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SZMSZ VII. számú melléklete 
A Diákpresbitérium  szabályzata 

 
Preambulum 

 
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói Isten dicsőítése, elhívásuk betöltése 
és az egymás hite által való épülés okából gyülekezeti közösséget alkotnak. A gyülekezet 
presbitériuma, a Diákpresbitérium Istentől való küldetésének és feladatának tekinti, hogy az 
intézmény hallgatóit minden erejével segítse hitbeli növekedésükben, Isten Igéjének való en-
gedelmességükben, tanulmányi előmenetelükben, hogy gyarapodjanak bölcsességben, test-
ben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Emellett mint hallgatói önkormányzati testület 
a szenior és az esküdtfelügyelő vezetése alatt ugyanezen lelkülettel kívánja segíteni és szer-
vezni a hallgatók közösségi életét, s ellátni a diákság érdekképviseletét akadémián belül és 
kívül. 

Általános rendelkezések 
 
1.  § (1) A Diákpresbitérium neve: Sárospataki Református Teológiai Akadémia Diákpresbité-
riuma; angol nyelven: The student committee (elders) of the Reformed Theological Seminary 
of Sárospatak. 
(2) A Diákpresbitérium a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (továbbiakban: SRTA) 
hallgatóinak érdekképviseleti szerve. 
(3) A Diákpresbitérium székhelye: H-3950 Sárospatak Rákóczi u. 1. 
telefonszáma: 47-312-015 
e-mail: patakidiak@indamail.hu 
honlapja: www.srta.hu 
(4) A Diákpresbitérium az SRTA Önkormányzatának részeként – az SRTA más szervezeti 
egységeivel együttműködve – szervezi az SRTA diákéletét, ellátja a hallgatók képviseletét 
döntéshozó, illetve előkészítő testületekben. 
(5) A Diákpresbitérium mindenkor maga állapítja meg szervezeti és működési szabályzatát. A 
Diákpresbitérium szabályzata az SRTA Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét 
képezi, és nem lehet ellentétes sem azzal, sem a Magyarországi Református Egyház törvénye-
ivel. 
(6) A Diákpresbitérium egy megbízott képviselője, és egy, a diákság által választott hallgatója 
útján együttműködik más felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatával és egyéb 
szervezetekkel. 
 

A diákpresbitérium feladata 
 
2. § (1) Segíteni, szervezni és amennyiben lehetséges anyagilag is támogatni a hallgatók ön-
képzési, kulturális és szabadidős tevékenységeit. Lelkileg és amennyiben lehetséges anyagilag 
is támogatni a hallgatók által kezdeményezett és végzett missziói munkákat; 
(2) Együttműködni az Akadémia vezetésével az intézmény arculatának kialakításában, és a 
közösséget építeni a hallgatók között; 
(3) Segíteni a hallgatókat főiskolai ügyeik intézésében, ellátni őket a szükséges információk-
kal, tájékoztatni a hallgatókat a főiskola életével kapcsolatos kérdésekről, esetleges pá-
lyázatokról, ösztöndíj lehetőségekről; 
(4) Képviselni az Akadémia hallgatóit az iskolán kívüli fórumokon; 
(5) A hallgatói gyülekezet missziói munkatervének, költségvetésének és záró számadásának 
elkészítése; 
(6) Szociális ügyekben dönteni a szociális ösztöndíj mértékéről és az azokra jogosultak névso-
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ráról, képviselni a hátrányos helyzetű hallgatókat; 
(7) Ellátni a hatáskörébe tartozó diák-érdekképviseleti feladatokat; 
(8) A Diákpresbitérium szabályzatában meghatározott választás alapján képviselőket küld az 
Szenátusba, a Felvételi Bizottságba (a mindenkori szeniort és esküdtfelügyelőt), valamint a 
SZEB-ba  a hallgatók által megválasztott képviselőt; 
(9) A diákfelvételi megszervezése és lebonyolítása, melynek eredményét a szenior és esküdt-
felügyelő képviseli a Szenátus előtt; 
(10) A szenior és esküdtfelügyelő közvetítésével számot adni a Szenátus előtt a minősítő 
vizsgát tevő hallgatók lelki és közösségi életéről; 
(11) Javaslattétel szabadon választható tanegységek bevezetésére, külső előadók meghívására, 
a tanév időbeosztására, az Akadémia diákokat érintő szabályzatainak módosítására; 
(12) A hatáskörükbe tartozó ügyekben a hallgatói érdekképviselet ellátása; 
(13) A hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak 
építése; 
(14) A legátum-kiegészítés összegének meghatározása; 
(15) A Diákpresbitérium joga és kötelessége, hogy a házirendet megsértő, az intézmény jó 
hírnevét veszélyeztető, egyházi szolgálatukhoz és fogadalomtételükhöz méltatlanul élő hallga-
tókat figyelmeztesse. Az érintett hallgató, meghívás esetén köteles a Diákpresbitérium ülésén 
megjelenni, a Diákpresbitérium intését elfogadni. Amennyiben nem jelenik meg, úgy a Diák-
presbitérium az ügyet a Szenátus hatáskörébe teszi át. 
(16) Megválasztja a diákgyülekezet pénztárosát, cserediák felelősét, pályázati referensét, 
sportfelelősét, HÖOK képviselőjét; 
(17) A Diákpresbitérium határozatainak végrehajtásáról a spirituális, a senior és az esküdt-
felügyelő gondoskodik. 
 

