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BEV EZETÉS  

A lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatása, a mások meggyőződését 

tiszteletben tartó, a tolerancia elvét megvalósító magatartás elősegítése, ennek garanciá-

jaként az egyházak önállóságának biztosítása, az állammal fennálló kapcsolatainak sza-

bályozása a rendszerváltás egyik legfontosabb feladata volt. Így született meg 1990-ben 

a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. tv. A 

társadalom életében az egyházak történelmileg kiemelkedő szerepét maga a törvény 

preambuluma tartalmazza: „A magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek 

a társadalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői. A hit-

élet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, szociális-

egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet tölte-

nek be az ország életében.”  

A megújuló politikai rendszer egyik alapvető követelménye az emberi és polgári 

jogok tiszteletben tartása és megvalósulásuk biztosítékainak megteremtése volt. E jogok 

sorában a lelkiismereti és vallásszabadság kifejezi a társadalomban létező ideológiai 

pluralizmust, megalapozza az eltérő meggyőződésű emberek kölcsönös toleranciáját és 

megértését. A szabályozás jelentőségét bizonyítja az is, hogy Magyarországon napja-

inkban lényegesen megnövekedett a vallási kérdések iránti közfigyelem, több új egyház 

alakult, illetőleg jelezte megalakulási szándékát, valamint az is, hogy több szerzetesrend 

és karitatív vallási közösség kezdte meg munkáját a közelmúltban - hangsúlyozta az új 

törvény indokolásában a törvényjavaslatot előterjesztő miniszter. 

Az egyes államoknak a lehető legszélesebb jogosultsága van, hogy mely vallási 

közösséget ismernek el egyháznak, s nekik a többi társadalmi szervezethez képest mi-

lyen kedvezményeket adnak. Ebből következően az egyes államok a vallásszabadságot 

mint alapjogot kötelesek biztosítani valamennyi polgáruknak, de e jognak a gyakorlása 

nem köthető össze azzal a kívánalommal, hogy ha szervezetten is történik, e szervezetet 

az állam preferált szervezetként, egyházként ismerje el. Így az egyes államok maguk 

határozhatják meg azokat az ismérveket, melyek teljesülése esetén egy szervezett embe-

ri közösség igényt tarthat egyházkénti elismerésére. Az egyház mint jogilag szervezett 

személyösszesség tehát sajátos szervezet egy adott állam, így Magyarország jogrend-
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szerében is. Társadalmi szervezet, mely azonban élesen különbözik az egyéb ismert 

társadalmi szervezetektől: pártoktól, egyesületektől. A megkülönböztetés alapja az egy-

házak történelmi szerepe, hagyományai, és a társadalom életében betöltött sajátos szere-

pe, melyet az állam a megkülönböztetés alapjául elismer. A törvény szerint itt olyan 

társadalmi szervezetről van szó, amely a közös vallásgyakorlás érdekében kíván jogi 

szervezettséget, és ezt az állam a többi társadalmi szervezettől (egyesülettől, pártoktól) 

eltérő szabályozással, e szervezeteknek nyújtott előnyökkel honorál. Ahogyan az az 

egyházakra vonatkozó állami törvényből is következik, az egyházak szoros kapcsolat-

ban vannak a jogállamok által kötelezően biztosítandó alapjoggal, a lelkiismereti és val-

lásszabadság jogával. A ma fiatalsága hiányos ismeretekkel rendelkezik az egyház, s így 

a keresztyén egyházak létrejöttét, szervezetkénti működését. Ebben a körben – tisztelet 

az igen kevés kivételnek – meglehetősen hiányos a középiskolai és felsőoktatási képzé-

sünk. Néhány jogi egyetemünkön, s ott is fakultációs tárgyként oktatnak egyházjogot, 

így a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán is, ahol ebben a képzésben 

1996-tól működöm közre oktatóként.  

Az egyetemen jogi informatikát és egyházjogot tanítok. Felmerülhet a kérdés, 

hogyan kapcsolódik e két tárgy egymáshoz, végül is melyik tudományterülethez tartozik 

a kutatási témám, a Magyarországi Református Egyház szervezetének és szervezésének 

aktuális kérdései? Az informatikához akként, hogy a kibernetikát, azaz a hatékony szer-

vezés tudományát Kalas Tiborral egyetértve az informatika részének tekintem1, s bár 

elismerem az általános szervezéstudomány létjogosultságát, Szentpéteri István tanítvá-

nyaként a hangsúlyt az ágazati szervezéstudományokra helyezem2.  

Az egyházjog a teológiailag tételezett egyház és a jogi szervezettségben testet öl-

tött egyház megkülönböztetésében az utóbbit vizsgálhatja, s különösen a protestáns 

egyházak egyházjoga azt élesen el is különíti a teológiai egyházfogalomtól. Ekként az 

ún. látható egyház szervezetének kialakulása, a jelenlegi szervezet felépítésének és mű-

ködésének kérdései vizsgálatában a történetileg kialakult szervezési elvekre és módsze-

rekre figyelemmel kutatom a Magyarországi Református Egyház szervezetét és műkö-

dését, figyelemmel az optimális működés jövőbeli feltételeinek felvázolására. 

                                                
1 KALAS: 8. p 



Bevezetés 

11. oldal 

A Magyarországi Református Egyház hitvallását illetően kálvinista protestáns 

egyház, mely kifejezésben mindkét jelző, a kálvinista és a protestáns is hangsúlyosan 

szerepel. Ebből a megfogalmazásból következően egy korábban is létezett és ma is léte-

ző szerveződési forma, a katolikus egyházszervezet kritikája és határozott elutasítása. A 

kálvini egyházszervezet és egyházszervezés alapjait Kálvin3 az Institutióban4 fogalmazta 

meg, ebből a református egyházjog a történeti fejlődése során alapelvként az egyetemes 

papság elvét, a zsinatpresbiteri elvet mint egyházalkotmányi alapelvet, s a szabad egy-

ház szabad államban elvet dolgozta ki, bár ez utóbbi az állam és az egyház viszonyát 

rögzíti. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy a katolikus egyháznak a min-

denkori állammal kialakított és kialakult viszonyára, az államnak a protestáns egyhá-

zakhoz való, ettől lényegesen eltérő viszonyulására tekintettel az önállóság igénye és az 

államszervezettől történő teljes elválasztása, a belső szerveződés szabadságának a bizto-

sítása a református egyházban más hangsúlyt kapott.  

Most, a XXI. század kezdetén Magyarországon - úgy tűnik, hogy végre vissza-

fordíthatatlanul - plurális társadalomban élünk. Vége a vallási-világnézeti egyszínűség-

nek, a társadalom különböző felfogású és különböző érdekeket érvényesítő csoportok-

ból áll. Ebben a társadalomban az egyének különböző adottságokkal rendelkeznek, eb-

ből következően különböző módon tudnak részt vállalni az egész társadalom működte-

tésében. Politológusaink, szociológusaink egyre többet beszélnek arról, hogy nem a 

személytelen állam, hanem maga az ember és az egyének társulása, illetve a társada-

lomban cselekvő közösség és a csoport a kulcsszereplő. Egyre többet halljuk a "civil 

társadalom" kifejezést, ami azt jelenti, hogy olyan társadalomban kell élnünk, mely alul-

ról építkezik, melyben a társadalom különböző csoportjai megtalálják önkifejezési mód-

jukat és az egyéb csoportokkal való együttélésük mikéntjét.5 Ez a liberális társadalom-

elmélet alapja - ami a protestantizmustól soha nem volt idegen -, mely szerint az alulról 

                                                                                                                                          
2 SZENTPÉTERI: 13. és 14. p 
3 Johannes Calvinus (1509-1564) eredeti neve Jean Cauvin. A reformátor nevét Calvinusra latinosította. 
Ebből származik a francia nyelvben használt Calvin név, Magyarországon egységesen Kálvin Jánosként 
hivatkoznak rá, így a továbbiakban én is ezt követem. 
4 Kálvin János: Institutio religionis Christianae (A keresztyén vallás rendszere) Genf, 1559 Magyarra 
fordította: Czeglédi Sándor, Rábold Gusztáv Kiadta: Református Főiskolai Könyvnyomda Pápa, 1909 (A 
továbbiakban: INSTITUTIO) 
5 Lásd erről TOMKA MIKLÓS: 331-343. p 
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építkező kis közösségek szabadsága, önérvényesítésének lehetősége, a magasabb szintű 

szerveződésekkel szembeni érdekérvényesítése fokozza a társadalom teljesítőképesség-

ét. Ez pedig szorosan kapcsolódik ahhoz a politikaelméleti koncepcióhoz,  melynek 

lényege a központosítás tilalma, továbbá annak a követelménynek a hangsúlyozása, 

miszerint a jogokat és kötelességeket arra a legalacsonyabb szintre kell telepíteni, ahol 

azok még gyakorolhatók, illetve elláthatók, továbbá annak belátása, hogy az egyént és a 

kisebb közösségeket azzal tudjuk a leghatékonyabban ösztönözni képességeiknek a tár-

sadalom javára történő kibontakoztatására, ha jogokat ruházunk rájuk és felelőssé tesz-

szük őket saját kisközösségeik működtetéséért.6 Tomka Miklós ezt a gondolatot a kato-

likus társadalometikából származtatja. A katolikus egyházban a reformáció hatására 

erősödő, a világi és a papi egyháztagság elkülönülését hangsúlyozó intézkedések és fo-

lyamatok eredményeként a világiak másodrangú keresztyénekké váltak.7A katolicizmus 

államvallási jellegének megszűnését elfogadó római katolikus egyház azonban ma már 

azon a véleményen van, hogy az állam nem akkor működik jól, ha konfliktusoktól men-

tesen igazgat passzív polgárokat, "atyáskodva" fölöttük, hanem ha polgárait felelős, 

saját ügyeiket intézni képes személyekké tudja nevelni.8 Ez a folyamat az egyházon 

belül sokkal inkább a reformációval kezdődött, különösen Kálvinnak az Institutióban 

megfogalmazott egyházszervezeti téziseivel, melyre a szabad egyház szabad államban 

elv kialakulása és térhódítása vezethető vissza. Kálvin visszaadta az egyházat az egy-

háztagoknak. Számunkra ez pedig azt jelenti, hogy a református egyház szervezeti kér-

dései Kálvintól kezdődően megfeleltek ezeknek a társadalomelméleti és politikaelméleti 

koncepcióknak, így a református egyház tagságának - ha nem is a kezdetektől -, de lehe-

tősége volt az önszerveződés útján képességeinek a társadalom hasznára történő kibon-

takoztatására. Bizonyítja ezt a protestantizmushoz szorosan kötődő, több évszázad poli-

tikai és kultúrtörténeti eseménye és eredménye. 

 Dolgozatomban azt a kérdést vizsgálom, hogy a mai magyar református egy-

házszervezet mennyire felel meg a kálvini egyházalkotmány és működés követelménye-

inek, figyelemmel arra is, hogy a rendszerváltást követően hivatalba lépett Zsinat a ko-

                                                
6 Lothar Schneider: Subsidiäre Gesellschaft 1983. Idézi TOMKA MIKLÓS 333. p 
7 Lásd erről TOMKA FERENC: 492. p 
8 XXIII. János pápa Pacem in terris enciklikájának 64. pontja Idézi TOMKA MIKLÓS 334. p 
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rábbi egyházszervezet reformját tűzte ki célul. Dolgozatom így választ keres arra is, 

hogy megvalósultak-e ezek a reformok, a Magyarországi Református Egyház szervezete 

kálvinista protestáns egyházszervezet-e a szervezetében és működésében? 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

14. oldal 

1 . TÖ RTÉN ETI  Á TTEKI N TÉS   

A keresztyén egyházjogászok, legyenek bár katolikusok vagy protestánsok, 

egyetértenek abban, hogy a földi, látható egyház Krisztus teste 9, így az egyház szerve-

zetére vonatkozó hivatkozások is igyekeznek visszavezetni azt az apostolok küldetésén 

át Jézusra s ebből következően az isteni eredetre. Jézus azonban tanításával nem új egy-

ház alapításának igényével lépett fel, hanem egy új vallási-erkölcsi életelvet hirdetett 

meg.10 Emiatt az egyház szervezetére vonatkozó, tőle közvetlenül származó előírásokat 

a Szentírásban hiába is keresnénk. Még a feladat-meghatározás sem egyértelmű, hiszen 

az ekörüli viták a kezdetektől végigkísérik a keresztyénség történetét.11 Az egyház szer-

vezete pedig az előtte álló feladatok történelmi aktualitásának megvalósítása érdekében 

alakult, változott, és ennek megfelelően kell módosulnia a jelenben és az elkövetkezen-

dő időkben is. Az egyházjog történetét ebből következően soha nem szabad az emberi 

társadalom történelmi fejlődésétől elvonatkoztatva vizsgálnunk. Hangsúlyoznunk kell 

továbbá, ahogyan Jos Colijn egyháztörténelmi munkájában felhívja rá figyelmünket, 

hogy lényeges különbség van a Szentírásban megjelenő tiszta és mértékadó 

kijelentéstörténet és az emberi gyarlóságból következően sokszor a tévedésektől és a 

bűnöktől sem mentes egyháztörténet között.12 Az egyházjog története pedig nem más, 

mint az egyházszervezet fejlődésének sokszor igen véres, háborúkkal kísért történetének 

jogi vetülete. A továbbiakban tehát az egyetemes egyházszervezet fejlődését ezeknek a 

szempontoknak a figyelembevételével vizsgálom. 13 

1.1 A KEZDETEK EGYHÁZJOGA  

Augustus császársága idején a Földközi-tenger térségében egységessé vált a 

Római Birodalom. Ez azt jelentette, hogy a társadalom szervezettségének megfelelő 

                                                
9 1Kor 12,12-30., Lumen gentium 7. és 8. pont in A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Szerkesztette: Cserháti 
József és Fábián Árpád) Szent István Társulat, Budapest, 44-46. p, ERDŐ 1: 44. oldal, KOVÁTS J. 1: 9. 
és 11. p, VASADY: 574. és különösképpen 595. és következő oldalak. 
10 KOVÁCS ALBERT 1: 25. p 
11 Korábban erről többek között lásd SZATHMÁRY 3 
12 COLIJN 1: 4. p 
13 Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével korábban erről: SZATHMÁRY 5: 38-46. p 
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szinten kialakult a császári közigazgatás, amelynek szintjei, a város, a tartomány és a 

birodalom. Ez az egységes közigazgatás megteremtette az egységes jogszolgáltatás le-

hetőségét, ami elősegítette a fejlett árucserén alapuló gazdaság létrejöttét. Az egységes 

kultúra alapja a görög kultúra, az általánosan használt görög nyelv összekapcsolta a 

birodalomban élő népeket.14 A kereskedők szabadon utazhattak a birodalmon belül, a 

katonák, a rabszolgák mozgása következtében a hellenizmusra épülő egyfajta új, a biro-

dalom népei által elfogadható, nemzetközi vallás jött létre. Róma vallási türelme követ-

keztében ebben a vallásban helyet kapott valamennyi birodalmi népcsoport vallása, kul-

tuszai, amelyek jellemzői: az aszkézis az örök üdvöt biztosító tisztaság elérése céljából, 

a megváltás ígérete, a bűnök eltörlésének igénye és a monoteizmus. Ehhez járult a Ró-

mai Birodalomban először Augustus személyében jelentkező császárkultusz, amelyben 

a császár mint a birodalom egységének képviselője isteni dicsőséget és tiszteletet érde-

melt.15 Ebben a társadalmi környezetben jelenik meg Jézus Krisztus tanítása, s halálát 

követően a jeruzsálemi Pünkösdkor létrejön az első keresztyén gyülekezet.16 Meg kell 

azonban jegyeznünk, hogy a legrégibb egyházszervezetre vonatkozó újtestamentumi 

iratok eredete és történeti értéke a tudományos kutatások eredményei tükrében csak 

fenntartásokkal fogadható el. Pál levelei közül a római, a két korinthusi és a galatákhoz 

írt levél tekinthető autentikusnak. Az Újtestamentum többi könyve, bár az apostolok 

hátrahagyott iratain alapul, de későbbi eredetű, ilyen Máté, Márk és Lukács evangéliu-

ma. A Pálnak tulajdonított kisebb levelek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv nem 

az apostolok korának, hanem későbbi időszaknak a termékei. Olyan célzattal készültek, 

hogy az egyház apostoli eredetét igazolják. Valójában az Újtestamentumból megrajzol-

ható egyházszervezet képe a Krisztus utáni századik év képének feleltethető meg.17 Az 

ezen a véleményen lévők döntő bizonyítékként arra hivatkoznak, hogy az elfogadottan 

Pálnak tulajdonítható levelekben sem a presbiter, sem a diakónus, sem az episcopos 

                                                
14 CSOHÁNY 1: 8 és 9. p 
15 Részletesen elemzi a keresztyénség kialakulásának állam- és eszmetörténeti összefüggéseit RÉVÉSZ 4: 
5-8. p, CSOHÁNY 1: 5. p 
16 Az első Pünkösdkor Jeruzsálemben megalakult gyülekezetet ősgyülekezetnek nevezik. Élén az aposto-
lok álltak, majd szolgálatba állítottak hét diakónust, majd 40 körül a kormányzati teendők ellátására pres-
bitériumot választottak. Lásd erről részletesebben CSOHÁNY 1: 18-20. p 
17 KOVÁCS ALBERT 1: 51. p, és KLAUSNER: 33. p 
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tisztség nem fordul elő. A kezdeti egyház szervezetéről így csak következtetések útján 

alkothatunk képet.  

Megoszlanak a vélemények arról, hogy az első század egyházközségei rendel-

keztek-e valamiféle jogi szervezettséggel. A jogi szervezettséget elvető nézet kiemelke-

dő protestáns képviselője Rudolph Sohm, aki Kirchenrecht című  munkájában (Lipcse, 

1892) kifejti, hogy az egyház jogi szervezésre alkalmatlan, a jog az egyház lényegével 

 ellenkezik. Álláspontja szerint a kezdeti egyházszervezetben semmiféle jogi szervezett-

ség nem volt. Ezen a  nézeten áll Zorn a Lehrbuch des Kirchenrechts című munkájában 

(Stuttgart, 1888). A magyar református egyházjogban Kérészy Zoltán képviselte mar-

kánsan ezt az álláspontot, szerinte a keresztyénség és az egyház eredetileg merőben ka-

rizmatikus volt.18 A református egyháztörténet kiemelkedő alakja Révész Imre hasonló-

képpen ítéli meg a 200 előtti egyházszervezetet, azt Sohm nézeteivel azonosan tisztán 

karizmatikus szervezetként értékeli. Álláspontja szerint a 200 előtti szervezet, „az őske-

resztyénség a világtól elhúzódó kis gyülekezetekből áll…, amelynek hitnézetei még 

nincsenek kikristályosodva, közösségi életének még nincsenek szilárdul kialakult szabá-

lyai. Egészben a lélek uralma jellemzi: ti. a hívőknek a közöttük élő Krisztus Lelkével, a 

Szentlélekkel való eleven és állandó közössége. Ez egyfelől forró vallásos gerjedelmek-

ben és ihletett elragadtatásokban, másfelől magasfokú erkölcsi tisztaságban (szentség-

ben) és testvéri szolgálatkészségben nyilvánul. Ez a mindennél hatalmasabb belső, szel-

lemi hajtóerő fölöslegessé teszi rájuk nézve a külső, jogi parancsszót….E közösség 

élénk tudatában az egyes gyülekezetek elég sűrűn érintkeznek is egymással; azonban ez 

érintkezések még teljesen szabadok; kötelező jogi összeköttetés és tagozódás, hivatali 

felsőség még egyáltalán nincsen közöttük.”19 Révész Imre szerint a kép 200 után válto-

zik meg. „Ekkor már létezik a jogilag szervezett egyház, van gyülekezeti rendtartás, 

vannak hivatalos papi személyek és hatóságok. A vallás és az egyház minden életnyil-

vánulásában egy egységesen megállapított és pontosan körvonalazott tekintély uralko-

dik. Ahhoz, hogy valaki az egyház tagja lehessen, most már nem elég csak megkeresz-

telkedni s a Lélek uralmát önlelkében tapasztalnia, hanem föltétlenül alá kell vetnie ma-

gát e tekintélynek is. Ez az egységes, jogi tekintély – tehát nem csak az eszmény, lelki 

                                                
18 KÉRÉSZY: 27. p 
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közösség – a legfőbb biztosítéka most már magának az egyház egységének is. És ez az 

egyház, épen mert ilyen egysége van, egyetemes=katholiké, azaz az egész ismert világra 

kiterjedően egy. A keresztyén vallás e fejlődési foka tehát már katholicizmus, mégpedig 

annak legkorábbi alakja, az ókatolicizmus, melyet meg kell különböztetni a katoliciz-

mus későbbi – középkori - alakulataitól.”20 

Ezzel ellentétes nézetet vallott  Edwin Hatch (Die Gesellschaftsverfassung der 

christlichen Kirchen im Altertum, Giessen, 1883) és  Adolf Harnack (Lehrbuch der 

Dogmengeschichte. Freiburg, 1886.), akik azt igyekeztek kimutatni kutatómunkájuk 

 eredményeként, hogy a kezdetektől létezett egyházszervezet, sőt, Harnack szerint a 

püspöki tisztség is. A karizmatikus egyházszervezetet elutasító katolikus álláspontot 

részletesen ismerteti Erdő Péter: Az egyházjog teológiája című művében21. Erdő Péter 

Harnach-kal érvel, mely nézet szerint a zsidók zsinagógai szervezete él tovább a keresz-

tyén közösségekben, s a keresztyén közösségben megjelenő tisztségek a zsinagógai 

tisztségek görög elnevezésének és a feladatköröknek az összevetésével kívánja igazolni 

nézeteit. A felügyeleti funkció elnevezése és a keresztyén episzkoposz tisztségnév kö-

zötti kapcsolatot világosnak tartja, de azt maga is elismeri, hogy a zsinagóga elöljárójára 

tisztségnévként az episzkoposz megnevezés alkalmazása nem volt jellemző, s az Ószö-

vetség görög nyelvezetében sem találjuk az episzkoposzt mint olyan tisztség nevét, 

amely a keresztyén püspökség mintája lehetett volna.22 Tegyük hozzá, hogy Pál valódi 

leveleiben sem találkozhatunk e tisztség megnevezéssel az Újszövetség gyülekezeteinek 

említésekor. 

Erdő Péter utal arra, hogy az utóbbi évtizedekben sok katolikus teológus 

Rudolph Sohmra tekintettel vetette fel az egyházjog teológiai megalapozásának igényét 

azzal, hogy a Sohm által felvetett kérdések még megválaszolásra várnak. Erdő Péter 

azonban nem tartja indokoltnak, hogy a katolikus teológia egyházjogi kutatásai Sohm 

elméletét tekintsék kiindulási alapnak, mert egyrészt Sohm általa szélsőségesnek tartott 

pozitivista jogfogalmát a katolikus teológusok és egyházjogászok egyaránt elvetik, más-

részt Sohm egyháztörténeti állításait alapvetően tévesnek tartja. Érvelésében visszahi-

                                                                                                                                          
19 RÉVÉSZ 4: 14. és 15. és 17. p 
20 RÉVÉSZ 4: 15. p 
21 ERDŐ 2: 69-87. p 
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vatkozik Sohm nézeteinek a protestáns Adolf Harnack és a katolikus Pierre Batiffol 

általi korabeli cáfolatára.23  

Az biztos, hogy ebből a korból az egyházalkotmányra, egyházkormányzatra vo-

natkozó írásos források nem állnak rendelkezésünkre. Jogi hatalma a gyülekezetekben 

ebben az időben senkinek nem volt, mindenkinek jogában állt tanítani, s mindenki élhe-

tett is vele, aki az isteni adománnyal, a karizmával bírt, aminél fogva képesnek és hiva-

tottnak érezte magát az isteni ige hirdetésére.24 A közösség elöljáróinak nem jogi aláve-

tettség miatt engedelmeskedtek a hívők, hanem szeretetből. Szokás tehát ezt az őske-

resztyén egyházszervezetet karizmatikus szervezetnek minősíteni. Ezzel azonban elis-

merünk valamiféle szervezettséget, amely azonban szokáson és nem jogi szabályokon 

alapult.  

A kezdeti egyházat a helyi egyházak jellemezték. Ezeket csak a közös hit, az 

összetartozás érzése, a kölcsönös segítőkészség kapcsolta egybe, de jogilag egymástól 

függetlenek voltak, belső igazgatásukat maguk látták el, fölöttes igazgatási szervezet 

nem létezett. A fejlődés során kialakult tiszteletbeli elsőbbségek igazgatási hatalmat a 

többiek fölött nem jelentettek. Pál valódi leveleiben kétségtelenül megtaláljuk azonban 

az egyházi fegyelemre vonatkozó szabályokat is. A büntetések között találkozunk a ki-

rekesztéssel. A kirekesztettel nem volt szabad társalogni, együtt étkezni.25 Lehetőség 

volt viszont a javulást mutatóval szembeni megbocsátásra is.26 Találunk azonban utalást 

az Újszövetségben más büntetésekre is, így Pál – bár csak képletesen – vesszővel fe-

nyegette a korinthusiakat27, Péter pedig halállal büntette Ananiást és feleségét, Safirát28. 

A joghatóságot illetően Pál előírta, hogy a keresztyéneknek világi ügyeikben sem volt 

szabad a polgári bírósághoz fordulni, hanem maguk között kellett azokat elrendezni.29 

Ez alapozta meg a későbbiek során az egyházi törvénykezést.  

                                                                                                                                          
22 ERDŐ 2: 81. p 
23 ERDŐ 2: 69-102. p 
24 Vesd össze a kegyelmi ajándékokkal (karizmákkal - kharis=kegyelem) való élés különböző módozatait 
az 1Kor 12. részben, de különösen 7-11. versekben! 
25 1Kor 5,2; 5,9–11. 
26 2Kor 2; 6–7. 
27 1Kor 4,21. 
28 ApCsel 5,1–10. 
29 1Kor 6,1–7. 
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A bibliai egyházszervezetben már működik a zsinat is, amely a keresztyénséget 

érintő hittani kérdésekben volt hivatott dönteni.30 A döntés nem egy személyt, hanem a 

zsinatot illette. A birodalom keleti részén ez a rendszer maradt meg, a nyugati részen a 

fejlődés más irányba indult el.  

1.2. A TISZTSÉGEK KIALAKULÁSA  

Kálvin elismerve és méltányolva Pál egyházszervező tevékenységét, az 

Institutióban az egyház tanítóiról és szolgáiról31, az őskeresztyén gyülekezetekről szóló 

részben32 minden esetben mint autentikus forrást említi. Kálvin Pálra való hivatkozással 

különböző tisztségeket említ. Ezek a tisztségek: az apostolok, próféták, evangélisták, 

pásztorok és doktorok. Az apostolok az egyház alapjait rakták le, feladatukat Krisztus 

jelölte ki eképpen: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtésnek”33. A próféták az isteni akarat magyarázói, de nem annak hétköznapi értel-

mében, hanem különleges kijelentéseik által. A korai keresztyénség igehirdetői ők. Az 

evangélisták alatt Kálvin azokat érti, akik méltóságban ugyan alatta álltak az apostolok-

nak, azonban nagyon közel voltak hozzájuk, őket helyettesítették is; ilyen volt Lukács, 

Timótheus, Titus. E három tisztség azonban nem azért állíttatott fel az egyházban – 

mondja Kálvin –, hogy állandóan ott meglegyenek, hanem csak arra az időre, míg az 

egyházakat ott, ahol azelőtt egyáltalán nem voltak, fel kellett építeni.34 Ebből követke-

zően e fogalmakat ezekkel az elnevezésekkel a keresztyén egyház első szervezőinek a 

megjelölésére használja. A pásztorok feladata az ige hirdetése, magyarázata, tanítása, a 

szentségek kiszolgáltatása, a fegyelmezés, az egyházkormányzat mindennapi teendői-

nek ellátása. A doktorok vagy tanítók mindezekkel nem, hanem csak az írás magyaráza-

tával foglalkoztak. A tanítás módja pedig nemcsak a prédikálás, hanem a magánintel-

mekre is kiterjedt. Más megközelítésben Kálvin az egyházak kormányzóit minden külö-

nösebb megkülönböztetés nélkül, a Szentírás alapján püspököknek, presbitereknek, 

pásztoroknak vagy szolgáknak nevezi. Szerinte a Szentírás azokat, akik az ige hirdeté-

                                                
30 ApCsel 15. rész 
31 INSTITUTIO IV. könyv, 3. fejezet 
32 INSTITUTIO IV. könyv, 4. fejezet 
33 Mk 16,15. 
34 INSTITUTIO IV.  könyv, 3. fejezet, 4. rész. 
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sével foglalkoznak, püspököknek nevezi, akik az adott egyházon belül többen is lehet-

nek. Kálvin ezt úgy értelmezi, hogy az egyház kormányzói a nép közül választott vének, 

akik az ige hirdetőivel, a püspökökkel együtt az erkölcsre való felügyeletet és a fegyel-

mi ügyeket is gyakorolták.35 A szegények gondozása a diakónusok feladata volt. A dia-

kónusok osztották szét a szegények között az alamizsnát, intézték a szegények ügyeit, 

de diakónusoknak nevezi azokat is, akik önmagukat a szegények és a betegek ápolására 

szentelték. A kezdetekben az apostolokon kívül biztosan léteztek a diakónusok, akik a 

vagyonközösségben élők vagyoni ügyeit intézték, a közvagyont kezelték, míg az apos-

tolok a gyülekezet szellemi vezetői voltak, vezették az istentiszteletet, térítettek, keresz-

teltek, felügyelték az erkölcsi fegyelem megtartását.36 A presbiter vagy másutt ugyan-

ezen feladattal ellátott felvigyázó hivatalának keletkezését homály fedi. A hatáskörükből 

következtethető, hogy keletkezésük arra az időre tehető, amikor az apostolok távoztak 

Jeruzsálemből, ezért az addig maguknak fenntartott feladatok ellátását ruházták át a 

gyülekezet tagjaiból választottakra, a presbiterekre.37 A bibliai könyvek keletkezésének 

idejében tehát teljes biztonsággal létezhettek a gyülekezet kormányzatát végző, a hiva-

tali állást kifejező felvigyázók, akiket a koruk alapján presbitereknek neveztek, továbbá 

az alájuk rendelt, a gyülekezet vagyoni ügyeit intéző diakónusok).38 

A keresztyénség azonban nem maradhatott sokáig a szeretet és összetartozás 

ideális állapotában. A keresztyének üldözése, a tévtanítások elleni fellépés szükségessé-

ge megteremti a püspöki hatalom kialakulását. Kovács Albert szerint az első zsidó-

keresztyén gyülekezetet a zsidó zsinagóga alapján szervezhették.39 A zsidó közösséget 

vének elnevezéssel a közösség idősebb és tekintélyes tagjai kormányozták. Az apostolok 

az ortodox zsidóságtól való elválásukkal a kormányzást ezen vénekre, presbiterekre 

bízták, akik a nekik alárendelt diakónusokkal együtt látták el a kormányzati feladatokat. 

                                                
35 INSTITUTIO., IV. könyv 3. fejezet, 8. rész. 
36 Kovács Albert a diakónusi tisztséget tekinti az első keresztyén hivatalnak az Apostolok Cselekedeteiben 
írtak alapján (ApCsel 6,1-6.). Eszerint az apostolok a megnövekedett feladatokra tekintettel az asztaloknál 
ellátandó szolgálatot (mai kifejezéssel a szociális szolgálatokért való felelősséget) átadták a gyülekezet 
tagjai közül választott 7 főnek, akiket megválasztásukat követően kézrátétellel felszenteltek. KOVÁCS 
ALBERT 1: 53. p 
37 ApCsel 6,3; 14,23. 
38 Fil 1,1; 1Tim 3,1–8. Lásd még RÉVÉSZ 4: 17. p 
39 Ezzel eltérően vélekedik Kérészy Zoltán, aki szerint a zsidók zsinagógalis intézményeiből, a római 
állami és városi élet, a pogány egyesület (collegia) szervezete köréből meríthettek. KÉRÉSZY: 28. p 
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Az apostolok halála után a felsőbb hatóság hiányában az addig egyenrangú presbiterek 

között szükségképpen kialakuló ellentétek megszüntetése érdekében a presbiterek közül 

egy kiemelkedett, s az episcopos nevet ezentúl csak ő viselte.40 A tekintélynövekedés 

okait kutatva Jos Colijn arra a következtetésre jut, hogy az episcoposok a gyülekezet 

adminisztratív ügyeit intézve, a képviseletet ellátva egyre inkább a gyülekezet vezetői 

lettek, s az üldözések idején bátorságuk folytán (Polycarpus, Ignatius) elismertségük a 

vezetésben megerősödött. Ezen túlmenően ők voltak az úrvacsoraosztás vezetői, ők fe-

leltek az adományok szétosztásáért, vigyáztak az úrvacsora szentségére, a bűnöket előt-

tük kellett a gyülekezet tagjainak megvallani, ők adtak bűnbocsánatot, kiszabták a ve-

zeklés módját, felléptek az eretnekek ellen.41 Ez azonban még nem azt a hierarchikus 

egyházszervezetet jelentette, amelyre a későbbi koroktól mindmáig a katolikus egyház-

jogászok hivatkoztak és hivatkoznak a katolikus egyházszervezet isteni jogon alapuló 

mivoltát igazolandó. A kegyelmi ajándékok különbözősége még csak a szolgálatok kü-

lönbözőségét és nem rangsort jelentett. Egyet kell tehát értenünk Révész Imrével, aki 

szerint „a katholikus egyház eredete tehát ősrégi, létrejöttét a keresztyénség egy életbe-

vágó önvédelmi érdekének köszöni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a katholicizmus 

egyidős magával a keresztyénséggel….”42 Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a kál-

vini igaz egyház ismérveinek bemutatása során ez a Révész Imre megnevezése szerinti 

„őskeresztyén” majd „ókatholikus” egyházszervezet lesz az a hivatkozott egyházszerve-

zet, ahol a torzulások még nem jelentek meg, ahová a reformáció visszatekintve az egy-

házszervezetet megújítani törekedett. 

A hivatkozott tekintélynövekedés a Révész Imre által már említett 

ókatholicizmusból a 250 körüli időre odáig vezetett, hogy Cyprianus, karthágói püspök, 

már azonosítja a püspököt az egyházzal, amikor úgy nyilatkozik, hogy az egyház a püs-

pöki tisztre épül (ecclesia super episcopos constituitur). Ez időtől kezdve a püspök a 

gyülekezetben a potestas magisterii, a potestas ordinis és a potestas iurisdictionis, azaz a 

püspök a tanító, a pap és a bíró. A gyülekezeti tagok szerepére az első, néhány családos 

gyülekezetekben az egyetemes papság volt a jellemző, az egyes különváló tisztségek 

                                                
40 KOVÁCS ALBERT 1: 58. p 
41 COLIJN 1: 16. p 
42 RÉVÉSZ 4: 17. p 
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megjelenésével azonban már csak a püspökök és a presbiterek megválasztásáért voltak 

felelősök. Ezzel a keresztyénség ősi szervezete igen lényeges változáson ment keresztül. 

