A ROMÁNIAI REFORMÁTUS
LELKÉSZÉRTEKEZLETI SZÖVETSÉG
SZABÁLYZATA
I. fejezet
Általános alapelvek
1. §. A Jézus Krisztus anyaszentegyházának szolgálatára elhívott és felhatalmazott magyar református lelkipásztorok testvéri közösségben élnek,
szolgálnak és vallják meg hitüket. Ennek érdekében a közösségnek Romániában élő tagjai megalkotják az egyházmegyei, az egyházkerületi és az országos lelkészértekezletet. Ez utóbbi neve: Romániai Országos Református
Lelkészértekezleti Szövetség (RORLÉSZ). A szövetség mindhárom szinten a
Romániai Református Egyház keretén belül működik.
2. §. A lelkészértekezletek munkája minden szinten főleg három feladatkörre terjed ki:
Lelki és hitbeli téren támogatják az egyházmegyék, egyházkerületek testületeinek és a zsinatnak a munkáját. Értekezleteket és tanácskozásokat
szerveznek az egyházat és a lelkészi kart érintő kérdések megbeszélésére.
Erősítik a lelkipásztori közösség lelki egységét, a bizalom és a szeretet légkörét. Lelkigondozásban részesítik az arra rászoruló lelkipásztorokat. Közvetítenek a különböző egyházi körök, lelkészi csoportok és kegyességi irányzatok között.
Szakmai-tudományos téren: ösztönzik a lelkipásztorok továbbtanulását és
a folyamatos önképzést. Számontartják a lelkipásztorok tudományos munkásságát, és támogatják a tudományos vagy hitépítő munkák közlését.
Támogatás terén:
a) számon tartják a lelkipásztorok és a nyugdíjas lelkipásztorok gondjait;
b) segítik a nagycsaládos lelkipásztorokat.
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3. §. A lelkészértekezleteknek hivatalból tagja minden, az országban élő
református lelkészjellegű személy. A lelkipásztorok tagdíjat fizetnek, amelynek összegét az Országos Lelkészértekezlet állapítja meg.
4. §. A lelkészértekezleti szövetség tisztségviselői minden szinten a lelkészértekezleti elnök és titkár. Emellett a tagság más tisztségviselőket is
szolgálatba állíthat. A tisztségviselők munkakörüket szolgálatként töltik be,
ezért fizetést nem vehetnek fel. Anyagi kiadásaikat (bel- és külföldi hivatalos
kiszállások, irodaszerek, stb.) a szövetség megtéríti. Minden tisztségviselő
megbízatása 4 évre szól.

II. fejezet
Egyházmegyei értekezletek
5. §. A lelki egység és a szeretetközösség, a szakmai-teológiai továbbképzés, valamint a támogatás elsődlegesen az egyházmegyei értekezleteken
történik. Egyházmegyei értekezletek évente legalább 4 alkalommal kötelezően tartandók. A tagok jelenlétének ellenőrzési módját maga az értekezlet
határozza meg. Az egyházmegyei értekezlet tárgysorozatát és döntéseit a
jelenlevő tagság egyszerű szótöbbséggel fogadja el. Az ülések bibliamagyarázattal kezdődnek, amelyet az Ige jobb megértése érdekében hozzászólások
követnek. Minden értekezleten sor kerül, a szolgálatra néző és a tudományos továbbképzést elősegítő témák feldolgozására, majd azok megbeszélésére.
6. §. Az értekezleti munka megszervezése, irányítása érdekében a lelkipásztorok az egyházmegye lelkipásztorai közül értekezleti elnököt és titkárt
választanak.
Az elnök az esperessel együtt összehívja az értekezletet és felkéri az előadókat. Elnököl a lelkészértekezleten. Az egyházmegyében folyó lelkészértekezleti munkáról az egyházmegyei lelkészértekezlet, valamint az egyházmegyei közgyűlés előtt jelentést tesz. Az elnök részt vehet az egyházmegyei
tanács nyílt ülésein.
Az elnök megbízatása idején nem tölthet be az egyházmegyében esperesi
vagy főjegyzői tisztséget.
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A lelkészértekezleti titkár segít az elnöknek az értekezletek megszervezésében, vezeti az értekezletek jegyzőkönyvét és gondoskodik a tagdíjak beszedéséről, kezeléséről, kezeli a pénztárat és végzi a könyvelést.