A Diákpresbitérium tagjai és tisztségviselői 
 
3.§ (1) A Diákpresbitérium lelkésze az SRTA lelkésze (spirituális). 
(2) A senior a gyülekezet segédlelkésze, jegyzője. 
(3) Az esküdtfelügyelő a diákgyülekezet gondnoka. 
(4) A presbitérium további tagjai az évfolyamonként választott 2 fő presbiter. 
 

A Diákpresbitérium tisztségviselőinek feladatai 
 

A spirituális feladatai 
 
4. § (1) A spirituális mint a hallgatói gyülekezet lelkipásztora 
a) szervezi és felügyeli  az akadémiai, valamint internátusi istentiszteleti alkalmakat és 
csendesnapokat; 
b) végzi a hallgatók közötti lelkigondozói szolgálatot; 
c) segíti és figyelemmel kíséri a hallgatók lelki fejlődését; 
d) gyülekezeti ügyekben ellátja a diákpresbitérium elnöki feladatait; 
(2) gondoskodik a legációs igehirdetésekről, felügyeli a legációs választást, felkészülést és 
szolgálatokat; 
(3) segíti a gyülekezetekkel való kapcsolattartást, és gyülekezeti kiszállásokat; 
(4) kiértékeli a felvételi vizsgára beküldött önéletrajzokat és lelkészi ajánlásokat, s részt vesz 
a felvételi meghallgatásokon, valamint a hallgatók évenkénti minősítésében felügyeli a hallga-
tók gimnáziumi szolgálatait; 
(5) intézi az Akadémia gépjárművének ügyeit, és felügyeli annak használatát. 
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A szenior és esküdtfelügyelő feladata 
 

5. § A szenior és az esküdtfelügyelő munkáját a spirituális felügyelete alatt végzi, mint hozzá 
beosztott segédlelkész, illetve mint a gyülekezet gondnoka. Ilyen minőségben kiemelt felada-
tuk: 
a) a hallgatók képviselete a Szenátusban, a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságban, diá-
kokat érintő ügyekben a Fegyelmi Bizottságban és más fórumokon; 
b) részvétel a nemüknek megfelelő internátus vezetésében, az ott lakó hallgatók 
lelkigondozásában, az internátus gondnoki teendőinek ellátásában, (kulcsok kezelése, szoba-
beosztások elkészítése, ki- és beköltözések felügyelése), a vendégszobák ügyintézésében; 
c) a Diákpresbitérium gazdálkodásának felelős vezetése; 
d) a legációk előkészítése, legációs lista elkészítése, s az elekció lebonyolítása, a libellusok és 
a diáktized összegyűjtése; 
e) a diák tisztségviselők választásának előkészítése és lebonyolítása, ahol nem áll fenn össze-
férhetetlenség; 
f) nem gyülekezeti ügyekben a Diákpresbitérium önálló összehívása, gyülekezeti ügyekben az 
Akadémia spirituálisával együtt; 
g) az Akadémia spirituálisával közösen a hallgatói csendes-hétvégék és missziói alkalmak 
megszervezése és lebonyolítása; 
h) a szeniori hivatal ügyeletének, adminisztrációjának ellátása; 
i) a diákgyülekezet utalványozási jogának gyakorlása; 
j) a gyülekezet értékeit gondosan kezelik, szolgálati idejük végén évközi pénztárzárást ké-
szítenek, és rájuk bízott értékeket leltár szerint átadják. 
 