Révész Imre lépésről lépésre mutatja be ezt az átalakulási folyamatot: Az episcopos, 

azaz püspöki tisztet már csak egy ember viseli, akinek rangja már nem csak belső, szel-

lemi kiválóságon, hanem jogszerű választás tényén alapul, aki nem csak a szolgálatban 

első többé, hanem a hatalomban is. A többi, erkölcsfegyelmező munkát végző presbiter, 

valamint a betegek, szegények gondozását végző és az istentisztelet lebonyolításában 

közreműködő diakónus már nem társa a püspöknek, hanem alárendeltje. Így a püspöki 

hivatal ebben a monarchikus alakjában korlátlan egyházi hatalommá lett. A püspököt az 

apostol utódjának, Krisztus képviselőjének tekintették, ő volt a hagyomány őre, az igazi 

„lelki ember”. Magas méltóságában el is különül a közönséges hívőktől, a népből (gö-

rögül laos) való laikusoktól, s az alárendelt gyülekezeti szolgálattevőkkel együtt külön 

szent rendet (klérust) alkotott. E rend tagjává ünnepélyes felszenteléssel válhatott bárki 

is. Így alakult ki egyre szaporodó rangfokozatokkal a papság. Az egyház dolgaiba ettől 

kezdve csak az szólhatott bele, aki pap volt.43 

Ebben az új szervezetben a szeretet és a krisztusi hit benső erejéből származó 

összetartást a birodalom nyugati részén felváltja a jogi alá- és fölérendeltség. Az 

ókatholicizmusban meglévő önkéntes és lelkes gyülekezeti szolgálatot felváltja a jogren-

den alapuló papi uralom, a hierarchia, s ezzel megkezdődik a keresztyén egyház hatal-

mas, szerteágazó jogi szervezetének kialakulása Róma fennhatósága alatt.  

Az eltérő irányú szerveződésnek történelmi okai voltak. A Nyugatrómai Biroda-

lom összeomlása után létrejövő királyságok a hatalom megszerzése érdekében folytonos 

háborúban álltak egymással. A központi egységet a pápa jelentette, aki e terület egyet-

lenállandó politikai és szellemi vezetője lett. Ezzel szemben a birodalom keleti részén 

fennmaradó császárság kellő erővel rendelkezett ahhoz, hogy a politikai egységet, a 

törvényességet és a rendet fenntartsa, tehát az egyházszervezet hierarchizálására nem 

volt szükség. Nem volt szükség – legalábbis a kezdetekben – Róma politikai hatalmára, 

így csak a tiszteletbeli rangsort ismerték el, de nem a püspökségek igazgatási elsőbbsé-

gét.  

                                                
43 RÉVÉSZ 4: 18 és 19. p. Révész értelmezésében a pap név eredete a pápáéval azonos, a görög pappas, 
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1.3. AZ EGYSÉGES EGYHÁZ KIALAKULÁSA  

A gyülekezeteken alapuló egyházszervezet kezdetben ösztönösen szerveződött, 

majd a kialakuló tapasztalatokat hasznosítva az apostolok útmutatásai alapján. A Krisz-

tus halálát követően, Pünkösd után létrejövő őskeresztyén gyülekezetek egymástól füg-

getlenül léteztek, az egyetemesség gondolata még nem vetődött fel bennük. Ezekben a 

gyülekezetekben nem voltak hivatalos tisztségviselők, a gyülekezet tagjai egyenrangú-

nak számítottak. A jelenések könyve is hét, egymástól független gyülekezetről beszél 

(Jel 1,11). Az egységes egyház alapköveit Pál apostol és közvetlen követői tették le igen 

alapos egyházszervezői tevékenységükkel, amire vonatkozóan a páli levelekből merít-

hetünk adatokat, különösen a Timótheushoz írott első levél foglalkozik a kialakuló egy-

házi szervezettel. A III. század folyamán mindenütt kialakultak a jogilag szervezett 

egyházközségek, élükön a püspökökkel, akik a hatalmat az egyházközségben egymaguk 

gyakorolták. Bár ezek között az egyházközségek között még nincs jogi kapcsolat, az 

egységes szervezet kialakulása azonban elengedhetetlen volt. Az egység igényét erősí-

tették a keresztyénüldözések [Diocletianus (284–305)], a tévtanítások tömeges megjele-

nése. A püspök a gyülekezetekben az egységet képviselte, de a hitvallás egységesítése 

és az üldözések elleni közös fellépés szükségessé tette a püspökök közötti egység létre-

hozását is. Ezt a célt szolgálták a zsinatok a II. század közepétől, amelyek tartása a III. 

századra állandóvá válik. Nagy Constantinus (306–337) 306-ban lépett trónra44 és 323-

ban már a birodalom egyeduralkodójává vált. Felismerve a keresztyénség megállíthatat-

lan terjedését, azt a birodalmi politika szolgálatába állította. A keresztyéneknek adott 

kedvezményei, a püspökök hatalmának megerősítése (világi ügyekben is bíráskodási 

joggal ruházta fel őket) kedvezően hatottak az egyház egyetemes szervezetének kialaku-

lására. Kezdetben a zsinatokon egy-egy tartomány vagy nemzet egyházai gyűltek egybe 

                                                                                                                                          

atya szóból ered, s eleinte a tekintélyesebb gyülekezetek elöljáróinak tiszteleti címe volt. 
44 Ebben az időben a Római Birodalom négy tetrarchusra oszlott. Nyugaton Constantinus Liciniussal 
együtt  uralkodott annak legyőzéséig, 323-ig. 311-ben Galerius, valószínűleg Nagy Constantinus nyomá-
sára, aláírta a  Nikomediai türelmi rendeletet, amely engedélyezte a keresztyén vallás gyakorlását azzal a 
feltétellel, hogy nem  lázadnak az államrend ellen és imádkoznak a császárért, majd 313-ban született 
meg a Milánói türelmi rendelet,  amely minden vallásnak, így a keresztyénnek is vallásszabadságot hirde-
tett. Lásd erről részletesen COLIJN 1: 31. és 49–50. p 
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(amelyeken nemcsak a püspökök, hanem az alsóbb papság és a nép is részt vett), míg 

325-ben, Niceában Constantinus egybehívta az első egyetemes zsinatot.45  

A korszak alapvető jogforrásai a zsinatok határozatai. A 325-ös niceai zsinat 

rögzíti az addig kialakult szervezet felépítését, amely a birodalom szervezeti felépítésé-

hez igazodik, így a városokban létrejött püspökségeket, melyek élén álló püspökök kez-

detben egyenrangúak voltak, a tartományok székvárosaiban (metropolis) tevékenykedő 

és később több püspöki megye fölött joghatóságot gyakorló metropolitákat (a későbbi 

néven archiepiscopos, érsek tisztséget) a 4. kánonban, és a több tartományt egybefogó 

pátriárkák (exarchák, prímások) tisztségét a 6. kánonban. A három legrégebbi 

pátriárkátus a római, az alexandriai, és az antiochiai. A rómaihoz tartozott valamennyi 

nyugati egyház: Italia, Gallia, Hispania, Britannia és Illyria; az alexandriaihoz Egyip-

tom, Lybia, Pentapolis; az antiochiaihoz pedig Szíria, Fönícia, Arabia, Cilicia, Isauria és 

Mezopotámia. A három nagy keresztyén központ püspökeinek a kánon bizonyos tiszte-

letbeli elsőbbséget adott. A 7. kánonban a jeruzsálemi püspökséget – bár a keszáriai 

püspökségnek volt alárendelve – tiszteletben az első három után rendelte a Szent Város-

hoz fűződő kegyelet alapján. Később e három pátriárkátushoz a 381-es konstantinápolyi 

zsinat létrehozta a bizánci és a jeruzsálemi pátriárkátust. Nagy Constantinus alatt (330-

ban) Bizánc lett az új birodalmi főváros. A 3. kánon rendelkezése szerint Konstantiná-

poly püspökéé legyen a tiszteletbeli elsőség Róma püspöke után, mivel az az Új Róma. 

Nagy Theodosius uralkodása (379–395) alatt a bizánci pátriárka lett keleten a legfonto-

sabb egyházi vezető. Ezzel lényegében öt egyházi központ jött létre, de a két császári 

város, Róma és Bizánc, vette át a vezető szerepet. A II. egyetemes zsinat 3. kánonja 

sértette mind Róma, mind Alexandria érdekeit, amelyek féltették az egyetemes egyház-

ban elfoglalt kivételes helyzetüket. Róma ezért nem ismerte el egészen az 1215. évi 

lateráni zsinatig Bizánc tiszteletbeli második helyét.46  

A 451-es kalcedoni IV. egyetemes zsinaton olyan döntés született, miszerint a 

két császári város pátriárkájához a többi pátriárkiai kerületből is fellebbezni lehetett. A 

                                                
45 A keresztyén dogmatika szempontjából a protestáns egyházak által is elfogadott döntéseket hozott a 
további  három egyetemes zsinat, így 381-ben a konstantinápolyi, 431-ben az efezusi, és 451-ben a 
kalcedoni, míg a  katolikus és az ortodox egyházban nagy fontosságú még az 553-ban és 681-ben Kons-
tantinápolyban, majd  787-ben Niceában tartott egyetemes zsinat. 
46 Igaz, ebben az időben Bizáncot a nyugati keresztesek tartották a kezükben, és latin pátriárkája volt. 
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28. kánon nemcsak megerősítette Bizánc második helyét a püspökök tiszteletbeli sor-

rendjében, hanem jurisdictióját kiterjesztette Pontuszra, Kis-Ázsiára és Thrákiára, vala-

mint a birodalmi határok mellett élő „barbár” népekre. A IV. egyetemes zsinat Jeruzsá-

lemet kivonta a keszáriai metropolita joghatósága alól, és a nagy püspökségek között az 

ötödik helyre rangsorolta. Így alakult ki az ortodoxok által pentarchiának nevezett rend-

szer, amely a többi püspökség fölé emelte Rómát, Bizáncot, Alexandriát, Antiochiát és 

Jeruzsálemet. Az első négy a birodalom legnagyobb városa, Jeruzsálem pedig az „egy-

házak anyja”, a szent város volt. E városok püspökei, a pátriárkák joghatósága kiterjedt 

az akkori keresztyén világra (Ciprus kivételével, mert ennek egyháza kezdettől fogva 

önálló vezetés alatt álló – autokefál – egyház volt).47 A pentarchia rendszere így egyesí-

tette a Rómának alárendelt, monarchikusan felépített nyugati területeken működő egy-

házat az egymással mellérendeltségi viszonyban álló keleti területeken lévő egyházak-

kal. A kánoni tiszteletbeli rangsortól és egyházának nagyságától függetlenül ugyanis 

szentségi szempontból minden püspök egyenlő volt, s Róma tiszteletbeli elsősége 

egyházigazgatási funkciót nem jelentett. Rómát csak elsőnek tekintették az egyenlők 

között. A kiemelt püspökök előjogainak eredetét illetően a kánon egyértelműen fogal-

maz: „…mert e régi Róma trónusának is megadták az atyák igazságosan az előjogokat, 

mivel az a város uralkodott (Kiemelés tőlem: Sz.B.)”. Ez pedig nem jelent mást, mint 

annak a történeti ténynek a törvényi kimondását, hogy Róma a kánoni elsőbbségét csá-

szárváros jellegének köszönhette. A kánon ezt a következőkkel erősíti meg: „Azt a vá-

rost, amely császársággal és szenátussal tiszteltetett meg és a régi császári Rómával 

egyenlő jogokat élvez, az egyházi dolgokban is ahhoz hasonlóan fel kell magasztalni”. 

Leó pápa azonban ezt a kánont nem fogadta el, míg a keleti egyházak mindig is elismer-

ték annak érvényességét. Ezzel elkezdődött a két főváros pátriárkájának vetélkedése.  

A két vallási központ közötti harcban a római püspök elsőségének bizonyítására 

arra a legendára hivatkoztak, miszerint a római gyülekezetet Péter apostol alapította. Az 

egyház apostoli eredetét keleten azonban bármelyik jelentősebb város magáénak mond-

hatta, s Rómát Jeruzsálem és valamennyi palesztinai város megelőzte volna ilyen ala-

pon, hiszen ezekben a városokban maga Jézus Krisztus és az apostolok hirdették az 

                                                
47 Megerősítette ezt az efezusi III. egyetemes zsinat a 8. kánonnal. 
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evangéliumot. Bár Péter római egyházalapításának írásos nyomai az újszövetségi köny-

vek keletkezésének idejéből nincsenek, így Pál valódi leveleiben sem találunk erre utaló 

adatokat, a II. század végére mégis általánosan elfogadott hagyománnyá vált a római 

gyülekezet apostoli alapítása. Leghatározottabban I. Leó (440–461) püspök hivatkozott 

Péter több mint huszonöt éves római püspökségére, s ezáltal Péter utódainak egyetemes 

püspökségére (pápa).48 Ő az, aki kidolgozta a pápai primátus doktrínájának alaptéziseit. 

Mindenesetre 445-ben III. Valentinianus császártól olyan rendeletet sikerült kikénysze-

ríteni, miszerint az apostoli szék rendelését a többi tartományok püspökei törvénynek 

tekintsék, s a Rómába idézett püspök vonakodása esetén előállítására világi karhatalmat 

vehetett igénybe. Ezt követően Leó kijelentette, hogy Péter utóda a hatalom teljességé-

vel rendelkezik (plenitudo potestatis), és a kormányzói joghatóságot (primatus 

iurisdictionis) személyesen, illetve megbízottai által gyakorolja.49 Ami a történelmi va-

lósághoz tartozik: a római pátriárka a keresztyén egyházért folyó harc eredményeként 

kezdetben politikai hatalmi központ jellege, majd az egyház természetes fejlődése foly-

tán vált ki a többi gyülekezeti püspök közül és lett a többi püspök metropolitája és pátri-

árkája. Róma befogadta a provinciákból Rómába sereglő keresztyéneket, s gyakorlatia-

sabb szelleménél fogva ebben az időben jobban ki tudta szűrni a tévtanításokat, így az 

őskeresztyén egyház sajátos gyújtópontjává vált.50 Ezáltal hivatva érezhette magát, ha 

kezdetben még nem is kormányozni, de legalábbis tanácsolni és vezetni a többi gyüle-

kezetet. Ezzel szemben a bizánci pátriárka rangját és hatalmát – mint ahogyan korábban 

a keresztyénség elterjedése, majd elfogadása idején Rómáét – a császári jelenlét, tehát 

politikai támogatás tette naggyá, s mikor a mohamedán török hódítás következtében a 

császárság megbukott, a keleti egyház is nemzeti egyházakra bomlott, saját pátriárkák 

vezetése alatt. A Nyugatrómai Császárság bukása (476) nem vonta maga után a római 

                                                
48 A kérdéssel részletesen foglalkozik Kovács Albert. Eszerint a Leó irataiban található legenda úgy szól, 
hogy Pétert Krisztus az apostolok fejedelmévé és saját helytartójává tette, aki ezt követően Rómába ment 
és ott egyházat alapított, melynek 25 év 1 hónap és 9 napig püspöke volt, majd Néró alatt vértanúhalált 
szenvedett. Kovács Albert szerint valójában a római egyházat az oda bevándorló keresztyének alapították, 
s Pál négy valódi levelében szó nincsen Péter római tartózkodásáról. Az 58-ban keletkezett római levél-
ben Pál üdvözölte a gyülekezet viszonylag jelentéktelen tagjait is, de Péterről említést sem tesz. A szerinte 
a II. században keletkezett Cselekedetek könyve sem tartalmaz még Péter római püspökségéről adatokat, 
így véleménye szerint ez a legenda csak későbbi keletkezésű lehet. KOVÁCS ALBERT 1: 78-80. p 
49 BEKE: 14. p 
50 Lásd erről részletesen BERKI : 25–37. p 
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püspök hatalmának megszűnését, sőt a keresztyénség Európa nyugati felén való elterje-

dése és ebben a római püspökök igen jelentős szerepe erősítette hatalmukat.  

Ennek a fejlődésnek a jellemzője, hogy a történelmi körülmények következtében 

kialakult emberi hatalmat isteni eredetű hatalomnak, az emberek által kialakított hiva-

talt isteni jognál fogva gyakorolható hivatalnak, az ennek folyományaként kialakított 

szervezetet Krisztus igaz egyházával azonosnak és megmásíthatatlannak jelentették ki.  

Az egyház tudatos jogi szervezésével megváltoztak az egyház hitelvei is: a létre-

hozott jogrendszert isteni jogra alapozták, az egyház alkotmányát istenileg kinyilatkoz-

tatott alkotmánynak, az egyházban történetileg kialakult jogrendet isteni jogrendnek 

hirdették és hirdetik, és mindebből az isteni jog hitét és rendszerét beépítették az egyház 

életébe.  

A korszak jelentős jogforrásai kezdetben szokásjogiak, amelyeket apostoli, jézu-

si s ebből következően isteni eredetre vezettek vissza, majd a zsinati határozatok, ame-

lyeket a korszak végén joggyűjteményekbe rendeztek. Ilyen joggyűjtemény Dionysius 

Exiguus gyűjteménye, amely magában foglalja az apostoli kánonokat, az egyetemes és 

részleges zsinatok végzéseit, a pápai dekretálisokat. Ennek kivonata az Epitome 

Hadriani. Ebben a korban keletkezett a Codex canonum ecclesiae Romanae, melyet az 

első kiadója után Quesnel-féle gyűjteménynek neveznek. A gyűjtemények rendezési 

szempontja az időrendiség.51 

1.4. A PÁPAI HATALOM MEGSZILÁRDÍTÁSA  

A pápai hatalom megerősítése érdekében az első korszakos lépést I. (Nagy) Ger-

gely pápaságától (590–604) számítjuk. Erre az időre tehető ugyanis a keresztyénség 

kiterjesztése a nyugati, germánok által lakott területekre. Nagy Gergely teremti meg a 

pápaság itáliai világi hatalmát a hatalmas földbirtokok megszerzésével és hatékony ke-

zelésével, de ő az első missziós pápa, akinek egyházpolitikája középpontjába a már ke-

resztyén vagy még pogány germán népek kerültek. A frankok mellett kiemelt figyelmet 

fordít a brit szigeteket meghódító angolszászokra. Missziói mozgalma révén megszűnik 

a meghódított területek függetlensége a pápától. Ugyancsak ebben az időben terjed el és 

                                                
51 A katolikus forrásmegjelölésekre lásd CSORDÁS: 50. p, és ERDŐ 1: 49. p 
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válik Európa kulturális vezető hatalmává a szerzetesség. Az egyházszervezetet érintő 

tevékenységére a szervezettség, a függelmi viszonyok kialakítása és megszilárdítása volt 

a jellemző, melyben a római püspök mint egyetemes püspök hatalmának elismertetése, 

ugyanakkor ezzel párhuzamosan az egyházi hatalom függetlenítése a világi hatalomtól 

vezérelte. A római püspöknek a többi püspök feletti hatalmát azzal kívánta biztosítani, 

hogy minden fontosabb ügyben Rómának követelte a fellebbezés utáni döntést. Azt, 

hogy a római püspök a többi püspök fölött álló, egyetemes püspök, azzal fejezte ki, 

hogy magát servus servorum Deinek52 címezte, amely címet utódai is használták.  

Gergelynek az egyházon belül a pápai hatalom elismertetésére vonatkozó elkép-

zelései azonban csak igen hosszadalmas, szívós és kitartó munkával voltak megvalósít-

hatók utódai számára. A püspökök és a római püspök hatalmának megerősítése, annak 

jogi megalapozása érdekében sok esetben a hamisításoktól sem riadtak vissza. Az első, 

elismerten hamisított okmány a Konstantin adománylevelének (Donatio Constantini) 

nevezett okirat volt, amely szerint Nagy Konstantin a birodalom székhelyének Bizáncba 

költöztetése után Rómát a pápa gondjaira bízta. Ezeket a hamis okiratokat összegyűjtöt-

ték, és mint „jogforrásra” hivatkoztak rájuk. Ilyen okmánygyűjtemény a IX. század kö-

zepén keletkezett „Ál-Izidor gyűjteménye”. A gyűjteményt Izidor spanyol püspök mun-

kájának állították be, amelybe a legrégebbi római püspökök állítólagos leveleit és zsinati 

határozatokat foglalták egybe, időrendi sorrendben. Ezek között található néhány valódi 

okmány is, de többségük hamis. A gyűjteményt a X. században már teljes mértékben 

hitelesnek fogadták el, olyannyira, hogy az 1140 körül kiadott Decretum Gratianiba 

már mint érvényes joganyag került be.53 Az Ál-Izidor-gyűjtemény hamis voltát a protes-

táns David Blondel bizonyította.54  

A gyűjteményekből megállapítható jogrendszer szerint az egyházi élet központ-

jai a püspökök, akik világi bíróság előtt nem vádolhatók. A püspök elítéléséhez annyi 

tanú kellett, ahányat az Úr az apostolok segítségére rendelt, azaz hetvenkettő. Az ítéletet 

a tizenkét püspökből álló bíróság mondhatta ki, s ítéletük ellen a római püspökhöz lehe-

tett fellebbezni. Ezzel a jogszabályok a püspököket nemcsak a világi hatalom, hanem a 

                                                
52 Isten szolgáinak szolgája. 
53 A kor hamisításait és következményeit részletesen elemzi KONEK: 53-67. p. 
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metropolitájuk joghatósága alól is kivették. Ez megfelelt a püspökök érdekeinek, akik 

ennek a jogrendszernek az elterjesztéséhez minden erejüket biztosították, s nagyban 

elősegítették a korlátlan és mindenek felett álló pápai hatalom kialakulását. Ugyanezek 

a jogszabályok a metropolitai hatalom fő eszközét, a tartományi zsinatot is korlátok 

közé szorították, zsinatot ugyanis csak a pápa beleegyezésével lehetett összehívni, aki a 

zsinat határozatait megsemmisíthette, s a zsinat határozatai csak pápai jóváhagyással 

váltak érvényessé.55  

A pápai hatalomnak a világi hatalomtól való függetlenítésének ideológiai alapját 

Szent Ágoston (354–430) hippói püspök De civitate dei című munkája jelentette. Ágos-

ton két birodalmat különböztetett meg: a világi államot (civitas terrena) és az isteni ál-

lamot (civitas dei). A világi állam az emberiség földi boldogságára törekszik, amiért is 

az emberek isteni rendelés folytán az államnak engedelmességgel tartoznak. Az állam 

azonban bűnös, mint a földi ember, mert a földi boldogságot hajhássza. Emiatt az állam 

szükségképpen civitas diaboli lesz, így a boldogság és béke helyett nyomort és állandó 

háborúkat idéz elő, míg az isteni államban az isteni akarat uralkodik, isteni célok érde-

kében. A keresztyén uralkodók Isten akarata szerint tartoznak kormányozni, s ennek ez 

az isteni parancsnak a meghatározására a földön az egyház hivatott. Az egyház tekinté-

lye és hatalma az isteni eredetű hierarchiában (egyházszervezetben) összpontosul, ezért 

a világi uralkodó a papság utasításainak megfelelően kell, hogy kormányozzon. A poli-

tika törvényeinek az egyház parancsolataival kell összhangban lenniük, mert összeütkö-

zés esetén a keresztyén ember azokat betartani nem köteles, az isteni parancsok fölötte 

állnak az állami parancsnak.56  

A keresztyén világban gyakorlatilag a reformáció megjelenéséig ez az elmélet 

határozta meg az állam és az egyház viszonyát. Mindebből következően az egyház az 

egész világ fölött uralkodik, a keresztyénség egy nagy, egyetemes államot képez, mely-

nek körében két kard, két, egymástól független hatalom nem létezhet, az egymással 

konkuráló hatalmak közül az egyiknek, az államnak, alá kell vetnie magát az egyetemes 

                                                                                                                                          
54 Részletesen ír erről Kovács Albert: KOVÁCS ALBERT 1: 85. p, a katolikus egyházjogban: Erdő Péter: 
ERDŐ 1: 50. p. 
55 A hamisítás céljáról és valódi eredményeiről lásd KOVÁCS ALBERT 1: 85-89. p 
56 E nézet jelenik majd meg markánsan Kálvin teokrácia elméletében, az Isten szuverenitása hangsúlyozá-
sában, majd a genfi lelkészi eskü szövegében a később kifejtettek szerint. 
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uralomnak, az egyháznak.57 A pápa mint Krisztus helytartója minden földi hatalom fö-

lött áll, kijelentése egyenlő az isteni kijelentéssel.  

A Karolingok alatt Pippin a longobárdok legyőzését (756) követően a közép-

itáliai exarchátust, azaz Rómát és környékét a pápának ajándékozta mint Péter örökségét 

(Patrimonium Petri), amely területen a pápa világi államot (Ducatus Romanus) alapí-

tott.58 Ezzel a pápa világi hatalomra is szert tett, mintegy a világi uralkodók sorába lé-

pett, de függősége továbbra is fennállt a császártól, hasonlóan a többi világi fejedelem-

hez és királyhoz. A 769-es lateráni zsinaton a frank püspökök erőfölényével (tizenhá-

rom frank püspök jelent meg) kimondták, hogy a laikusok a pápaválasztásban nem ve-

hetnek részt, választójoga csak a klérusnak van, pápává világi személy nem választható, 

a megválasztott pápát a római nép akklamációja (közfelkiáltása) hagyja jóvá. Ez azon-

ban még hosszú ideig csak jogi formaság maradt, mert a mindenkori pápát az éppen 

aktuális politikai erőviszonyok alapján választották meg.59 III. Leó pápa Nagy Károly 

frank királyt 800-ban a Nyugatrómai Birodalom császárává koronázta. Nagy Károly 

elismerte a pápa felsőségét az egyházban, de az egyházat a kormányzás tekintetében az 

állammal egybeforrottnak tekintette a császár fennhatósága alatt.60 Az egyház vezetői a 

császártól nyerték megbízatásukat, a császár Istentől. A pápa választását a császárnak 

meg kellett erősítenie, és a pápa a császár előtt hűbéresküt tett. A folyamat az első ez-

redév végére fejeződött be, amikorra a hűbérrendszer kifejlődésével a püspökök egész 

tartományokra tettek szert hűbérül. Ez ugyan kezdetben azt eredményezte, hogy meg-

szűnt a püspökök papság általi választása, ugyanis a püspöknek hűbéresküt kellett le-

tenni a császár kezébe, kinevezésüket is tőle fogadták el, de ez a függés csak átmeneti 

volt, ami a gazdasági hatalmat jelentő földbirtokvagyon megnövekedésével az egyház 

hatalmát nagymértékben megnövelte. Tovább erősítette ezt a gazdasági függetlenséget a 

tizedjog megszerzése. Nagy Károly törvényben szabályozta, hogy minden termés tized-

részét a papoknak kell adni, ezzel a világiak a papság rendszeres adófizetőivé lettek. 

Nagy Károlyt követően azonban ezt az egyház feletti hatalmat az egymással a hatalo-

mért versengő utódok megtartani nem tudták.  

                                                
57 KÉRÉSZY:  63. p 
58 BEKE: 21. p, és GERGELY 1: 63. p 
59 GERGELY 1: 64-65. p 
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E történelmi folyamat végén II. Szilveszter (999–1003) idején a pápa már császá-

ri jogokat gyakorolt, amit azzal fejezett ki, hogy István magyar fejedelemnek királyi 

címet és koronát adományozott, amelyet ezt megelőzően csak a császártól lehetett el-

nyerni. Ezzel az egyházi hatalom egyenlővé vált a világi hatalommal. Mindezekből lát-

ható tehát, hogy valójában a pápai hatalmat nem a jogtételek meghamisítása, hanem az 

adott kor társadalmi, történeti fejlődése alakította ki, amelynek során a pápák kétségkí-

vül hivatkoztak erre a „régi jogra” hatalmuk legalizálása érdekében. A „régi joggal” 

alátámasztott pápai hatalom biztosította azonban a római széknek azt a hatalmat, amely-

lyel a keresztyén egyház egységét kialakítani és megőrizni lehetett, ami nélkül a római 

állammal való harcból sikeresen kikerülve a barbár népek Európába történő beáramlása 

idején elvérezhetett volna.  

A korszak jogforrásai a pápai dekretálisok (bullák), brevék és signaturák. A bul-

lákat fontosabb ügyekben bocsátották ki pergamenre, latin betűkkel írva, rajta pedig 

függő ólompecsét (bulla) volt. A pecséten az egyik oldalon Péter és Pál apostolok képe, 

a másik oldalon a kibocsátó pápa képe állt. A brevéket kisebb fontosságú ügyekben ad-

ták ki. Papírra írták, és vörös vagy zöld viasszal pecsételték le. A signaturákat csekély 

fontosságú magánügyekben adták ki. Van, aki ezeket nem is tekinti egyetemes jogfor-

rásnak.  

1.5. A PÁPAI HATALOM VIRÁGKORA  

Miután a papság a gazdasági hatalom megszerzésével egyenlővé vált a világi fe-

jedelmekkel, egységes hatalomként fellépve műveltségével csakhamar a politikai hatal-

mat is megszerezte, aminek következtében az egyház az állam fölé került. Ez a folyamat 

VII. Gergelytől III. Incén át VIII. Bonifác pápaságáig tartott. 1054-ben megtörtént a 

végleges szakítás Kelet és Nyugat között. A IX. Leó megbízásából Bizáncba utazott 

Humberto de Silva Candida bíboros tárgyalásai Kerullariosz pátriárkával eredményte-

lennek bizonyultak, aminek következményeként a keleti egyházfölötti pápai uralomhoz 

ragaszkodó küldött 1054. július 16-án a Hagia Sophia főoltárára tette a Kerullariosz 
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pátriárkát és követőit kiátkozó dekrétumot, mire a pátriárka az összehívott zsinaton a 

pápát közösítette ki.61  

A pápai hatalomnak a világi hatalommal szembeni függetlensége megszerzése 

érdekében ezen időszak pápái három területre koncentrálták erőiket:  

a) a pápaválasztást függetlenítették a néptől és a császártól;  

b) szigorúan megkövetelték a cölibátusi törvény alkalmazását;  

c) az egyházi tisztségeknek világiak általi betöltésének megszüntetését tűzték ki célul.  

A később VII. Gergely (1073–1085.) néven pápává választott Hildebrand bíbo-

ros II. Miklós alatt elérte, hogy 1059-ben a római zsinat határozata értelmében a pápát a 

bíborosi testület, azaz a római egyházmegyében működő püspökök, presbiterek és 

diakonok testülete (kardinálisok) választja (1179-től kizárólag ők, 1274-től konklávé-

ban).62 A cölibátusi törvény (1074) teljes keresztülvitelével látható formában is elkülöní-

tették a klérust a társadalom tagjaitól, egyben a családi kötelékek híján családhoz és 

nemzethez nem kötődő papság kialakításával uralkodhattak felettük, a papság a római 

szék engedelmes szolgájává vált. VII. Gergely nevéhez fűzött, vélhetően 1075-ben ke-

letkezett Dictatus papae című irat foglalta össze a pápai autoritásra vonatkozó határoza-

tokat.63 Az Ugyanebben az évben a lateráni böjti zsinat idején hozott dekrétumokkal a 

simonia útján szerzett papi hivatalokat érvénytelenítette, s kimondta, hogy egyházi tiszt-

séget (püspökséget, apátságot) világi kézből elfogadni nem lehet (invesztitúra), aki még-

is elfogadja, az sem püspöknek, sem apátnak nem tekinthető, ezért Szent Péter kegye és 

a templomba lépés joga nem illeti meg.64 Az a világi uralkodó pedig, aki egyházi állást 

adományoz, ugyanígy bűnhődik. Emiatt VII. Gergely és IV. Henrik között – akinek 

birodalma teljes egészében a hűbérrendszerre épült – megindult a történelemben „in-

vesztitúra” jelzővel ellátott harc. Az ismert körülmények között 1077-ben, Canossa vá-

rában megtörtént a fordulat. Ezt követően már nem a pápa volt alárendelve a császár-

nak, hanem a császár a pápának. V. Henrik 1111-ben, császárrá koronázásakor, II. 

Paschalis pápa kezébe vazallusi esküt tett. Az invesztitúra harc végét az 1122-ben meg-

kötött wormsi konkordátum jelentette. IV. Ince (1243–1254) már úgy nyilatkozik, hogy 
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Krisztus nemcsak papi, hanem királyi uralmat is alapított, Péternek nemcsak a mennyei, 

hanem a földi ország kulcsait is átadta, mivel többes számban mondta: neked adom a 

kulcsokat. Ebből következően a kard hatalma is az egyházé, az egyház adja át azt a csá-

szárnak, amidőn megkoronázza.65 A folyamat végén az ágostoni két birodalom elméle-

téből fakadó következtetés a gyakorlatban is győzedelmeskedett, a hierarchikus egyház-

szervezet, a pápa személyében összpontosuló egyházi hatalom a világi hatalom fölé 

emelkedett.66 

Az egységessé és ebből is következően világhatalommá váló egyház életét ez 

idáig szétszórt és sokszor egymásnak ellentmondó jogszabályok rendezték. Szükségessé 

vált a joganyag egyetemessé tétele érdekében annak felülvizsgálata és egy egységes, 

logikus, ellentmondásoktól mentes rendszer létrehozása. Ez a munka a XII. század kö-

zepe táján a bolognai Gratianus mester nevéhez fűződik. Művének címe: Discordantium 

canonum concordia, mely a későbbiek során mesteréről a Decretum Gratiani nevet kap-

ta. Ez a gyűjtemény nem hivatalos céllal készült, mégis rövid idő múltán olyan tekin-

télyre tett szert, hogy kiszorította szinte valamennyi korábbi gyűjteményt. Ebből a gyűj-

teményből, továbbá VII. Gergely, III. Sándor, III. Ince, IV. Ince és VIII. Bonifác pápák 

ügyleveleiből és eljárásából megállapíthatóan a kor egyházkormányzati rendszerét az 

jellemzi, hogy a pápa az egyházszervezetet legfelsőbb hatalommal kormányozza, ha-

talmát Krisztustól nyerve, az egyház további tisztségviselői pedig a pápától nyerik ha-

talmukat.67 Ehhez azonban meg kellett törni a metropolitai és a püspöki önálló hatalmat. 

A metropolitai hatalom első jelentős gyengítése már megtörtént azáltal, hogy a püspö-

kök feletti joghatóságot kivették hatáskörükből, továbbá a tartományi zsinatok működé-

sét korlátozták, de VII. Gergely megkövetelte, hogy a metropoliták vazallusi esküt te-

gyenek a pápának.  

A pápai hatalom megszilárdítása idején megnövelt püspöki hatalom sem illett 

bele a pápai abszolutizmus megvalósításának terveibe, ezért a püspöki hatalom önálló-

ságát is meg kellett szüntetni. Az egyházi törvényhozásban az egyetemes püspök, a pá-
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67 A pápák III. Ince óta már nem Vicarius Petrinek, hanem Vicarius Deinek vagy Vicarius Christinek ne-
vezik  magukat. 
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pa vált az egyetemes egyház egyedüli törvényhozójává, a zsinatok tartása egyre ritkábbá 

vált. Az egyházkormányzatban a pápák igyekeztek valamennyi keresztyén országban a 

püspöki székeket olasz papokkal betölteni, a fontosabb ügyek intézését maguknak tar-

tották fent. A legátusaik útján nemcsak képviseltették magukat, hanem befolyást gyako-

roltak a püspöki megyék kormányzásában is. A legátusok zsinatot tarthattak, azon elnö-

kölhettek, egyházi hivatalokat adományozhattak, szedték a római széknek járó adókat. 

