
A Királyhágómelléki Református Kántorok 

Szövetségének Alapszabályzata 

 

I. fejezet.  Általános alapelvek 

 1.§. A Jézus Krisztus anyaszentegyházának szolgálatára elhívott és felhatalmazott magyar 

református egyházzenészek testvéri közösségben élnek, szolgálnak és vallják meg hitüket. 

Ennek kifejezésére a közösség Királyhágómelléken élő tagjai megalkotják az egyházmegyei 

és az egyházkerületi Kántorok Szövetségét, mint szakmai szövetséget. Ez utóbbi neve: 

Királyhágómelléki Református Kántorok Szövetsége (röv. KRKSZ, vagy 

Kántorszövetség). A szövetség a RORLÉSZ-t és a KERLÉSZ-t tekinti mintájának, továbbá 

mindkét szinten a Romániai Református Egyházban, s azon belül a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület keretén belül működik. 

  

2.§. A Kántorszövetség munkája minden szinten főleg három  feladatkörre terjed ki: 

- Lelki és hitbeli téren minden igyekezetével azon van, hogy támogassa az egyházmegyék, 

egyházkerületek testületeit és a zsinatot a gyülekezetek és az egyházzenészek érdekében tett 

fáradozásaikban. Számon tartja az egyházzenészi közösség gondjait, tanácskozásokat, 

értekezleteket szervez, amelyek fórumot biztosítanak az egyházat és az egyházzenészeket 

érintő kérdések megbeszélésére. Igyekszik megőrizni és erősíteni az egyházzenészi közösség 

lelki egységét, a bizalom és a szeretet légkörét. Vállalja az egyházzenészek és a különböző 

egyházi körök, lelkipásztori kar, intézmények, kegyességi irányzatok felé való közvetítést, 

munkálva ezzel  reformátusságunk hitbeli- és szeretet közösségét egyházzenei téren is. 

- Szakmai-tudományos téren: értekezleteken, valamint szakköri munkaüléseken ösztönzi az 

egyházzenészek továbbtanulását és a folyamatos önképzést. Számon tartja az egyházzenészek 

tudományos munkásságát, lehetőségeket és feltételeket biztosít a tudományos vagy hitépítő 

munkák közlésére (publikációk, CD, DVD, egyéb kiadványok megjelentetésére). 

- Az érdekvédelem és támogatás terén: 

     a) Minden szinten képviseli az egyházzenészek érdekeit és a bármely irányból jövő 

támadás esetén érdekvédelmet biztosít. A különböző szintű fegyelmi bizottságok felé javasoló 

testületként működik. 

     b) Segíti a nagycsaládos egyházzenészeket 

  c) Számon tartja a nyugdíjas egyházzenészek gondjait, figyelemmel kíséri nyugdíjazás utáni 

sorsváltozásaikat, ajánlkozásuknak megfelelően igénybe veszi szolgálataikat. 

  



3.§. A Kántorszövetségnek hivatalból tagja minden, az egyházkerületben élő református 

egyházzenész (függetlenül attól, hogy milyen munkavállalói viszonyban - egész norma, fél 

norma, tiszteletdíj - állnak egyházközségükkel). A tagok évente tagdíjat fizetnek, amelynek 

összege minden évben megegyezik a RORLÉSZ tagdíjával (havonta 1 liter benzin ára). 

4.§. A tagdíjat az esperesi hivatalok vételezik be megegyezés szerint egy összegben vagy havi 

részletekben, és a befolyt összeg képezi az egyházmegyék egyházzenei alapját. A könyvelést 

az egyházmegye irodavezetője - vagy pénztárosa -  végzi. Ebből a célirányosan elkülönített 

forrásból a Kántorszövetség az egyházmegyében folyó zenei tevékenységek támogatására 

hívhat le összegeket, ill. az Egyházkerületi Zenei Bizottság hivatali úton beterjesztett kérésére 

– a lehetőségekhez mérten – egyházkerületi szintű zenei tevékenységek támogatását is 

lehetővé teszi. 

 5.§. A Kántorszövetség elnökei:  

a) egyházmegyei szinten a hivatalban levő egyházmegyei zenei előadó, 

b) egyházkerületi szinten a hivatalban levő egyházkerületi zenei előadó.  

Emellett a tagság más tisztségviselőket is szolgálatba állíthat. A tisztségviselők munkakörüket 

szolgálatként töltik be, ezért fizetést nem vehetnek fel. Anyagi kiadásaikat (bel- és külföldi 

kiszállások, irodaszerek, stb.) a szövetség megtéríti.  

