A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
ZSINATÁNAK TANÁCSKOZÁSI SZABÁLYZATA
ÉS ÜGYRENDJE
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I.
Általános szabályok
1. §
(1)A Zsinat tanácskozási szabályzatának célja, hogy biztosítsa a Zsinat törvényalkotási,
működési és intézkedési rendjét.
(2)A zsinati képviselők tevékenységüket Isten dicsőségére, a Magyarországi Református
Egyház Alkotmányának és jogszabályainak, valamint esküjük, hitük és lelkiismeretük
parancsának megfelelően végzik. Képviselői tevékenységükre nézve nem utasíthatók.
(3)A képviselő joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen a Zsinat munkájában,
elősegítse annak eredményes működését. Kötelessége részt venni a Zsinat ülésein, továbbá
annak a bizottságnak az ülésein, amelynek tagja.
(4) Amennyiben törvény kivételt nem tesz, a Zsinat tisztségeire, illetve bizottságaiba
bármelyik képviselő megválasztható.
2. §
A Zsinat szükség szerint - de évenként legalább két - ülésszakot tart. A meghívóban jelezni
kell az ülésnapok várható számát.
3. §
(1)Az újonnan megválasztott Zsinatot az életkorára nézve legidősebb püspök és
egyházkerületi főgondnok hívja össze.
(2)Az újonnan megválasztott Zsinat alakuló ülése istentisztelettel kezdődik, és ellátja
mindazokat a feladatokat, amelyeket az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994.
évi II. törvény 141. §-a meghatároz.
4. §
(1)Zsinat Elnöksége a Zsinat ülését bármikor összehívhatja.
(2)A Zsinat Elnöksége köteles a Zsinatot összehívni 60 napon belüli időpontra a Zsinati
Elnökségi Tanács határozata alapján vagy 20 zsinati tag írásbeli indítványára. Az indítványnak
tartalmaznia kell az összehívás célját és indokát.

2

5. §1
(1) A Zsinat ülésére szóló meghívót az ülésnap előtt legalább 30 nappal a főbb tárgysorozati
pontok megjelölésével és az indítványok beadási határidejének közlésével kell megküldeni
a Zsinat tagjainak.
(2) A szakbizottságokat az ülés előtt legalább 3 héttel össze kell hívni, a tárgysorozati pontok
megtárgyalására.
(3) A törvényjavaslatokat legkésőbb az ülésnap előtt 15 nappal, az ülésen tárgyalandó egyéb
anyagokat legkésőbb az ülés előtti 8. napon kell a zsinati tagok részére
elektronikusan elérhetővé tenni. Egyidejűleg fel kell hívni a figyelmet a módosító javaslatok
előterjesztésének határidejére.
6. §
Rendkívüli esetben a Zsinat Elnöksége - a Zsinat Elnökségi Tanácsának egyetértésével - az
ülést az ülésnap előtt 8 nappal is összehívhatja. Ez esetben a tanácskozási anyagot a
meghívóval együtt kell a zsinati tagok részére megküldeni.
7. §
(1)A Zsinat ülései naponként bibliaolvasással és imádkozással kezdődnek és fejeződnek be.
(2)Az ülésnap kezdetén a jegyző számba veszi a megjelenteket, és az eredményről jelentést
tesz az Elnökségnek.
(3)Az ülésnapra később érkező vagy az ülésnap lezárása előtt eltávozó képviselő köteles ezt a
jegyzőnek bejelenteni.
8. §
(1)A Zsinat ülései nyilvánosak. Az Elnökség vagy 20 tag indítványára zárt ülést kell tartani.
(2) A Zsinat határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van. A Zsinat határozatait a jelenlevők
szavazatának egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén választásnál sorshúzás,
minden más nyilvános határozathozatalnál a tárgyalást vezető elnök szavazata dönt.

II.
A Tanácskozás előkészítése, a bizottságok
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A (2) és (3) bekezdést megállapította: a Zsinat ZS.-74/2016.11.16. sz. határozata. Hatályos 2016.11.16-

tól.