A senior feladata 
 

6. § A senior  
a) a diákgyülekezet segédlelkészeként a spirituális mellett részt vesz a hallgatók közötti lelki-
pásztori feladatok ellátásában; 
b) nem gyülekezeti ügyekben ellátja a Diákpresbitérium elnöki teendőit; 
c) ellátja a Pateosz diákújság főszerkesztői feladatait. 
 

Az esküdtfelügyelőfeladata 
 

7. § Az esküdtfelügyelő feladata a az 5. §-ban meghatározott feladatokon túl a spirituális és 
szenior munkájának segítése, akadályoztatása esetén a szenior helyettesítése 
 

A diákgyülekezet egyéb tisztségviselői 
 

8. § A diákgyülekezet egyéb tisztségviselői  
a) a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB) tagja, 
b) pénztáros, 
c) sport referens, 
d) cserediák-felelős, 
e) pályázati referens, 
f) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájára (HÖOK) küldött képviselő. 
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A diákgyülekezet egyéb tisztségviselőinek feladata 
 

Általános kötelességek 
 

9. § A diákgyülekezet egyéb tisztségviselőinek kötelessége 
a) beszámolni (szóban vagy írásban) a meghatározott időpontban az őket delegáló testület 
előtt; 
b) a megfelelő üléseken való megjelenés; 
c) a hallgatók részéről felmerülő problémák továbbítása a megfelelő fórum elé. 
 

SZEB- tag feladata 
 

10. § A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság hallgató tagja szavazati joggal képviseli a 
hallgatók összességének és a konkrét ügyben érintett hallgatóknak az érdekeit. 
 

A pénztáros feladata 
 
11. § (1) A pénztáros feladatai: 
a) a diákközösség pénzének felelős kezelése; 
b) fenntartói járulék begyűjtése, adományok, perselypénzek bevételezése; 
c) a presbitérium, illetve a szenior és esküdtfelügyelő által jóváhagyott kifizetések teljesítése; 
d) a könyvelés (számvitel) vezetése. 
(2) A pénztárosi ügyeket hetente két ügyeleti órában végzi. 
 

Cserediák-felelős feladatai 
 
12. § A cserediák-felelős 
a) Tartja a kapcsolatot más felsőoktatási intézményekkel (elsősorban a református felsőokta-
tásban, de más felekezetek iskoláival is); 
b) intézi a szállást és az étkezést az érkező cserediákok számára; 
c) intézi a szállást és az étkezést hallgatóinknak, ha cserediáknak mennek más intézménybe; 
d) vezeti a cserediáksággal kapcsolatos adminisztrációt; 
e) munkájáról folyamatosan beszámol a szeniornak és az esküdtfelügyelőnek. 
 

A pályázati referens feladata 
 
13. § A pályázati referens feladata a külföldi és belföldi ösztöndíj lehetőségek felkutatása és 
nyilvánosságra hozatala. 
 

A sportfelelős feladatai 
 

14. § A sportfelelős feladata az Akadémia sportéletének szervezése, sportrendezvények meg-
szervezése, lebonyolítása, sport pályázatok, versenyek és egyéb sportrendezvények népszerű-
sítése. 

 
A HÖOK képviselőfeladatai 

 
15. § A HÖOK képviselő a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával tartja a 
kapcsolatot, annak közgyűlésein, rendezvényein az SRTA-t szavazati joggal képviseli, mun-
kájáról folyamatosan beszámol a presbitériumnak. 
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A Diákpresbitérium gazdálkodása 
 