A bíráskodás területén nemcsak a fontosabb ügyekben, hanem valamennyiben a pápa 

vált a legfelsőbb fórummá, ezáltal az egyházi igazságszolgáltatás is az ő kezébe került. 

Mivel ezzel a hatalomkoncentrációval a pápa egy személyben már nem láthatta el vala-

mennyi funkcióját, a XII. századtól az egyház irányításának adminisztrációs feladatát a 

római kúria vette át, 1100-tól a pápai oklevelek az Ecclesia Romana formula helyett a 

Curia Romana elnevezést használják. A korszak jogforrása a Corpus Iuris Canonici, 

mely több gyűjteményt foglal magában két kötetben. A gyűjtemény keletkezése a kö-

vetkező korszakba is átnyúlik. Részei a Decretum Gratiani, IX. Gergely decretalisai a 

Collectio Gregoriana, VIII. Bonifác kiegészítése a Liber sextus, V. Kelemen gyűjtemé-

nye az úgynevezett Clementinák, továbbá a kánontár végére függelékként szerkesztett 

további zsinati határozatok és pápai ügylevelek az úgynevezett Extravagansok.68 

1.6. A PÁPAI HATALOM HANYATLÁSA, A REFORMÁCIÓ IGÉNYE 

VIII. Bonifác (1294–1303) pápaságával véget ért a pápaság szinte korlátlan ha-

talma, bár Bonifác az 1302-ben kiadott Unam Sanctam kezdetű bullájában összefoglalta 

a pápaság világuralmi törekvéseit. Az ebben hivatkozott „két kard” elmélete mintegy 

kiegészíti az ágostoni két birodalom elméletet.69 Eszerint Isten két kardot adott a világ-

nak: a lelkit és a világit. Mindkettőt az egyház használja, az elsőt közvetlenül, a máso-

dikat közvetve, a világi uralkodók kezével. Az üdvözülés minden ember számára csak 

úgy lehetséges, ha aláveti magát a római pápának, akié minden lelki és világi hatalom a 

földön. Szép Fülöp francia király világi uralkodó fegyverei azonban már erősebbek vol-

tak. 1309-ben közel hetven évre a pápai székhely Avignonba került (1309–1377, a pá-

pák babiloni vagy avignoni fogsága). 1378-tól 1415-ig kettős pápaság alakult ki, az 
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egyik Avignonban, a másik Rómában székelt. A gazdasági és az erkölcsi romlás pedig 

elemi erővel hozta felszínre a reformatio ecclesiae in capite et in membris70 követelését. 

A Pisában, 1409-ben megtartott első reformzsinat azt a megoldást választotta, hogy 

mindkét pápát, XII. Gergelyt és XIII. Benedeket letette a pápai székből, és pápává vá-

lasztotta V. Sándort. Mivel azonban a két letett pápa nem hajtotta végre a zsinat határo-

zatát, most már három pápa volt.71  

A kritika először csak a létező gyakorlatot támadta, majd azonban az 

előreformátorok, John Wiclif (1320–1384) és Jan Hus (1369–1415) tanainak megjele-

nésével nyilvánvalóvá vált, hogy az egész intézményt alapjaiban kell megreformálni. A 

további három reformzsinat, a pisai (1409) a konstanzi (1414–1418) és a baseli (1431–

1443) sem tudta megoldani a problémákat. Eredményük annyiban foglalható össze, 

hogy restaurálták a pápaság helyzetét, de az egyházszervezetet nem változtatták meg.72 

A reformzsinatok után azonban a pápaság teljesen elvilágiasodott, az egyház belső álla-

potát a felső papság fényűző, erkölcstelen életvitele, az alsó papság nyomorúsága és 

tudatlansága jellemezte. A pápaság meggyengült hatalmát kihasználva a világi hatalom 

igyekezett függetleníteni magát a pápai széktől; így volt ez a német területen is. A XIV. 

században kialakított pápai pénzügyi rendszer kíméletlen adóztatást vezetett be, amely a 

XVI. század elejére a pénzért vásárolható bűnbocsánat útján kívánt további jelentős 

bevételekhez jutni. Ezek összességükben már olyan jelentős tehertételt jelentettek, ami 

felháborodást váltott ki az akkori társadalom valamennyi szintjén, de mélyen sértették a 

vallásos érzéseket is, így megszólalásra késztették Luthert. Bár a wittenbergi vártemp-

lomra 1517. október 31-én kiszögezett tételek még csak a bűnbocsánat kérdéseit tár-

gyalták, de hatását tekintve ez a tett indította útjára az egyház teljes reformációjához 

vezető folyamatot. 1520-ban a pápa egyházi átokkal sújtotta Luthert, munkáit elégetni 

rendelte, de ugyanezen év december 10-én Luther a wittenbergi kapu előtt gyújtott mág-

lyára vetette az egyház törvénykönyveit, ellenfeleinek iratait, végül az őt kiátkozó pápai 
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bullát a következő szavakkal: „Quia sanctum Domini conturbasti, aeterno igni 

comburaris!” (Mivel megzavartad Isten igazságát, pusztítson el a tűz!).73  

1.7. AZ EGYHÁZSZERVEZET ALAKULÁSA A REFORMÁCIÓ UTÁN  

Az egyházi törvénykönyv elégetése kifejezte az egyház középkori hatalmának 

végét, hiszen az egyház hatalma a törvénykönyvben öltött testet. A Corpus Iuris 

Canonici egyetemes érvényű törvénykönyv volt, különleges tekintéllyel és értékkel bírt 

az egész nyugati világban. A lángok nemcsak egy évszázadok alatt összegyűjtött tör-

vénykönyvet, hanem a pápának és az egyháznak mint intézménynek a hatalmi szimbó-

lumát is elemésztették. Innen már nem volt visszaút. Luther A pápa és hívei könyveinek 

elégetéséről című munkájában tettét igazolva összefoglalta a kánonjog fő tételeit. Szá-

munkra a 10. pont a legfontosabb, amely szerint a pápát e földön nem ítélheti meg sen-

ki, de az ő kötelessége, hogy minden embert megítéljen a földön. Luther erre a követke-

zők szerint reagált: ha ez a cikk helytálló, úgy oda Krisztus és az Ő igéje, de ha nem 

helytálló, úgy vége az egész egyházjognak pápástul és Szentszékestül.  

A történelmi fejlődés során a pápaság és a Szentszék megmaradt ugyan, de létre-

jöttek a tiszta evangéliumi alapokon álló egyházszervezetek, a reformált egyházak. Az 

1555. szeptember 25-én megkötött augsburgi vallásbéke hivatalosan véget vetett a pápai 

egyház egyeduralmának, és innen kezdve jogilag két egyház volt a német birodalomban. 

Rácz Lajos hívja fel a figyelmet a változás valódi történelmi jelentőségére, aki a 

felekezet fogalmának kialakulását a reformációval szoros összefüggésben értelmezi. 

1517-ig ugyanis a katolicizmus minden, a római szentháromság hittől dogmatikailag is 

eltérő új egyházi irányzatot eleve eretneknek tekintett, s azt szigorúan üldözte is. A hi-

vatalos egyház a „tévtanokkal” szemben következetesen lépett fel, az ősegyháztól kezd-

ve csak egyetlen komolyabb változást sikerült legitimálni, mégpedig az 1054-es egy-

házszakadás következtében állandósult latin vagy más néven katolikus, illetve az orto-

dox vagy keleti egyház különválását.74  
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1.8. A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZSZERVEZET FEJLŐDÉSE A REFORMÁCIÓ UTÁN 

Az 1545-ben megnyílt tridenti zsinat volt hivatott először választ adni az új egy-

házak új hitvallásai által felvetett kérdésekre.75 A hit forrását illetően elvetették azt a 

református alapelvet, hogy csak egyedül a Szentírás a hit forrása, hanem azzal együtt a 

szenthagyományt is (az őskeresztyénség óta létrejött dogmákat és kánonokat) is azzal 

egyenrangúnak ismerték el. A zsinat megállapította ugyan, hogy az üdvözülés Krisztus 

megváltása útján történik, de a hit csak kapuja az üdvösséghez vezető útnak, eléréséhez 

az egyház közreműködése szükséges. Az egyházszervezetet illetően lényeges változást 

nem hozott, de a római katolikus egyház szervezetét megerősítette. Fenntartotta a zsinat 

a papi rendet, a cölibátust, a misét, a fülbe gyónást, a szentek tiszteletét. A zsinat dönté-

se szerint a zsinati határozatokat a pápának jóvá kell hagyni, s mivel a pápa nem a püs-

pökökkel együtt vezeti az egyházat, ő maradt az egyház feje. Ezt erősítette az a rendel-

kezés, amely szerint a püspököknek esküjük során a római pápának, Péter apostoli feje-

delem utódjának és Jézus Krisztus helytartójának fogadnak engedelmességet. A zsinat 

kimondta, hogy a látható egyház egyszersmind az igazi, amely vallási létet a maga kö-

rén kívül el nem ismerhet.76 Ezzel a protestantizmussal véglegessé vált a szakítás. 

Az egyházjog szempontjából a tridenti zsinat csak az egyházfegyelem megerősí-

tésében hozott szigorítást. Elrendelte, hogy a püspökök is prédikáljanak, az alsóbb pap-

ság kicsapongásait szigorúan büntessék, hosszabb időre lakhelyükről el ne távozzanak, 

tegyék rendszeressé az egyházlátogatást, évenként kerületi és háromévenként tartomá-

nyi zsinatot tartsanak, a képzés javítása érdekében papneveldéket állítsanak fel.  

A tridenti zsinat határozatai egészen a XIX. század közepéig meghatározták a 

római egyház működését, de rendelkezéseinek többségét az 1870-es I. vatikáni zsinat77 

sem érintette. A Corpus Iuris Canonici továbbra is érvényben maradt, sőt alapos átvizs-

gálás után XIII. Gergely pápa 1582-ben nyilvánította hitelesnek, tehát szerkesztése ek-

korra tekinthető befejezettnek. Az I. vatikáni zsinat – bár már jelentkezett az igény egy 

                                                
75 A zsinatot III. Pál pápa hívta össze 1542. május 22-én, s többszöri megszakítással 1545. december 13-
tól 1563. december 4-ig tartott. Összesen 25 ülést tartott. Határozatait IV. Pius pápa 1564. január 26-án a 
Benedictus Deus bullával erősítette meg. 
76 GERGELY 1: 218-219. és BEKE: 34. és 35. p 
77 A zsinatot IX. Pius 1868. június 29-én az Aeterni Patris kezdetű bullával hirdette meg. A zsinat 1869. 
december 8. és 1870. október 20-ig tartott. 
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átfogó és felülvizsgált, a gyakorlat számára is jól kezelhető törvénykönyv kiadására – 

nem adott új gyűjteményt, de az egyház hitcikkei közé emelte a pápa egyetemes jogha-

tósági hatalmát, valamint azt a rendelkezést, mely szerint a pápa a hit és az erkölcs dol-

gában tévedhetetlen, mellyel az egyházon belül a korlátlan pápai jogalkotás hatalmát 

alapozza meg. Ezzel gyakorlatilag kialakult és megszilárdult a római katolikus egyház 

pápai felsőbbségre épülő, alapjaiban ma is változatlan hierarchikus szervezete.  

A kánonjog hivatalos kodifikációjának elrendelése X. Pius pápa nevéhez fűző-

dik, 1904-ből. A kodifikáció célja az addig érvényes joganyag újrarendezése volt, ami-

nek során a hatályos joganyagot rövidített szövegezéssel öt könyvbe foglalták, mintegy 

követve a római jog institutióinak rendszerét, amelyek a következők: általános szabá-

lyok; személyek; dolgok; perjog; büntetőjog. A törvénykönyvet Codex Iuris Canonici 

címmel XV. Benedek pápa hirdette ki 1917. május 27-én. Ezt hamarosan követte a tör-

vénykönyv reformja, amelyet XXIII. János 1959-ben, a II. vatikáni zsinat meghirdeté-

sekor jelentett be.  

A II. vatikáni zsinat (1962–1965) fogalmazta meg a Codex megújításának elveit, 

amelyek alapján egy, a pápa által kinevezett bíborosokból álló bizottság végezte az elő-

készítő munkát. Az új törvénykönyv hét könyvből áll: Általános szabályok; Az Isten 

népe; Az egyház tanítói feladata; Az egyház megszentelő feladata; Az egyház anyagi 

javai; Büntető rendelkezések az egyházban és Az eljárások. Az új törvénykönyvet 1983. 

január 25-én hirdette ki II. János Pál. Egyedüli hivatalos nyelve a latin, fordítások a 

Szentszék előzetes elvi hozzájárulásával, a püspöki konferencia engedélyével adhatók 

ki. A hatalmas munka magyarul Erdő Péter kiváló fordításában, 1984-ben jelent meg.78  

                                                
78 Az Egyházi Törvénykönyv (Szerkesztette, fordította és a magyarázatot írta Erdő Péter) Szent István 
Társulat Budapest, 1984. 
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2 . A P ROTES TÁ N S  EGYH Á ZALKOTMÁ N Y TÍP U S AI  

2.1. A KÖZÖS VONÁSOK 

Kováts J. István szerint a református egyházalkotmányok eltéréseik ellenére több 

rokon vonást mutatnak. Ezek a közös vonások az egyházszervezetről, a lelkipásztorok-

ról való felfogás és végül az állam és az egyház viszonyának területén jelentkeznek. Az 

egyházszervezet terén öt közös vonást jelöl meg: különbséget tesznek a látható és a lát-

hatatlan egyház között, az alkotmány alapjául a Szentírást fogadják el, az egyházszerve-

zet alapjának a gyülekezetet tekintik, egyház csak ott van, ahol isten igéjét helyesen 

hirdetik és végül az egyházak egy nemzet keretén belül keresik egymással a kapcsola-

tot.79 Mielőtt mindezekből összefoglalnám az alapelvként meghatározható közös voná-

sokat, vizsgáljuk meg az egyházra vonatkozó nézeteket, hogy a református egyházfoga-

lom különbözősége a római katolikus egyházfogalomtól, majd az alapelvek sajátosságai 

érthetők legyenek! 

A keresztyénségen belül igen eltérő nézetek alakultak ki az egyház mibenlétét il-

letően. Itt és most, anélkül, hogy teológiai kérdéseket érintenék, utalnom kell a látható 

és nem látható egyház fogalma és elsősége körül kialakult történelmi vitára.  

A római katolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat egyházról szóló rendelkezése 

a Lumen gentium, igen szemléletesen a megtestesülés teológiájával világítja meg ezt a 

kérdéskört: mivel Krisztus emberré lett, egyháza, az ő titokzatos teste sem csupán ter-

mészetfeletti valóság, hanem látható emberi közösség, s így részesedik az emberi kö-

zösségek jellemvonásaiban, köztük a jogi szervezettségben is.80 A katolikus egyház ma 

hivatalos álláspontja azonban továbbra sem tekinti dogmatikailag különállónak a nem 

látható és a látható egyházat. A Lumen gentium ezt a következők szerint fogalmazza 

meg: „Az egyetlen közvetítő, Krisztus, látható szervezettségben alapította meg és tartja 

fenn szüntelenül szent egyházát, amely a hit, remény és a szeretet közössége ezen a föl-

dön, általa árasztja mindenkire az igazságot és a kegyelmet. De nem kell két valóságnak 

                                                
79 KOVÁTS J. 1.: 42. p 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

40. oldal 

tekintenünk a hierarchikus szervekkel ellátott társaságot és Krisztus misztikus testét, a 

látható gyülekezetet és a kegyelmi közösséget, a földi egyházat és a mennyei javakban 

bővelkedő egyházat: ezek emberi és isteni elemből álló egyetlen összetett valóságot 

alkotnak, amelyet ezért kitűnő analógia alapján a megtestesült Ige misztériumához szok-

tak hasonlítani.”81 

A katolikus egyház legújabb törvénykönyve, az 1983-ban elfogadott Codex Iuris 

Canonici (CIC) az Isten népéről szóló II. Könyvében kiemeli, hogy az egyház lelki és 

látható társaság is. A 204. kánon 1.§-a szerint krisztushívők azok, akik - mivel a ke-

resztségben Krisztus testének tagjaivá lettek - Isten népét alkotják. A 2.§ szerint az egy-

ház a világban mint alkotmányos és rendezett társaság a katolikus egyházban áll fenn, 

vagyis Péter utóda, meg a vele közösségben élő püspökök által kormányzott egyházban. 

Ebből következően a kánon szerint Krisztus igaz egyháza a látható római katolikus egy-

ház, amely az összes keresztyéneket magában foglalja. A saját, külső szervezeteként 

megjelenő egyház Krisztus igaz egyháza, a Péterre alapított egyház, amelyben megta-

lálható az Alapító szándéka szerinti apostoli kontinuitás.82 Ebben az értelemben az egy-

ház egyetlen lelki és hierarchikus társaság, amely ebben a világban a római katolikus 

egyházban áll fenn, bár a törvény kommentárjában Erdő Péter idézve a II. Vatikáni Zsi-

nat egyházról vallott hittani rendelkezését hozzáteszi, hogy ezen egyházszervezeten 

kívül is megtalálható a megszentelődés sok eszköze és sok igazság, ezek mind Krisztus 

egyházának tulajdonát képező adományok, a katolikus egység ösztönzői. A 205. kánon 

tovább pontosítja az egyházról vallott római katolikus nézetet, miszerint a katolikus 

egyház közösségében ezen a földön azok a megkereszteltek vannak benne, akik annak 

látható (azaz a fentebb írt hierarchikus rendű) társaságában kapcsolódnak Krisztushoz a 

hitvallás, a szentségek és az egyházkormányzat kötelékével. Amennyiben tehát ennek a 

köteléknek valamelyik eleme hiányzik, nem teljes közösség (communio non plena) áll 

fenn. A katolikus egyházzal ilyen nem teljes közösségben lehetnek csak a nem római 

                                                                                                                                          
80  Lumen gentium 37. in A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Szerkesztette: Cseháti József és Fábián Árpád) 
Szent István Társulat, Budapest, 44-45. p 
81  Lumen gentium 37. in A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Szerkesztette: Cseháti József és Fábián Árpád) 
Szent István Társulat, Budapest, 46. p 
82 CSORDÁS: 48–49. p 
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katolikus keresztény egyházak és egyházi közösségek, így a protestáns egyházak tag-

jai.83  

A protestáns teológia elismeri a külső egyház létezését, bár nem tekinti azt igazi 

egyháznak, hanem csak annak elérése érdekében létrejött, az igaz egyház híveinek sza-

porítására, Krisztus hitének terjesztésére hivatott földi intézménynek. A láthatatlan egy-

házat illetően a protestáns tanok egyetértenek abban, hogy Krisztus igazi egyháza nem a 

látható római katolikus egyház, annak csak a Krisztusban igazán hívők a tagjai. A pro-

testáns felfogások a látható egyház mibenlétének felfogásában, a jogi szervezet szüksé-

gességében térnek el egymástól, mely eltérések a későbbiek során egyre kisebbé válnak. 

Az erre vonatkozó nézetek fejlődése a következők szerint foglalható össze. 

Az előreformátorok közül John Wiclif az egyházat az előre kiválasztottak egye-

temének (universitas praedestinatorum) tekintette, amelynek egyedüli feje Jézus Krisz-

tus. Ezt vallja tanítványa a cseh Jan Hus is. 

2.2. A LUTHERI REFORMÁCIÓ ÉS A NÉMET EGYHÁZALKOTMÁNY TÍPUSOK 

Luther és az őt követő reformátorok elsődlegesen a tan tisztaságával és nem a 

szervezettel foglalkoztak84, így a lutheránus egyházalkotmányok meglehetősen változó 

képet mutatnak. Általában az a vélemény alakult ki a lutheránizumus történelmi megíté-

lése során, hogy Luthernek az egyház szervezetére vonatkozóan semmiféle átfogó taní-

tása nem volt.85 Boleratzky Lóránd vitatja annak az általánosító nézetnek a valóságát, 

hogy „Luther az evangélikus egyház jogrendjének problémáját nem oldotta meg”.86 Ál-

láspontja szerint Luther a „két kard elméletre” támaszkodva építette ki az egyházszerve-

zeti elgondolásait, melynek során a hierarchikus rend ellenfeleit, a világi felsőségeket 

hívta segítségül. Fenntartva azt, hogy az igaz egyház csak az ige által kormányozható, 

így jogilag szervezett hatalom nem hozható létre, de az egyház működését szervező erő 

elengedhetetlen, ez csak az egyházon kívül eső, külső hatalomból eredhet. Az egyház 

                                                
83 Az Egyházi Törvénykönyv (a Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és ma-
gyarázattal) szerkesztette, fordította és a magyarázatot írta Erdő Péter Budapest, 1986. 216. p 
84 Az újabban ismételten megjelenő és általam is helyesnek tartott nézet szerint ugyanis a protestáns re-
formáció a katolikus megújulásból nőtt ki. Részletesen lásd erről PÉTER KATALIN: 39–41. p 
85 BOLERATZKY 4.: 167. p 
86 BOLERATZKY 4.: 167. p 
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mibenlétét illetően a református felfogást először Luther fejtette ki, amikor a katolikus 

egyház látható egyház teóriájával szemben kijelentette, hogy az egyház az összes hí-

vőknek eszmei gyülekezetében áll. Luther is használja a látható egyház fogalmát, de 

csak olyan értelemben, ahogyan az egyház az igehirdetésben és a sákramentumok ki-

szolgáltatásában láthatóvá válik. Az egyházra vonatkozó tanok a Confessio Augustana87 

VII. artikulusában kerülnek rögzítésre. Luther tehát még nem a külön erre a célra létre-

hozott jogi szervezetben látta a látható egyház kifejeződését, hanem tiszta evangéliumi 

alapon azt tartotta, hogy ott van az egyház, ahol ketten vagy hárman Krisztus nevében 

összejönnek az isteni ige hallgatására.88 Luther szerint az egyház a szent életű emberek 

összessége, akik között az evangéliumot helyesen hirdetik és a szentségeket helyesen 

szolgáltatják ki. (Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium recte 

docetur et recte administrantur sacramenta.)89 Luther kezdetben a jogi szervezetet, és 

ennek következtében az egyházjogot is elvetette. Ez a XVI. század valós egyházszerve-

zeti és jogi rendszerének ismerete alapján teljes mértékben megérthető. Luther az egy-

ház belső, teológiai lényege felé fordult, az egyház tiszta, ideális szellemi tartalmát 

akarta kifejezni. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy Lu-

ther a meglévő szervezetet ennek ellenére nem kívánta megszüntetni, azt megtartani 

akarta. Rendet, szabályozottságot akart ő is, de a szerinte minden bajnak a forrását je-

lentő, meglévő jogrendet kívánta megszüntetni, ezért vetette ő a törvénykönyvet a lán-

gokba.90  

Boleratzky Lóránd evangélikus egyházjogász hangsúlyozza, hogy Luther is kü-

lönbséget tesz communio spiritualis és communio corporalis között, de őket szoros egy-

ségben értelmezi. Az evangélikusok ennek alapján az elsőt a természetes, igaz, benső és 

valódi; azaz lelki, benső keresztyénségnek, a másodikat a történetileg lett és külső, a test 

szerint való, külső keresztyénségnek nevezik.91 Luthernál a hangsúly az egyház lelki 

oldalán van, tanítása ugyanis a két birodalomról szóló tanításból nőtt ki. Luthernál a 

                                                
87 Luther tanítványa, Melanchton által készített összefoglaló a lutheri reformáció alaptételeiről, melyet 
Melanchton V. Károly német-római császár felszólítására állított össze. A német protestánsok vallási 
hittételeit a Confessio Augustana magyarul az Ágostai Hitvallás foglalja össze. 
88 Mt 18,20. 
89 Confessio Augustana VII. rész. 
90 Mindezeket kifejti A pápa és hívei könyveinek elégetéséről című munkájában. 
91 BOLERATZKY 1.: 54-55. p 
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világi birodalom fogalma nem a mai fogalmak szerinti államot, hanem személyek szá-

mára teremtett közösséget jelenti. Ebben az Isten balján álló birodalomban a világi jog, 

a kényszer, az egyenlőtlenség, az uralkodás érvényesül. Az ebben élők állapota a status 

corruptus, melynek terméke az egyházi jogrend, az egyházi alkotmány is. Az Isten jobb-

ján álló birodalomban élők a status incorruptus állapotában léteznek, ahol a szabadság, 

egyenlőség és testvériség uralkodik. Szabályozó eszköze a lex divina, amely nem in-

tézményekben, nem normákban, hanem az isteni megigazító kegyelmében jelentkezik. 

A keresztyén ember polgára mindkét birodalomnak, de a mellérendeltség dialektikájá-

ban. Az egyház tehát szellemi és testi jelenség is egyszerre, anélkül, hogy a kettő szét-

bontható lenne. Az egyház tehát teológiai értelemben Luthernél a keresztyének hitval-

lástól és nemzettől független hitbeli közössége, melynek középpontjában Jézus Krisztus 

áll.92 

 A középkorban a katolikus pap az üdvösséget, a szentségeket hatásosan közvetí-

tő és áldozatot bemutató elhívott férfi. Ő szolgáltatja ki a szentségeket és a kegyelmet, 

közbenjáró funkcióval rendelkezik, mert a papi rendhez tartozik és felszentelt. E fel-

szenteltsége (sacramentum ordinis) közvetíti számára azt a minőséget, amely 

sakramentális cselekedeteit hatékonnyá teszi. A felszenteléssel felhatalmazást kap a 

szentségek kiszolgáltatására (potestas iurisdictionis), az egyház vezetésére és az egyház 

ügyeinek az intézésére. Valójában azonban csak a püspöknek van hivatala, papot ő 

szentelhet fel, csak ő delegálhat és hatalmazhatja fel az elhívottakat a hivatal viselésére. 

Egyházjogi kérdésekben is csak a püspök rendelkezhet, ha az adott kérdés nem tartozik 

a hierarchia magasabb hivatalához vagy testülethez. Az egyházi hivatal mai katolikus 

értelmezése történelmileg a hierarchikus és ekléziológiai egységtörekvő gondolkodás 

hatása alatt alakult ki. Antiochiai Ignatus szerint erre azért van szükség, hogy kitűnhes-

sen, ki hordozza a megbízás felelősségét az egyházban. Nizzai Gergely szerint a fel-

szentelés által a pap személyében egy ontológiai változás megy keresztül, amely felha-

talmazza őt az eucharisztikus áldozat bemutatására, s ebből következően a katolikusok 

                                                
92 Lásd erről részletesen BOLERATZKY 1.: 51-65. p 
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az egyházat úgy értelmezik, hogy azért van egyház, szentség és isteni Ige, mert van 

egyházi hivatal, püspök és pápa.93 

 

A III. Pál pápa által 1537. május 23-ra Mantuába összehívott egyetemes zsinatra készülve Lu-

ther három csoportba foglalta össze téziseit. Ezek első csoportjába tartoztak azok a kérdések, 

amelyből nem engedhetett. Ebbe a körbe összesen négy alapvető tézise került, ezek a követke-

zők: 1. a megigazulás hit által, 2. a mise, 3. a szerzetesi élet, 4. a pápaság. Az egyház szerveze-

téhez, külső megjelenéséhez mind a négy tétele szervesen kapcsolódik. Anélkül, hogy itt a teo-

lógiai kérdéseket megnyitnám, ezek a tételek fogalmazzák meg Luthernek az akkor létező egy-

házszervezet és az azt rendező egyházjog elvetésének teológiai alapjait. Az általa felvetett kér-

dések az ökumenikus párbeszédekből kitűnően mind a mai napig alapvető problémaként élnek. 

Luther nézete, miszerint az egyházban egyedül Jézus Krisztus a fő, a püspökök mind egyenlők, 

a gyülekezeteket egyetértésben kormányozzák, s üdvösségünk egyedül Jézus Krisztusban van, 

mind a mai napig ellentmondásban van a katolikus teológia „extra ecclesiam nulla salus” elmé-

letével, mely azt tanítja az egyházról, hogy az az üdvösség egyetemes szentsége, vagy Isten 

Országának szentsége. A római katolikus egyház azonban a XX. század végére sokat finomított 

ezen a tételén. Ma a legfőbb kérdés már számukra sem az, hogy üdvözülhetnek-e az emberek 

akkor is, ha nem tartoznak látható módon a katolikus egyházhoz. Ezt a lehetőséget ma teológia-

ilag biztosnak tekintik. A vallások sokfélesége, ennek egyre erősödő tudata a keresztényekben, 

a vallások növekvő ismerete és a velük való párbeszéd - nem is szólva az egyház térbeli és idő-
beli határainak világos tudatáról  -  felteszik számukra a kérdést, hogy beszélhetnek-e még az 

egyházszervezet szükségességéről az üdvösség szempontjából, és hogy ezt az elvet hogyan 

egyeztessék össze Isten egyetemes üdvözítő akaratával. A II. Vatikáni Zsinat átveszi az extra 

ecclesiam nulla salus kifejezést. Alkalmazása során azonban a zsinat kimondottan a katoliku-

sokhoz intézi szavait, és érvényességét azokra korlátozza, akik véleménye szerint tudnak arról, 

hogy az egyház szükséges az üdvösséghez. A zsinat úgy tartja, hogy ez az állítás a hit és a ke-

resztség szükségességén alapul, amit Krisztus maga mond ki (LG 14). A nem-keresztényeket 

illetően annyit mond, hogy különféleképpen rendelődnek Isten népéhez. A különféle módok 

szerint, melyekkel Isten üdvözítő akarata átfogja a nem-keresztényeket, a zsinat négy csoportot 

különböztet meg: Az első a zsidóké, a második a muszlimoké, a harmadik azoké, akik vétlenek 

abban, hogy nem ismerik Krisztus evangéliumát és az egyházat, de őszinte szívvel keresik Is-

tent, és megpróbálják teljesíteni akaratát lelkiismeretükben, a negyedik azoké, akik vétlenek 

abban, hogy nem jutottak még el Isten kifejezett ismeretére, de mégis megpróbálnak igaz mó-

don élni (LG 16). Az ajándékok, amelyeket Isten mindenkinek felkínál az üdvösség felé vezető 
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úton, az ő egyetemes üdvözítő akaratában gyökereznek (LG 2, 3, 26, AG 794). Az a tény, hogy 

még a nem-keresztények is Isten népéhez rendelődnek, abban gyökerezik, hogy az üdvösség 

magában foglalja minden ember hivatását, hogy Isten népének katolikus egységéhez tartozzon 

(LG 13). A zsinat úgy tartja, hogy e két hivatás szoros kapcsolata Krisztus egyedüli közvetíté-

séből fakad, aki testében, amely az egyház, jelenvalóvá válik közöttünk (LG 14). A római kato-

likus egyház szerint így állítható helyre az extra ecclesiam nulla salus, kifejezés eredeti jelenté-

se, amely a római katolikus egyház tagjait inti hűségre. Következtetésük: ha ezt a kifejezést 

egységbe foglaljuk az egyetemesebb extra Christum nulla salus kifejezéssel, akkor már nem áll 

ellentétben a minden embernek az üdvösségre szóló egyetemes meghívásával.95 Mindezek 

alapján vajon mit szólna erről Luther ma?  

 

A reformátori kritika az áldozat bemutatására, a papi közvetítői hatalomra és a 

kegyelemtanra vonatkozott. Ennek során bizonyította, hogy sem az egyházi hivatalnak, 

sem a papi rendnek és cselekedeteiknek nincsen üdvösségszerző jellege. Az egyház pe-

dig Isten Igéje és a sákramentumok által létezik.96 Luther az egyetemes papság elvére 

hivatkozással elismerte, hogy minden ember részesülhet az addig csak a papoknak járó 

lelki rangban, valamennyi keresztyén ember tagja a papi rendnek, de természetesen csak 

az viselhet papi hivatalt, akit a gyülekezet elhívott. Nála tehát a vocatio (vocatio 

externa) lép a papi felszentelés helyébe, de nem azáltal, hogy ezzel új tulajdonságokkal 

ruházza fel, hanem azért, mert ezzel került a hivatal viselésének jogrendjébe, s ezzel a 

szolgálat kötelezettségeinek végzése nyílik meg előtte.97 

A lutheri egyházban üdvközvetítő papi rend nem létezik, mivel üdvösségét min-

denki csak a saját hite által érheti el, ekként a hívek egyetemes papságát hirdeti. Az 

egyházi hatalom csak az evangélium hirdetésére rendelt hatalom.98 Így jön létre történeti 

okok folytán Németországban, majd ezt követően máshol is a fejedelmi egyházkor-

mányzat, melynek értelmében az egyházszervezés, az egyházi szabályzatokban megál-

lapított kötelezettségek teljesítésére állami kényszer vehető igénybe. A reformáció lu-

                                                
94 Ad gentes, a II. Vatikáni Zsinat határozata az egyház missziós tevékenységéről in A II. Vatikáni Zsinat 
tanítása (Szerkesztette: Cseháti József és Fábián Árpád) Szent István Társulat, Budapest, 278-307. p 
95 Lásd erről részletesen a Nemzetközi Teológiai Bizottság: A kereszténység és a vallások tanulmány 62-
70. pontig! Forrás: www.sapientia.katolikus.hu/roma/ntb-doc.html. 
96 Luther korának spiritualista és pünkösdista mozgalmaival szemben külön is hangsúlyozta, hogy a 
Szentlélek Isten hirdetett Igéje és egyházi hivatala nélkül nem uralkodik. 
97 Rössler, Dietrich: Grundriss der Praktischen Theologie, Berlin-New York, 1994. 319. p. Idézi: JAKAB 
101. p 
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theri irányzatában ekként az egyház feje az államfő lett, akinek helyzete az egyházban 

kivételes volt. Az államfő nem egyszerű emberként, hanem államfőként volt tagja az 

egyháznak, így az egyház nem gyakorolhatott hatalmat felette. Ezzel azt hangsúlyozták, 

hogy a lutheri reformáció nem kívánja az államot az egyház alá kényszeríteni, ugyanak-

kor ennek kimondásával a fejedelmi támogatás nagymértékben elősegítette a reformáció 

tanainak terjedését.99 További gyakorlati oka volt ennek, hogy az egyházat a lutheri re-

formáció változatlan szervezettel vette át, így a püspöki rendszer megmaradt, de az 

igazgatási, felügyeleti jogok ellen tiltakozott. Mivel pedig a polgári hatóságok egyházi 

ügyekben nem járhattak el, külön hatóságot állítottak fel, ezek voltak a consistoriumok. 

A consistorium országos egyházi tanács volt, ami az egyházat a fejedelem nevében kor-

mányozta, tagjai lelkészi és világi tagok voltak, akiket a fejedelem nevezett ki. 