3

9.§
A Zsinat tanácskozási ügyeit a zsinati szakbizottságok készítik elő.
10.§
A Zsinat a bizottságok létszámát és feladatait a következők szerint határozza meg:

Bizottság neve:

Feladatkör:

Diakóniai és Egészségügyi
Bizottság (4 fő)

Szociális ügyek, egészségügy

Gazdasági Bizottság (8 fő)

Költségvetési ügyek, zárszámadás felügyelet,
közegyházi gazdálkodás, monitoring,
vagyongazdálkodás

Jogi és Egyházalkotmányi
Bizottság (4 fő)

Jogalkotás, zsinati és zsinati tanáccsal összefüggő
ügyrendi kérdések, egyházi közigazgatás összefogása

Kommunikációs Bizottság (4 fő)

Média, informatika, kommunikáció,sajtó és kiadói
ügyek

Külügyi és Ökumenikus
Bizottság (4 fő)

Kapcsolattartás testvéregyházakkal, ökumenikus
szervezetekkel, a diaszpórában élő magyar
reformátussággal, magyarországi ökumené, ösztöndíj
ügyek

Missziói Bizottság (8 fő)

Misszió, ifjúsági munka, gyülekezeti-, és speciális
társadalmi missziók

Nyugdíjintézeti Bizottság (4 fő)

A Református Lelkészeinek Nyugellátásáról és
Nyugdíjintézetéről szóló törvényben meghatározott
feladatok, szociális, segélyezési, partnerhilfe ügyek

Oktatásügyi Bizottság (8 fő)

Közoktatás, felsőoktatás, katechetika, vallásoktatás,
felnőttképzés, szakképzés

Számvizsgáló Bizottság (8 fő)

Az MRE gazdálkodásáról szóló, törvényben
meghatározott feladatok

Tanulmányi és Teológiai
Bizottság (4 fő)

