképes, ha minden tag jelen van. Ellenkező esetben 5 napon belül új
gyűlést kell összehívni, és az, a megjelentek számától függetlenül,
határozatképes.

Az elnökség jog- és hatásköre:
a.
b.

Irányítja és felügyeli a szövetség tevékenységét két közgyűlés között, a
közgyűlés által jóváhagyott tevékenységi terv szerint.
Előkészíti a szövetség közgyűlését.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

15.§

Az egyházmegyei szövetség elnöke valamint annak jog- és hatásköre
a.
b.
c.
d
e.
f.

16.§

A közgyűlés elé terjeszti a szövetség tevékenységéről és anyagi helyzetéről
szóló beszámolóját, valamint a tevékenységi tervezetet.
A közgyűlés elé terjeszti az egyházközségek presbitériumai, valamint az
egyházkerületi szövetség javaslatait.
Felügyeli a közgyűlés által jóváhagyott tevékenységi terv és költségvetés
megvalósítását.
Intézi a közgyűlés által rá ruházott feladatokat.
Üléseiről a titkár jegyzőkönyvet vezet.
Részt vesz a szövetség egyházkerületi közgyűlésein.
A közgyűlés által létrehozott bizottságok tevékenységét vezeti és ellenőrzi.
Szükség esetén, az egyházmegye keretén belül, körzeteket hozhat létre. Ezen
körzetekben a megválasztott elnökség (3 vagy 5 személy) a megyei
elnökségnek alárendeltje.

Elnököl a közgyűlés, valamint az elnökség ülésein.
Képviseli az egyházmegyei presbiteri szövetséget.
A szövetségi titkárral együtt aláírja a szövetség hivatalos dokumentumait.
Elvégzi az elnökség és közgyűlés által rá bízott feladatokat.
Az elnökség ülésein beszámol tevékenységéről.
Lemondás, elhalálozás vagy leváltás esetén az elnök feladatát, a következő
közgyűlésig, amely új elnököt választ, az alelnök látja el, teljes jogkörrel.

Az egyházmegyei szövetség alelnöke
a.
b.

Segíti az elnökség munkáját.
Helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén.

17.§ Az egyházmegyei szövetség titkára, annak jog- és hatásköre:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

18.§

Intézi a szövetség adminisztratív és pénzügyi tevékenységét.
Az elnökkel együtt aláírja a hivatalos dokumentumokat
Vezeti a szövetség levelezését.
Elvégzi az elnökség által rábízott feladatokat.
Az elnökség ülésein beszámol tevékenységéről.
A munkaköri tevékenységének akadályoztatása esetén az elnök az egyik
vezetőségi tagot bízhatja meg a titkári teendők végzésével.

Az egyházmegyei szövetség vezetőségi tagjai (2)
a.

Szükség esetén segítik az elnökség munkáját.

19. §. Sajtóreferens (közösen a Nőszövetséggel, IKE-vel, stb.)
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Részt vesz a PSz ülésein, megfogalmazza a közös közleményt, kapcsolatot tart az
egyházi és esetleges világi sajtóorgánumokkal.

III/B

A PRESBITERI
SZERVEZETE

SZÖVETSÉG

EGYHÁZKERÜLETI

20.§

A PSz egyházkerületi testületei a közgyűlés és az elnökség

21.§

Az egyházkerületi presbiteri szövetség közgyűlése
A közgyűlés a szövetség legfelsőbb vezető testülete. Tagságát az
egyházmegyék elnökségei alkotják. Az egyházmegyei elnökség tagjainak
akadályoztatása esetén a PSz egyházkerületi közgyűlésén csak az
egyházmegyei elnökség által kiküldött helyettes vehet részt. Minden
közgyűlési tagnak szavazati joga van.
b.
A közgyűlésen az egyházi tisztségviselők, lelkipásztorok, tiszteletbeli
presbiterek, és pótpresbiterek meghívottként vehetnek részt.
A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A gyűlést az elnökség hívja
c.
össze a gyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal. A meghívónak tartalmaznia
kell a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendjét.
d.
Az elnökség a tagok legkevesebb 10%-nak indokolt írásos kezdeményezésére
rendkívüli közgyűlést köteles összehívni.
e. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok általános
többsége (fele+1) jelen van. A jelenlétet a közgyűlés kezdetekor a titkár veszi
számba. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor az elnökség 20 napon belül
ismét összehívja a közgyűlést, az eredeti napirendi pontokkal. Ez a közgyűlés,
a megjelentek számától függetlenül, határozatképes.
f.
A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazáson, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Titkos szavazást kell elrendelni személyi és vagyoni kérdésekben
(tisztségviselők megválasztása, tag kizárása esetében). A szövetség
szabályzatának módosításához, valamint vagyoni kérdésekben a titkos
szavazatok kétharmados többsége szükséges
g. A közgyűlés, szükség esetén, bizottságokat hozhat létre.
h. A jegyzőkönyvet a közgyűlés által megválasztott jegyző vezeti és a közgyűlés
által kijelölt két tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet 2 héten belül meg kell
küldeni a PSz egyházmegyei szervezeteinek.
i. A közgyűlés időpontját illetően – az egybeesések elkerülése végett – az
elnökségnek kötelessége egyeztetni az Erdélyi Református Egyházkerület
Igazgatótanácsával.
j. A közgyűlés nem hozhat az egyházi jogszabályokkal ellentétes határozatokat.
a.