2.2.1. A fejedelmi egyházkormányzat teoretikus igazolása 

A történelmileg kifejlődött fejedelmi egyházkormányzat elméleti igazolására a 

protestáns egyházjogászok által kidolgozott elméletek három csoportba oszthatók: a 

püspöki (episcopalis) elmélet, a területi elven alapuló elmélet (territoriális rendszer) és 

az egyesülési elmélet (collegiális rendszer).100 

A Matthias Stephanus nevéhez fűződő püspöki elmélet a fejedelem egyházkor-

mányzati hatalmát az 1545-ös augsburgi birodalmi gyűlésnek abból a határozatából ve-

zeti le, amely megszüntette a római katolikus püspök egyházkormányzati hatóságát. Az 

elmélet ezt a megszüntetett hatalmat a tartományok fejedelmeire ruházza, akiket az ere-

detileg is megilletett. Ez a hatalom nem azonos a fejedelem világi, politikai hatalmával, 

az egyházi hatalom őt mint püspöki hatalom illeti meg. A fejedelem püspökként csak az 

egyházszervezet kormányzására jogosult (potestas externa), a lelki hatalom a papságot 

illeti meg, akiknek a tanácsát a fejedelem meghallgatni köteles. Az egyházban ennek 

megfelelően három rend létezik: 1. a fejedelem (status politicus), 2. a papi rend (status 

ecclesiasticus) és a hívők rendje (status oeconomicus). Ez utóbbihoz tartozók az egyház 

                                                                                                                                          
98 KÉRÉSZY: 111. p 
99 Mindezek a korabeli viszonyok Luther személyes sorsát illetően is meghatározóak voltak, gondoljunk 
csak Luther Bölcs Frigyes választófejedelemnek köszönhető wartburgi „fogságára”. 
100 KÉRÉSZY: 114-119. p, és HAJNAL: 83-87. p 
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kormányzatában nem vehetnek részt, csak az előző kettőnek tartoznak engedelmesség-

gel.101 

A Grotius, Hobbes és Spinoza természetjogi elveire alapozva Thomasius által ki-

fejlesztett területi elv szerint a béke fenntartása az állam és annak területén minden 

szervezetet illetően az államhatalom feladata, ekként az egyház kormányzati hatalma is 

az államfőt illeti meg a szuverenitásánál fogva. Eszerint az egyházkormányzati hatalom 

a világi hatalom egyik ágaként értelmezhető. Az államfőt nem köti a külső béke megte-

remtése és fenntartása körében a lelkészek véleménye, de a belső béke, azaz a hitvallás 

kérdéseit illetően hatalom nem illeti meg. Az azonban, hogy mi tartozik a külső rend és 

mi a belső rend körébe, azt az állam határozza meg. E rendszernek a gyakorlati alkal-

mazása területén a fejedelem korlátlan rendelkezési jogot szerzett a vallást illetően, ez 

vezetett a cuius regio eius religio elv kialakulásához. 

Az egyesülési elmélet Pfaff Kristóf Mátyás tübingai tanár nevéhez köthető. Esze-

rint az egyház tagjainak szabad akaratából, önkéntes szerződés alapján jön létre, így az 

egyház szabad társulat. Ebből következően az egyház kormányzati hatalma a szuverén 

szerződő feleket illeti meg, az államfőt semmi. Az államfőt az egyház felett ugyanazok 

a jogosítványok illetik, mint minden más egyesület, társulat fölött, azaz a jura circa 

sacra körébe tartozó felügyeleti jogok. Azonban a szuverén szerződők egyházkormány-

zati jogukat átadhatják, átruházhatják az államfőre, de azt vissza is vehetik. Az államfők 

egyházkormányzati jogukat ilyen átruházás alapján gyakorolhatják. 

2.3.ZWINGLI EGYHÁZALKOTMÁNYA 

Zwingli Ulrich 1518-ban kezdte reformátori tevékenységét Einsiedelnben, majd 

1519-ben Zürich-ben prédikált a bűnbocsátó leveleket árusító Sámson Bernát ellen. Lu-

therrel azonosan azt hirdette, hogy a bűnbocsánat csak hit által nyerhető. Zwingli kü-

lönbséget tesz látható és nem látható egyház között, a láthatatlan egyház nála a kiválasz-

tottak összessége, akiket Isten az örök életre predesztinált, amely magában foglalja 

minden idők kiválasztottait, ide tartozni csakis Isten kiválasztása alapján lehet. A látható 

egyház már nála is kettős értelmű, jelenti azoknak az embereknek az összességét, akik 
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külsőleg az igaz egyházhoz tartoznak, és jelenti az egyházközségeket, ha azok tagjai az 

igaz egyházhoz tartoznak.  

A látható egyház első értelmének megjelenésében nincs szervezeti rend, de az 

egyes egyházközségeknél szükségesnek tartotta a jogi szervezetet. Nála tehát az egyház 

a Krisztusban hívők közössége, akik egybegyűlnek Isten igéjének hallgatására. Ez a 

gyülekezet jelenti nála a látható egyházat. Zwingli az összes egyházi hatalmat erre a 

gyülekezetre ruházza. Ezt a gyülekezetet illeti meg a tanítás, az istentisztelet rendjének 

megállapítása, a fegyelmezés gyakorlása. Zwingli nem választja külön az egyházi és 

világi hatalmat, mert szerinte az egyházi hatalmat a község híveinek hallgatólagos hoz-

zájárulásával a község világi, politikai elöljáróságára ruházták át, így például Zürichben 

a nagytanácsra. Elvárás azonban, hogy ez a világi hatóság keresztyén, s református le-

gyen, s az egyházhatalmi jogosítványait a lelkészek tanácsa alapján gyakorolja. Ekként 

a Zürichben 1526-ban létesített Stillstand nem egyházi, presbiteriális testület, hanem 

csak egyházrendészeti hatóság, amely fegyelmi és házassági ügyekben eljáró vegyes, 

világi és egyházi szervezetként működött.102 Az egyházkormányzati hatalom harmadik 

alanya az állam területén lakó lelkészek zsinati gyűlése, amely a tanítás és az istentiszte-

let kérdéseiben véleményt mond, és javaslatot tehet. 

2.3. KÁLVIN EGYHÁZALKOTMÁNYA 

Kálvin az Institutioban az egyházról részletesen ír, ekként: 

  

„...az egyházról kétféleképpen beszél a Szentírás. Néha midőn az anyaszentegyházat említi, 

csakis azt érti alatta, amely Isten előtt valóban az, amelybe csakis azok fogadtatnak be, akik az 

örökbe fogadtatás kegyelménél fogva Istennek a fiai, s a Szentlélek megszentelésénél fogva 

Krisztusnak az igazi tagjai. S ilyenkor nemcsak azokat a szenteket foglalja bele, akik itt a föl-

dön laknak, hanem mindazokat az elválasztottakat, akik a világ kezdetétől fogva csak voltak.  

 

Gyakran pedig egyház névvel jelzi a Szentírás a földön szétszórt összes embereknek azt a soka-

ságát, mely a keresztség által avattatik fel bennök a hitre, mely az úrvacsorában való részese-

dés által az igaz tudományban és szeretetben való egységről tesz bizonyságot, mely egyértelmű 
az Úr igéjében, és amely ennek az igének a hirdetése a Krisztus által alapított szolgálatot tiszte-
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letben tartja. ...az egyetemes egyház, ha különböző helyeken is van elszórva, ... városonként és 

községenként az emberek szükségéhez mérten vannak elhelyezve, hogy ezek mindegyike jog-

gal megtartsa az egyház nevét és tekintélyét.”103 

 

Kálvin tehát már a jogilag szervezett egyházközséget tartja a látható egyháznak. 

Kálvinnál már egyértelműen jelenik meg, hogy a látható egyház különböző társadalmi 

viszonyok közötti tevékenysége intézményes (jogi szervezettséget öltött) formában va-

lósul meg, mely intézményes forma az egyház feladatainak hatékony végrehajtását kell, 

hogy szolgálja. A továbbiakban ebben az értelemben különböztethetjük meg a látható 

és nem látható egyház fogalmát. 

Ahogyan Kováts J. István fogalmaz: „az egyház mint Krisztus teste a maga egé-

szében láthatatlan, bizonyos részeiben azonban itt a földön láthatóvá válik. Jelenti ez 

azt, hogy Krisztus a világ Megváltója, a benne hívőkben éli a maga életét. Mindenütt 

van egyház, ahol Krisztus ott van a benne élő híveivel, de hiába van a fényes templom 

és akármennyi lelkész, ha nincs ott Krisztus, ha az egyházhoz tartozók nincsenek közös-

ségben Krisztussal, egyház sincs ott.”104  

2.3.1. A nem látható egyház 

A jog, ekként az egyházjog a nem látható egyház teológiai fogalmával nem fog-

lalkozhat, nem is tud érdemben foglalkozni, számára csak a látható egyház közelíthető 

meg jogi értelemben. Mégis, a teljesség igénye nélkül, szükségesnek látszik a nem lát-

ható egyház fogalmának teológia szempontok szerinti felvázolása. A református hitval-

lást rögzítő Heidelbergi Káté 54. kérdésére - Mit hiszel a közönséges, keresztyén anya-

szentegyházról? - adott válasz szerint: Hiszem, hogy Isten Fia, a világ kezdetétől fogva, 

annak végéig az egész emberi nemzetségből Szent Lelke és Igéje által az igaz hit egysé-

gében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megtartja, s 

hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. A nem látható 

egyház az Isten által kiválasztottak oszthatatlan, egységes gyülekezete, mely örök és 

megtartó. 

                                                
103 INSTITUTIO IV. könyv 1. fejezet 7. és 9. rész. 
104 Lásd KOVÁTS J. 1.: 11. és 12. p 
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A kiválasztottak gyülekezete, mert tagjaivá Isten titkos és belső elhívása által le-

hetünk, hiszen egyedül Ő tudja, hogy kik legyenek az övéi (2Tim.2,19). Ebből követke-

zően ehhez az egyházhoz való tartozást látható jegyekkel megjelölni nem lehet és nem 

is kell. Nem lehet, mert a kiválasztó Isten akaratát az elhívást illetően nem hozza nyil-

vánosságra, s nem is kell, mert ez az egyház tagságának megjelölése nélkül is kezdettől 

fogva él és létezik. Közönséges (katolikus), mert oszthatatlan „...eggyé lettek azok, akik 

egy hitben, egy reményben, egy szeretetben s ugyanazon isteni lélekben élnek, s akik 

nemcsak az örök életnek ugyanazon örökségére, hanem az egy Istennel és a Krisztussal 

való közösségre is el vannak híva.”105  Örök és megtartó, mert „...ha teljes bizonyosság-

gal hisszük magunkat az anyaszentegyházunk tagjainak, üdvösségünk erős és szilárd 

alapokon nyugszik, összeomolni és megsemmisülni nem képes, még akkor sem, ha az 

egész világ alkotmánya megrendülne is.”106 

2.3.2. A látható egyház 

Míg teológiai értelemben a keresztyénség egységes, Krisztus egyháza egy, addig 

annak külső megjelenése nem az, mert a világ keresztyénjei nem tartoznak egységes 

jogi szervezetbe. Ebből következően a protestáns egyházjog a látható egyház fogalmát a 

szervezet oldaláról közelíti meg. Kérészy Zoltán szerint az egyház a keresztyén vallás 

fenntartására és terjesztésére szolgáló intézet.107 Kovács Albert szerint a keresztyéneknek 

önálló külső létezési formáját nevezzük egyháznak. Kovács Albert a látható egyház fo-

galmát a keresztyén egyház fogalmából vezeti le: „A keresztyénség a Jézus által alapí-

tott vallás-erkölcsi életelv, mely a szellem egész vallásos kincsét kimeríti, az egész em-

beriséget felöleli és egyesíti a szeretet által; a keresztyén egyház pedig az embereknek 

ezen vallási elvek alapján létrejött társulásából kifejlett intézmény, melynek célja, hogy 

a vallás által az egész emberiséget egyesítse a szeretetben. Rövid és egységes tételben 

kifejezve: A keresztyénség a Jézus által alapított abszolút és univerzális vallás-erkölcsi 

életelv; a keresztyén egyház pedig ezen életelv külső szerveinek összege.”108 Csiky Kál-

                                                
105 INSTITUTIO IV. könyv 1. fejezet 2. rész, és lásd a Csel.4;32. és Eféz.4;4! Az egyházat tehát a refor-
mátusok is katolikusnak, azaz egyetemesnek tekintik, de nem korlátozzák azt a római katolikus értelmére. 
106 INSTITUTIO  IV. könyv 1. fejezet 3. rész. 
107 KÉRÉSZY 2. p 
108 KOVÁCS ALBERT 1.: 21-25. p 
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mán meghatározása szerint ahol a keresztyénség egy önálló szervezetben van összefog-

lalva vallási céljainak ápolása és előmozdítása végett, olyan önálló szervezetben, amely 

egy bevégzett egész, és felette magasabb szerv már nem létezik, ott egyház van.109 

Amint a fentiekből látható, az egyház fogalmát következetesen a keresztyén val-

lás szervezetére alkalmazták elődeink. Az egyház fogalmát azonban a mai jogi nyelv 

tágította, és kiterjesztette nemcsak a keresztyén vallás alapján szerveződött szervezetek-

re is. Eszerint a hit közösségén álló, hitvallásuk alapján a transzcendens valósághoz 

azonosan viszonyuló emberek vallási közösségeket alkotnak, melyek létrehozzák saját 

szervezetüket, meghatározzák a közösséghez tartozók által kötelezően elfogadandó sza-

bályrendszerüket, ezen szabályok betartásának biztosítékait. A ma általánosan elfoga-

dott szóhasználattal az azonos hitet valló emberek szervezett közösségét nevezzük egy-

háznak. E legtágabb értelmű egyházfogalom szerint egyházat alkot a keresztyénség, de 

a buddhizmus, a mohamedánizmus, stb. is. 

Az egyház fogalma azonban a keresztyénséggel alakult ki, s a református keresz-

tyének többet is értenek alatta, mint vallási alapon szerveződött társadalmat. Ebből kö-

vetkezően az egyház fogalmát az újszövetségre alapított vallási társas alakulatokra 

alkalmazzák. Álláspontjuk magyarázata, hogy ha az egyház Krisztus teste, akkor ez a 

megnevezés csak a krisztusi közösségre vonatkozik. Kálvin szerint a zsidók azért nem 

alkothatnak egyházat, mert nem fogadják el Krisztust, bár náluk külsőleg minden meg-

van ahhoz, hogy egyház lehessenek.110 

A fentebb idézettek szerint Kálvin a látható egyháznak kettős jelentést tulajdonít. 

A látható egyház jelenti a keresztyéneknek a földön bárhol élő összességét, de jelenti az 

egy helyben lakók szervezett gyülekezetét is. Az egyháznak ebben az értelmében külső 

jegyei vannak. Lutherhez hasonlóan Kálvin is megkerülhetetlen feltételként írja elő, 

hogy „egyháznak csak az a gyülekezet tekinthető, melyre az ige hirdetésének tisztasága, 

és a szentségekkel való élés helyes módja jellemző, s ahol e két alapvető követelmény 

feltalálható, egyéb fogyatkozásai ellenére is egyháznak kell elfogadnunk azt.”111 

„Amennyiben azonban az alapvető követelményekben csorbát szenved, azt egyháznak 

                                                
109 CSIKY 2.: 20. p  
110 INSTITUTIO IV. könyv 2,3. 
111 INSTITUTIO IV. könyv 1. fejezet 12. rész. 
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elfogadni nem lehet.”112  Kálvin a látható egyház ismertető jegyeinek csupán e két jegyet 

tartotta. Ezzel szemben Sohm és Rieker értelmezése szerint Kálvin további feltételként 

írta elő a szervezett közösséget, a jogilag szervezett egyházközséget.113 Hazai jogiro-

dalmunkban Szentpéteri Kun Béla és Csiky Kálmán is vitatja ezt az értelmezést.114 Ál-

láspontjuk szerint Kálvin az Institutioban többször kifejti a helyes egyház ismertető je-

gyeit, de ezek között soha nem említi a szervezetet. Kétségtelen, hogy Kálvin a jól szer-

vezett gyülekezetek szükségességét hangsúlyozza, ezzel a lutheri elképzeléssel ellentét-

ben a látható egyházat a jogi szervezettségben, és a szervezett egyházközségben fogta 

fel, de ezt soha nem sorolta az egyház lényeges jegyei közé.115 

2.3.3. Az egyház célja és feladatai 

Az egyháznak – mint minden szervezetnek - az alapítói szándék szerint célja 

van. Az egyház örökös célja, hogy vezesse az embereket a tökéletesség felé. Célja, hogy 

már itt e földön az embereket jobb, nemesebb, Istennek tetsző életre vezérelje. Ezt pedig 

Isten úgy kívánja elérni, hogy az egyház tagjai cselekvő részesei legyenek munkálkodá-

sának. Ezért valamennyiük számára feladatokat ír elő, melyek megvalósításában alapve-

tően egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az egyházra három fő fel-

adat megvalósítása vár: 

a, az ige hirdetése, tanítása, a sákramentumok kiszolgáltatása, 

b, az egyházi fegyelem fenntartása, 

c, a szegények gondozása. 

A gyülekezetnek a feladatok véghezvitele érdekében van szervezetre szüksége, a 

jogilag szervezett gyülekezet az egyház feladatai megvalósításának eszköze.  

A katolikus egyház szerint az egyház a római pápa mint Krisztus földi helytartó-

ja alatt álló keresztyének összessége, tehát egyház csak egy van, az egy helyben lakók 

gyülekezete nem alkot egyházat. Kálvin viszont azt tanítja, hogy az egyház legkisebb 

egysége a gyülekezet, mert már maga egy gyülekezet is egyház (Máté 18,20), gyüleke-

                                                
112 INSTITUTIO  IV. könyv 2. fejezet Az igaz és hamis egyház összehasonlításáról 10. rész! 
113 Sohm, Rudolph: Kirchenrecht. Lipcse, 1892. 656. p; Rieker, Karl: Grundsätze reformierter 
Kirchenverfassung. 91. p. Idézi SZENPÉTERI KUN 1:  
114 SZENTPÉTERI KUN 2., CSIKY 1. 
115 Ebből következően nem tekintette Kálvin az egyház szervezetére vonatkozó szabályokat isteni jognak. 
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zet nélkül egyáltalán nincs egyház, több gyülekezet nélkül viszont lehet. Ebből követke-

zően az egyház alulról fölfelé építkezik, a gyülekezetek a földrajzi, etnikai feltételektől 

függően létesítenek és létesíthetnek egymással közös szervezetet. Kálvin az 

Institutioban csak a gyülekezettel, annak szervezetével, felépítésével és működtetésével 

foglalkozik, az ettől magasabb szervezettségű egyházra vonatkozóan műve megállapítá-

sokat nem tartalmaz. Mintául az őskeresztyén gyülekezeteket veszi, a feladatok által 

meghatározottan pedig azok ellátására rendel megfelelő szerveket. Kálvin szétválasztja 

az ige igazgatását az egyházkormányzattól. Különbséget tesz a tanítói hivatal és a kor-

mányzat között. Ennek során kiemelten hangsúlyozza, hogy „bár Isten egyházának 

kormányzását az emberek között a maga erejéből, vagy az angyalok által is megtehetné, 

de elsősorban az irántunk való megbecsülését mutatja ki akkor, amikor az emberek kö-

zül választ ki olyanokat, akik a világban mint az ő követei szerepelnek, akik az ő titkos 

akaratának magyarázói, s akik végül az ő személyét képviselik.”116 Ezt az egyházszerve-

zetet pedig függetleníti az államhatalom szervezetétől. 

2.3.4. A kálvini egyházszervezet felépítése 

Kálvin genfi lelkipásztori idejében tíz egyházi rendszabály született. Az első 

1537-ből datálódik, ez az Articles concernant l’organisation de l’Église de Genève.117 Ez 

még főleg liturgikus kérdésekkel foglalkozik, de már javaslatot tesz a presbiteri tisztség 

létrehozására, mint az egyházfegyelem megtartásának legfontosabb ellenőri tisztségére. 

A sorozatból a legfontosabb az 1541-ben, Kálvin Genfbe történő visszahívását követően 

keletkezett Ordonnances Ecclésiastiques de l’Église de Genève.  

A református egyházak szervezete kezdetben azonos alapokról indult, kiindulási 

pontjául az ősi egyházszervezet szolgált. Ezek a gondolatok jelennek meg Kálvin alap-

művében, az Institutió-ban. Eszerint az egyház alapegysége a gyülekezet, amely egyben 

befejezett egyház is. Kálvin szerint az egyházi hatalom három területen értelmezhető: a 

tanítás, a bíráskodás és a törvényhozás területén, mindhárom hatalom az egyházat illeti. 

A tanítói hatalmat egyes ember (a pásztor) is gyakorolhatja, de a többit csak a gyüleke-

zet, mégpedig választott képviselői útján. Ekként a gyülekezet élén a presbitérium áll. 

                                                
116 INSTITUTIO IV. könyv 3.fejezet 1.rész. 
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Kálvin nem is foglalkozik művében a magasabb szervezettségű egyházzal, két szintet 

tart szükségesnek: az egyházközséget, amelyet önmagában is befejezett egyháznak te-

kint, ugyanakkor a fegyelem gyakorlása és a tan tisztaságának megőrzése érdekében a 

zsinatok rendszeres tartását is megkívánja. Ez a tiszta presbiteri és a tiszta zsinati rend-

szer, hiszen valamennyi tisztséget presbiterek töltenek be és a presbitérium fölött nin-

csen magasabb egyházkormányzati szerv. A zsinatok ugyanis nála csak egészen korlá-

tozott kormányzati szerepet kapnak, ami a fegyelmezés gyakorlásában mutatkozik meg, 

a gyülekezetek nála nem kapcsolódnak egybe jogi szervezettségi formában. Ez is azt 

bizonyítja, hogy Kálvinnál a gyülekezetek feletti kormányzati hatalom csak a fegyelem 

gyakorlására terjed ki. Az 1541. évi Ordonnances ecclésiastiques rendtartás az általa 

korábban kifejtett elméleti alapvetésnek nem mindenben felelt meg, mivel a világi ható-

ságoknak beleszólásuk volt az egyház életébe.118 E munkájában Kálvin megszervezte a 

kálvini egyház alapját képező négy szolgálatot, s ennek ellátására a lelkipásztori, a taní-

tói, a presbiteri és a diakónusi tisztséget. 

 A pásztorokat szigorú vizsgálat alapján a többi pásztor választotta, de kellett 

hozzá a gyülekezet és a világi hatóságok hozzájárulása. A pásztorok választásukat köve-

tően esküt tettek arra, hogy pásztori kötelességüket hűen teljesítik. Ezt hetente, illetve 

negyedévente a többi pásztor ellenőrizte. Ezen túlmenően évente egyszer a pásztorok 

testületének két tagjából és a világi hatóság, a városi tanács két tagjából álló bizottság a 

lelkész egész működését megvizsgálta. A gyülekezet tagjai fölött a személyes intések-

ben megnyilvánuló fegyelmezést a pásztor gyakorolta, aki ennek érdekében köteles volt 

évente legalább egyszer minden gyülekezeti tagot meglátogatni és megvizsgálni. A dok-

torok (tanítók) nemcsak az iskolában tanítottak, hanem a gyülekezetek előtt is magya-

rázniuk kellett az igét. Őket is a pásztorok választották, és megválasztásukat a városi 

elöljáróság erősítette meg. A presbitereket a pásztorok javaslata alapján a város kis ta-

nácsa választotta, azt a város nagy tanácsa erősítette meg. A presbitereket a városi taná-

csok tagjai közül kellett választani, kettőt a kis tanács, négyet a hatvanas és hatot a két-

százas tanács tagjai közül. A megválasztott presbiterek esküt tettek, majd egyévi szolgá-

                                                                                                                                          
117 Magyar nyelven Nagy Sándor Béla fordításában a Sárospataki Református Lapok 1938. évi 33-40. 
számai közlik folytatásokban. 
118 Tartalmát közli: CADIER 
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lat után a város kis tanácsa, megvizsgálva tevékenységüket, vagy életfogytig megerősí-

tette, vagy elbocsátotta őket. Az egyházfegyelmezést a presbiterek gyakorolták, ezért 

látogatniuk kellett a számukra kijelölt családokat. A tizenkét presbiter a pásztorokkal 

együtt alkotta a konzisztóriumot, amely mint testület gyakorolta az egyházi bíráskodást 

fegyelmi ügyekben és a házassági ügyek meghatározott részében. Amennyiben a kon-

zisztórium az úrvacsorától való eltiltás büntetést alkalmazta, azt be kellett jelentenie a 

tanácsnak. A diakonokat is a városi tanács választotta, őket a pásztorok, a presbiterek és 

a városi tanács egy kijelölt tagja felügyelte. 1557-ben módosították a rendtartást, 

amelyben az úrvacsorától való eltiltást kizárólag a konzisztórium gyakorolhatta a világi 

hatóság jóváhagyása nélkül, és azt oda csak azért kellett bejelenteni, hogy a városi ható-

ság is megbüntesse a vétkezőt. Az 1560-as módosítás kötelezővé tette, hogy a presbiter-

jelöltek nevét a választás előtt nyilvánosságra hozzák, hogy a gyülekezet tagjai kifogást 

emelhessenek. A konzisztóriumban továbbra is a városi tanács tagja elnökölt ugyan, de 

ő a kis tanács tagjai közül választott presbiterek közül került ki, és az elnöklést a pálca, 

azaz a hatalom jelvénye nélkül gyakorolta. Ez az alkotmány a XVIII. századig élt, majd 

az egyházfegyelem gyakorlása Genfben is a lelkészek kezébe ment át.  

Kálvin egyházalkotmánya mintául szolgált több gyülekezetnek és állami szerve-

zet kialakításának is, így a svájciak Kálvin egyházalkotmányát tekintik az első alkot-

mánymintának. Hatása azonban szélesebb körű, így különösen Knox tevékenysége foly-

tán Skóciában érvényesült, de a benne foglalt nézetek jelentősen meghatározták Német-

alföldön a hollandok az Utrechti Uniót megalakító, hét protestáns németalföldi tarto-

mány szerződését (1579) is.119  

Ami a kálvini egyházalkotmány képviseleti rendszerét illeti, három irányzat fej-

lődött ki, melyekről az egyházalkotmányi alapelveknél részletesebben szólok.120 

                                                
119 A skót, a holland és francia utat bemutatja RÁCZ.:16-18. p, valamint SZENTPÉTERI KUN 1.: 48-56. 
p 
120 Lásd a 3.2. pontnál 
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3 . A KÁ LV I N I  EGYH Á ZS ZERV EZET F ELÉP ÍTÉS ÉN EK EGYH Á ZALKOTMÁ N YI  ALAP ELV EI  

3.1. AZ EGYETEMES PAPSÁG ELVE  

Az egyetemes papság elve arra keresi a választ, hogy az egyházban kit illet a 

kormányzati hatalom, illetve kik végezzék az egyházkormányzati munkák. 

Az egyetemes papság elvének teológiai alapját Mt 23,8–12, továbbá Mk 10,35–

45 adja. Az egyetemes papság elvének református értelmezése szerint az egyházban 

mindenki egyenlő. („Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Meste-

retek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” Mt 23,8) Egyenlő azért is, 

mert Krisztus a hatalmat nem az egyház egy részének, Péternek és az apostoloknak, 

hanem a gyülekezetnek adta. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a gyülekezetnek egyetlen 

tagja sem közbenjáró Istennél, mindenki maga szolgáltatja lelki áldozatát, másrészt je-

lenti azt, hogy csak a gyülekezet felhatalmazása alapján jogosult bárki a közösség részé-

re egyházi feladatokat végezni. A kormányzati tevékenységre vonatkoztatható hatása az, 

hogy amikor a gyülekezetek tisztségeket, szervezeteket létesítenek, azokat nem uraikká 

teszik, mert az egyházban csak egy úr, egy király létezik, az Úr Jézus Krisztus (1Tim 

2,5), nem is az egyházi hatalom birtokát adják át, hanem csak a hatalom gyakorlását 

bízzák rá. Az egyházban a kormányzati hatalom tehát a gyülekezet egészét illeti meg, 

nem annak kiváltságos részét. Az egyházi tisztségek ellátása nem méltóságot, hanem 

szolgálatot jelent, amely által nem a hatalom, hanem a felelősség növekszik csupán. 

Krisztus egyedüli uralma tehát kétféle értelemben kell, hogy érvényesüljön a látható 

egyház szervezése és működtetése során: pozitív értelmében azt jelenti, hogy az egy-

házban biztosítani kell Krisztus egyedüli uralmát, negatív értelemben pedig azt, hogy az 

egyházból minden emberi uralmat ki kell rekeszteni.121  

A református egyházban nincs semmiféle megkülönböztetés férfi és nő között, 

tehát valamennyi, az egyházra háruló feladatot nők is elláthatnak, valamennyi egyházi 

tisztséget nők is betölthetnek. Más kérdés természetesen az, hogy még néhány nemze-

déknek fel kell nőni ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is megvalósulhasson. Mindenesetre 
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2003-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerületben megválasztásra került az első 

női esperes.  

Az egyetemes papság elvének egyházkormányzati következménye, hogy a püs-

pökök, a római katolikus egyház hierarchikus rendjétől eltérően, nem rendelkeznek iste-

ni jogon (ius divinum) alapuló, teljes kormányzati hatalommal, ugyanis a püspökök, 

ellentétben a római katolikus pápával és a megyéspüspökökkel, nem Péter és a többi 

apostol utódai. Emiatt nem isteni jogon, hanem a nem kezdetektől és nem folyamatosan 

fennálló hagyományokra épülő, az egyház maga alkotta jogára (ius humanum 

ecclesiasticum) alapítottan „örökölték” a teljes kormányzati hatalmat. Amennyiben 

azonban az egyetemes papság elvének kimondásával és elfogadásával elvetjük a pápa és 

a megyéspüspökök isteni jogon alapuló, kiemelkedő hatalmát122 az egyház kormányza-

tában, akkor a református egyház püspökei nem igényelhetik alanyi jogon és „bibliai 

alapon” a kormányzati hatalmuk teljességét.123 A magyar protestantizmus történetében 

először a Magyarországi Evangélikus Egyház bíráskodásról szóló törvénye teszi kézzel-

foghatóvá a hatalmi ágak gyakorlati szétválasztását, amikor is a bíróság tagjait az egy-

ház igazgatásában részt nem vevő egyháztagok közül rendeli megválasztani. Így az 

evangélikus egyházalkotmány alapelvei között az egyetemes papság elvéből származó-

an új alapelv, a hatalommegosztás alkotmányos elve jelenik meg.124  

3.2. A ZSINATPRESBITERI ELV 

A zsinatpresbiteri elv arra ad választ, hogy az egyházban a lelkészek és a világi-

ak milyen formában gyakorolják a kormányzati hatalmat. 

A református egyházszervezet három irányzat szerint épülhet fel: a kálvini 

irányzat szerinti tiszta presbiteri rendszer, a presbiter-zsinati (vagy ahogyan sokak sze-

rint tévesen elterjedt zsinatpresbiteri) rendszer és az anglikán püspöki szervezet. 

A tiszta presbiteri rendszerben az egyház kormányzati hatalmát képviseleti rend-

szerben választott tisztségviselők gyakorolják. E nézet szűkített értelmezése szerint ez 

                                                                                                                                          
121 Lásd még a lelkészek jogállásáról szóló részt a 178. oldalon 
122 KOVÁCS FERENC 1.:32. és 33. p 
123 Ezzel ellentétes véleményen van Hegedűs Loránt. HEGEDŰS: 262–264. p 
124 Lásd a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházi bíráskodásról szóló X. törvényének 6. § (2) be-
kezdését 
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azt is jelenti, hogy valamennyi választott tisztséget presbiterek, azaz előbb presbiternek 

megválasztott nem lelkészi egyháztagok töltenek be. Ez azonban a Magyarországi Re-

formátus Egyház alkotmányában csak az egyházközségi gondnokokra, főgondnokokra, 

az egyházmegyei gondnokokra és az egyházkerületi főgondnokokra kötelező előírás. 

Minden más tisztségre a presbiterré meg nem választott világi egyháztag is választható. 

Az egyházalkotmányról szóló törvény 7. §-a csak ajánlást fogalmaz meg: Világi tiszt-

ségviselővé lehetőleg presbitert kell választani. A tiszta presbiteri rendszer további jel-

lemzője, hogy az egyes egyházközségek között nincs szervezeti kapcsolat, valamennyi 

egyházközség önálló, független szervezet. Így a Magyarországi Református Egyház 

szervezeti felépítése egyik szempontot alapján sem tisztán presbiteri. 

A presbiter-zsinati rendszerben az előzőhöz képest annyi a különbség, hogy a 

gyülekezetek között jogi kapcsolatot létesít, a gyülekezeteket egy egységes szervezetbe 

szervezi. A gyülekezeteknél magasabb szervezeti egységei a gyülekezeti presbitériumok 

küldötteiből alakulnak. 

Az Angliában létrejött püspöki rendszerben a papság között hierarchikus fokoza-

tok jöttek létre, a püspökök rendi előjogokat élveznek, az egyház feje a király és a par-

lament. 

A zsinatpresbiteri elnevezés azon a szigorú kálvini elven alapul, hogy az egyház 

kormányzatára hivatott testületek nem állhatnak csak és kizárólag lelkészekből. A kál-

vinizmus tanítása szerint a református egyházalkotmányt úgy kell megalkotni, hogy az 

kizárja az emberi uralom minden formáját.125 E támadás érheti az egyházat kívülről és 

belülről. Kívülről a világi hatalom részéről, belülről pedig ha az egyház nem egyedül 

Urát, Krisztust szolgálja. A külső behatással szembeni elmélet a szabad egyház szabad 

államban elvhez kapcsolódik, a zsinatpresbiteri elvnél azonban a hierarchia veszélyé-

nek, a papi uralom minden formája elutasításának a kimondása a fontos. Történetileg 

tapasztalhattuk, hogy felmerült a világi egyháztagság uralmának a veszélye (kyriarchia) 

is, de ez soha nem jelentett reális veszélyt az egyházkormányzatra.126 Kálvin az egyház-

                                                
125 KOVÁTS J. 1.: 57. p, és SZENTPÉTERI KUN 1.: 32. p. 
126 Lásd az 1971-es budai kánonok értékelésénél 
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szervezet reformációja lényegéhez kapcsolódóan az Institutióban több helyen felhívja a 

figyelmet erre a veszélyre. 127  

A református egyházjogban így tehát a zsinatpresbiteri elv legáltalánosabb ér-

telmében azt jelenti, hogy az egyház kormányzatát a lelkészek és a világi egyháztagok 

közösen végzik. A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy az egyházközségekben, a 

kormányzat legalsó szintjén a választójoggal rendelkező teljes jogú, de kizárólag a nem 

lelkészi egyháztagok alkotta közgyűlés mint a kormányzati hatalom birtokosa valameny-

nyi, egyházközséget érintő kérdésben dönthet és eljárhat. Az általa választott, az egy-

házközség kormányzatára hivatott presbitériumaiban a nem lelkészi tagok száma adja a 

többséget, míg a magasabb hatáskörű választott (képviseleti) szervekben a paritásos elv 

érvényesül, azaz az igazgatási testületek és azok elnökségei általában fele-fele arányban 

lelkészi és nem lelkészi (világi) tagokból állnak.  

 

E rendszer következetes végigvitelének helyességét a kormányzatban az egy-

ház történetében többen vitatták és vitatják.128 Formalitása, és sok esetben 

szükségtelen volta igazolható, így a később részletesebben is kifejtettek szerint 

a közgyűlések kettős elnökségénél. Révész Imre így fogalmaz: „A paritás a 

nemlelkészi oldalon nem egy esetben csak díszt jelent komoly munka nélkül. 