Teológiai, tudományos és tanulmányi ügyek, énekzene ügyek, gyűjteményi ügyek
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11.§
Az egyházkerületek a Gazdasági és Nyugdíjintézeti Bizottságba egyenlő arányban ajánlanak
tagokat, míg az egyéb bizottságokba ajánlandó tagok számáról az Elnökségi Tanács
keretében állapodnak meg.
12. §
A bizottság tagjai kötelesek az üléseken megjelenni és legjobb tudásuk szerint hozzájárulni a
bizottság hatékony és eredményes működéséhez.
13.§
Amennyiben egy bizottsági tag az ülésen nem tud megjelenni, úgy az illetékes egyházkerület
elnöksége jogosulta zsinati tagok közül helyettest delegálni.
14.§
Amennyiben a bizottság tagja három alkalommal távollétét nem menti ki, vagy egyéb módon
akadályozza a bizottság hatékony munkáját, úgy az illetékes egyházkerület helyette új tag
megválasztására tesz javaslatot.
15.§
A bizottság első ülésén tagjai sorából maga választja elnökét.
16.§
A bizottságok adminisztrációs teendőit a Zsinati Iroda Hivatala illetékes osztályai látják el.
17.§
Amennyiben a zsinati állandó bizottságában az egyházkerület megfelelő bizottságának elnöke
vagy előadója nem tag, úgy ő, valamint a tanácskozási témában érintett osztály-vagy
irodavezető tanácskozási joggal meghívható.
18.§
A bizottságok az általuk megtárgyalt anyagokat, tanácskozásra előkészített ügyiratokat
megküldik a Zsinati Tanácsosnak, aki azt továbbítja az Elnökségi Tanácsnak. A Zsinati
Tanácsos koordinálja a bizottságok tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az anyagok a
megkívánt formában és szükséges egyeztetéseket követően a döntéshozó testületek elé
kerüljenek. A Zsinat Elnökségi Tanácsa ellátja a bizottsági munka szakmai felügyeletét.
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III.
A tanácskozás szabályai
20. §
(1)Beadvánnyal élhet a Zsinathoz a Magyarországi Református Egyház minden teljes jogú
egyháztagja, egyházközsége, egyházmegyéje, egyházkerülete és intézménye.
(2)Törvényjavaslatot vagy határozati javaslatot, bizottság vagy önálló indítványként zsinati
tag terjeszthet elő.
21.§
(1)A Zsinathoz beérkezett beadványokat és indítványokat az Elnökség megvizsgálja és az
illetékes bizottság(ok)nak vagy az Elnökségi Tanácsnak kiadja.
(2) A Zsinat ülésein kizárólag olyan ügyek tárgyalhatók, amelyeket a Zsinat illetékes
bizottsága vagy a Zsinat Elnökségi Tanácsa előzetesen megtárgyalt, és előterjesztésre
alkalmasnak minősített.
(3) A zsinati képviselőnek joga van a bizottság elutasító javaslata ellen a Zsinathoz fordulni,
és indítványát 2 perces felszólalásban megindokolni. Az indítvány napirendre vételéről a
Zsinat vita nélkül határoz.
(4)A Zsinat Elnökségi Tanácsa a bizottsági javaslatot változtatás nélkül köteles a Zsinat elé
terjeszteni. Amennyiben eltérő állásfoglalása van, azt az Elnökség vagy az Elnökségi Tanács
külön előterjesztheti.
22. §
A Zsinat ülésének napirendjére a Zsinat Elnöksége tesz javaslatot a beérkezett bizottsági
előterjesztések és önálló indítványok figyelembevételével. A Zsinat az előterjesztés alapján
határoz a napirendi pontok sorrendjéről.
23. §
(1)A határidőn belül beadott indítványokat, módosító javaslatokat az ülés előtt az illetékes
bizottság vagy az Elnökségi Tanács megtárgyalja, és az előadó az indítványt, valamint a vele
kapcsolatos állásfoglalást ismerteti.
(2)A tárgyalás során élőszóval előterjesztett módosításokat, kiegészítéseket a végső szavazás
előtt írásba kell foglalni, alá kell írni és a jegyzőkönyvhöz csatolni.
24. §
(1)A Zsinat képviselői számára kijelölt helyen kizárólag szavazati joggal rendelkezők
ülhetnek.
(2)A hozzászólások a jelentkezések sorrendjében történnek, legfeljebb 5 percben.
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(3)Vita közben ismételt felszólalást - legfeljebb 2 percben - az elnök engedélyezhet. A
napirendi pont előterjesztője és a hatáskörrel rendelkező bizottság megbízottja a
határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat.
(4)A tanácskozási joggal résztvevők a zsinati tagok felszólalását követően kaphatnak szót,
legfeljebb 5 percben.
25. §
(1)A zsinati képviselőnek soron kívül 2 percre szót kell adni:
a) ügyrendi kérdésben, amelyről a Zsinat vita nélkül határoz,
b) személyes megtámadtatás esetén,
c) szavai félreértésének helyreigazítására.
(2) Napirenden nem szereplő ügyben - legfeljebb 5 percben - a tárgysorozat lezárása után a
zsinati képviselő felszólalásra jogosult.
(3)A Zsinathoz érkezett, tárgyalásra nem javasolt beadványokat a zsinati tagok részére
hozzáférhetővé kell tenni. A beadványok és indítványok sorsáról az Elnökség köteles a
benyújtót 30 napon belül értesíteni.
26. §
(1) Az elnök figyelmezteti azt, aki eltér a tárgytól, az időkeretét túllépi vagy a Zsinathoz
méltatlan magatartást tanúsít.
(2) Az elnök megvonhatja a szót attól, aki ismételt figyelmezetés után sem tér a tárgyra vagy a
kifogásolt magatartáson nem változtat. Az elnök ezen intézkedése ellen az érintett a
Zsinathoz fordulhat, amely vita nélkül határoz. Akitől a szót megvonták, ugyanazon az
ülésnapon, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel.
(3)Az elnök ismételt rendzavarás esetén felhívja a rendbontót az ülésterem elhagyására. A
tanácskozást lehetetlenné tevő rendzavarás miatt az ülést határozott időre félbeszakíthatja,
illetve az ülésnapot bezárhatja.
27. §
Az elnök a vitát lezárja, ha az előterjesztéshez több felszólaló nem jelentkezik.