16. § (1) A Diákpresbitérium működésének anyagi és tárgyi feltételeit alapvetően az SRTA 
biztosítja úgy, hogy a Szenátus által jóváhagyott diákpresbitériumi költségvetés szükségletei-
ről gondoskodik. A Diákpresbitérium a rendelkezésére bocsátott anyagi és tárgyi eszközök 
rendeltetésszerű felhasználásáról a Szenátus kérésére minden szemeszter végén beszámol. 
(2) A Diákpresbitériumot feladata betöltésében egyéb anyagi források is segítik: 
a) A diákság szemeszterenkénti hozzájárulása. Mértékét tanévenként a Diákpresbitérium hatá-
rozza meg. Az összeget a hallgatók legkésőbb az őszi szemeszter tizedik, illetve a tavaszi 
szemeszter harmadik hetéig kötelesek befizetni. 
b) Adományok. Az adományok felhasználásáról az adományozó rendelkezhet. Az adományo-
zónak joga az adomány felhasználását figyelemmel kísérni, ellenőrizni. A Diákpresbitérium 
köteles elszámolni az adományozónak az összeg felhasználásról. 
c) Gyülekezetek támogatása; 
d) A diákújság (Pateosz) eladásából befolyt összeg. Az újság árát az előállítási költségek is-
meretében a Diákpresbitérium határozza meg. A tényleges előállítási költség bizonyos részét 
(20%) a Szenátussal egyetértésben a diákkassza fedezi. A fennmaradó összeget az újság fej-
lesztésére kell fordítani. 
e) Az Akadémia istentiszteleti alkalmainak perselypénze 
f) A legátum tizede A hallgatók legátumuk tizedét legkésőbb a szolgálatot követő első ösz-
töndíj kifizetése után egy héttel egy közös diákalapba fizetik. Ezt az összeget szét kell osztani, 
és ki kell fizetni azok között a teológus hallgatók között, akiknek a legátuma alacsonyabb a 
Diákpresbitérium által megállapított átlagnál. 
 

A diákkölcsön 
 
17. § (1) A Diákpresbitérium a befizetett fenntartói járulékok terhére kölcsönt adhat a hallga-
tóknak.  
(2) Kölcsönt csak az a diák vehet fel, aki a szemeszter elején a hozzájárulást befizette.  
(3) A felvehető kölcsön mértékét minden tanév elején a Diákpresbitérium a rendelkezésükre 
álló összeg ismeretében határozza meg.  
(4) A felvett kölcsön visszafizetését, esetenként törlesztését legkésőbb a felvételt követő első 
ösztöndíj kifizetése után egy héttel meg kell kezdeni. Ha valaki ezt elmulasztaná, abban az 
esetben a következő havi ösztöndíjából a kölcsön teljes összege levonásra kerül. 
 

Egyéb gazdálkodási szabályok 
 
18. § (1) A tanév végén megmaradt összeget a következő tanév kezdetéig egyéb felhasználás 
hiányában a spirituális hozzájárulásával bankban kell lekötni. 
(2) A Diákgyülekezet gazdálkodását a mindenkor hatályos Szabályzat és egyéb dokumentá-
ciók (jegyzőkönyvek, határozatok stb.) alapján végzi, melyeket az Akadémia vezetése rendel-
kezésére bocsát. 
 

A Diákpresbitériumi ülése 
 
19. § (1) A diákpresbitériumi ülést a napirendi pontok megjelölésével a gyülekezeti ügyekben 
a spirituális és a szenior, egyéb alkalmakkal a szenior és az esküdtfelügyelő hívja össze, s 
ugyanígy történik az elnöklés is. 
(2) A hallgatói önkormányzati (nem gyülekezeti) ügyek tárgyalásánál a függetlenség biztosí-
tása érdekében az üléseken a spirituális nem vehet részt. 
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(3) A Diákpresbitérium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség ese-
tén az ülést vezető elnök szavazta, személyi kérdésekben (választásoknál) sorshúzás dönt. 
(4) Az ülésekről jegyzőkönyv készül. 
(5) Az ülés határozatképes, ha az alkotó tagok több mint fele jelen van. Amennyiben az ülés 
nem határozatképes, két napon belül újra összehívható. Az újra összehívott ülés a megjelent 
alkotó tagok létszámától függetlenül határozatképes.  
(6) A diákpresbitérium ülései nyilvánosak, személyi ügyekben az ülés titkos szavazással dönt. 
(7) A Diákpresbitérium határozatai ellen 15 napon belül a Szenátushoz lehet fellebbezni. 
(8) Amennyiben egy presbiter az ülésekről 3 alkalommal igazolatlanul hiányzik úgy tisztéről 
lemondottnak kell tekinteni és helyette új presbitert kell választani. 
 