Viszont lelkészi oldalon nem egy esetben keserves igavonást, a titulust viselő, 

de különben teljesen alkalmatlan munkatársak segítsége és a felelősségben va-

ló tényleges osztozkodása nélkül, másfelöl ebben a szörnyű magárahagyatott-

ságában a papi felelőtlenség és hatalmaskodás kísértését, amely nagyon sok-

                                                
127 A 2Pt 2,1 így szól: „De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek 
hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni.” Kálvin hivatkozva a 2Pt 
2,1-re azt mondja: „Látod-e hát, hogy nem azt mondja, hogy a nép részéről fenyeget veszedelem, hanem 
azok részéről, akik a doktorok és a pásztorok neve alatt fitogtatják magukat? Azután hányszor 
megmondották Krisztus és az apostolok, hogy a pásztorok részéről fenyegetik majd az egyházat a legna-
gyobb veszedelmek? Sőt, Pál apostol nyíltan kijelenti (2Thess 2,4.), hogy nem máshol, hanem Isten temp-
lomában fog ülni az Antikrisztus.” INSTITUTIO IV. könyv IX.4. Máshol: „Ezért semmiképpen sem kell 
elfogadnunk azt, hogy a papok gyülekezetében áll fenn az egyház…” INSTITUTIO IV. könyv IX.7.  
128 Révész Imre ezt a „mechanikusan” érvényesített paritást, benne a kettős elnökséggel, nem tekinti a 
kálvini presbiter-zsinati elv szükségszerű összetevőjének. Véleménye szerint ez a régi szervezetben (és ez 
a budai kánonokat megelőző hatalmi viszonyra értendő) egymással versengő papi és világi elemek hata-
lom- és uralomkiegyenlítődésének tekintendő, a XVIII. és XIX. század hierarchikus és kyriarchikus küz-
delmek feudális szellemű, tehát már csak ezért sem kálvini, torz lengyel egyházalkotmánynak a hatása-
ként. RÉVÉSZ 6.:137. p 
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szor megejti már az egyszerű parochust is”.129 Révész kesergése a világi mun-

katársak alkalmatlansága miatt érthető volt a patrónusi korban, amikor is a 

presbitérium tagjai óhatatlanul az egyház vagyonosabb támogatói közül kerül-

tek ki, akik valóban csak címként, rangként tekintettek az egyébként komoly 

és felelősségteljes munkával járó megbízatásra, ahol Révész szerint az egyház 

ügyeinek intézésére egyeseket nem lelki és erkölcsi kiválóságuk, nem hitvalló 

és szolgálatra alkalmas voltuk alapján küldenek ki, hanem kizárólag a világi 

életbeli állásuk, születésük, politikai és társadalmi befolyásuk alapján nyert te-

kintélyük szerint, mely helyzetet még az is súlyosbít, hogy a gyülekezeti tag-

ság sincsen hitvalláshoz kötve, hanem születéshez és adófizetéshez.130  De a 

ma lelkészét mi akadályozza abban, hogy rátermett, szolgálatra és munkára 

kész és alkalmas világi egyháztagokból állíttassa össze egyházközsége presbi-

tériumát? Mi akadályozza abban, hogy a megválasztott tisztségviselőknek fel-

adatot, munkát adjon? Semmi, hacsak nem az a kényelem, ami a bólogató 

jánosokból álló presbitériumban a lelkészi döntések szolgalelkű legalizálásá-

ban, akként a lelkészi akarat „gond nélküli” keresztülvitelében jelentkezik. 

Gondolkodni képes és felelősen gondolkodni akaró presbiterek között a kor-

mányzati hatalmat valóban a testület és nem a lelkészi elnök gyakorolja, s bi-

zony a hatalom igézete sokszor megejti már az egyszerű parochust is. Révész 

Imre okfejtése kapcsán eljuthatunk vele együtt a végső következtetéshez: az 

egyház és látható szervezete csak akkor lesz képes feladatát maradéktalanul el-

látni, ha hitvalló tagokból állnak majd egyházközségei, ha a közösségben va-

lóban ott lesz Krisztus, ha valóban az Ő nevében és Isten Igéje által történik a 

kormányzás.  

Révész Imre azonban a presbiterizmus valódi értékeinek hangsúlyozása 

mellett az előadása helyének131 szellemeihez méltón utal a főtisztségek (espe-

res, püspök, egyházmegyei gondnok, egyházkerületi főgondnok) túlságosan is 

                                                
129 RÉVÉSZ 6.: 137. p 
130 RÉVÉSZ 6.:138. p 
131 Révész Imre hivatkozott tanulmánya az 1935. augusztus 24-én tartott, a sárospataki ORLE (Országos 
Református Lelkészegyesület) konferenciáján elhangzott előadása alapján készült. A hivatkozott nagy 
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széles hatáskörére, „amilyennel az elnöki tisztségek betöltői az igazibb presbi-

teri-zsinati egyházalkotmányokban nemcsak régen nem bírtak, de még ma sem 

bírhatnak”.132  Révész különösen a püspöki tisztet tartja az emberuralom és az 

emberimádat kísértésétől elválaszthatatlannak, még abban az esetben is, ha a 

legkimagaslóbb szellemi és erkölcsi egyéniség is a tiszt betöltője. Ő evangéli-

umi alapon püspöknek a presbitert, legfeljebb a presbiteri testület vezetőjét te-

kinti, mely névhez az évezredes keleti és római fejlődésben feltartóztathatatla-

nul hozzátapadt az uralom, a hatalom, a parancsolás, a kivételes jog és a kivé-

teles tekintély vonása. „A reformátorok adott esetben, hogy a reformáció hala-

dását ezzel is előmozdítsák, hajlandóak voltak a püspöki tisztségnek iure 

humano való elismerésére. De csakhamar kitűnt – írja Révész -, hogy a keleti 

és a római gondolat atmoszférikus nyomása következtében a ius humanum-

hoz mindig hozzátapadt valami a ius divinum-ból is, ami Krisztus egyházában 

tűrhetetlen, mert Krisztus szuverenitását sérti. Ahol a protestáns egyházakban 

a püspöki tiszt fennmaradt – vonja le a következtetést Révész – ott kivétel nél-

kül romanizáló tendenciák is jelentkeztek.” Erre példaként a püspökszentelést 

említi, mely a püspöknek a gyülekezettől történő elszakadását eredményezi.133 

Révész a hitvalló egyháztagság és az egyházi szolgálatok elvi egyenlősé-

ge gondolatát kívánta hangsúlyozni az akkor aktuális volt alkotmányi reform 

kapcsán. 1935-óta 70 év telt el. A Révész Imre, Kováts J. István és többek által 

ebben az irányban szükségesnek látott reformok még a mai napig váratnak 

magukra. 

A zsinatpresbiteri elv a megfogalmazásából is következően két szervezeti elvet 

foglal magában. A kormányzati hatalom gyülekezetekhez telepítése folytán a jogilag 

szervezett egyház egyházközségeinek választójoggal rendelkező teljes jogú tagjai gya-

korolják a kormányzati hatalmat. E hatalomgyakorlásnak kétféle módja lehet: a közvet-

len és a közvetett döntéshozatali eljárás. A közvetlen döntéshozatal esetén valamennyi 

kérdésben az egyházközség közgyűlése dönt (zsinati), a közvetett, azaz a képviseleti 

                                                                                                                                          

szellemi elődök itt, ebben az összefüggésben természetesen Tolnai Dali János és a presbiterizmus mérsé-
keltebb, bár hasonlóképpen következetes képviselője Medgyesi Pál. 
132 RÉVÉSZ 6.: 139. p 
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elven alapuló döntéshozatali eljárásban a hatalomgyakorlás választott tisztségviselők 

(presbiterek) útján történik. A református egyházakban, így a Magyarországi Reformá-

tus Egyházban az utóbbi a jellemző. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy az egy-

házközségek megválasztják az élükön álló egyháztanácsot, azaz a presbitériumot, ame-

lyek már közvetett módon választják a presbitériumok fölötti további, általában még 

legalább háromszintű igazgatási egységet (egyházmegye, egyházkerület és országos 

zsinat), amelyek közül az általános hatáskörű zsinat a legfontosabb.  

Az alapelv szorosan kapcsolódik az egyetemes papság elvéhez, amennyiben 

ugyanis Máté evangéliumának a kulcsok hatalmáról szóló 18. részében134 az Úr Jézus 

rendelése szerint az oldás és kötés, azaz az egyházi rend fenntartásának jogát a Krisztus 

nevében összejövő emberek összessége, a gyülekezet kapta. Számunkra ez esetben a Mt 

18,20. vers a lényeges: „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, 

ott vagyok közöttük.” Ebből tehát az következik, hogy az egyház kormányzatát illetően 

mindent csak testületek intézhetnek, mégpedig a Krisztus nevében összejövő testüle-

tek.135 Ha azonban a kormányzást a kormányzati tevékenység szélesebb értelme alapján 

kívánjuk megragadni, akkor a kormányzásból következő feladatok között nekünk is 

különbséget kell tennünk. Ekként egyházkormányzatról a törvényhozás, a végrehajtás 

(igazgatás) és a bíráskodás értelmében kell beszélnünk, és a hatalomgyakorlás alanyait 

illetően ennek megfelelően kell pontosítanunk. A szervezeti forma meghatározása, a 

kormányzati elvek és feladatok megfogalmazása, a működéshez szükséges szabályok 

megalkotása, azaz a törvényhozás, minden esetben a közösség feladata. Az ilyen körben 

és így meghatározottak adnak felhatalmazást minden további kormányzati tevékenység 

ellátására. Úgyszintén közösségi feladat a bíráskodás. A konkrét kormányzati (végre-

hajtói, igazgatási jellegű) feladatok ellátása során azonban különbséget kell tennünk. 

Sok esetben ugyanis az ellátandó feladat jellege nem teszi szükségessé vagy nem teszi 

lehetővé a testületi eljárást, a paritáshoz való feltétlen ragaszkodást. Ilyen jellegű kor-

mányzati feladat a református egyház életében számtalan adódhat, gondoljunk csak az 

esperes, a püspök, a gondnokok, főgondnokok, a pénztáros, az egyházfi egyedül ellá-

                                                                                                                                          
133 RÉVÉSZ 6.: 139. p 
134 Mt 18,15–20 
135 KOVÁTS J. 1. 55. p 
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tandó igazgatási feladataira, a gyűlések összehívására, az azon történő elnöklésre. Eze-

ket a feladatokat az egyházi tisztségviselő egyedül is elvégezheti, ha a feladat jellege azt 

lehetővé teszi. Kováts J. István sem látta indokoltnak a testületi eljárásnak minden eset-

ben szó szerinti értelmezését: „Egyik-másik egyházban szinte túlzó aggodalommal vi-

gyáznak arra, hogy a lelkészi és a világi elem teljesen egyenlő képviselethez jusson: a 

kétféle elem paritása megvalósuljon. Egyes egyházakban meg – mint nálunk – egyene-

sen odáig mentek, hogy a – lelkészi és a világi elem teljes egyenlőségének kifejezésre 

juttatása érdekében – a kettős elnökség lehetetlen rendszerét is meghonosították.”136 

Amikor tehát azt mondjuk, hogy alapelv szerint a kormányzás joga a gyülekezeté, azt 

rögzítjük, hogy  

a) az alapvető fontosságú döntéseket a gyülekezet közvetlenül vagy az általa vá-

lasztott testület útján hozza;  

b) a pontosan meghatározott feladat ellátására a felhatalmazást egy személy ré-

szére a közösség adja, ő jogosult annak ellenőrzésére, a feladattal megbízott beszámol-

tatására, szükség szerinti felelősségre vonására.  

Ebből a szempontból tehát ma már nem tartható az az értelmezés, amely szerint 

az egyház kormányzása sohasem bízható egy emberre, csak közösségre.137 A hivatkozott 

szentírási idézet138 ugyanis maradéktalanul csak a törvényhozásra és a bíráskodásra, nem 

pedig az egész egyházkormányzásra vonatkozik.  

A Magyarországi Református Egyház szerkezetének hagyományait és jelenlegi 

szervezeti rendszerét vizsgálva rögzíthetjük, hogy az egyház szervezete a kálvini tanítá-

soknak megfelelően alulról fölfelé építkezik. Az egyetemes papság elve és a zsinatpres-

biteri elv alapján összefoglalóan azt rögzíthetjük, hogy  

• a kormányzati hatalom a legalsó szinten található, 

• a felsőbb szintek innen kapják a felhatalmazást a kormányzati hatalomra, 

• a hatalom alapja nem ius divinum, ezért 

• a tisztségviselők leválthatók, visszahívhatók, 

• kötelességszegésük esetén egyházi bíróság előtt felelősségre vonhatók. 

                                                
136 KOVÁTS J. 1.: 61. p 
137 BAJUSZ 1.: 139. p 
138 Mt 18,20 
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Ebből az elvből következik továbbá, hogy az egyes egyházkormányzati szintek 

önkormányzattal rendelkező testületek irányítása alatt állnak, amelyek jogosultak az 

egyház egészére vonatkozó egyházi és világi törvényekkel ellentétben nem álló döntése-

ikkel saját életüket, működésüket meghatározni. A protestáns egyházjogászok közül 

Boleratzky Lóránd az önkormányzatiság elvét külön egyházalkotmányi alapelvnek te-

kinti.139  

3.3. A SZABAD EGYHÁZ SZABAD ÁLLAMBAN ELVE 

Ez az elv a kálvini reformációval szorosan összefüggő egyházalkotmányi alap-

elv, amely a kálvinizmus kialakulásának történelmi-társadalmi körülményeivel kapcso-

latos. Az alapelv az egyháznak az állammal való viszonyát határozza meg. A két hata-

lom folyamatosan versengett egymással, s hol az egyik, hol a másik kerekedett felül. 

Mind az egyház, mind az állam kidolgozta a maga ideológiáját saját szuverenitása elis-

mertetésének alátámasztására, amely a két birodalom, a két kard elméletében és annak 

változásaiban érhető tetten. 

Már a IV. században, az akkor még egységesnek mondható Római Birodalom-

ban, a keresztyén egyház szervezése során több egyházfőhatósági központ jött létre, 

négy keleten (Bizánc, Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem) és egy nyugaton (Róma). Az 

egyház egységének megteremtése érdekében azonban már ettől az időtől kezdve két, 

egymástól jól elkülönülő, döntően a történelmi, társadalmi lehetőségek által meghatáro-

zott irányzat jött létre. A birodalmi központnak Bizáncba való áthelyezésével egyidejű-

leg vált a birodalom keresztyénné, a világi uralkodó, a császár pedig a keresztyénség 

védőangyalává, aki az egyház szervezeti egységét a birodalom egységének biztosításá-

ban látta. Ez nagyban elősegítette a keresztyénség terjedését és ezzel párhuzamosan az 

egyház erősödését. Ideológiáját Eusebios püspök, Nagy Konstantin történetírója dolgoz-

ta ki. Eszerint a császár Isten képmása a földön, Isten tökéletességének és uralmának 

megtestesítője, s ekként minden emberi közösség (világi és egyházi) számára az egyed-

uralom (monarchia) megszervezője, vezetője.  

                                                
139 BOLERATZKY 2.: 77. p 
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Az állam és az egyház korabeli felfogása nem egyezik meg a mai értelmezéssel. 

Egy kör létezett csak, ez pedig a keresztyén társadalom. A nézet továbbfejlődése szerint 

a keresztyénség olyan, egységes közösség, amelynek élén a birodalmi uralkodó, a csá-

szár áll, aki Isten felkentjeként a keresztyén társadalom, ekként az egyház egységének is 

biztosítéka és letéteményese. A birodalom felbomlását követően a keleti részeken, ahol 

a politikai hatalom kellően erős maradt, a mindenkori császárok igyekeztek is az egyház 

fölötti hatalmukat is érvényesíteni, a történelmi változások közepette hol több, hol keve-

sebb sikerrel. Kr. u. 476, a Nyugatrómai Birodalom felbomlása után a nyugati területen 

törvényszerűen más folyamat indult el. Nem volt egységes világi, politikai hatalom, 

amely a keresztyén társadalom egységét megteremthette volna, ezért az egyház szerve-

zeti egysége érdekében az egyházszervezetet kellett központosítani, ami Róma vezető 

szerepének elismertetésével valósult meg. Az ideológia Szent Ágoston nyomán 

Gelasius pápa (492–496) óta úgyszintén két hatalmat különböztetett meg, a császári és 

főpapi hatalmat, de a kettőt nem párhuzamosan, egymás mellett létezőnek tételezte, 

hanem a főpapság lelki hatalmát tekintette elsődlegesnek és uralkodónak a világi hata-

lom fölött. Róma pápái ennek ellenére kezdetben – politikai hatalom hiányában – elis-

merték a keresztyénné lett császárok jogait ahhoz, hogy az egyház ügyeiben tevékenyen 

részt vállaljanak, de a IX. századra megszerzett világi hatalmuk mellett a teljes egyház 

fölötti jogokat is meg kívánták szerezni, érvényesíteni akarták a lelki hatalom elsődle-

gességét a világi hatalmak felett. A Bizánc és Róma közötti, valójában politikai harc az 

1054-es egyházszakadáshoz vezetett. Keleten hosszú időn át megmaradt a nyugat által 

cezaropapizmusnak nevezett összekapcsolódás, ami szerint az egyház az állam szerve-

zetével szinte azonosult intézmény volt, míg a nyugati területen Róma fennhatósága 

alatt – bár itt is a mindenkori történeti fejlődés változó körülményei között – az egyházi 

hatalom elsődlegessége és felsőbbrendűsége érvényesült.  

A lutheri irányzatban a fejedelem általi egy kormányzat és a feladatok megosztá-

sa elv érvényesült, ahol is az egyház önálló kormányzati feladatot nem lát el, feladata 

csak az ige hirdetése és a sákramentumok szolgáltatása. Luther szerint az egyházi hata-

lom nem felsőbbség, felsőbbség csak egy van, a világi, amelynek hatalma kiterjed az 

egyház kormányzására is. Rieker találóan állapítja meg a lutheri reformáció kapcsán, 

hogy az egyház és az állam nem két kör, amelyeknél az a kérdés, vajon metszik-e egy-



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

66. oldal 

mást, egybeesnek-e vagy egymáson kívül találhatók, hanem csak egy kör vagy inkább 

ellipszis két gyújtóponttal, és ez az ellipszis a keresztyénség.140  

Kálvinizmusnak azt a vallásos világnézetet nevezzük, amely az élő Isten szuve-

renitását hirdeti.141 Kálvin nézeteinek alapja ugyanis: Isten szuverenitása. Ez azt jelenti, 

hogy ennek az Istennek hitben minden áron engedelmeskednünk kell akár keresztyének, 

akár teológusok, akár polgárok vagyunk. Ez az Isten nem nyomja el az embert, Isten jó 

az emberhez. Ezért csak a szabad engedelmesség lehet a neki való engedelmesség. Kál-

vin szerint szabad az, aki nem veti alá magát mindennek vagy mindenkinek. Szabad 

abban is, hogy különbséget tesz az üdvösség Istene és minden más hatalom között, ame-

lyek szintén igényt tartanak engedelmességünkre akkor is, ha Isten igényeinek ellent-

mondanak, akkor is, ha igényük nem ellenkezik Isten igényével. De bárhogyan is le-

gyen, e hatalmak Isten vonatkozásában mindenképpen relativizálódnak. Így tehát az 

Istennek való engedelmesség az összes földi hatalommal való érintkezés kritikus gya-

korlása. A Kálvin által fogalmazott lelkészi eskü utolsó mondatának szövege hűen tük-

rözi ezt az elképzelést: „Ígérem, hogy a hatóságnak és a népnek szolgálok mindaddig, 

míg ez nem akadályoz abban a szolgálatban, amellyel hivatásom szerint Istennek tarto-

zom.” Ez pedig azt jelenti, hogy semmilyen állam nem gátolhat meg minket az Istennek 

hit általi engedelmességünkben. Nincs szükség semmiféle meghatározott államformára, 

hogy keresztyének legyünk, hiszen hitbéli engedelmességünket nem az állam teszi lehe-

tővé, és nem az állam korlátozza. Ez tehát az állam és az egyház elválasztásának a he-

lyes kálvini értelme. Az egyház és az állam pozitív viszonyát jelenti azonban, hogy bár 

minden államban elsősorban Istennek kell engedelmeskednünk, de ez a kötelességünk, 

hogy Istennek engedelmességgel tartozunk, nem zárja ki azt, hogy neki engedelmesked-

ve a lojális földi hatalmakat is elismerjük, hiszen azokat Isten rendelte eszközként, hogy 

a mulandó világban segítsen megőrizni emberiességünket. 

Kálvin Platontól és Arisztotelésztől átveszi azt a tételt, hogy háromféle állam-

forma létezik: monarchia, arisztokrácia és demokrácia, és hogy mindhármat fenyegeti az 

elfajulás veszélye, a diktatúra, a klikkuralom, illetve a többség demagóg uralma a ki-

                                                
140 Idézi SZENTPÉTERI KUN 2.: 21–22. p 
141 RAVASZ 518. p 
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sebbség fölött. De hangsúlyozza, nem a keresztyéneknek kell kigondolni, melyik szá-

mukra a helyes forma annak érdekében, hogy keresztyénként éljenek és cselekedjenek. 

 

„És ugyancsak meddő volna, ha magánemberek vitatkoznának arról, hogy 

azon a helyen, ahol ők élnek, melyik államforma a leghelyesebb; mert nem 

őket illeti az állami szervezet megállapítására vonatkozó tanácskozás. Aztán 

meg nem is lehet vakmerőség nélkül egyszerűen eldönteni ezt, mivel ennek a 

vitának az eldöntése a körülményektől függ. És ha magukat az államformákat 

a körülmények nélkül hasonlítjuk össze egymás között, nem lesz könnyű meg-

különböztetni, hogy melyik hasznosabb: annyira egyenlő feltételekkel mér-

kőznek. A királyságból könnyű a zsarnokságba átsiklani, de nem sokkal nehe-

zebb az előkelők uralmából a kevesek párturalmába, s még ennél is könnyebb 

a népuralomból a lázongásba jutni. Bizonyára, ha magukban vizsgáljuk ama 

három kormányformát, amelyet a bölcselők emlegetnek, egyáltalán nem ta-

gadhatom, hogy az arisztokrácia, vagy az általa és polgári közrend által kor-

mányzott állam a többit valamennyit messze felülmúlja,....ha nem csupán egy 

államra vagyunk tekintettel, hanem egyúttal az egész föld kerekségét is megte-

kintjük és megfigyeljük, vagy tekintetünket legalább nagyobb területeken hor-

dozzuk végig, bizonyára tapasztalni fogjuk, hogy az isteni gondviselés nem ok 

nélkül rendezte azt úgy, hogy a különböző vidékek különböző kormányforma 

szerint igazgassanak.”142  

 

Nézete szerint tehát a világi hatalom kormányzásának mikéntje is isteni eredetű. 

Ebben az összefüggésben a keresztyének feladata az állam kritikus szemlélése. Kálvin 

saját korában a legnagyobb veszélyt a zsarnokságban látta. A Dávid kommentárban 

elemezve a zsarnokság természetét a legrosszabbat abban látta, hogy az emberek szíve-

sen követik a zsarnokságot elvakultan, és a zsarnokság szívesen használja hatalma tá-

maszaként a vallást. Kálvin azonban bízott abban, hogy Isten megdöntheti a zsarnoksá-

got, elidegenítheti a lelkeket ettől a hatalomtól. Ugyanakkor megfogalmazta azt is, hogy 

                                                
142 INSTITUTIO IV. könyv 20. fejezet 8. pont 754. p  
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az államközösségnek nem csak a kormány és a kormányzottak ellentéte a jellemzője, 

hanem a jog, a jogállamiság, amelynek mind a kormány, mind a kormányzottak aláve-

tettjei. A jog kettős szereppel bír: garantálnia kell az igehirdetés szabadságát és gondos-

kodnia kell a humanitásról, a nyilvános békéről és a közjóról. A kérdés mind a kor-

mányzat, mind a kormányzottak vonatkozásában ugyan az: a cselekvés megfelel-e a 

jognak? Ebből pedig Eberhard Busch levonja azt a következtetést, hogy erre a kérdésre 

adott válasz a modern demokrácia kútfője: együttélés csak akkor lehetséges, ha minden 

hatalmi tényező ellenőrizhető.143 De mivel a demokrácia sem mentes az elfajulástól, a 

jognak ezen a téren is megvan a maga feladata, hiszen a többségi akaratnyilvánítás is 

csak része a demokráciának, a kisebbségnek is megvannak a jogai, így a többségnek is 

megvannak a jog által felállított korlátai. Értelmezése szerint Kálvin a jog feladatát eb-

ben a körben a kisebbségnek a többséggel szembeni védelmében látja, amikor is elfo-

gadta Zwingli által 1523-ban megfogalmazottakat: az állami törvények akkor veszik fel 

az isteni igazság földi igazságának a formáját, ha a gyengét óvják, még akkor is, ha az 

nem panaszkodott.144 

Az állam, azaz a világi hatalom és az egyház viszonyát illetően a helvét reformá-

ció kálvini irányzata alapvetően eltér a lutheri reformációtól. Kálvin két különálló szer-

vezetként látja az államot és az egyházat, amelyeknek egymástól lényegesen eltérő, saját 

feladata van. Kálvin tehát a két létező hatalmat nem egymással versengő, hanem egy-

más mellett párhuzamosan élő hatalomként fogja fel.  

 

                                                
143 BUSCH: 153-165. p Ugyanakkor Kováts J. István hangsúlyozza, hogy a kálvinizmus nem feltétlenül azonos a 
közfelfogás szerinti demokráciával: „Valóban a közügyek iránti nagy érdeklődést tanúsító s első szószólóiban is 
erőteljes demokratikus szellemet megvalósító kálvinizmus és a modern, nemzeti alapokon nyugvó alkotmányos 
államok demokratikus berendezkedése közt szoros összefüggés van. Ennek dacára a kálvinizmus mégsem egy a 
modern értelemben vett demokráciával, különösen nem egy annak a francia forradalom szellemében való értelmezés-
sel. A kálvinizmus épúgy arisztokratikus, mint demokratikus. Tisztelettel hajlik meg az Istentől kapott szellemi és 
lelki képességek előtt. Tántoríthatatlanul vallja, hogy a születési és a vagyoni arisztokrácia uralmának helyét a szel-
lem és a jellem arisztokratái uralmának kell felváltania.” KOVÁTS J. 2.: 159. p 
144 Itt kell visszatérnünk a keresztyén szabadság kérdéséhez. A keresztyén szabadságnak és a demokrati-
kus társadalmi rend egészséges funkcionálásának is a szabadsággal való élés mikéntje a kardinális kérdés. 
A keresztyén ember számára a legmagasabb rendű szabadság az önmagát szeretetben és felelősségben is 
korlátozni képes szabadság. Luther ezt úgy fejezi ki, hogy a Mi Atyánkban a legrettenetesebb kérés így 
hangzik: Legyen meg a Te akaratod! A Te akaratod és nem az enyém. Tehát szabadságunk akkor a legna-
gyobb, ha önmagunkat is megtagadva szeretetben és felelősségben cselekszünk. Ez a másokra figyelés és 
másokért való cselekvés lehet az alapja valamennyi államforma, így a demokrácia helyes működésének 
is. Ez tehát a protestantizmusnak az üzenete és egyben hozadéka is az új világrend számára. 
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„Sokan ugyanis, mikor azt hallják, hogy az evangéliumban szabadság ígértetik, 

mely nem ismer az emberek között királyt és semmi fennsőbbséget, hanem egye-

dül Krisztusra tekint, azt gondolják, hogy a szabadságuknak semmi hasznát nem 

veszik addig, amíg csak azt látják, hogy felettük valami hatalom emelkedik. […] 

Ellenben az, aki a test és a lélek, a jelen és a múlandó élet és ama jövendő örökké-

való közt különbséget tud tenni, könnyen beláthatja, hogy Krisztus lelki országa és 

a polgári társadalom rendje egymástól nagyon különböző dolgok. Mivel tehát 

Krisztus országát e világ elemeiben keresni és azokba bezárni zsidós hiábavalóság, 

mi inkább meggondolva azt, hogy ez az egész szabadság, amely nekünk a Krisz-

tusban ajánltatik és adatik, lelki gyümölcs, amely Krisztus jótéteményéből szár-

mazik – jusson eszünkbe az, hogy azt a maga határai között megtartsuk. Mert mit 

jelent az, hogy ugyanaz az apostol, aki azt parancsolja, hogy álljunk meg és ne 

vessük magunkat a szolgaság igája alá (Gal 5,1), másutt megtiltja a rabszolgáknak, 

hogy helyzetük miatt nyugtalankodjanak (1Kor 7,21), ha csak úgy nem áll a do-

log, hogy a lelki szabadság a polgári szabadsággal a legjobban megférhet.”145  

 

Kálvinnál más az egyház, és más az igazgatására rendelt szervezet, mint ahogyan 

más az állam és más az azt irányító fejedelem, így az államfő az állam egyéb polgárai-

val egyenlő rangon tagja az egyháznak, egyházi ügyekben alárendeltje egyházának, míg 

a világi ügyekben az egyház szervei az alárendeltjei a világi felsőbbségnek. Kálvin sze-

rint mivel nemcsak az egyház és az állam szervezete különbözik, hanem azok feladatkö-

re is, egyik sem avatkozhat a másik ügyeibe. 

Mindebből pedig az a következtetés vonható le, hogy az állam szuverenitása csak 

a világi rend meghatározásában korlátlan, ugyanis az állam szuverenitása az egyház 

belső, metafizikai hatalmát nem érinti, nem érintheti. Az állam a polgára hitbeli meg-

győződését nem irányíthatja, annak megválasztására, megváltoztatására őt nem kény-

szerítheti. Kényszereszközét, a jogot ebben az irányban eredményesen nem alkalmaz-

hatja, a külső kényszernek – az emberi társadalom összességét tekintve - nincsen hatal-

ma a lélek felett. Ugyanakkor az egyház az elválasztási rendszerben nem joghatalom, 

                                                
145 INSTITUTIO IV. könyv, 20. fejezet, 747–748. p 
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csak mint valláserkölcsi hatalom jelenhet meg. Ebben a tekintetben azonban mint az 

állam szuverenitását korlátozó tényezőként hat akkor is, amikor igényt tart arra, hogy a 

saját külső rendjét maga szervezze meg, erre a saját szabályrendszerét megalkossa. E 

szabályrendszere, az egyházjog pedig csak erre a külső rendre érvényes hatalom azzal a 

követelménnyel, hogy a két külső rend (az állami és az egyházi) egymással harmóniá-

ban éljen együtt. Ha ugyanis elfogadjuk, hogy mind az állam, mind az egyház az embe-

rért van, és mint az emberi szervezetben a test és a lélek összhangja teremt egészséget, 

akkor az emberi társadalom e két kollektív irányának egységességére és együttműködé-

sére van szükség a társadalmi rend megteremtése területén. Tehát sem az állam, sem az 

egyház nem nélkülözheti a másikát, egymást kölcsönösen segíteni, támogatni köteles, 

nem uralkodhat a másik felett, a másik belső autonómiáját nem befolyásolhatja, szerve-

zésének eszközeitől meg nem foszthatja, mert ha az összhang megbomlik, a társadalom 

élete válik beteggé, amely vagy az egyik, vagy a másik rész munkája eredményességé-

nek, hatékonyságának csökkenésében mint tünetben mutatkozik meg. Ennek elhárítása 

érdekében a két organizmusnak együtt kell működni, kölcsönösen vigyázni kell a test és 

a lélek egészségének megőrzésére sajátos joghatalmuk egységes irányba állítása, s nem-

különben bizonyos kérdések közös szabályozása által. 

3.3.1. Az elválasztás lehetséges modelljei – az állam viszonya az egyházakhoz 

A szabad egyház szabad államban elv tartalma szerint a teljes egyházi autonómi-

át jelenti, azt, hogy az egyház szabadon szervezheti önmagát, nem függ az államtól sem 

jogilag, sem anyagilag. A teljes elválasztásra épülő viszony esetében - melynek tipikus 

példája az Amerikai Egyesült Államok gyakorlata - az egyházak mentesek mindenfajta 

állami felügyelettől.146 Az állami cselekvés szabadsága a világi célokra terjedhet ki, 

mellyel sem előnyt, sem hátrányt nem okozhat a vallásnak, és a kormányzat sem kerül-

het túl szoros kapcsolatba a vallással. Az egyházak magánjogi szervezetek, az állam 

nem alkothat törvényt vallás alapítása vagy vallás szabad gyakorlásának eltiltása tár-

gyában, a vallásszabadságot az egyéb alkotmányos alapjogok, a szólás-, a gyülekezés és 

                                                
146 A szeparáció történetéhez lásd SZENTPÉTERI KUN 3. 
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sajtószabadság keretében érvényesítik.147 Az alkotmánytoldat eszmei alapja az volt, 

hogy a szabadság megvédésének nem az a legjobb módja, hogy az egyéni szabadságjo-

gokat határozzák meg, hanem a kormányzati hatalom igényét kell korlátozni. Ezzel 

azonban megnyílik az út a nem zsidó-keresztyén hagyományokra épülő vallások elterje-

dése előtt, a vallás visszaszorul a magánélet keretei közé, mely könnyen vezet a közös-

ségtől való eltávolodáshoz, végső következményként a vallástól való elforduláshoz.  

Az elválasztásra épülő rendszerekben is többféle modell alakult ki az állam és az 

egyház viszonyának meghatározására. E rendszerek azonosak abban, hogy a semleges 

állam követelményét hirdetik. Krystyna Daniel és W. Cole Durham nyomán a semle-

gesség értelmezésének 5 aspektusa vázolható fel, mely éles különbséget rajzol az egyes 

felfogások között.148  

Az első semlegességi modell a tétlen állam modellje. Ez volt az Egyesült Álla-

mok már hivatkozott első alkotmánytoldatának eredeti elképzelése, amely a hatalom 

korlátozásában látta a demokrácia alapfeladatát megvalósítani. A szerzőpáros azonban 

felhívja a figyelmet arra, hogy a mai körülmények között azzal szembesülhetünk, hogy 

a kormányzati hatalom olymértékben megerősödött, hogy már egyáltalán nem biztos, 

hogy a tétlenség automatikusan garantálja a semlegességet.  

A második modell az államot az elfogulatlan döntőbíró szerepébe helyezi. Ez az 

állam számára megtiltja, hogy cselekedeteit vallási premisszák határozzák meg. E nézet 

szerint elválaszthatók egymástól az ész és a vallás birodalma, s a politikát kizárólag az 

ész birodalmának keretei között lehet folytatni. Szerintük a nyilvános térben zajló meg-

fontolt cselekvés kizárólag racionális premisszák alapján valósulhat meg, amelyek nem 

lépnek fel azzal az igénnyel, hogy az igazság elérésének egyedüli letéteményesei, s 

amelyeket vallásos hit segítsége nélkül meg lehet érteni. Ennek a nézetnek a nevében 

kívánják az iskolákat - azaz azokat az intézményeket, ahol a polgárokat felkészítik a 

közös, megfontolt cselekvésekben való részvételre – megvédeni a vallási hatásoktól, 

azaz pl. Franciaországban megtiltják a vallási jelképek viselését, így például a moszlim 

fejkendő viseletet.  