III. fejezet
Egyházkerületi értekezlet
7. §. Az egyházkerület lelkipásztorai egyházkerületi szinten lelkészértekezleti közösséget alkotnak a 2.§-ban leírt feladatok teljesítésére. Az egyházkerületi lelkészértekezlet évente legalább egyszer tart értekezletet.
8. §. Az egyházkerületi lelkészértekezlet elnökét, alelnök(eit) (egyet vagy
kettőt) és titkárát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével választja. Az elnök
tanácskozási jogú tagja az egyházkerületi közgyűlésnek és az Igazgatótanácsnak. Elnököl az egyházkerületi lelkészértekezleteken, ahol jelentést tesz
az előző év értekezleti munkájáról. A két egyházkerületi elnök segít az országos elnöknek összeállítani az értekezletek országos tervét. Állandó kapcsolatot tart fenn az egyházmegyei értekezleti elnökökkel, összegyűjti az
egyházkerület területén felmerülő kérdéseket, javaslatokat és azokat előterjeszti az értekezleten. Feladatkörét szükség szerint megosztja az alelnökkel
(alelnökökkel) és a titkárral.
Az egyházkerületi elnök nem viselhet esperesi, egyházmegyei főjegyzői,
püspöki, egyházkerületi főjegyzői tisztséget, illetve nem lehet egyházkerületi
előadó-tanácsos.
Az elnököt akadályoztatása esetén a lelkészértekezlet alelnök(ei) helyettesíti(k).
Az egyházkerületi lelkészértekezleti titkár segít az elnöknek az értekezletek megszervezésében, vezeti az értekezletek jegyzőkönyvét és gondoskodik
a tagdíjak beszedéséről, kezeléséről, kezeli a pénztárat és végzi a könyvelést.
9. §. Az egyházkerületi lelkészértekezlet irányító és hivatali feladatait az
elnökség és az értekezleti tanács végzi.
Az egyházkerületi lelkészértekezleti elnökség tagjai az elnök, az egy vagy
két alelnök és a titkár. Az elnökség feladata, hogy az egyházmegyei értekezletek felől jövő kéréseket, javaslatokat megtárgyalja és azokat az egyházke-
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rületi értekezlet elé terjessze. A püspökkel együtt összehívja az egyházkerületi lelkészértekezletet.
Az Egyházkerületi Értekezleti Tanácsot, az egyházkerületi értekezleti elnök, az alelnök(-ök) és az egyházmegyei értekezleti elnökök alkotják. Az
Egyházkerületi Értekezleti Tanács intéző és javaslattevő testület, számba
veszi és irányítja az egyházmegyei értekezleti munkát, a lelkipásztorok életére és szolgálatára néző közérdekű kérdésekről javaslatot tesz az egyházkerületi értekezletnek. Az értekezleti tanács évente legalább egyszer ülésezik.

IV. fejezet
Országos értekezlet
10. §. A RORLÉSZ legalább kétévente országos értekezletet tart.
11. §. A RORLÉSZ vezető testülete az intézőbizottság, amelynek tagjai
az országos értekezleti elnök és titkár, az Erdélyi Református Egyházkerület
értekezleti elnöke és titkára és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület értekezleti elnöke és titkára (6 tag). Az intézőbizottság a minden szinten
folyó értekezleti munka irányítója. Üléseit az országos értekezleti elnök és
titkár hívja össze évente legalább egyszer. Az országos elnökből és titkárból
álló elnökség kapcsolatot tart az egyházkerületi és egyházmegyei lelkészértekezletekkel.
12. §. A RORLÉSZ a jelenlevők egyszerű szótöbbségével választja elnökét. Az elnök gondoskodik arról, hogy országos szinten megvalósuljanak a
lelkészértekezleti szövetség célkitűzései, őrködik a fölött, hogy a munka minden területen zavartalanul folyjék, a munkaköréhez tartozó feladatokat szükség szerint megosztja az országos titkárral és a két alelnökkel.
Az elnök részt vehet és testületi indítvánnyal élhet mindkét egyházkerület
közgyűlésén.
Az országos elnök nem viselhet esperesi, egyházmegyei főjegyzői, püspöki, egyházkerületi főjegyzői tisztséget, illetve nem lehet egyházkerületi
előadó-tanácsos.
13. §. A RORLÉSZ alelnökei a két egyházkerület elnöke, akik az országos elnököt munkájában támogatják és hivatalában helyettesítik. Az országos
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értekezleti titkárt a RORLÉSZ választja a jelenlevők egyszerű szótöbbségével.
A titkár segít az elnöknek az országos értekezlet célkitűzéseinek megvalósításában, végzi a szervezési és a hivatali feladatokat, és ellátja a pénztári teendőket. Ez utóbbi munkakörre a RORLÉSZ külön pénztárost választhat.
14. §. A RORLÉSZ anyagi alapját a tagdíjak (3.§), valamint adományok
képezik. A tagdíjak összegének egyik fele az egyházmegyei értekezletet illeti, a
másik fele egyenlően oszlik meg a kerületi, illetve az országos értekezlet között.
15. §. Jelen szabályzatot elfogadta a Romániai Református Egyház Zsinata 2017. november 21. ülésén a 20/2017-es határozatban. Hatályba lép
2018. január 1-jével.
Kelt, Kolozsváron 2017. november 21-én.
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