22.§

A közgyűlés hatásköre:
a.

Saját alkotó tagjai közül megválasztja 6 éves mandátumra, és indokolt esetben
leválthatja az elnökséget, a két vezetőségi tagot és a közgyűlés jegyzőjét. A
választást a közgyűlés által erre a célra kijelölt 5 tagú bizottság vezeti le.
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b.
c
d.
e.
f.
g.

Megtárgyalja és elfogadja az elnökség és a bizottságok beszámolóit.
Felügyeli a bizottságok munkáját.
Fegyelmezés tekintetében panasszal élhet az illetékes fegyelmi bizottságnál.
Határozatot hoz a tagok anyagi hozzájárulásának mértékéről és ennek elosztásáról
Jóváhagyja a költségvetést.
Megszavazza a szabályzat esetleges módosításait, amit az elnökség, jóváhagyás
végett, az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése elé terjeszt.

23.§

Az elnökség
Az elnökséget az elnök, az alelnök, a titkár és a két vezetőségi tag alkotja.
a.
b.
Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A tagokat
legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt az elnök meghívóval hívja meg. Az
elnökségi ülés akkor határozatképes, ha minden tag jelen van. Ellenkező
esetben 10 napon belül új gyűlést kell összehívni, és ebben az esetben a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
c.
Üléseiről a megválasztott jegyző jegyzőkönyvet vezet.

24.§

Az elnökség jog- és hatásköre:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

25.§

Az egyházkerületi presbiteri szövetség elnökének jog- és hatásköre:
b.
c.
d.
e.
f.

26.§

Elnököl a közgyűlés, valamint az elnökség ülésein.
A szövetségi titkárral együtt aláírja a szövetség hivatalos dokumentumait
Elvégzi az elnökség és a közgyűlés által rá bízott feladatokat.
Az elnökség ülésein beszámol a maga tevékenységéről.
A különböző szakbizottságok tevékenységét vezeti és ellenőrzi.

Az egyházkerületi presbiteri szövetség alelnöke
a.
b.
c.

27.§

Irányítja a szövetség tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban;
Előkészíti a szövetség közgyűlését;
A közgyűlés elé terjeszti az évi pénzügyi és tevékenységi beszámolót;
Kezeli a szövetség vagyonát, elkészíti költségvetését;
Intézi a szövetséget érintő jogi- és adminisztrációs ügyeket;
Felügyeli a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés és tevékenységi terv
megvalósítását;
Intézi a közgyűlés által elrendelt és rá vonatkozó feladatokat;

Segíti az elnökség munkáját;
Helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén.
Lemondás, leváltás vagy elhalálozás esetén ellátja az elnök feladatait, a következő
közgyűlésig, melyen új elnököt választanak;

Az egyházkerületi presbiteri szövetség titkárának jog- és hatásköre:
a.
b.

Intézi a szövetség adminisztratív és pénzügyi tevékenységét;
Az elnökkel együtt aláírja a szövetség hivatalos dokumentumait;
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c.
d.
e.
f.
28.§

Vezeti a szövetség levelezését és irodáját;
Elvégzi az elnökség által rábízott feladatokat;
Az elnökség ülésein beszámol tevékenységéről;
Munkakörét az elnökség dolgozza ki, és a közgyűlés hagyja jóvá.