                                                
147 Az Amerikai Egyesült Államok első alkotmánykiegészítésének vallási klauzulája, mely szerint „A 
Kongresszus nem hozhat államvallás megalapítására vonatkozó törvényt, vagy ebből adódóan olyat, 
amely megtiltja a szabad vallásgyakorlást.” 
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A harmadik modellben az állam a nyitott fórum felügyelőjeként viselkedik. Eb-

ben a modellben a szerzőpáros szerint az állam időbeli, térbeli és módszerbeli korláto-

zásokat vezethet be az eszmék piacán, s bizonyos elővigyázatossággal élhet, hogy meg-

előzze az erőszakot és a szélhámosságot a piac működésében, de lényegében az állam 

minimalista éjjeliőr, aki nem ellenőrzi a piacon megjelenő eszmék tartalmát, s nem emel 

sorompókat elébük. Felállítja a díszleteket a társadalom tagjai számára, hogy beszélget-

hessenek – ezzel egyúttal elismerve e színteret –, találkozóhelyet hoz létre, ahol külön-

féle eszmék jelenhetnek meg, s kísérelhetnek meg bizonyos rangsort kialakítani az igaz-

ságigények minősége alapján. Tehát meggyőzésre irányuló erőfeszítések színtere lesz a 

piac. Az állam megpróbál semleges maradni, s azt biztosítani, hogy cselekvő polgárait 

ne lehessen rászedni vagy bármilyen tiltott manipulációval befolyásolni, miközben fo-

lyamatosan figyeli a piac működési mechanizmusait és határait.  

A semlegesség negyedik modellje a szubsztantíve egyenlő bánásmódot követeli 

meg. Általában véve az állam valamennyi polgárát és csoportot hasonlóképp kezel, de 

az állam különbségeket is tehet a döntéshozatal folyamatában és a polgárainak nyújtott 

szolgáltatásokban, így a vallásos embereket és csoportjait pozitív megkülönböztetésben 

részesítheti. 

A semlegesség ötödik modellje igazából az előző modell „második generációs 

jogokat” hangsúlyozó változata. A szubsztantív jogok életbeléptetését az állam pozitív 

kötelezettségének tekinti, amikor gazdasági vagy más eszközök segítségével lehetővé 

teszi a vallásos csoportok számára (is) a vallásszabadsághoz való joguk gyakorlását. Az 

állam felismeri ugyan az eltérő érdekű és igényű csoportok létéből adódó ellentmondá-

sokat, de az állam amaz érdeke, hogy biztosítsa e csoportok számára az általuk igényelt 

segítséget, fontosabb számára, mint a pontosan egyenlő elosztás fenntartására irányuló 

érdekei. Az elválasztás elvét a magyar állam ma a semlegesség elvének kimondásával 

értelmezi.  

3.3.2. Az elválasztás értelmezése a mai magyar alkotmányosságban 

A magyarországi rendszerváltást követően az Alkotmány módosítása, a lelkiis-

mereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény, továbbá az értel-

                                                                                                                                          
148 DANIEL-DURHAM: 7. és 8. p 



3. A kálvini egyházszervezet felépítésének egyházalkotmányi alapelvei 

73. oldal 

mezése körében született alkotmánybírósági határozatok alapján megállapítható, hogy a 

magyar állami jogrend koordinációs viszony létrehozására törekszik. Az Alkotmánybí-

róság 4/1993. számú határozata az állam és az egyház szétválasztása értelmezéséről az 

alábbiak szerint szól: az állam vallási semlegességét kifejezetten előírja és garantálja az 

Alkotmány 60. § (3) bekezdése, amely szerint a Magyar Köztársaságban az egyház az 

államtól elválasztva működik. Az elválasztás elvéből az következik, hogy  

a) az állam sem az egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat 

össze intézményesen;  

b) az állam nem azonosítja magát egyetlen egyház tanításával sem;  

c) az állam nem avatkozik be az egyházak belső ügyeibe;  

d) különösen nem foglalhat állást hitbéli igazságok kérdésében;  

e) az államnak az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie.  

Mivel az állam éppen azokban a tartalmi kérdésekben nem foglalhat állást, ame-

lyek a vallást vallássá teszik, a vallásról és egyházról csak elvont, minden vallásra vagy 

egyházra egyaránt alkalmazható keretszabályokat alkothat, amelyek révén ezek a sem-

leges jogrendbe illeszkednek, s tartalmi kérdésekben a vallások és egyházak önértelme-

zésére kell hagyatkoznia. (Ez alapozza meg az egyházkormányzás szabályozásának jo-

gosultságát.) Ezért a vallásszabadságnak csakis nem-vallási s így nem specifikus, ha-

nem mindenkire, illetve bármely más késztetésből fakadó, de hasonló cselekvésre is 

érvényes korlátai lehetnek. Éppen a semleges és általános jogszabályi keretek révén az 

állam és egyház szétválasztása a lehető legteljesebb vallásszabadságot biztosítja. 

Az egyház elválasztása az államtól másrészt semmilyen befolyással nincs az ál-

lamnak arra a kötelességére, hogy az Alkotmány 60. §-a alapján a pozitív és a negatív 

vallásszabadságot megkülönböztetés nélkül kell biztosítania. A pozitív és a negatív val-

lásszabadság egyenrangú: az állam egyiket sem tekintheti alapesetnek, amelyhez képest 

a másik kivétel. Abból, hogy az állam maga semleges, nem a negatív vallásszabadság s 

még kevésbé a vallási közömbösség támogatása következik. Az Alkotmánybíróság ha-

tározata szerint az állam megszegi a vallásszabadság jogából rá háramló kötelezettségét, 

ha nem azon munkálkodik, hogy mindenki számára a tudatos választás legyen lehetsé-

ges. 
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Az állam és egyház elválasztása egymástól nem jelenti azt sem, hogy a vallás és 

az egyház sajátosságait az államnak a törvényhozás során figyelmen kívül kell hagynia. 

Az Alkotmányból csak a vallásszabadság olyan korlátozásának tilalma következik, 

amely kizárólag a vallásos meggyőződésre, illetve a vallásgyakorlásra vonatkozik. 

Nincs azonban akadálya annak, hogy a jogalkotó a vallás és az egyházak sajátosságait 

figyelembe véve alkossa meg azokat a jogszabályokat, amelyek a vallásszabadság alap-

vető jogát érvényre juttatják.  

Az állam és az egyház elválasztásának tartalmát jelenti viszont az is, hogy az 

egyháznak a hitéleti tevékenységének fenntartását önmagának kell biztosítani. Erről a 

kérdésről, így az egyház teljes pénzügyi autonómiájának megteremtése szükségességé-

ről az egyház története során többször szó esett. Sokan vannak az egyházban, akik igé-

nyelték és igénylik az állami támogatást, hangsúlyozva az egyenlő elbánás elvét, köve-

telve az 1848. évi XX. tc. következetes végrehajtását,149 s vannak, akik az egyház füg-

getlenségét féltik az állami támogatástól, s mások pedig a kényszerű szükségesség alap-

ján szorgalmazták és szorgalmazzák a gazdasági függetlenséget.150 

3.3.2. Az egyházak viszonya az államhoz 

Tekintettel arra, hogy az állam és az egyházak kapcsolatát illetően alkotmányjo-

gi jogviszony áll fent, szükséges meghatározni az egyháznak a viszonyulását is az ál-

lamhoz. Milyen kapcsolatot alakítson ki az egyház a mindenkori hatalommal, hogyan 

viszonyuljon a politikához, a politikai pártokhoz. A magyar reformátusság sorsdöntő 

kérdéseiben e kérdésekre nem megfelelő válaszokat adott.151 Álljon itt összehasonlítás-

ként az ausztriai katolikus egyház 1952-es mariazelli kiáltványának példája, mely egy 

szintén diktatórikus államrend kiszolgálását követően kereste újra önmagát. Eszerint a 

szabad egyház azt jelenti, hogy: 

                                                
149 A vallás dolgában címmel keletkezett 1848. évi XX. tc. így rendelkezett: 
2. § E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlő-
ség és viszonosság állapittatik meg. 
3. § Minden bevet vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztesse-
nek, s ez elvnek részletes alkalmazásával a ministerium az illető hitfelekezetek meghallgatásával a köze-
lebbi törvényhozás elibe kimeritő törvényjavaslatot fog előterjeszteni. A protestáns álláspontot részletesen 
ismerteti HALLER: 1-47. p 
150 Erről a kérdésről lásd részletesebben a 4.11. pont alattiakat! Részletesen tárgyalja a támogatás vagy 
annak mellőzése kérdéseit SZENTPÉTERI KUN 4. 
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– Nem térünk vissza az elmúlt évszázad államegyházi státusához, amely a vallást az 

állampolgári felfogás egyfajta ideológiai felépítményévé degradálta, és amely a papok 

generációit inaktív államhivatalnokokká nevelte. 

– Nem térünk vissza a trón és az oltár szövetségéhez, amely a hívők lelkiismeretét elal-

tatta és amely vakká tette őket a mélyben meglapuló veszéllyel szemben. 

– Nem térünk vissza egy pártnak az egyház felett gyakorolt védnökségéhez, amely talán 

a maga idejében szükséges volt, de tízezreket idegenített el az egyháztól. 

– Nem térünk vissza azokhoz az erőszakos próbálkozásokhoz, amelyek tisztán szerveze-

ti és államjogi alapon keresztényi irányelveket akartak megvalósítani. 

– Egy szabad egyház nem jelenti a sekrestye vagy a katolikus gettó egyházát sem, ha-

nem egy szabad, önmagában is megálló egyház a világra nyitott ajtók és a kitárt karok 

egyházát jelenti, amely kész az együttműködésre mindenkivel. 

– Együttműködés az állammal minden kérdésben, amely a közös érdekeket érinti, tehát 

a házasságban, családban, nevelésben. 

– Együttműködés minden társadalmi renddel, osztállyal és irányzattal a közös jólét 

megteremtése érdekében  

– Együttműködés minden felekezettel az élő Istenben való közös hit alapján, együttmű-

ködés minden szellemi irányzattal is, minden emberrel, akik mindig mindenhol készen 

állnak, és az a szándékuk, hogy az egyházzal együtt küzdjenek a valóságos humanizmu-

sért, az »emberi szabadságért és méltóságért«. 152 

Nem szabad azonban soha elfelejteni, hogy az egyház a mindenkori társadalmi 

viszonyok között kell, hogy éljen, s viszonyát az éppen aktuális hatalom vonatkozásá-

ban kell kialakítania. Egy szabad egyház csak egy szabad társadalomban tud élni, amely 

biztosítja emberi méltóságot.  

                                                                                                                                          
151 Lásd erről a 4.11. pont alatt írtakat. 
152 A mariazelli kiáltvány (1952), Egyházfórum, 2002/3, 24–25. 
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4. A MAGYAR REF ORMÁ TU S  EGYH Á ZS ZERV EZET F EJLŐ D ÉS E 

 4.1. AZ EGYHÁZSZERVEZET A REFORMÁCIÓ KEZDETÉN 

Magyarországon a kezdetekkor a reformáció lutheri irányzata terjedt el.153 A lu-

theri reformáció a tan tisztaságát tekintette leglényegesebbnek, a szervezet megváltozta-

tása nem játszott elsődleges szerepet, így történt ez Magyarországon is.154 Az első honi 

református zsinatokon Luther, majd Melanchton tanítványai, illetve követői nyilvánítot-

ták ki a római katolicizmustól való elválásukat.155 Annak, hogy a magyar protestantiz-

mus nem a kálvini úton indult meg, annak több, döntően köztörténeti oka volt. A meg-

határozó az akkori Magyarország feudális társadalmi berendezkedése, ahol „állampol-

gárnak”, azaz jogokkal rendelkező jogalanynak csak a nemesség számított. Ebben a 

társadalmi környezetben a genfi városállami demokrácia működési feltételei teljes mér-

tékben hiányoztak.  Bajusz Ferenc további három körülményt említ a lutheri irányban 

történő szervezkedés okaként. Az első a Mohácsi csatavesztés és következményei. 

Mohácsnál ugyanis a római egyház püspökeinek és vezetőinek java része odaveszett, a 

megmaradtak pedig javarészt a reformáció hívei lettek, akik eredeti munkakörüket meg-

tartották, s ekként új lelkésztársaiknak - mint archidiakónusok vagy esperesek – automa-

tikusan felügyelőivé váltak. Ebből alakultak ki a későbbi fraternitásnak nevezett espe-

rességek. Így a reformáció indulásakor egyszerűen átvették a római egyház középkori 

struktúráját.  

Második okként említi Bajusz Ferenc a nagyszámú wittenbergi magyar diák ha-

tását, akik hazatérve magukkal hozták a konzisztoriális egyházszervezet eszméjét. Más 

kérdés, hogy idehaza ezt sem lehetett bevezetni, mert hiányzott a summus episcopusi 

                                                
153 GERGELY-KARDOS-ROTTLER: 55. p. Fogadtatására jellemző volt, hogy az 1523. évi budai ország-
gyűlés 45. §-a így rendelkezik: A király katolikus fejedelem lévén az összes lutheránusokat, pártfogóikat 
és párthíveiket mint nyilvános eretnekeket és a szentséges Szűz Mária ellenségeit fej- és jószágvesztéssel 
méltóztassák büntetni. Idézi: LIPPAY: 39. p 
154 Zoványi Jenő a lutheri eszmék hamar megjelentek ugyan, de mivel a kezdetekben maga Luther is 
reményt látott arra, hogy az egyház reformja szakadás nélkül keresztülvihető, a reformátori szervezet 
megjelenése csak akkorra datálható, amikor a szakadás bevégzett ténnyé vált. ZOVÁNYI 2.: 19. p 
155 Az 1545. évi erdődi zsinaton az a Kopácsi István elnökölt, aki kezdetben Sárospatakon volt ferences 
minorita házfőnök, majd 1532-ben a wittenbergi egyetemen Melanchton hallgatója volt. 
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jogokat gyakorló protestáns fejedelem. Erre magyar földön csak Erdélyben volt lehető-

ség. Viszont a lutheri irányzat nem a látható egyházra, így annak jogi szervezettségének 

mikéntjére helyezte a hangsúlyt. Az első és legfontosabb területnek a hitvallás, a tan 

tisztaságának kérdését tekintették.  

Emiatt is végül, de legerősebb okként Bajusz Ferenc az unitárizmus fellépését 

tekinti a kálvini egyházszervezet kialakulása gátjaként. A Dávid Ferenc vezette 

unitárizmus belülről támadta a kibontakozó kálvinizmust. Így a három oldalról jelentke-

ző szorításban reformátor őseink nem merték a kálvini egyházalkotmány elemeit beve-

zetni.156  

Az első zsinatok idején még nem volt elfogadott hitvallás, nem voltak újonnan 

alakított gyülekezetek. Az egyházközségek jogállása, igazgatása nem változott, felettük 

a kormányzati jogosultságot a patrónus és a felettes egyházi szervezet gyakorolta. Az 

állami hatóság is elismerte a jogfolytonosságot, a tizedet beszedte, és azt, hasonlóan a 

katolikus plébánoshoz, a prédikátornak is kiadta. Az egyházközséget a lelkésszel együtt 

a patrónus vagy a lelkész és a falu élére kinevezett elöljáróság igazgatta. Ezeknek a tag-

jai ugyan a falvak vallási homogenitása miatt reformátusok voltak, de mégsem tekinthe-

tők az egyházközség független és választott vezetőinek.157  

A helvét irányzat megjelenése 1540 körülre tehető, amikor is Ulrich Zwingli és 

Heinrich Bullinger nézetei határozták meg a reformfolyamatokat.158 A kálvini reformá-

ció hatása csak a teológiában, az elméletek szintjén érvényesült, a történelmi, társadal-

mi, gazdasági környezet igencsak távol állt a genfi körülményektől.159 A magyar fejlő-

dés ezért sajátos történelmi utat járt be, és ennek következtében sajátos egyházalkotmá-

nyi intézményrendszert alakított ki, amely csak alapvonalaiban hasonlít a külföldi min-

tákhoz, legközelebbi rokonait a magyar lutheránus és unitárius egyházak alkotmányában 

találhatjuk meg.  

                                                
156 BAJUSZ 2.: 263. és 264. p 
157 CSOHÁNY 3: 16–22. p 
158 Bullinger magyar kapcsolatait a reformátor levelezése és a Magyarországra küldött és került könyvei 
jelzik. Mérvadó jelenlétét a magyar reformációban az a két írása teremtette meg, amit közvetlenül magyar 
kérésre írt és küldött. BUCSAY 1.: 64. p 
159 A kálvinizmus megjelenését Magyarországon Kónya István „különleges történelmi jelenségként” érté-
keli. KÓNYA 1.: 16. p 
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Az egyházszervezetre vonatkozóan már az első zsinatok határozatokat hoztak. A 

tridenti zsinattal egy időben, az 1545. évi erdődi zsinat határozatának X. és XI. cikké-

ben elutasították a „püspökök sorrendi utódságát”, kinyilvánítva, hogy az egyház feje 

egyedül Jézus Krisztus. Az 1550-es tornyai zsinaton német mintára felállították a szu-

perintendensi azaz püspöki tisztségét, meghatározták az egyházlátogatások szabályait. 

Ennek alapján 1551-ben meg is választották az Egyiptom-alexandriai presbiterek példá-

ján szuperintendenssé Hevesi Mihály szatmári lelkészt. 1554-ben az óvári zsinaton a 9. 

kérdésre adott válaszban elhatározták azt is, hogy „szuperintendenseket és főpapokat 

(espereseket)160 kell tenni a tudományban és a szertartásokban való egyetértés és a tisz-

tességes fegyelem végett.”161  

Az 1555-ben tartott II. erdődi zsinat külön rendelkezett a lelkipásztori tisztség-

ről, megemlítve az egyház saját törvényhatóságát azzal, hogy nagyobb tekintélye van az 

Isten igéjének, mint bármely embernek, bármely püspöknek vagy zsinatnak, avagy az 

egész egyháznak. A zsinati határozat előírta, hogy az egyházi szolgálatra csak arra al-

kalmas személyt lehet megválasztani, akinek a szuperintendenstől és tiszttársairól bizo-

nyítvánnyal kellett rendelkezni erről162, és állását csak az esperes beleegyezésével fog-

lalhatta el.163 Külön rendelkezéseket tartalmaz a határozat a lelkészek kötelezettségeiről, 

a fegyelmezési eljárásról, amelyekben a lelkésznek és a presbitereknek kötelezettségévé 

teszi, hogy „ne csak szónokoljanak a nép előtt, hanem házanként is intsék és tanítsák 

azokat, és hogy magukat minden vértől tisztán tartsák”.164  

A kezdetek időszakára jellemzően az egyházi vezetésben a világiak nem kaptak 

közvetlen szerepet, a lelkészek pedig a meglévő egyház tökéletesítését, reformációját 

tekintették céljuknak a meglévő szervezet gyökeres megváltoztatása nélkül. A kálvini 

                                                
160 Az esperes szó a latin senior szóból származik, mely a görög presbyteros megfelelője. Bajusz Ferenc 
felhívja a figyelmet arra, hogy a korai, XVI. századi kánonokban található presbiter kifejezés nem azonos 
a mai református egyházbeli világi tisztségviselővel, mely Kálvin szerint a bibliai és őskeresztyén példák 
nyomán a nem lelkész jellegű, igehirdetői tevékenységet nem végző egyházkormányzó személy. Lásd 
erről BAJUSZ 2.: 268. p 
161 KISS ÁRON. A szervezeti változásokat e végzések és határozatok ismertetésével részletesen tárgyalja 
Bajusz Ferenc műveiben, így BAJUSZ 1.:140-141. és BAJUSZ 2.: 264-265. p 
162 Ez a mai kifejezéssel a belső és külső elhívás szükségességét és bizonyítását szolgálta, így a mai lelké-
szi vizsga elődjének tekinthető. 
163 A concessa intézményének megjelenése. 
164 ApCsel. 20,26. továbbá az erdődi zsinat határozatai VII. cikk in KISS 37. p 
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reformáció elterjedésében kiemelkedő szerepet játszó Méliusz Juhász Péter165 teológiá-

jában következetesen kálvinista volt166, és nyugodtan mondhatjuk, hogy helyes kálvini 

alapon az egyház érdekében a szervezetet is a magyar körülményekhez alakítva, szük-

ségesnek tartotta az egyházi szolgák fölötti szigorú fegyelem megtartása érdekében a 

szuperintendensi tisztséget. Az 1561. évi Debreceni (vagy Egervölgyi) Hitvallás hang-

súlyozta az egyetemes papság elvét, nem választva el élesen az egyes papi tisztségeket, 

de a püspökök feladatát, kötelezettségeiket igen részletesen meghatározta. A lelkészvá-

lasztás jogát a népnek adta azzal, hogy a püspököket is a népnek és az egyház tanítóinak 

kell megválasztani, megvizsgálni, ugyanakkor a beiktatásra a fejedelmet, azaz a világi 

uralkodót jogosította fel. Megtiltotta továbbá a világi ítélkezést és azt, hogy a püspökök 

kétféle hivatalt, világit és egyházit is ellássanak.167 Az 1567-es debreceni zsinat168 elfo-

gadta a II. Helvét Hitvallást, ugyanakkor egy terjedelmes egyházi rendtartást is megfo-

galmazott (Articuli majores),169 amely alapjául szolgált a magyar református egyházi 

szervezet kialakításának, a hercegszőlősi (1576), valamint a csepregi (1587) zsinatok 

kánonjainak.170  

A rendtartásokból hierarchikus egyházkép rajzolható meg. Az egyházi szolgákat 

csak alapos vizsgálat után, alkalmasságuk megállapítása esetén lehetett alkalmazni, 

tisztségükre fel kellett avatni őket. Mind a vizsgálat, mind pedig a felavatás nyilvános 

zsinaton történt az egyház tudós főpapjai és a szuperintendens által. A rendtartás a szu-

perintendenseket és a széniorokat (espereseket) nemcsak az egyház, hanem a lelkészek 

elöljárójává is tette, akik elnököltek a pásztorok gyűlésein és vezették őket. A rendtartás 

az iskolák igazgatóit, tanítóit, egyéb egyházi szolgákat a lelkipásztor alá rendelte. Ba-

                                                
165 Méliusz Juhász Péter köznemesi családból származott, aki 1549-től Tolnán járt iskolába. Két lutherá-
nus tanítója volt, majd 1552 végétől 1554-ig Szegedi Kis István, aki már valószínűleg a helvét hitvallást 
közvetítette számára. 1556. október 25-től Wittenbergben folytatta tanulmányait, ahol megválasztották az 
ottani magyar diákok lakó- és munkaközössége a Coetus Hungaricus seniorának, és a magiszteri címet is 
megszerezte. Lefordította Kálvin Kátéját, a maga szerkesztette Kátét és átdolgozta úgy, hogy a kálvininak 
megfeleljen, de Bucsay Mihály szerint nézeteit inkább Bullinger nézetei határozták meg. Lásd erről rész-
letesebben BUCSAY 1.: 64. p 
166 BAJUSZ 2.: 265. p 
167 Debreceni Hitvallás, Számold el a püspökök kötelezettségeit című rész, 13., 14. és 20. pontok. KISS 
185–187. p 
168 A debreceni zsinat jelentőségéről lásd BÖLCSKEI: 14. p 
169 A nagyváradi zsinaton, 1576-ban megállapított rendtartás csak kivonata a debreceninek, ezért azt meg-
különböztetésül Articuli minoresnek nevezik.  
170 KISS:  676. és 695. oldaltól 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

80. oldal 

jusz Ferenc azonban arra hivatkozással, hogy bár a lelkészek között volt alá- föléren-

deltség, de rendi különbség nem alakult ki, nem tekinti valójában hierarchikusnak ezt az 

egyházszervezetet.171 

A tiszáninneni reformátusok az 1563. évi tordai zsinaton172 fogadták el a Beza-

féle genfi hitvallást, ez a Tarcal–tordai Hitvallás. Ez a hitvallás az egyházszervezetet a 

kálvini egyházszervezethez hasonlóan rendeli felállítani. Az egyház feje Jézus Krisztus, 

aki ezt a tisztséget senkire nem ruházta át. A pásztorokat és tanítókat közös néven püs-

pököknek, szolgáknak és véneknek nevezi. A pásztorok feladata az ige hirdetése és az 

intésekben megnyilvánuló fegyelmezés gyakorlása, míg a tanítók csak az igét hirdetik. 

Az egyház igazgatását a vénekre bízza, ahol a pásztorok és a vének között nincsen 

rangbéli különbség. Az egyházfegyelem fenntartása a vének feladata, az egyházi bünte-

tés csak feddés Isten igéjével, az egyházból való kitiltást az egyházi tanács mondhatta 

ki. Ez a szervezet azonban a gyakorlatban nem működött, a tényleges szervezet a 

Méliusz-féle szervezettől annyiban különbözött, hogy szuperintendenst nem választot-

tak, négy traktusban (egyházmegyében) széniorok (azaz esperesek) kormányoztak. A 

kezdetek szervezete nem ismert papi rendet, a lelkész nem állt felette az egyháztagnak, 

a világiak nem voltak eleve kizárva az egyház kormányzatából. A patrónusi támogatás 

nélkül azonban az egyház nem létezhetett, a nemesség nem vett részt a zsinatokon, de 

saját gyűlésein jogait és érdekeit megfelelően érvényesíthette.  

Míg Erdélyben az 1527. és 1563-i tordai országgyűlések engedélyezték a négy 

bevett vallás173 (recepta religio) szabad gyakorlatát, addig a királyi Magyarországon 

egészen az 1970-91. évi XXVI. törvénycikkig a protestáns vallások üldözése folyt.174 Az 

Erdélyben lévők mint bevett felekezetek megalkották országos autonómiájukat, az 

evangélikusok a szász egyházét, a reformátusok a magyarét, ezek a királyi Magyaror-

szági területek egyházkerületeinek önkormányzatától több ponton eltértek.175 A Király-

                                                
171 Értékelését lásd részletesen BAJUSZ 1.:. 154-155. oldal és BAJUSZ 2.: 265. oldal 
172 A zsinatot Tarcalon kezdték, majd az erdélyiekkel közösen, Tordán folytatták. 
173 katolikus, evangélikus, református, unitárius 
174 HAJNAL: 20. p 
175 Az erdélyi reformátusság szervezeti kérdéseivel foglalkozik, illetve az egyházszervezeti felépítését 
részletesen bemutatja: DÓSA. 



4. A magyar református egyházszervezet fejlődése 

81. oldal 

hágón túli református erdélyi egyház 1881-ig, a debreceni zsinatig megőrizte önállósá-

gát, ekkor tagolódott be az egységes magyar református egyházszervezetbe.176 

4.2. A REFORMÁTUS EGYHÁZSZERVEZET FEJLŐDÉSE A XVII. SZÁZADTÓL A XIX. SZÁZAD 

VÉGÉIG 

4.2.1. A bécsi béke és következményei 

1605-ben Szerencsen Erdély rendjei Bocskai Istvánt választották fejedelmükké. 

Személyében európai látókörű hithű református fejedelem vezetésével léphettek fel a 

magyar királyságot eszközként kezelő katolikus Habsburg uralom ellen. Bocskai ugyan-

is jól látta, hogy csak az egységes magyar állam lehet biztosítéka a nemzet jövőjének, 

csak az Erdéllyel egyesített magyar királyság lehet kellőképpen erős a törökkel és más 

ellenséggel szemben. A harcokat lezáró 1606-ban megkötött bécsi béke előtti hosszas 

alkudozás során a magyar rendek erdélyi mintára akarták rendezni a vallási kérdést a 

négy bevett vallás rendszere szerint.177 A bécsi béke azonban nem hozott megnyugtató 

rendezést. Nem említette név szerint a protestáns hitvallásokat, csak általánosságban 

biztosította a szabad vallásgyakorlatot, s nem is az ország valamennyi lakosának, hanem 

csak a nemességnek, a városok polgárainak és a végvári katonáknak. A protestánsok 

szabad vallásgyakorlatát a „római katolikus vallás sérelme nélkül”178 engedte volna ér-

vényesülni.179  

 Az 1606-os bécsi béke rendelkezéseit 1608-ban iktatták törvénybe 180, amely 

törvény a bécsi béke rendelkezéseihez képest szélesebb körben és pontosabban rendezte 

a protestánsok vallásszabadságát. A bécsi béke vallásügyi I. pontját kiegészítve a szabad 

vallásgyakorlat jogát kiterjesztette a falvakra is, elhagyva az „absque tamen” záradékot, 

kimondva azt, hogy minden felekezetnek saját elöljárója kell, hogy legyen.181 Ez volt a 

magyar reformátusság és természetesen az evangélikusság egyházi önkormányzatának 

                                                
176 GERGELY 2.: 133. p 
177 BUCSAY 2.: 88. p 
178 „absque tamen praeiudicio Catholicae Romanae religionis” 
179 A békeokmány vallásügyi rendelkezését magyarázatokkal közli RÉVÉSZ 2.: 361. p 
180 Az 1606-os bécsi békét az állami törvények közé az 1608. évi I. tc. emelte be. Rendelkezéseinek elem-
zését lásd még HEISZLER: 97. és 98. p  
181 „ut quae libet religio suae professionis superiores seu superintendentes habeat statutum est.” 
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első törvényes biztosítása. E rendelkezés ugyanis azt eredményezte, hogy a katolikus 

főpapi joghatóság megszűnt a református és evangélikus gyülekezetek és lelkészek fö-

lött.182 Ezen túlmenően az állam nem avatkozott bele a szervezet kialakításába, ennél-

fogva az egyház külső rendjét jelentő egyházszervezet lényegében a régi maradt. 

Bucsay Mihály szerint a bécsi béke és az 1608-as törvényhozás két vonatkozásban is 

értékelhető. Lezár egy korszakot és megnyit egy újat. A nemzet két táborra szakadt. A 

katolikus tábor, a katolikus klérus nem volt hajlandó elismerni e törvény érvényességét, 

különösen nem a protestánsok önkormányzati jogát. Vele szemben azonban már egy 

egységesnek mondható protestáns tábor léphetett fel, amelyet egységbe kovácsolt a kö-

zös megpróbáltatás és ellenség. A reformátusok és evangélikusok már nem egymásban 

látják az ellenfelet, így ettől az időszaktól beszélhetünk magyar protestantizmusról.183 

4.2.2. Az egyházi törvényhozás  

A zsinatpresbiteri elveken alapuló 1881-es debreceni zsinatig a magyar reformá-

tus egyház két, a XVII. században készült egyházi törvénykönyv alapján szerveződött. 

1623-ban a komjáti zsinaton, majd 1646-ban a szatmárnémeti zsinaton foglalkoztak az 

egyházszervezet kérdéseivel. A komjáti zsinat kánonjait a dunántúli, Duna melléki terü-

leteken, míg a szatmárnémeti zsinat megbízásából Geleji Katona István erdélyi püspök 

                                                
182 RÉVÉSZ 2.:365. p E törvényi rendelkezés értelmében az északnyugati Felvidék protestánsai is saját 
szuperintendensük irányítása alá kerültek a korábbi római katolikus püspöki felügyelet alól. BUCSAI 2.: 
90. p 
183 BUCSAY 2.: 91. p A magyar reformátusok és evangélikusok a kezdeti időben ugyanis közös szerve-
zetben, közös vezetés alatt szerveződtek. Az 1587-es csepregi zsinaton a reformátusok és az evangéliku-
sok még közösen alkottak 27 kánont, de 1591-ben szintén Csepregen már szakadás következett be, 
Beythe István már csak a reformátusok püspöke maradt. A dunántúli evangélikusok 1598-ban önálló 
egyházkerületet alakítottak, de püspököt csak 1612-ben választottak, addig a tiszáninneni reformátusok-
hoz hasonlóan esperesi szövetségben éltek. A szervezeti szakadást az evangélikusok 1592-es galántai 
zsinata és a késmárki kettős colloquium, végül az 1599-es kisszebeni gyűlése tette teljessé. Lásd erről 
TÓTH ENDRE: 132. oldal és BOLERATZKY 4.: 183. p Farkas József a felekezetek különválását az 
1560-as évekre teszi azzal, hogy a felső-tiszavidéki protestánsok a tarcali zsinaton (1562) a kálvini irány-
zat felé hajló döntéseket hoztak, Erdélyben pedig az 1563-as tordai, majd az 1564-es nagyenyedi zsinaton 
válnak külön felekezetté a szászok és a magyarok, mindkét fél saját püspököt választva magának. FAR-
KAS JÓZSEF: 156. p A szétválás körülményeinek jellemzéseként Bajusz Ferenc a testvéregyházhoz 
méltatlan magatartásként értékeli a Sopron-Vas-Zala megyei evangélikus lelkészek részére 1598-ban 
kiadott ún. Keresztúri Ágendát, amely éles hangú támadást kezdett a „Calvinus veszedelmes tudományá-
nak hirdetői ellen”. BAJUSZ 2.: 264. p Az együttműködésről és szakadásról lásd még: RÉVÉSZ 2.:146-
149., a vita teológiai tartalmához pedig ZOVÁNYI 3.:250-272. oldalt! A két felekezet közötti viszony 
történelmi kapcsolatát, majd a történelmi sorsközösség folytán újra megerősödő összefogási törekvéseket 
mutatja be HORVÁTH. 



4. A magyar református egyházszervezet fejlődése 

83. oldal 

által szerkesztett kánonkönyvet Erdélyben és a Tisza vidékén alkalmazták. Mindkét 

kánonkönyv alapja az Articuli majores volt.  

Az 1623-ban tartott komjáti zsinaton elfogadott Canones Ecclesiastici in 

Quinque Classes Distributi lett az alapja a dunántúli egyházszervezetnek. Az öt klasszis 

pedig a következő volt: 

 - a püspökökről, a felszenteléséről és a püspökök kötelezettségeiről, 

 - a szeniorokról, azaz az esperesekről, 

 - a presbiterekről, azaz a gyülekezet pásztorairól, 

 - az iskolákról és 

 - a zsinatokról. 184 

Mindezektől eltekintve mindkét kánonkönyvből viszonylag egységes szervezeti 

kép bontakozik ki. A két kánonkönyv által felvázolt egyházszervezet annyiban külön-

bözik egymástól, hogy a komjáti kánonok a kálvini elvek megvalósítását tűzik ki célul, 

míg a Geleji Katona-féle kánonkönyv nyíltan kimondja, hogy a mi igazgatási rendünk 

különbözik a más országokban meglévőktől, nálunk a presbiteri tisztséget kötelezően 

nem állítják fel.  