A szenior, esküdtfelügyelő és SZEB- tag választása 
 
20. § A diákgyülekezet seniorát, esküdtfelügyelőjét és a SZEB tagját a hallgatói közgyűlés 
választja. A közgyűlés alkotó tagjai az Akadémia minősítő vizsgát tett hallgatói. 
 

A szenior és esküdtfelügyelő választása 
 
21. § (1) A jelölés és választás lebonyolítása a Választási Bizottság feladata, melyet a min-
denkori II. és III. évfolyam presbiterei alkotnak. A Választási Bizottság elnökét maga választ-
ja meg, aki a választói közgyűlés elnöke. 
(2) A szeniort a VI. évfolyamos hallgatók, illetve az Akadémiánkon végzett lelkészek közül 
kell megválasztani legkésőbb március 3l-ig a következő tanévre. Megbízatása a megválasztá-
sát követő tanévre szól, de újabb választással még egy tanévre meghosszabbítható. 
(3) Az esküdtfelügyelőt az IV. éves hallgatók közül kell megválasztani. Az esküdtfelügyelő a 
szeniorral ellentétes nemű hallgató kell, hogy legyen. 
(4) A szenior és esküdtfelügyelő megválasztására az Akadémia hallgatóinak közgyűlése jogo-
sult, melybe a lelkipásztori munkatárs - katekéta szakos hallgatók is beletartoznak. A közgyű-
lés határozatképes, ha a választásra jogosult tagok 2/3-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés 
határozatképtelen úgy két napon belül második fordulót kell rendezni, mely a jelenlevők szá-
mától függetlenül határozóképes. 
(5) A szenior és esküdtfelügyelő választást, a választás előtt legalább 3 héttel, nyilvános jelö-
lés előzi meg, melynek során a minősítő vizsgát nem tett hallgatók kivételével minden év-
folyam minden tagja előre elkészített lapon adhatja le jelöltjének nevét. A jelölteket meg kell 
kérdezni, hogy megválasztásuk esetén elvállalják-e a tisztséget 
(6) A Szenátus – a választás előtt – a jelöltekkel kapcsolatban egyetértési jogát gyakorolja. 
(7) A választás előtt fórumot kell rendezni, melyen a szenior és esküdtfelügyelő jelöltek el-
mondhatják „programbeszédüket" illetve a hallgatók kérdéseire válaszolhatnak. 
(8) A választás időpontját legalább 5 munkanappal előtte ki kell hirdetni. 
(9) A szavazatok számlálására a közgyűlés kezdetén 3 tagú bizottságot kell választani. 
(10) A megválasztáshoz minősített többség (50 %+1 szavazat) szükséges. Ha az első forduló-
ban egyik jelölt sem kap 50 %-nál több szavazatot, a következő fordulóban két legtöbb szava-
zatot kapott jelölt jut tovább. A második fordulóban szavazategyenlőség esetén sorshúzás 
dönt. 
(11) A választás esetleges jogsértései miatt 15 napon belül a Szenátushoz lehet fellebbezni. 
(12) A szenior és esküdtfelügyelő megválasztását a Szenátus hagyja jóvá. Megerősítésük és a 
szolgálatba való beiktatásuk a tanévnyitó ünnepi istentisztelet keretében történik. 
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Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság  tagja (SZEB-tag) választása 

 
22. § (1) A SZEB hallgatói képviselőjét minden tanév őszi szemeszterének kezdetekor kell 
megválasztani a teljes tanévre az alapvizsgát tett hallgatók közül, aki más tisztséget nem tölt-
het be. Megbízatása egy tanévre szól. 
(2) A  SZEB tag jelölésének és választásának menete egyebekben a senior és esküdtfelügyelő 
választásával azonos. 
(3) A SZEB tag megválasztását az Akadémiai Tanács hagyja jóvá. 
 

A presbiterek választása 
 
23. § (1) Minden évfolyam maga választ két-két presbitert saját tagjai közül titkos szavazás-
sal. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, a jelöltek közül a két legtöbb szava-
zatot kapott jelölt lesz a presbiter. 
(2) A presbiteri mandátum megszűnik: 
a) a presbiter hallgatói jogviszonyának  megszűnésével, 
b) ha az évfolyam hallgatóinak kétharmada indokolt esetben jegyzőkönyvvel tanúsított sza-
vazással megvonja a bizalmat képviselőjétől, 
c) ha három ülésről igazolatlanul hiányzik. 
 