III.
Határozathozatal
28. §
(1) A Zsinat határozati javaslatait általában egy olvasásban tárgyalja.
(2) A Zsinat dönthet úgy, hogy határozati javaslatát több olvasásban tárgyalja.
(3) A törvényjavaslatot három olvasásban kell tárgyalni. Első olvasásban, általánosságban,
második olvasásban szakaszonként. A harmadik olvasás alkalmával olyan kiigazítások
hajthatók végre, amelyek a törvényjavaslat szövegének összhangba hozásához szükségesek.
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(4) A törvényjavaslatot harmadik olvasás előtt az illetékes bizottság újból megtárgyalja.
(5)Törvény módosítását a Zsinat háromnál kevesebb olvasatban is tárgyalhatja. Az olvasatok
számáról - az elnökség előterjesztése alapján - a Zsinat a jelenlevők 2/3-os többségével,
szavazással dönt. Két olvasatban történő tárgyalás esetén az általánosságban történő
tárgyalás mellőzésével a Zsinat először a szakaszonkénti módosításokról szavaz, majd a
második olvasatban történik meg a módosított szöveg összhangba hozatalához szükséges
kiigazítások elvégzése.
29. §
(1) Határozathozatal során először a módosító javaslatokról kell dönteni. Ezt követően kell
szavazni a javaslat egészéről.
(2) A napirendről való levételről vagy bizottsághoz történő utasítást tartalmazó indítványról
az érdemi döntés előtt kell szavazni.
(3) Szavazáskor beszédet tartani, szavazatot indokolni nem szabad.
30. §
Az ülésnapon számba vett zsinati tag minden szavazás alkalmával köteles az ülésteremben
tartózkodni, és a szavazáson állásfoglalását "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal
kifejezni.
31. §
(1)A Zsinat általában nyílt szavazással határoz, amely kézfelemeléssel vagy felállással történik.
(2)Legalább 20 zsinati tag kérésére (személyi kérdéseket kivéve) minden esetben névszerinti
szavazást kell elrendelni. Ez esetben a jegyző ABC sorrendben felolvassa a zsinati tagok
névsorát. A tagok felállva: "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A
szavazatok összeszámlálása után a jegyző a szavazás eredményét jelenti az Elnökségnek. A
szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.
(3)Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
32. §
(1)Titkos szavazást kell elrendelni minden személyi kérdésben, valamint ha legalább 20
zsinati tag kéri.
(2)Titkos szavazás esetén a jegyzők szavazatszámláló bizottságként járnak el.
(3)A szavazás lebélyegzett szavazólapon, urnába dobással történik.
(4)A szavazatokat az ülésteremben kell megszámlálni.
(5)A szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyeket a jegyzők írnak alá.
(6)2Szavazategyenlőség esetén választásnál sorshúzás dönt, minden egyéb esetben,
amennyiben a választás eredménytelen, a szavazást meg kell ismételni.
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IV.
Jegyzőkönyv
33. §
(1)A Zsinat ülésein elhangzottakról szó szerinti jegyzőkönyvet kell készítetni. Az ülés
jegyzőkönyvét két olyan zsinati tag hitelesíti, akiket a Zsinati Elnökség javaslatára a Zsinat
választ meg az ülés megnyitásakor.
(2)A jegyzőkönyv mellékletei: a tárgyalt irat, az ismertetett irat, a névszerinti szavazás névsora
és eredménye, a titkos szavazás külön jegyzőkönyve.
(3)A szószerinti jegyzőkönyv alapján a határozatokat tartalmazó tartalmi jegyzőkönyvet kell
készíteni.
34. §
(1)A szószerinti jegyzőkönyvet a tanácskozást követő 15 napon belül el kell készíteni, és a
hitelesítésnek az ezt követő 8 napon belül meg kell történnie. A tartalmi jegyzőkönyvet a
hitelesítés után 8 napon belül el kell készíteni.
(2)A jegyzőkönyvek elkészítéséről, hitelesítéséről és közzétételükről a zsinati tanácsos köteles
gondoskodni.
(3)Törvény, zsinati határozat vagy intézkedés közzététele kizárólag hiteles jegyzőkönyv
alapján történhet.
(4) A zsinati ülések jegyzőkönyvét kinyomtatva hozzáférhetővé kell tenni a Zsinat
elnökségénél, - Jogi Osztályánál és az egyházkerületeknél.
(5) A zsinati képviselő a Zsinat ülésének megnyitásakor kérheti az előző Zsinat
jegyzőkönyvének kiigazítását.
(6) A jegyzőkönyvekről másolatot készíthet bármely egyházmegye elnöksége.
35. §3
(1) A törvényeket a Református Egyház című hivatalos lapban meg kell jelentetni és a
Reformátusok Lapjában ismertetni.
(2) A hatályba lépésre vonatkozóan minden törvényben külön kell intézkedni.
(3) A zsinati határozatokat és intézkedéseket a Református Egyház című hivatalos lapban kell
megjelentetni, és a Reformátusok Lapjában ismertetni.
36. §
A zsinati képviselő köteles a tanácskozási szabályzatot és ügyrendet maradéktalanul
megtartani, és elősegíteni annak megtartatását.
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37. §
A zsinati képviselő köteles szolgálati titokként kezelni a zárt ülésen elhangzottakat.