4.3. AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK 

A magyar reformációban a XVI. században nem voltak presbitériumok. A városi 

tanácsok vagy a falusi bírók gyakran intézkedtek egyházi ügyekben, de nem az egyház 

megbízása alapján.185 A presbitériumok szerepe a XVII. század elejétől kezdődik. Ki-

alakulásuk és egyházkormányzati szerepük, összetételük eltérően alakult az ország nyu-

gati, és eltérően a keleti és erdélyi területeken. Az 1562–63. évben megtartott tarcal–

tordai zsinat már említést tesz róla, de az első, világiakat is magában foglaló gyülekezeti 

presbitériumot 1617-ben, Pápán, Kanizsai Pálfi János lelkipásztor szénior alakította.186 

Csohány János szerint ezt a presbitériumot a gyülekezet választotta és a városi magiszt-

                                                
184 BAJUSZ 2.: 271. p 
185 BUCSAY 1: 92. p 
186 Kanizsai Pálfi Jánost később 1633-ban az ellenreformáció felerősödése idején Batthyány Ádám főúr 
korábbi udvari papját elűzte Pápáról, aki Kis-Komáromban alakított ezt követően presbitériumot. TÓTH 
ENDRE: 96. p 
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rátustól független volt.187 A választás mikéntjére vonatkozóan azonban hiteles források 

nem állnak rendelkezésre. Tóth Endre azt feltételezi, hogy nem a gyülekezet tagjai vá-

lasztották, hanem a földesúr hozzájárulásával a városi elöljáróságok és a várbeli vitézek 

vezetői. Tagjai a „városi rendből” és a „vitézlő rendből” kerültek ki. A városi magisztrá-

tustól való függetlenségének mond pedig ellent az a tény, hogy a 12 választott tag mel-

lett volt négy hivatalbóli tagja is: a városi főbíró és három esküdtje.188A presbitérium 

részére Kanizsai Pálfi János szabályzatot is készített,189 amely azonban nagyobb részben 

nem a presbiterek munkájára, hanem az egyházi életre, így a házasságkötési eljárásra, az 

istentisztelet rendjére, a sákramentumok kiszolgáltatásának rendjére és a temetések 

rendjére adott eligazítást. Az összesen hét szakaszból álló szabályzat utolsó két pontja 

foglalkozik a presbiterekkel. Ezek tartalma szerint a presbiterek megkülönböztetett egy-

háztagok voltak, mentesek voltak a stóla fizetésétől, temetésükre külön szabályok vo-

natkoztak, betegségük idején tartoztak egymást meglátogatni. Ami a kötelezettségeiket 

illette: Felügyeltek a lelkészre, a tanítóra, az iskolára és a tanulókra. Kötelességük volt 

mindezek jó hírnevét megóvni. És nem utolsó sorban felügyelték az egyháztagok életét. 

Lelkészt, tanítót csak a presbiterek tudtával és beleegyezésével lehetett alkalmazni és 

elbocsátani. A gyülekezet igazgatását a presbitérium végezte a lelkész jelentében tartott 

gyűléseken, s a gyűlések határozatait az ülések jegyzőkönyvébe kellett foglalni.190 Kani-

zsai Pálfi János ezekkel az intézkedésekkel a papuralom kialakulását kívánta megakadá-

lyozni az egyházban. És bár nem a gyülekezet választotta a lelkészeket, az egyház még-

is ezzel indult el azon az úton, amely a gyülekezet önmagát való igazgatásának az útját 

jelenthette.  

A pápai presbitériumot hamarosan több más presbitérium is követte, de a presbi-

tériumok az ország keleti területein továbbra sem voltak jellemzőek. Balogh Ferenc 

szerint a felső-magyarországi egyházközségekben ragaszkodtak a genfi egyházkor-

mányzathoz, a többi egyházközség püspöki kormányzat alatt állt.191 Csohány János sze-

rint 1630-ban Kanizsai Pálfi János pápai püspöksége idején a dunántúli püspökségre írta 

                                                
187 CSOHÁNY 3: 19. p 
188 TÓTH ENDRE: 134. és 135. p 
189 A szabályzat címe: A gyülekezetnek külsőképpen való igazgatására szolgáló regulák. TÓTH ENDRE: 
135. p 
190 Ismerteti TÓTH ENDRE: 135. p 
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elő a szuperindenciális zsinat a presbitériumok felállításának kötelezettségét, de a többi 

püspökségben nem követték a pápai példát. Révész Imre értékelése szerint a dunántúli 

presbitériumok a kálvini hagyományokhoz nem méltatlan, komoly fegyelmező munkát 

fejtettek ki, s amellett az egyház kormányzásában is tevékenyen részt vettek.192 

Az ország keleti részén és Erdélyben a presbitériumok megalakulása a kálvini 

elveket következetesen érvényre juttatni akaró lelkészek mozgalmaihoz köthető. A püs-

pöki kormányzás (episcopalismus) ellen az angol reformátusok között indult elsőként 

mozgalom 1592-ben.193 A mozgalom célja az volt, hogy a püspöki igazgatás helyett a 

kálvini presbitériumra alapítsa az egyházkormányzatot. Magyar földön a püspöki igaz-

gatás ellen elsőként Szilvásújfalvi Anderkó Imre debreceni tanár, majd nagyváradi lel-

kész és esperes lépett fel 1608-ban. Az volt a véleménye, hogy püspökökre nincsen 

szükség, a püspöki hivatal papuralomhoz vezet. Újító nézetei miatt a tiszántúli püspök 

Hodászi Lukács fegyelmi eljárást indított ellene. A Nagyváradra összehívott zsinat 

Szilvásújfalvit lelkészi tisztségéből elmozdította. Az egyházközsége azonban nemsokára 

visszahívta kedvelt papját, aki ezt követően még keményebb támadást intézett a püspöki 

tisztség ellen, mire Hodászi Erdély református fejedelméhez Báthory Gáborhoz fordult. 

Az 1612-ben az egyházi és világi bírákból álló bíróság teljes hivatalvesztésre és börtön-

büntetésre ítélte Szilvásújfalvit.194 

A magyar puritán mozgalom és a presbiteri eszme vezéralakja Tolnai Dali János 

volt, aki kezdetben Franekerben (Hollandia), majd Angliában tanult, és ismerkedett meg 

társaival a skót presbiteriánus kálvinisták puritán elveivel. Hazajövetelük után célul 

tűzték ki a presbiteri egyházalkotmány létrehozását.195 A külföldi mozgalmak hatására 

1638-ban előbb Debrecenben, majd Patakon tartott rész-zsinatokon a lelkészek elhatá-

rozták, hogy a külföldről hazatérő lelkészeknek esküt kell tenniük, hogy a bevett hitval-

lások, szertartások, egyházi rendtartások és a kialakult gyakorlat tekintetében az egyház 

közzsinatának hozzájárulása nélkül újításokat nem vezetnek be. Tolnai Dali János haza-

térte után Patakra került mint I. Rákóczi György által kinevezett tanár. Az esküt nem 

                                                                                                                                          
191 BALOGH FERENC: 59. p 
192 RÉVÉSZ 1.: 37. p 
193 BALOGH FERENC 59. p 
194 Lásd erről részletesen BALOGH FERENC: 60. p 
195 BALOGH FERENC: 60. p 
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volt hajlandó letenni, így állását is csak a világi főurak támogatása révén szerezhette 

meg. Tanári székének elfoglalását követően új könyveket hozatott pl. Ramus Péter sza-

badszellemű logikáját, Amesius puritán hittanát (Medulla theologiae), s megkezdte a 

puritán elveinek hirdetését. Tolnai Dali János elvei a következő pontokban foglalhatók 

össze: 1. Az esperesi és a püspöki hivatal, méltóság, jog, mint papuralomra vezető és a 

reformációval ellenkező intézmény eltörlendő; 2. minden lelkipásztor egyenrangú; 3. a 

gyülekezeteket az egyháztagok közül választott presbitérium kormányozza; 4. csak a 

vasárnap legyen ünnepnap, a többi ünnep eltörlendő; 5. nincsen szükség hitvallásokra, a 

hitre és az erkölcsre egyedül a Szentírás az irányadó; 6. a keresztség sákramentumát 

csak a templomban szolgáltassák ki; 7. a vallásos kegyesség ápolására a családok tart-

sanak házi istentiszteleteket; 8. az iskolákban a latin helyett magyarul folyjon az okta-

tás.196 

Tolnai Dali János előbb az ifjúság körében, majd tokaji lelkészként sok hívet 

szerzett nézeteinek, emiatt a régi rend hívei felléptek ellene. A lelkészek az általuk tisz-

tának hitt evangéliumi elvek sérelmétől féltek, de sokkal nagyobb súllyal esett a latba a 

református fő- és köznemesség tiltakozása. A puritán mozgalom hazai terjedését köve-

tően ugyanis Erdélyben, a tiszáninnei és a tiszántúli szuperintendenciákban létrehozták 

a laikus egyháztagokból a presbitériumot az egyházközség kormányzatára, s tagjai közé 

jobbágyokat is beválasztottak. 197 Ez azonban társadalmi feszültségeket okozott, a ne-

messég tiltakozását váltotta ki. A nemesség ugyanis nem fogadott el olyan rendszert, 

hogy jobbágyával közösen kormányozzon, netán jobbágya fölötte ítélkezhessen.198 Mi-

vel Erdélyben a fejedelem és a rendek jelentős része református volt, az államhatalom 

teljes befolyást gyakorolt a református egyházra, valójában államegyházi rendszerről 

beszélhetünk.199 Az állami törvényhozás közvetlenül rendelkezett az egyházi ügyekben 

                                                
196 Ismerteti BALOGH FERENC: 61. p 
197 CSOHÁNY 3: 19. p 
198 A presbitériumnak a kálvini egyházkormányzatban az egyik legfontosabb feladata az egyházi fegyelem 
fenntartása, azaz egyházfegyelmi kérdésekben bírói fórumként működik. A nemesi reakciók miatti komp-
romisszumokról lásd a Geleji-Katona féle kánonok indokolását és BAJUSZ 1.: 160. p  
199 Kiemelendő a nemzetért és a református egyházért igen sokat tett I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
presbitériumellenes nyilatkozata: „Én kivált azért idegenkedem a presbitériumtól, mert e szerint a paraszt 
ítélné a nemes embert.” Közli: Medgyesi Pál: Dialogus Politico-ecclesiasticus, Bártfa 1650. idézi: 
KOVÁTS J. 1.: 209. p 
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is, a lelkészekből álló zsinat csak kisebb jelentőségű ügyekben hozott döntéseket.200 Az 

1646-ban tartott tokaji zsinat Tolnai Dali Jánost tisztségéből felfüggesztette, aki ügyét a 

fejedelemhez fellebbezte. De hiába volt Lónyai Zsigmond és Lórátffy Zsuzsanna támo-

gatása, I. Rákóczi György és udvara számára nem volt rokonszenves az Angliából ho-

zott eszme sem, ahol a presbiteriánusok és a puritánok király elleni forradalma ebben az 

időben bontakozott ki.  

Az 1646. június 10-re Szatmárnémetibe összehívott, Geleji Katona István püs-

pök elnökletével megtartott nemzeti zsinat, ahol a fejedelem mellett nagy számban je-

lentek meg az erdélyi és a két tiszai egyházkerület képviselői, Tolnai Dali Jánost és 

nyolc lelkésztársát hivatalából elmozdította, majd több végzést (conclusio) hozott a 

püspöki egyházkormányzat védelmében.201 Ezek lényege: A püspöki tisztséget és a 

kormányzatot továbbra is fent kell tartani, a tiszáninneni esperességek is válasszanak 

püspököt, a nagy egyházi ünnepeket továbbra is meg kell ünnepelni, a hitvallás tovább-

ra is a Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté alapján áll, a puritán megnevezés haszná-

latát megtiltják, a lelkészeket, tanárokat, tanítókat az esperesek alá rendelik.202 A Geleji 

Katona-féle kánonok a XCIX. kánonban a presbitériumok hatáskörét körülírják, de fel-

állításukat kötelezően nem rendelik el, igaz nem is tiltják megalakításukat. Így azok 

szervezése valójában nem egyetemes intézkedéssel, hanem helyi reformok útján, ezért 

meglehetősen lassan történt meg. A Geleji Katona-féle kánonok tehát továbbra is azon 

az elvi alapon állnak, hogy az egyház kormányzása, igazgatása és az egyházfegyelem 

gyakorlása kizárólag a lelkészeknek és az ezek fölébe rendelt espereseknek és püspö-

köknek, továbbá a csak lelkészekből álló egyházkormányzati testületeknek, zsinatoknak 

a joga és feladata.203 

                                                
200 BAJUSZ 2.: 273. p 
201 A református egyháztörténészek, így Tóth Endre és Bajusz Ferenc is Geleji Katona István püspök 
szerepét pozitívan értékelik. Geleji Katona szimpatizált a presbiteriánusi eszmékkel, de a zsinaton I. Rá-
kóczi György vétót emelt a presbitériumok bevezetése ellen. Geleji Katona a zsinat végzéseit törvény-
könyvbe foglalta, ezek kapták a Geleji Katona-féle kánonok megnevezést. A törvénykönyv előszavában 
Geleji Katona kifejtette, hogy a presbitériumok felállítása a fejedelem előtt nehéznek, sőt lehetetlennel 
látszott, s mások is azt állították, hogy azokra az ősegyházakban is csak addig volt szükség, amíg nem 
volt elég lelkész, továbbá az egyházatyák presbiter alatt is mindig lelkészt értettek. TÓTH ENDRE: 139. 
és BAJUSZ 2.: 276. p 
202 BALOGH FERENC: 26. p 
203 Részletesen elemzi Révész Imre a szatmárnémeti nemzeti zsinat tevékenységét: RÉVÉSZ 3. 
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A presbitériumok megalakítását azonban hamarosan elkerülhetetlenné tette az 

ellenreformáció, amely a földesurak és elöljáróságok általi igazgatást ellehetetlenítette. 

Az anyagi ügyek intézése így a lelkész és a gyülekezet feladata maradt. Az ország keleti 

részén és Erdélyben is az ellenreformáció során megmaradó egyházrészekben ha lassan 

is, de megalakulnak a presbitériumok.204 A történelmi fejlődés következtében az egyház 

ügyeivel is foglalkozó országgyűlések ritkulása szintén előtérbe hozta a vagyonos fő-

urak azon igényét, hogy az egyház ügyeibe közvetlenebbül is beleszólhassanak. A 

XVIII. század kezdetén a konzisztóriumok felállítása, a kurátori tisztség kialakulása 

elősegítette a református egyházban a világi egyháztagság szerepének megerősítését és 

ezzel párhuzamosan az egyház kormányzatában és a bíráskodásban a részvételük megje-

lenését.  

Az 1790–91. évi XXVI. törvénycikket követő budai és pesti zsinatok már alap-

elvként rögzítették a lelkészek és a világiak paritását az egyházkormányzatban, egyben 

kötelezővé tették a presbitériumok felállítását.205 Királyi jóváhagyás hiányában azonban 

ezek a kánonok nem emelkedhettek törvényerőre. Ezt követően száz évnek kellett eltel-

ni a református egyház fejlődésében, hogy most már egyházi törvény rögzítse a világiak 

részvételét az egyházkormányzatban és az egyházi bíróságokban. Ez a feladat az 1881-

1882-es debreceni zsinatra várt. 

Az 1881–1882. évi debreceni egyetemes alkotmányozó református zsinat által 

elfogadott egyházalkotmány a 2. §-ban kijelenti, hogy a magyarországi református egy-

ház magát a zsinatpresbiteri rendszer szerint igazgatja és kormányozza, a 19. §-ban pe-

dig azt, hogy az egyházközség belügyeit a község által választott presbitérium intézze, 

továbbá az egyházi törvénykezés szervezetéről szóló II. fejezetében kimondja, hogy az 

egyházközségi bíráskodást rendszerint maga a presbitérium gyakorolja. Népesebb egy-

házakban, ahol a presbitérium szükségesnek tartja, a maga kebeléből tetszés szerinti 

időre öt–tíz tagból álló egyházközségi bíróságot választ. Az egyházmegyei bíróságot az 

esperes és az egyházmegyei gondnok elnöksége mellett tanácsbírákból, az egyházkerü-

leti bíróságot a püspök és egyházkerületi főgondnok elnöksége mellett lelkészi és világi 

tanácsbírákból, az egyetemes konventi bíróságot pedig a saját kebeléből választott, tehát 
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világiakat is tartalmazó tagokból rendeli összeállítani.206 Ezt követően lényegében 

ugyanezen rendelkezéseket tartalmazza valamennyi egyházalkotmány, továbbá az egy-

ház működésével kapcsolatos jogszabály.  

4.4. AZ EGYHÁZMEGYÉK  

A Geleji Katona-féle és a komjáti kánonok egybehangzóan úgy rendelkeztek, 

hogy az egyházmegyék lelkészei maguk közül esperest válasszanak. Az esperes válasz-

tásához a püspök hozzájárulása kellett, a lelkészek által megválasztott esperest a többi 

esperes hozzájárulásával egyetemben a püspök iktatta tisztségébe, ünnepélyes eskü leté-

telét követően. Az esperes feladata az egyháznak a kánonok szerinti kormányzása és 

igazgatása volt, amit azonban csak korlátozott joghatósággal gyakorolhattak, az egyes 

egyházközségek törvényes működését felügyelték, de a lelkészek feladat- és hatáskörét 

nem vonhatták el. Az esperesek a felügyeleti jogukat az egyházlátogatásokkal harmad- 

vagy negyedmagukkal gyakorolták. Ennek során megvizsgálták a lelkészek működését 

az ő, illetve az egyháztagság meghallgatása útján. Az esperes köteles volt évente leg-

alább három alkalommal összehívni az egyházmegye lelkészeinek gyűlését, ahol a fe-

gyelmezés, illetve az egyházi bíráskodás jogát gyakorolták, megvizsgálták a kibocsá-

tandó lelkészeket. Az egyházmegyék működésüket szabályrendeletekkel rendezhették, 

így eltérő módon kormányozhatták az egyházat. Ennek volt köszönhető, hogy a presbi-

tériumok felállítása több egyházmegyében általános kötelező rendelkezés hiányában is 

megtörténhetett. 

4.5. AZ EGYHÁZKERÜLETEK  

Az egyházkormányzat vezetője a szuperintendens (püspök) volt. A püspököt a 

pásztorok maguk közül választották. Feladata a hozzá tartozó egyházmegyék kormány-

zata, az egyházmegyék, iskolák felügyelete, a javadalmak ellenőrzése volt. A püspök 

egyenlőnek számított az esperesekkel, mint tiszttársainak tartozott a tiszteletet megadni, 

hatáskörüket nem vonhatta el. A püspök köteles volt egyházkerületét rendszeresen láto-
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206 TÓTH SÁMUEL: 238-256. §. 
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gatni, ennek során valamennyi egyházmegyét háromévente megvizsgálni. A vizitációra 

az esperes székhelyén került sor, és oda valamennyi lelkészt meg kellett hívnia. Az es-

peres vizsgálatát követően az egyes egyházközségeket is meg kellett vizsgálnia. A püs-

pöknek évente egyszer össze kellett hívnia az egyházkerületi gyűlést, ahol szigorú ki-

kérdezéses vizsgálat után beiktatták a megválasztott lelkészeket, megtárgyalták a hozzá-

juk fellebbezett peres ügyeket. A tiszáninneni egyházkerületben 1734-ig nem választot-

tak püspököt, az itteni egyházmegyék eddig az ideig az esperesek kormányzása alatt 

állottak.  

4.6. A NEM LELKÉSZI FŐTISZTSÉGEK KIALAKULÁSA  

A XVII. század folyamán, különösen a komjáti kánonokat alkalmazó dunántúli 

területeken, a presbitériumok felállítása elterjedt. Ennek oka különösen az volt, hogy a 

pásztornak szüksége volt az egyháztagság támogatására, legfőképp azokéra, akik az 

egyház ügyeivel hathatósan foglalkozhattak. Az erdélyi fejedelemségben az egyház a 

református fejedelmek támogatását élvezve nem szorult ilyen mértékben a világi egy-

háztagságra. Erdély önállóságának 1690-es megszűnésével az ugyanebben az évben 

kiadott Diploma Leopoldinum207 biztosította ugyan a vallásfelekezetek szabadságát, de a 

református fejedelmek helyét elfoglaló katolikus uralkodók támogatására az egyház már 

nem számíthatott, sőt az uralkodó az egyházak ügyeit is intéző országgyűléseket ritkáb-

ban hívta össze. Ezért, hogy az egyház támaszául szolgáló főurak támogatása megma-

radjon, ugyanakkor az ő befolyásuk az egyház ügyeire fennmaradhasson, 1709-ben fel-

állították a Supremum Consistorium-ot, amelynek élén a püspök és három főúr mint 

főkurátor állt. Szükségesnek látták az egyházmegyék élére is kurátorokat állítani az elő-

kelők közül. Ennek következtében a kurátori intézmény az erdélyi egyházalkotmány 

főpillére lett, amely átterjedt a Királyhágón inneni területekre is.208 A királyi Magyaror-

                                                
207 I. Lipót oklevele, amelyben Erdély számára biztosította a négy bevett vallásfelekezet jogait és szabad 
vallásgyakorlatát. 
208 Zoványi Jenő kutatásai alapján azt feltételezte, hogy bár maga a tisztség nem létezett még hivatalosan, 
de a tisztséggel együtt járó egyetemes főgondnoki feladatokat látott el Ráday Pál 1708-tól, de valószí-
nűbb, hogy 1712-től. Ennek legbiztosabb bizonyítékát abban látja, hogy az 1734. november 5-én, Ráday 
halála után másfél évvel tartott bodrogkeresztúri konventen a fő- és segédgondnoki hivatal életbelépteté-
sét kimondó határozat a jegyzőkönyvében, indokolásképpen annak első sorában elismerte Ráday Pál 
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szág területén a szatmári békét követően, 1716-ban, kancelláriai rendelet tiltotta meg a 

zsinatok tartását, ettől kezdve az egyházkerületek és egyházmegyék csak kisebb tanács-

kozásokat, deputációkat tarthattak. Az 1731. március 21-én kiadott első Carolina 

resolutio209 elismeri a protestánsoknak azt a jogát, hogy szuperintendenseket választhat-

nak, de több megszorító intézkedése között kimondja, hogy ezek a saját elöljárók csak 

az egyházi szolgák fegyelmezésében járhatnak el, egyebekben az egyháztagságot a vilá-

gi hatóságok iurisdictiójának veti alá.  

A református egyházra igen sérelmes rendelkezésen enyhítő második Carolina 

resolutio (1734. október 20.) lehetővé tette a szuperintendensek megválasztását, de az-

zal a feltétellel, hogy a népre új teher ne háruljon. Szükség volt tehát az egyházat támo-

gató és nagy tekintélyű világi támogatókra. Ezt követte 1734. november 5-én a 

bodrogkeresztúri konvent döntése, miszerint az egyház védelmében a világi előkelők 

működését rendszeressé kell tenni, az egyház élére pedig főkurátort kell választani. 

Megválasztottak négy főkurátort a négy egyházkerület élére és egy ötödiket egyetemes 

főkurátornak210, egyben kimondták, hogy az egyházmegyékben az esperesek mellé is 

koadjutorokat (segédgondnok) kell választani.211 A bodrogkeresztúri konvent döntését a 

tiszántúli egyházkerület kivételével végre is hajtották, a főkurátorokat és koadjutorokat 

megválasztották. A tiszántúli egyházkerületben a világi kurátori tisztség felállítását nagy 

ellenkezés fogadta. Bajusz Ferenc szerint ennek az volt az oka, hogy ezen a területen az 

egyháznak nem voltak világi patrónusai, így a világiaknak nem volt nagy befolyása az 

egyházi ügyekre.212 A tiszántúli kerületben 1785-ben ismerték el érvényesnek a patrónu-

sok szavazatit, de kimondták, hogy patrónusnak csak gróf, báró és főtisztviselő minő-

sül.213 A tiszántúli egyházkerületben Sinai Miklós debreceni kollégiumi professzor és 

hívei a Bibliára és az egyházatyákra hivatkozva isteni jognak nyilvánították a püspökök 

                                                                                                                                          

úrnak, a magyarországi helvét hitvallású egyházak főgondnokának pótolhatatlan hiányát. ZOVÁNYI 1.: 
2. és 3. oldal, valamint a 11. oldal, továbbá BAJUSZ 2.: 277. p 
209 III. Károlynak a magyar protestáns viszonyokat szabályozó határozata. 
210 Az egyesítendő felsődunamelléki és dunántúli egyházkerületbe Kenessey Istvánt, a baranyaival már 
egyesült alsódunamelléki egyházkerületbe Gyürky Istvánt, a tiszáninnenibe Jobbaházi Dőry Andrást (nála 
tartották a konventet) és a tiszántúliba Báji Patay Sámuelt. Egyetemes főgondnoknak választották gróf 
Bethlen József erdélyi mágnást. ZOVÁNYI 1.: 12. és 13. p 
211 Bajusz Ferenc ez időtől eredezteti a paritás elvének a megjelenését. BAJUSZ 2.: 280. p 
212 BAJUSZ 2.: 280. p 
213 BAJUSZ 2.: 280. p 
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és lelkipásztorok kizárólagos egyházkormányzati tevékenységét. Történeti elveket is 

felhasználva elutasították „a világiaknak az egyház kormányzatában mindig zavart kel-

tő, s az apostoli korral is ellenkező befolyását.”214  

A nemesség a világiak egyházkormányzati jogainak alátámasztására az isteni 

joggal és történelmi érvekkel szemben a felvilágosodás tételeit használta fel, így 

Pufendorf szerződéses egyháztagsági tételeit. Pufendorf 1687-ben megjelent De habitu 

religionis című művében a természetjognak az államra vonatkozó racionális szellemű 

tanítását az egyházra alkalmazva az egyházat olyan társaságnak (collegium seu societas) 

tekintette, amelyet az emberek közös istentisztelet végzésére hoztak létre. Mivel pedig 

az emberek ezt a társaságot önként, szabad elhatározásukból hozták létre, az ügyeik 

intézésében azonos jogokkal rendelkeznek, hatalma pedig csak annak van, akire azt a 

közösség ráruházta.215 Így került be a XVIII. század végén keletkezett egyházalkotmány 

tervezetekbe az egyház társuláskénti értelmezése. 

Az 1790-91-es országgyűlés előkészítése során az egyházkormányzatban befo-

lyásának növelését célul kitűző vagyonos köznemesség azonban a készülő királyi hitle-

vélben, illetve vallásügyi törvényekben kívánta pozícióit megerősíteni.216 A tervezetükre 

a tiszántúli református lelkészség nagy felzúdulással reagált. Sinai Miklós kezdeménye-

zésére és vezetésével küldöttséget menesztettek az uralkodóhoz, s a felterjesztett emlék-

iratukban a világiak egyházkormányzati befolyását elutasították.  

A világi nemesség és a lelkészség között a vita a tiszántúlon a Szathmári Paksi 

István püspök halálát követően a püspöki szék betöltése kapcsán lángolt fel újra.217 A 

lelkipásztorok a világiak kizárásával püspökké választották Sinai Miklóst, akit az espe-

resekből álló konzisztórium azonnal fel is esketett és be is iktatott, majd a választás 

megerősítése érdekében az uralkodóhoz fordult. A világi urak Hunyadi Ferenc püspök-

jelölttel 1791. június 28-ra új püspökválasztó gyűlést hívtak egybe. Körlevelükben el-

ítélték a lelkészek törvénytelen eljárását, a gyülekezeteket szavazásra szólították fel. A 

világi részvétellel lefolytatott szavazás eredményeként Hunyadi Ferencet választották 

püspöknek. A két fél kölcsönös panaszai folytán az uralkodó báró Orczy Józsefet küldte 

                                                
214 TÓTH ENDRE: 283. p 
215 Ismerteti TÓTH ENDRE 286. p 
216 TÓTH ENDRE: 283. p 
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ki királyi biztosként, majd az ő jelentése alapján a protestáns főurak befolyása mellett az 

uralkodó Hunyadi Ferencet erősítette meg a püspöki tisztségében.218 

4.7. AZ ELSŐ ORSZÁGOS ZSINAT  

A bodrogkeresztúri konvent döntéseinek végrehajtása során keletkező, a refor-

mátusságot megosztó vitákat lezárandó és a továbbiakat elkerülendő, az országgyűlés 

református rendjei országos törvény megalkotásával kívánták rendezni a vitás kérdése-

ket. Az 1790. évi XXVI. törvénycikk mind az Ágostai, mind a Helvét Hitvallást követő 

evangélikusoknak lehetővé tette a vallásuk szabad gyakorlását.219 A 4. pontban az ural-

kodó lehetővé teszi a protestánsoknak, hogy egyedül a saját vallásuk elöljárói alá tartoz-

zanak, de fenntartotta magának azt a jogot, hogy az egyes egyházak belső szabályzatát 

maga rendezze. E pont lehetővé tette a világi tagokkal vegyes zsinatok tartását. Fenntar-

totta magának az egyházak fölött a legfőbb felügyeleti jogot, de lehetővé tette azt, hogy 

a vallás ügyeiben a saját hitvallásaik zsinatai által ezen törvény rendelkezéseinek meg-

felelően alkotott kánonok szerint működjenek; ezek a kánonok sem kormányszéki pa-

rancsokkal, sem királyi határozatokkal meg nem változtathatók. A törvény lehetővé tette 

a zsinatok tartását, azonban az azokon részt vevők számát, a tárgyalt ügyeket, a zsinat 

helyét előzetes királyi jóváhagyáshoz kötötte. A legfőbb felügyeleti jog gyakorlása kö-

rében ezekre a zsinatokra a király jogosult volt királyi embert (homo regius) küldeni. A 

                                                                                                                                          
217 A zsinat során 1791. március 2-án elhalálozott Szathmári Paksi István püspök. 
218 TÓTH ENDRE: 287. p Megjegyzendő azonban, hogy a világi nemesség az ún. lengyel disszidens 
kánonokra való hivatkozással nem a kálvini presbiteri egyházkormányzatot akarta megvalósítani, hanem 
a papság, a polgárság és a jobbágyság háttérbe szorításával a nemesség számára kívánta az egyház igaz-
gatásában is a kizárólagos jogot megszerezni. A szélsőséges kyriarchia ugyan nem érvényesült, de hatása 
a pesti és a budai kánonokon is érződik. Így az első fő részében az egyházkormányzat tárgyalásakor a 
főhatóságokról szólnak, a lelkészek hatásköréről az egyházfegyelem fenntartása körében csak később 
ejtenek szót. A budai kánonok kimondják, hogy az egyház kormányzása és védelmezése a patrónusok 
kötelessége és feladata. 
219 Azaz a lutheránusoknak és a kálvinistáknak. Részletesen tárgyalja a törvény megszületését és rendel-
kezéseit IRÍNYI. 
 A törvény bevezető sorai ekként szólnak: „Midőn a karok és rendek az örökké tartó egyetértésnek és 
egyesülésnek köztük való megállapítása végett igazságosnak ismerték el, hogy Magyarország határain 
belül a vallás ügye egyedül az 1608. és 1647. évi törvények alapjára helyeztessék vissza, és hogy követ-
kezésképen úgy az ágostai, mint a helvét hitvallást követő evangélikus honlakosok örökre visszaállított 
szabad vallásgyarkorlatának alapjául és szegletkövéül az idézett 1608. évi, koronázás előtti I. czikkelybe 
foglalt és a törvénykönyvbe beiktatott bécsi békének, valamint az 1647:V. törvénycikkbe iktatott linczi 
békének tartalma fogadtassék el és újíttassék meg; azért Ő szent felsége kegyelmes jóváhagyásával (a 
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zsinati határozatok csak a király jóváhagyásával válhattak törvénnyé. Ez a rendszer te-

hát csak a viszonylagos vagy látszat autonómiát adott a protestáns egyházaknak, ezen 

egyházak fölött az állami felügyelet érvényesült.220 A házassági ügyekben a bíráskodást 

mindkét reformált egyház saját bíróságai előtt gyakorolhatta221 azzal, hogy az eljárási 

szabályokat királyi jóváhagyásra fel kellett terjeszteni.  

A zsinattartás jogával mind a két reformált egyház élt, mégpedig ugyanazon 

napra hívták össze zsinataikat, az ágostaiak Pestre, a helvét hitvallásúak Budára. Az 

előkészítés olyannyira együttesen történt, hogy a zsinati határozatok tervezete majd-

hogynem szó szerint megegyezett. Bár a zsinatokon a királyi biztos jelenlétében fogad-

ták el határozataikat, a király mégsem hagyta azokat jóvá, így nem váltak törvénnyé. 

Ennek ellenére mintául szolgáltak az egyházi joggyakorlatnak, és mint szokásjogi sza-

bályok jelentős mértékben meghatározták a szervezet kialakulását. A budai kánonok 

értelmében az egyházközségeket presbitérium kormányozta, amelynek tagjai a patrónu-

sa (az egyházközség református kegyura), a pásztor, a kurátorok és a presbiterek. A ká-

nonok pontosan meghatározták a presbitérium feladatait: az istentisztelet kellő ünnepé-

lyességének biztosítása, az iskolák felügyelete, gondoskodás a szegények ingyenes isko-

lázásáról, az alamizsnaosztás, a szegényekről való gondoskodás, gazdálkodás az egyház 

vagyonával, jövedelmével, az egyházi tisztségviselők jövedelmének betartása. Joga volt 

                                                                                                                                          

papságnak és katholikus világi urak valamely részének ellenmondása nem állván ellen, sőt örökre semmi 
erővel nem bírván) határoztatik:”  
220 Az állam és az egyház viszonyát illetően ez a rendszer érvényesült különféle változatokban egészen 
1989-ig, az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetéséig. 
221 A református egyház négy egyházkerületében 1731-ig működött önálló egyházi házassági bíróság, 
melyet a Carolina Resolutio szüntetett meg. A törvénycikk 11. pontja értelmében: „Mind a két hitvallású 
evangélikusok összes házassági ügyeiben a biráskodás saját egyházi székeikre hagyassék; Ő szent felsége 
azonban, királyi tisztéhez képest meghallgatván magukat a mindkét hitvallású evangélikusokat, előlege-
sen alkalmas módról fog gondoskodni nemcsak arra nézve, hogy az egyházi székek a pörlekedő felek 
mindenoldalú biztossága érdekében kellőképen szerveztessenek, hanem, hogy azok az elvek is, a melyek 
szerint az egyházi székek a maga idejében a házassági pereket elbirálandják, felügyelet és megrősités 
czéljából hozzá fölterjesztessenek.” Az 1790. évi XXVI. tc. értelmében a vegyes házasságok fölötti bírás-
kodás került egyházi bírósági hatáskörbe, mely komoly befolyást biztosított a katolikus egyház számára a 
más vallásúak személyi természetű ügyeiben. STIPTA: 82. és 83. p 
A törvény 16. pontja így szól ugyanis: Valamint azon házasságokból, melyek már megkötésük idején 
vegyesek valának, úgy az olyanokból eredő perek is, melyek az egyik félnek az evangélikus vallásra való 
áttérése következtében váltak vegyesekké, mivel mind a két estben valóságos szentségről van szó, a 
katholikusok szentszékei elé tartoznak.  
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a presbitériumnak a felsőbb egyházi hatóságok megerősítése mellett a tanító- és kántor-

választás és bizonyos mértékig az egyházi fegyelem gyakorlása is.222  

A korábban dioecesisnek nevezett traktus vagy széniorátus (egyházmegye) élén 

a szénior (esperes) és a világi gondnok állt, melléjük az egyháziak és a világiak közül 

egyenlő számban asszesszorokat (tanácsbírákat) választottak, akikkel együtt alkották az 

egyházmegye tanácsát. A konzisztóriumok tagjait a helyi presbitériumok választották. A 

traktusok szuperintendenciákat alkottak, amelyek nagyobb ügyekben konventben jártak 

el. Tagjai a szuperintendens, a főkurátor, egy világi és egy lelkészi jegyző, a traktusok 

széniorai, kurátorai, minden traktusból egy világi és egy lelkészi követ. Ez a 

szuperintendenciális konvent választott a szuperintendens és a főkurátor mellé négy-

négy világi és lelkészi asszesszort, akik a szuperintendencia konzisztóriumát alkották. 