Az egyházkerületi presbiteri szövetség vezetőségi tagjai (2)
a.

Az elnök felkérésére segítik az elnökség munkáját.

29. §. Az egyházkerületi szövetség vezetőségi póttagjai (2)
a. Szükség esetén segítik az elnökség munkáját.
b. Behívhatók valamelyik vezetőségi tag akadályoztatása esetén az elnökségi ülésre.
Erről az elnök gondoskodik.
30. §. Sajtóreferens (közösen a Nőszövetséggel, IKE-vel, stb. )
Részt vesz a PSz ülésein, megfogalmazza a közös közleményt, kapcsolatot tart az
egyházi és esetleges világi sajtóorgánumokkal.

31.§

Az egyházkerületi bizottságok:
A) Presbiterképző bizottság
A szövetség közgyűlése a saját kebeléből 3-5 tagú presbiterképző bizottságot választ.
Feladatai: - az elnökség részére javaslatokat tesz a presbiterképzés
időpontjára, formájára, , tartalmára, rendszerére vonatkozóan,
- a képzéseken tanácsadással és felügyelettel vesz részt;
- éves munkatervet készít;
- beszámol a végzett tevékenységről.
B) Gazdasági bizottság
A szövetség közgyűlése a saját kebeléből, szakértőkből, egy 3 tagú gazdasági
bizottságot választ.
Feladatai:
- a szövetség részére anyagi források után kutat és az anyagi háttér
megteremtésén munkálkodik;
- az anyagi lehetőségek függvényében a gazdasági tevékenységet
irányítja, költségvetést és zárszámadást készít.
C) Etikai bizottság
A szövetség közgyűlése a maga kebeléből 3 tagú etikai bizottságot választ.
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Feladatai: - a szövetségi közgyűlés, vagy az elnökség révén a bizottsághoz
beérkezett panaszos ügyek előzetes kivizsgálása, esetleges
javaslattétel az Elnökség irányába;

IV. ANYAGI FORRÁSOK
32. § A szövetség saját anyagi forrásai:
a tagok anyagi hozzájárulása;
az egyházkerülettől, az egyházmegyéktől valamint az egyházközségektől kapott
támogatás;
c. bel- és külföldi fizikai és jogi személyek támogatása és adománya;
d. egyéb források.
a.
b.

Az a. pontban szereplő bevételek (tagok anyagi hozzájárulása) elosztása a
következőképpen történik:
- 2/3 rész marad az egyházmegyei PSz rendelkezésére;
- 1/3 rész az egyházkerületi PSz tulajdonába kerül. Ebből fedezik a kerületi
PSz vezetőségének kiszállási költségeit (egyházmegyei, vagy külföldi
konferenciákon való részvétel költségei), bel- és külföldi előadók
tiszteletdíját, esetleges szállás és étkezési költségeket.
A b-d pontokban szereplő bevételekből támogatást nyújtanak:
- a Kárpát-medencei presbiteri konferenciák, presbiteri tanácskozásoktovábbképzők, egyházmegyékközti kölcsönös látogatások szervezéséhez;
- szakirodalom kiadásához és terjesztéséhez, az Egyházkerület
iratterjesztésén keresztül;
- egyéb törvényes kiadások fedezésére.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33. § A Szövetség felügyelete az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának és
Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. Jelen szabályzat az Erdélyi Református
Egyházkerület Közgyűlésének jóváhagyása után lép életbe. Módosításokat, későbbi
kiegészítéseket azon csak az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése
eszközölhet.
34. § A Szövetség saját pecséttel és címerrel rendelkezik.
35. § A Szövetség megszűnése esetén a szövetség egyházmegyei ingó- és ingatlan értékei az
illetékes egyházmegye, a szövetség egyházkerületi ingó- és ingatlan értékei pedig az
Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonát fogják képezni. A Szövetség
jogfolytonosságát az Erdélyi Református Egyházkerület, mint jogutód veszi át.
36. § A Szövetség a maga hatékony munkáját az egyházközségekkel és egyházmegyékkel az
Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának közreműködésével fejti ki.
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37. § Jelen szabályzat az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlésének jóváhagyása után
lép életbe. Módosításokat, későbbi kiegészítéseket azon csak az Erdélyi Református
Egyházkerület Közgyűlése eszközölhet.
38. § Jelen Szabályzatot jóváhagyta az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése
2011.júl.6-án, a 37/2011. sz. határozatában.
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