II. fejezet.  Egyházmegyei Kántorszövetség 

6.§. A lelki egység és a szeretetközösség, a szakmai (teológiai-liturgiai-egyházzenei) 

továbbképzés, valamint az érdekvédelem főképp az egyházmegyei szinten történik. 

Egyházmegyei szakmai napok (továbbképzések) évente legalább 4 alkalommal kötelezően 

tartandók. A tagok jelenlétének ellenőrzését a Kántorszövetség felügyeli. A képzések  

áhítattal kezdődnek. A szakmai napokon a zenei előadók kötelessége, hogy a szolgálatra néző 

hírekről, fejleményekről tájékoztassák a tagságot. A programok legfőbb célkitűzése 

ugyanakkor a tudományos továbbképzést elősegítő témák szakképzett, és hiteles előadók 

általi feldolgozása, majd azok megbeszélése.  Az egyházmegyei Kántorszövetség szükség 

szerint  érdekvédelmi, segítő, támogató vagy az egyházi testületek felé javaslattevő fórummá 

alakul át.  

7.§. Az egyházmegyei Kántorszövetség működését megszervezni a mindenkori egyházmegyei 

zenei előadó jog- és hatásköre, aki tanácskozási jogú tagja az egyházmegyei tanácsnak és 

zenei ügyekben a fegyelmi bizottságnak s mint ilyen képviseli az egyházzenészek 

érdekeit.  

Az  esperessel egyeztetve meghirdeti a továbbképzéseket és felkéri az előadókat. Megszervezi 

és levezeti a szakmai napokat, kórustalálkozókat, egyéb zenei rendezvényeket. Az 

egyházmegyében folyó egyházzenei munkáról az egyházmegyei Kántorszövetség, valamint az 

egyházmegyei közgyűlés előtt jelentést tesz.  

8. §. Az egyházmegyei Kántorszövetség kötelessége, hogy egyházmegyei tisztújítások 

alkalmával tagjai sorából annyi küldöttet delegáljon az egyházmegyei közgyűlésbe, amennyit 

a Kánon 2006. évi 1. Jogszabály 94. §-val összhangban az illetékes egyházmegyei tanács 

megállapított. 



III. fejezet.  Egyházkerületi Kántorszövetség 

  

9.§. A Királyhágómellék református egyházzenészei egyházkerületi szinten is közösséget 

alkotnak a 2.§-ban leírt feladatok teljesítésére. Az egyházkerületi Kántorszövetség szükség 

szerint, de évente legalább egyszer tart értekezletet. Irányító és közigazgatási munkáit az 

Egyházkerületi Zenei Bizottság (EZB) látja el. Az EZB tagjai: egyházkerületi zenei előadó 

(mint elnök), az egyházmegyék zenei előadói, a KREK Kántorképző Tanfolyamának tanárai, 

a KREK területén működő református gimnáziumok zenetanárai, ill. egy, a Partiumi 

Keresztény Egyetem képviseletében delegált zenetanár. 

10.§ Az EZB az egyházkerületi Kántorszövetség intéző és javaslattevő testülete, s mint ilyen, 

számba veszi és koordinálja az egyházmegyékben folyó szervezeti munkát, az 

egyházzenészek életére és szolgálatára néző egyetemes érdekű kérdésekről javaslatot tesz az 

egyházkerületi Kántorszövetségnek és az Igazgatótanácsnak. 

11.§.  Az EZB a püspökkel  egyetértve összehívja a Kántorszövetség egyházkerületi 

értekezletét. 

12. §. Az egyházkerületi Kántorszövetségnek saját pénzbeli tartaléka (tőkéje) nincs, de az 

EZB közreműködésével joga van hozzá, hogy az egyházmegyék zenei alapjából támogatást 

igényeljen tevékenységei megszervezésére a 4. §-ban foglaltak szerint. 

 

IV. ZÁRADÉK 

13.§. Az Alapszabályzat módosítását az EZB kezdeményezheti. A módosítás minden esetben 

az egyházkerület Igazgatótanácsa megerősítésével lép érvénybe, ill. megjelenik az 

egyházkerület hivatalos közlönyében. 

14.§. Jelen Alapszabályzatot megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta, és az Igazgatótanács elé 

jóváhagyás végett felterjesztette az EZB 2015. január 10 –i ülésén 11/2015 határozati szám 

alatt. 