V.
Vegyes és értelmező rendelkezések
38. §
Az ülés berekesztése előtt az elnök közli a következő ülés várható időpontját.
39. §
E szabályrendelet értelmezésében:
(1) Beadvány: a Magyarországi Református Egyház teljes jogú egyháztagja, egyházközsége,
egyházmegyéje, egyházkerülete vagy intézménye által benyújtott olyan irat, amelyben a Zsinat
határozatát vagy intézkedését kéri, illetve a határozatra vagy intézkedésre vonatkozólag
javaslatot tesz. Beadványként kell kezelni azt az iratot is, amelyben a felsoroltak az előzetesen
a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tett határozati- vagy törvényjavaslathoz módosítást
vagy kiegészítést nyújtanak be. Beadványnak kell továbbá tekinteni azt az iratot is, amelyet
nem egyházi magánszemély vagy jogi személy a Magyarországi Református Egyházhoz az
egyházat érintő kérdésben küld.
(2) Indítvány: A Zsinat tagja vagy szervezete (Elnökség, Elnökségi Tanács, bizottság) által
benyújtott olyan irat, amelyben valamely ügyben a Zsinat határozatát vagy intézkedését kéri,
és arra nézve illetve ilyen határozat vagy intézkedés módosítására javaslatot tesz.
(3) Előterjesztés: A Zsinat Elnökségi Tanácsa vagy valamely bizottsága által megtárgyalt
olyan irat, amelyben a Zsinat határozatára vagy intézkedésére tesz javaslatot valamely
beadvánnyal, indítvánnyal kapcsolatban, azt több szempontból megvizsgálva és indokolását
adva.
40.§
A Zsinat és szervezeteinek határozatait betűjellel és évenként folyamatos sorszámozással kell
ellátni a következők szerint:
- Zsinat határozata: Zs-1/1997.
- Zsinati Tanács határozata: ZsT.-1/1997.
- Zsinati Elnökség határozata: Zs.Eln.-1/1997.
- Zsinati Bíróság határozata: Zs.Bír. -1/1997.
41. §
A zsinati tanácskozásokon résztvevő képviselők útiköltségét a küldő egyházi szervezet viseli.
A zsinati ülések egyéb költségeit, valamint a zsinati bizottsági ülések valamennyi költségét a
Zsinat biztosítja.
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42. §
(1) A Zsinati Tanács, valamint a zsinati bizottságok tanácskozására a jelen szabályrendeletben

foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.
(2) Az önálló indítványt (9.§ (2). bek.) tárgyaló bizottsági ülésre az előterjesztő képviselőt
meg kell hívni.
43. §
E szabályrendeletet a Zsinat 1997. május 21. napján tartott ülésén határozatával elfogadta.
A szabályrendelet a Református Egyházban, a Magyarországi Református Egyház hivatalos
lapjában történő kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.
Jelen Tanácskozási Szabályzat és Ügyrend módosított szövegét a Zsinat 2016. november 16.
napján fogadta el.
A Tanácskozási Szabályzat módosítása elfogadásával egyidejűleg hatályba lép. /Zs-74/2016./
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