Az egyházi törvényhozás a zsinat feladata lett, amelyet tízévente össze kellett hívni, 

tagjait a szuperintendenseken és a főkurátorokon kívül a presbitériumok választották.223 

4.8. A PÁTENS 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás idősza-

kában, 1850-ben, Haynau hadiparancsában megszüntette az egyházkerületi főgondnoki 

tisztet, megtiltotta szuperintendensek választását, a megüresedett szuperintendensi he-

lyekre adminisztrátorokat nevezett ki azzal, hogy ők néhány egyházi személlyel gyűlé-

sek nélkül igazgassák az egyházat. 1854-ben az ország főkormányzója kihirdette a csá-

szári és királyi kultuszminisztérium rendtartását, amely eltörölte ugyan a Haynau-féle 

rendeletet, de továbbra is megtiltotta a főgondnok- és püspökválasztást. A presbitériu-

mok kivételével valamennyi egyházi gyűlésre a politikai hatóság biztosának jelenlétét, a 

lelkészek és tanítók választásához a politikai hatóság megerősítését írta elő. A rendelet 

hivatkozik az 1790. évi XXVI. törvénycikk 4. pontjára, miszerint az egyházi ügyek vég-

leges rendezése érdekében az egyházakat meg fogja hallgatni.  

1855-ben a kormány Bécsbe rendelt néhány egyházi embert, eléjük terjesztette 

az elkészített törvényjavaslatot, és kérte, hogy mondjanak róla véleményt. A meghívot-

tak azonban kijelentették, hogy erre nincsen felhatalmazásuk. Ezt követően a kormány 

                                                
222 VARGA: 291. p 
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nyilvánosságra hozta a törvényjavaslatot, de mind az ágostai, mind a helvét irányzatú 

evangélikus egyház elutasította azt. Erre az uralkodó az elképzelését 1859. szeptember 

1. napján császári nyílt parancsban (protestáns pátens) tette közzé. Ez a nyílt parancs 

megszüntette az egyházak 1848 előtti önállóságát, megállapította az egyházalkotmá-

nyok fő elveit azzal, hogy a részletes szabályok kidolgozása a zsinat feladata, de addig 

is, amíg ezek a zsinati határozatok megszületnek, a kultuszminiszter rendelettel szabá-

lyozza a protestáns egyházak működését. Másnap ez a miniszteri rendelet meg is je-

lent.224 A rendelet a magyarországi református egyház szervezetét a német rajna–

westfaliai rendtartást alapul véve kívánta megállapítani. Rendelkezései szerint az egy-

házközség élén a presbitérium és a helyi konvent áll, a presbitérium tagja a lelkész, a 

gondnok, a vének, az egyházgazdák és a diakonok. Őket a helyi konvent választja, a 

lelkész kivételével háromévente hatévi időtartamra (háromévente a felét cserélték le). A 

presbitérium feladata a gazdasági ügyek intézése mellett a fegyelem fenntartása és a 

szegények gondozása. A presbitérium elnöke a lelkész, ahol több lelkész van, a legidő-

sebb. A presbitérium választja a küldötteket az esperességi konventre. Az ezer fő alatti 

egyházközségekben a helyi konvent a választásra jogosult egyháztagokból áll, az ezer fő 

feletti egyházközségeknél a huszonötödik évét betöltött egyháztagok közül választják 

kétévente, hat évre (kétévente a testület harmadát újították meg). Az esperességi kon-

vent tagja az esperes, a gondnok, valamennyi lelkész és ugyanannyi választott egyház-

községi képviselő, továbbá az esperességi konzisztórium tagjai: az esperesen és a gond-

nokon kívül a társesperes, két lelkészi és három nemlelkészi ülnök. Ez a testület gyako-

rolja a bíráskodást házassági ügyekben. Az esperességi konvent határozatait az esperesi 

konzisztórium készíti elő, és a szuperintendens hagyja jóvá. Mind az esperességi kon-

vent, mind az esperességi konzisztórium elnöke az esperes és a gondnok. Az esperest és 

helyettesét az egyházközségek presbitériumai választják nyolc évre, míg a konzisztóri-

um további tagjait az esperesi konvent választja négy évre.  

                                                                                                                                          
223 BAJUSZ 1.: 169-172. oldal, SZENTPÉTERI KUN 1.: 77-82. oldal, VARGA: 288-293. p 
224 A pátens összesen 58 paragrafusból állt, a „végrehajtási rendelete” ehhez képest hatalmas terjedelmű, 
igen aprólékos szabályozást tartalmazó jogszabály volt. A bécsi humor a kettő viszonyát egy gúnyrajzon 
ábrázolta: A képen egy vékony, lesoványodott Beamter rajza volt látható, amint egy csomó papírost visz a 
hóna alatt ezzel a felirattal: »das sind die Gesetze«, a hivatalnok után egy kétlovas kocsi halad megrakva 
irományokkal, amelyekre azt írták, hogy »und hier sind die Erläuterungen«.” Idézi: BALLAGI: 4. és 5. p 
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Az esperességekből álló szuperintendenciák számát a rendelet az eddigi négy he-

lyett hatban állapította meg, meghatározott székhellyel. A szuperintendenciális konvent 

a szuperintendens és a gondnok elnöklete alatt, mindig a szuperintendencia székhelyén 

ülésezik. Tagjai az esperesek, társesperesek, egyházmegyei gondnokok, egyházme-

gyénként egy világi képviselő, a gimnáziumok igazgatói és egy tanára, a tanítóképző 

igazgatója, a teológiai főiskola minden tanára. A szuperintendenst és helyettesét a pres-

bitériumok választják. Határozatait jóváhagyásra a kultuszminiszter elé kell terjeszteni, 

végrehajtására csak jóváhagyás esetén kerülhet sor. A szuperintendens megválasztását 

az uralkodó erősítette meg. A szuperintendenciális konvent választja a 

szuperintendenciális konzisztóriumot. Tagja az elnökökön kívül a helyettes szuperinten-

dens, két lelkészi és három világi ülnök, egy világi és egy lelkészi jegyző. Feladata a 

konvent döntéseinek előkészítése és a bíráskodás. A rendelet mindkét hitvallású protes-

táns egyháznak előírta generális konferencia tartását. Ennek tagjai a szuperintendens és 

helyettese, a gondnok és egy világi követ. Elnöke a legidősebb szuperintendens. Felada-

ta a döntés-előkészítés és a bíráskodás.  

Zsinatot hatévente kell tartani, azt a generális konferencia javaslatára a kultusz-

miniszter hívja össze. Tagjai a szuperintendensek és helyetteseik, a szuperintendenciák 

gondnokai, két lelkészi és három világi követ. A zsinat elnökeit maga választotta, egyi-

ket a szuperintendensek közül, a másikat a világiak közül. Az uralkodó nem küld királyi 

biztost a zsinat üléseire. Az elfogadott törvényjavaslatokat és a jegyzőkönyveket a kul-

tuszminiszternek kell bemutatni. Az egyházi ítélkezés legmagasabb fóruma a legfőbb 

törvényszék, amelynek szervezetét az uralkodó határozza meg. Az egyházak államse-

gélyt kapnak, felhasználását a kultuszminiszter ellenőrzi. A szervezet láthatóan válasz-

táson alapult, és szerkezetében biztosította volna az egyház autonómiáját. Ennek ellené-

re az egyház elutasította, ugyanis ez legfeljebb látszatautonómia lehetett, hiszen az egy-

házi vezetők csak az uralkodó jóváhagyásával tölthették be tisztségüket, továbbá vala-

mennyi, egyházi hivatalt betöltő személy köteles volt az uralkodóra hűségesküt tenni. A 

pátens az önkormányzatiságtól, az ezzel együtt járó gyülekezési jogtól, a nyilvánosság-
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hoz való jogtól mint éltető elemeitől fosztotta meg a protestantizmust.225 Emiatt végre-

hajtására sem került sor, és az erősödő tiltakozások miatt 1860. május 15-én visszavon-

ták.226 

4.9. AZ 1881-ES DEBRECENI ALKOTMÁNYOZÓ ZSINAT  

A pátens visszavonása után a protestáns egyházak egyházkerületi szinten kezd-

ték meg alkotmányuk helyreállítását. A pátens elleni harcban összeállt bizottságot meg-

tartva 1860 szeptemberében Debrecenben ülésezett a testület, amelyen megkezdődött az 

alkotmányozás folyamata. A kiegyezést követően, 1867-től az erdélyi egyház képviselői 

valamennyi egyetemes értekezleten megjelentek. Az egység megteremtése érdekében 

Kovács Albert budapesti teológiai tanár tervezetét elfogadva a konvent szervezetét és 

hatáskörét új alapokra kívánták helyezni. A változást az jelentette volna, ha az egyház-

kerületek küldötteiket létszámarányosan küldik, de ezt a tervezetet az egyházkerületek 

nem fogadták el. Végül a tiszántúli javaslatra 1877-ben összeült konvent egy bizottságot 

jelölt ki az alkotmányozó zsinat előkészítésére, amely két albizottságban végezte a 

munkáját. Az egyik albizottság a zsinat szervezetére és a házszabályokra vonatkozó 

tervezetet készítette el, a másik a zsinaton tárgyalandó törvényjavaslatok tervezetét. A 

tervezetek megvitatását követően a dokumentum az egyházi bíráskodással foglalkozó 

törvénytervezettel kiegészülve került a konvent elé, amely a zsinatot ezen ügyek tárgya-

lására 1881. október 31. napjára hívta össze.  

Az első egyetemes magyarországi zsinatnak száztizennégy tagja volt, az egyes 

kerületek küldötteiket a lelkésziek és világiak közül fele-fele arányban, lélekszámará-

nyosan küldték: harmincnégy a tiszántúli, tizennyolc az erdélyi, tizenhat a dunamelléki, 

tizennégy a tiszáninneni és tizenkettő a dunántúli egyházkerületből érkezett. Ezen túl-

menően tagja volt a zsinatnak valamennyi egyházkerület püspöke és főgondnoka, to-

vábbá egyházkerületenként az iskolák két-két küldötte. A zsinat a püspökök és a fő-

gondnokok közül választott kettős elnökség mellett 1881. október 31-től november 24-

                                                
225 A pátens megítélésére nézzük ismét Ballagi Géza bécsi humort idéző megállapítását: „Az a tizenkét 
lapos negyedrétű nyomtatvány, mely magát a császári nyílt parancsot foglalja magában, tartalmilag mégis 
súlyosabb volt egy szekér »Erläuterung«-nál; annyira súlyos, hogy agyonnyomással fenyegette a protes-
táns egyház hatalmas épületét.” BALLAGI: 5. p 
226 SZENTPÉTERI KUN 1.: 87-92. oldal 
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ig, majd 1882. szeptember 10-től szeptember 17-ig ülésezett. A második ülésszakon 

elfogadott törvénytervezetet a király 1882. október 11-én hagyta jóvá, így azok törvény-

erőre emelkedtek. A zsinat jelentősége elsősorban abban áll, hogy itt alkották meg az 

egységes magyar református egyház első alkotmányát, amely a magyar reformátusságot 

egy szervezetben egyesítette. Az egységes egyház hivatalos neve az Evengéliom Szerint 

Reformált Magyarországi Keresztyén Egyház lett. Az alkotmány rögzíti, hogy ez a szer-

vezet a zsinatpresbiteri rendszer szerint kormányozza magát.  

A törvény két fő részből áll, az első az egyházszervezetre vonatkozó szabályokat 

tartalmazza a lelkészválasztással együtt, a másik pedig az egyházi törvénykezést. A zsi-

nat az egység erősítése érdekében létrehozta az országos egyházi közalapot a támogatás-

ra szoruló egyházközségek megsegítésére. Az egyházalkotmányt illetően az egyházköz-

ség, egyházmegye, egyházkerület és zsinat kormányzati szinteket rögzíti. Létrehozta a 

zsinatok közötti időre az egyetemes konventet, amely a zsinati határozatok végrehajtásá-

ra és az egyház igazgatására volt hivatott. Elnöke nem volt azonos a zsinat elnökével, 

ezt a tisztet a kor szerint legidősebb püspök töltötte be.227 

4.10. A BUDAPESTI ZSINATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚIG  

Az alkotmány értelmében tízévenként kellett zsinatot tartani. Ennek megfelelően 

1945-ig összesen öt zsinat tartására került sor Budapesten. Az alkotmány elfogadását 

követően éppen tíz év elteltével, 1891-ben volt százéves a vallásszabadságról rendelke-

ző 1790–91-es törvény, ezért erre az alkalomra is figyelemmel a református egyház 

1891. december 5. napjára összehívta az első zsinatot Budapestre. A zsinat az eltelt év-

tized tapasztalatait felhasználva kijavította és átdolgozta a debreceni zsinaton elfogadott 

törvényeket. Bekerült a törvénykönyvbe a Debrecenben még kihagyott, a köznevelésről 

és a közoktatásról szóló törvény. Az 1893-as királyi jóváhagyást követően a törvényt 

1894-ben léptették életbe.  

Ezt követően tíz év elteltével, 1904-ben ült össze a második budapesti zsinat, 

amely hét ülésszakon ismét felülvizsgálta a törvénykönyvet. Az egységes törvénykönyv 

                                                
227 TÓTH SÁMUEL  
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helyett kilenc törvényben rendezte az egyház alaptörvényeit228, így külön törvény szabá-

lyozta az egyházalkotmányt és a szervezetet, a lelkészválasztást és a lelkészség jogállá-

sát, az egyházi adót, a közalapot, az egyházi törvénykezést, a köznevelés és a közoktatás 

szervezetét, az országos lelkészi nyugdíjrendszert, a külföldi egyháztagok 

lelkigondozását, az egyházi törvényeknek a horvát–szlavón területeken való végrehajtá-

sát. Valamennyi törvénycikk megerősítésére és kihirdetésére 1907-ben került sor.229  

A reformáció négyszáz éves történetének ünnepi évfordulójára, 1917-re hívták 

össze a harmadik budapesti zsinatot. Az első világháború megakadályozta a zsinatot 

abban, hogy az egységes egyházszervezethez alkalmazkodó szervezeti korrekciókat 

hajtson végre, nevezetes intézkedése így az egységes énekeskönyv bevezetése lett.  

A Trianon utáni helyzet konszolidációját követően 1928-ban ült össze a negye-

dik budapesti zsinat, amely 1937-ig tartott. Ezen a zsinaton összesen hét ülésszakot tar-

tottak. A törvényhozás rögzítette, hogy az egyház négy egyházkerületből áll, zsinatok 

tartására pedig tizenkét évenként kerülhet sor. Az első hat ülésszak alatt kilenc törvény-

cikket fogadtak el, és ebből két új törvénycikket alkottak, amelyek a missziói munkát és 

a honvédségi lelkigondozást szabályozták. A zsinati törvényeket a kormányzó 1933. 

október 31-én hagyta jóvá, és 1934. január 1. napján léptek életbe. A hetedik ülésszakon 

további két törvénycikk elfogadására került sor: a X. törvénycikk a református és az 

evangélikus egyház közigazgatási és vagyonjogi vitás kérdéseinek elbírálására létreho-

zott bírósági szervezetet állította fel, a XI. törvénycikk pedig a korábban hozott törvé-

nyek kiegészítését és módosítását szolgálta. Ezen törvénycikk alapján állították fel az 

Egyetemes Konvent Elnökségi Tanácsát, mely tanácsadó testületként funkcionált. A 

XIX. század végére, majd a két világháború közötti időre, a református egyház bevett 

felekezetté vált. Püspökei hivatalból felsőházi tagok lettek, hitelveit az állami hatalom 

védte, a hívek kötelező anyagi hozzájárulását, az egyházi adót, hatósági úton behajtot-

                                                
228 Egyházi törvények a Magyarországi Református Egyházban, A Magyarországi Református Egyház 
hivatalos kiadványa Debrecen 1906. 
229 A református egyház zsinatán alkotott törvények királyi megerősítő záradékában az állam kifejezte, 
hogy nem vállal a megállapítottnál továbbmenő kötelezettséget. A zsinat e záradékkal szemben ünnepé-
lyes nyilatkozat formájában óvást emelt a jóváhagyási és megerősítési záradéknak minden olyan értelme-
zése ellen, amely az egyház javára vagy terhére az állami törvényhozáson kívül bármely más tényező 
kötelezettségeket állapíthatna meg, vagy megakaszthatná az 1848. évi XX. tc. teljes végrehajtását. E tilta-
kozást az akkor még aulikusnak tekintett Tisza István fogalmazta meg. Lásd: SZENTPÉTERI KUN 5.! 
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ták, a hitoktatásra az állami iskolákban is lehetősége volt, birtokai után adót nem fize-

tett, papjai fizetéséhez, iskolái fenntartásához az állam támogatást nyújtott. Mindezért 

cserébe az állami rend lojális elismerését adta. Az évszázados harcok után az egyház 

helyzete konszolidálódott, de ennek következtében hivatali jelleget öltött.  

Az ötödik budapesti zsinat 1939. március 1. napján ült össze, tevékenységének 

döntő része az erdélyi területek református gyülekezeteinek ismételt egyesítésével fog-

lalkozott.  

4.11. AZ EGYHÁZSZERVEZET ALAKULÁSA A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ÉVEKBEN, MAJD A 

SZOCIALISTA TÁRSADALOMBAN  

A háború alatt visszacsatolt területek integrálására vonatkozó határozatok a má-

sodik világháborút lezáró békeszerződésekkel érvényüket vesztették. Ezt a zsinat 1947-

ben hozott határozatában állapította meg azzal, hogy kimondta, a Magyarországi Re-

formátus Egyház a Magyarország területén lévő református keresztyén egyházközsége-

ket foglalja magában, ekként négy egyházkerületből áll.  

Az emberiség történelmének sorsfordulói minden esetben megnyilatkozásra 

késztetik az egyházat is, nem történt ez másként a második világháborút követően Ma-

gyarországon sem. Az egyháznak a háború előtti s nem utolsósorban a háború alatti te-

vékenységét értékelve alapos önvizsgálatot kellett lefolytatnia, amely elsődlegesen teo-

lógiai jellegű volt230, de óhatatlanul szervezeti kérdéseket is érintenie kellett.  

                                                
230 Az egyik legfontosabb kérdés az egyház fasiszta eszmékhez való viszonyulása, a holokauszthoz való 
viszonyának értékelése volt, s a következtetések, majd a következmények levonása volt. Bereczky így írt: 
„Akik tételes törvénybe ütköző bűnöket követtek el egy fegyvertelen, kiszolgáltatott kisebbséggel szem-
ben, azoknak az ügye a népbíróságokra tartozik. De mindenki köteles nyíltan megvizsgálni azt is, amit a 
szörnyű méretű kegyetlenség és iszonyatos tömeggyilkosság megakadályozására elmulasztott megtenni. A 
felelősség kérdését az evangéliumi egyházaknak is fel kell vetniök önmagukkal szemben, hiszen ők a 
krisztusi tanítások hivatott képviselői a világban. Vajon mit tettek ők, hogy a nácizmus egyik alapvető 
programjának, a zsidóság teljes kiirtásának megvalósítását megakadályozzák? Mennyiben teljesítették 
azokat a feladatokat, amelyeket az egyház Ura a zsidóság irányában az evangéliumban előírt számukra?”  
Bereczky 1945-ben kiadott értékelése sorra veszi 1938-tól kezdődően a zsidótörvényekre adott református 
reagálásokat. Ennek során elismeréssel szól Ravasz László tevékenységéről, kiemelve a harmadik zsidó-
törvény egységes református visszautasítását, Ravasz László személyes magatartását, Br. Weisz Edit 
megkeresését követő eljárását a kormányzónál és Keresztes-Fischer belügyminiszternél, majd folyamatos 
eljárását a zsidóság érdekében a nyilas időszakkal bezárólag.  Lásd erről BERECZKY 1. és BERECZKY 
3. Ezzel szemben Kádár Imre az 1956-os események után, 1957-ben megjelent munkájában hosszú olda-
lakon keresztül Ravasz László antiszemitizmusát bizonygatja. Lásd KÁDÁR: 72-81. oldal, majd a továb-
bi fejezetekben ismétlődően. 
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A társadalmi változások közé illeszthetően az egyházon belül is megjelentek a reformo-

kat követelők különböző irányzatai, amelyek a vallási ébredés és a megújulás igényével 

fogalmazták meg az 1881 utáni, közhivatallá váló egyházszervezettel szembeni kifogá-

saikat. Ezekben a csoportokban különféle emberek találkoztak.231 Voltak közöttük, akik 

a társadalmi változások alapján a társadalmi igazságot a keresztyén tanítás alapján kép-

zelték el megvalósítani (a Karácsony Sándor232 vezette alexandriánusok), voltak, akik-

ben a zsidóüldözés következtében mély emberi sérelmek munkáltak, és voltak, mint 

minden hasonló történelmi helyzetben, olyanok is, akiket ez egyéni ambíciók mozgat-

tak.233 Ezeknek a hivatalos egyházkormányzattal szembenálló reformereknek a laza szö-

vetsége Nyíregyházán összegyűlve 1946. augusztus 14–17. között megalakította az Or-

szágos Református Szabad Tanácsot. Megnyitó beszédében Bereczky Albert hangsú-

lyozta, hogy „a magyar reformátusságnak nem valami különélő csoportja tartja a maga 

összejövetelét és tanácskozását, hanem a Heidelbergi Káté értelmezése szerinti, tehát az 

Ige szerinti egyház közössége az, amely Isten színe előtt való felelősséggel és az egyet-

len mértéket, Isten Igéjének mértékét szem előtt tartva keresi alázatosan az Anyaszent-

egyház megújhodásának és az Anyaszentegyház jövőjének útját”.234 Ezzel lényegében 

azt kívánta hangsúlyozni – visszautasítva az egyházszakadás vádját –, hogy az itt össze-

gyűlteknek joga van az egyház hivatalos szervein kívül, zsinat tartása nélkül is az egy-

ház aktuális kérdéseivel foglalkozni, az egyház nevében határozni és nyilatkozatot tenni, 

mert „nem az az első kérdés, hogy az egyház mit mond akár önnön tagjaihoz, akár a 

világhoz, hanem az első kérdés, hogy Isten mit mond az Ő egyházának. […] De ugyan-

                                                
231 Éliás József, a könyv fülszövege szerinti csak egy irányban elfogult, mindent a bibliai Kijelentés és 
igazság alapján ítélő szerző, aki nem kíméli a tévedéseket egyik oldalon sem Keresztyénség és politika 
című, 1947-ben megjelent tanulmányában a marxizmus alapigazságáról ezt írja: „A lelkiismeret kibékíté-
se a reformátori keresztyének és a marxisták feladata és kedves kötelessége. Ha a reformátori lelkek is 
úgy látják, hogy ellenségek vagyunk, akkor a harcot Krisztusért harcoljuk meg. Ellenkező esetben a ke-
resztyénség egy emberi gondolatért száll csupán síkra, erkölcsileg elbukott gondolatért, tehát Isten igaz-
ságos ítélete fogja összezúzni az ellenfél által. Mert nem vitás, hogy Isten ez esetben az „ateista” ellenfél 
oldala mellé állt.” ÉLIÁS 56. p 
232 Karácsony Sándor nézeteit a megújulással kapcsolatosan kifejti a Demokrácia és egyház című tanul-
mánykötetben: KARÁCSONY 
233 Lásd erről részletesen GOMBOS! 
234 BERECZKY 1.: 26. p 
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akkor a lehető legnagyobb nyomatékkal és keménységgel hadd mondjuk meg, hogy a 

Szabad Tanácson Isten szólt az egyházhoz.”235 

A hivatalban lévő egyházkormányzat sem volt azonban tétlen. Kereste a megvál-

tozott társadalmi rendhez igazodó működési formát és a jövőbe tekintett. Így Révész 

Imre hivatalban lévő tiszántúli püspök 1946. április 15-én a Debreceni Protestáns Lap-

ban Szabad egyház szabad államban címmel közzétette 12 tézisét, amelyben az állam és 

az egyház viszonyának rendezésével kapcsolatos elképzeléseit bocsátotta vitára. A tézi-

seket az „ébredési mozgalommal” szoros kapcsolatban lévő, majd abban meghatározó 

ideológiai szerepet vállaló Victor János átvette a maga alapította és szerkesztette Szol-

gálatunk című folyóiratba és országos vitát indított, mely egészen 1946 novemberéig 

tartott. A tézisekben Révész Imre hitet tett a társadalmi és világi közélethez aktívan vi-

szonyuló egyház mellett, elvárva az államtól, hogy ezt értékén kezelje. Az egyház és az 

állam kapcsolatát úgy látta normalizálhatónak, ha az állam megszünteti a bevett és elis-

mert vallásfelekezetek közötti különbségtételt; megszünteti a vallásfelekezeti kényszert 

és ennek megfelelően átalakítja a gyermek vallásáról szóló törvényes rendelkezéseket; 

megszünteti az egyházak és vallásközösségek anyagi támogatását; megszünteti az egy-

házi adónak állami segítséggel történő behajtását; és polgárairól a vallási hovatartozást 

illetően kizárólag statisztikai szempontból érdeklődik. Az ezzel kapcsolatos törvény 

meghozatalától számított 10 évet látott szükségesnek arra, hogy az egyházak felkészül-

jenek az önálló életre, működésük anyagi alapjait megteremtsék, ugyanakkor elvárja az 

államtól, hogy az állam teremtse elő az egyházak számára a megígért s a nemzeti köz-

becsület sérelme nélkül nem mellőzhető, értékálló tőkejellegű kárpótlást a földbirtokre-

form címén kisajátított egyházi és iskolai célvagyonokért. Az egyházban pedig a hitval-

ló egyház megteremtését szorgalmazta. Álláspontja szerint „teljes jogú egyháztag csak 

az lehetne ebben a rendszerben, aki szívvel-lélekkel vallja Krisztust személyes Urának 

és Megváltójának az egyház hitvallása szerint, Róla szakadatlanul bizonyságot tesz az 

istentisztelet rendszeres látogatásával, az Úr asztala közösségének állandó gyakorlásá-

val, az egyház munkáiban cselekvő részvétellel, komoly keresztyén élettel és jellemmel, 

az egyházi fegyelem vállalásával, az egyház anyagi terheinek hordozásával az önkéntes 
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és rendszeres áldozatkészség formájában. Csak az ilyen egyháztagok biztosíthatják az 

egyház valódi szabadságát az állammal szemben, s lehetnek biztosítékai annak is, hogy 

az egyház semmilyen formában nem veszélyezteti az állam szabadságát, a társadalmi 

igazságosságot, a politikai élet egyensúlyát. Egyúttal az ilyen egyháztagok teremthetik 

meg az egyházban azt a valódi missziói szellemet és felelősségérzetet, amely az egy-

házba ma csak névleg tartozó tömegek lelki felébresztésére és evangéliumi szolgálatára 

irányul. Csak olyan szabad egyházra törekedhetünk tehát, amely egyben hitvalló egyház 

és missziói egyház is. Természetes, hogy egy ilyen egyházban szervezeti és igazgatási 

átalakulás további részleteinek is hitvalló és missziói szellemben kell végbemenniök, az 

egyháztagság átalakításának logikus és lépcsőzetes következményeként, a presbiteri-

zsinati egyházalkotmány bibliai alapkövetelményei szerint és legértékesebb történeti 

példái figyelembevételével.”236  

Révész Imre közzétett tételeit a marxista történetírás is reális programnak tekinti, 

melyben érvényesült a demokratikus átalakulás lényegének pontos megértése és helyes-

lése. Érvényesül benne a fokozatosság elve, megjelennek benne a kölcsönös bizalom és 

türelem elemei, s különös érdeme, hogy olyan időpontban került előterjesztésre, amikor 

az állam még nem tűzte napirendre az állam és az egyház viszonyának egyetlen apró 

kérdését sem.237 A vita során elhangzottak támogató és a tételeket teljesen elutasító né-

zetek is, de a vita vélhetően meghatározta a Szabad Tanács munkájának eredményét is. 

A Szabad Tanács öt munkabizottságban végezte munkáját, amelyek eredményét 

az úgynevezett Általános Bizottság foglalta egybe. Az egyház szervezeti kérdéseivel a 

„C” bizottság foglalkozott, hitet téve a szervezeti hibák orvoslása mellett. Az egyház-

tagságot illetően megállapította, hogy a gyülekezet a Krisztusban hívők hit- és szeretet-

közössége. A közösség tagjai viselik a felelősséget az egyház életéhez szükséges lelki és 

anyagi feltételek biztosításáért. A „felelős” egyháztagságnak belső és külső kellékei 

vannak. Belső kelléke a Krisztusban való élő hit. Külső kellékei: a keresztség, a konfir-

máció, az Ige rendszeres hallgatása, a közös teherviselésben való részvétel, a szolgálat 

vállalása, az úrvacsorai közösségben való részvétel, az egyházfegyelemben az engedel-

messég és a felelősség vállalásának szóban vagy írásban való kifejezése. Ezzel elvetette 
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azt a gyakorlatot, amely az egyháztagságot az állami anyakönyvezéstől és a lakóhelytől 

teszi függővé. Javasolta, hogy az egyháztagok ezen feltételek elfogadása mellett írásban 

tegyenek nyilatkozatot egyháztagságuk fenntartásáról. A bizottság határozata, rögzítve 

azt a történelmi tényt, hogy a magyar református egyházszervezetben ez idáig nem va-

lósult meg maradéktalanul a zsinatpresbiteri elv, feladatként tűzte ki, hogy haladéktala-

nul hozzá kell látni az egyházszervezet átalakításához.  

A felsőbb egyházi tisztségviselések időtartamát négy évben javasolta megállapí-

tani azzal, hogy a négy év eltelte után senkit se lehessen újraválasztani. Ezzel ismét 

hangot kapott a magyar református egyházban visszatérően jelentkező követelés az 

episzkopalizmussal szemben.238 Az egyház pénzügyeiről szólva kinyilvánították, hogy 

az egyháznak anyagilag teljesen függetlennek kell lennie, amelyben végső cél, hogy az 

egyház kiadásait tagjainak áldozatkészségéből fedezze. Az egyházfegyelem kérdésében 

egyértelműen rögzítik, hogy Jézus Krisztus mint az egyház feje és királya, az egyházon 

uralkodik, és mint saját testét fegyelmezi Igéje és Szentlelke által. Ezt a fegyelmező 

hatalmat senki másra át nem ruházza. A gyülekezet is az Ő megbízásából gyakorolhatja 

az egyházfegyelmet. Az egyházfegyelmet tehát a gyülekezetek és nem egyes személyek 

gyakorolják. A gyülekezetek megbízásából a fegyelmezés és az egyházkormányzat fel-

adatát a presbitérium látja el. Az egyházfegyelmezést kizárólag pásztori feladatként 

tekintik, amit csak a felelős egyháztagokkal szemben lehet alkalmazni, és ott is a Máté 

evangéliumának 18. részében kapott módszerekkel.239  

Ezekből az elképzelésekből azonban gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Az 

állam 1948-ban megkezdte az egyházak felszámolására irányuló harcát. Ebben a hely-

zetben a Magyar Református Egyház Gombos Gyula elemzése szerint három lehetséges 

utat választhatott. Az első a teljes szembenállás. A kálvinizmusból következően az 

egyéni szabadság védelmezése érdekében szembeszállni a bolsevizmus alattvalói enge-

delmességre kötelező diktatúrájával, szembeállni a vallásellenes „vallással”, amely 

nemcsak alattvalói szolgálatot, hanem a teljes embert magáénak követeli. Ez a szem-

benállás súlyos véráldozatot követelt volna, mártíromságot, amit nem kérhetünk számon 
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238 BOGÁRDI SZABÓ: 24. p 
239 Országos Református Szabad Tanács határozatai. IX. fejezet: Az egyház intézményes élete. 50–54. p 
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az egyház akkori vezetőitől. A második lehetőség egy sajátos gettó vállalása, amelyben 

az egyház visszavonul a templom falai közé, kényszerűen nem teljesítve a világban 

evangéliumi küldetését, de aki hozzá betér, megadja neki azt, amire alapíttatott. A har-

madik út a teljes kiszolgálást jelentette. Így fenntartható lett volna az egyház formai 

létezése, megvásárolhatta volna fennmaradását, ezzel azonban az egyház csupán azt 

tarthatta volna meg, ami soha nem volt lényege: az egyházszervezetet, intézményeinek 

egy csekély részét, papjainak állományát és templomait. Elvesztette volna azonban a 

szószékét, ahonnan az Igét hirdetheti.240  

Az államnak és a kommunista pártnak céljai megvalósításához az egyházat erő-

sen kézben tartani tudó püspökökre és nem az igazi demokráciát fenntartó zsinatpresbi-

teri egyházkormányzatra volt szüksége, amihez a „keskeny út” és a szolgáló egyház 

teológiájával241 Bereczky Albertben és a reformokat hirdető ellenzék néhány, vele 

együtt gondolkodó vagy hozzá csatlakozó tagjában partnerre is talált, akik a harmadik 

utat választották.242 1948 áprilisa után, Ravasz László dunamelléki püspök lemondását243 

követően, helyére Bereczky került, s júliusra a Magyarországi Református Egyház első 

számú vezetője lett. Ez év júniusában fogadta el a Zsinat az állammal kötött húszéves 

                                                
240 Lásd GOMBOS! 
241 A református egyház erre épülő politikáját részletesen elemzi KÓNYA 3. 
242 Bereczky Albert már mint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke a Presbiteri Világszövet-
ség amszterdami Világzsinatán résztvevő külföldi delegátusok részére A magyar keresztyénség az új ma-
gyar államban címmel egy tájékoztatót készített. E tájékoztatót 1948. augusztus 5-i keltezéssel az 
5323/1948. számú körlevéllel kiküldték valamennyi református egyházközség lelkipásztorának azzal, 
hogy terjesszék a presbitérium elé megbeszélés és mérlegelés céljából. Bereczky a választás lehetőségei-
nek némiképp más változatainak felvázolását követően kifejti álláspontját. Arra a kérdésre, hogy marad-
hat-e egyház az egyház egy szocialista-kommunista államban igennel felel: „ A kérdésre természetesen 
minden keresztyén csak igennel felelhet. Még az is, aki meg van győződve, hogy egy ilyen állam ab ovo 
totális és nem tűri meg az egyház szabadságát. Még az is, aki arról van meggyőződve, hogy az ilyen ál-
lamban az egyház csak két lehetőség között választhat: gleichschaltolt egyházzá (=nem egyházzá), vagy 
üldözött egyházzá lehet csupán. ... És hogy jelenleg a két lehetőség közül egyik sem vagyunk, arról te-
szünk most bizonyságot.” BERECZKY 2.: 16. p Ez lett a két lehetőség közötti „keskeny út”. 
A marxista szemléletmódot Poór József így közvetítette: „Az új egyházi tanítás és praxisalapvetésének 
kimunkálására 1945-1948 között került sor. Az 1948-ra a hazai Református Egyházban lejátszódó politi-
kai fordulatot az 1948. április 30-i Zsinati Tanács által elfogadott deklaráció fogalmazta meg egyértelmű-
en. Többek között kinyilvánította, hogy: »A régi életformák eltűntek, nem siratjuk, vallást teszünk arról, 
hogy az új Magyarország életformái szívünktől nem idegenek, s bennünk egy igazabb és boldogabb ma-
gyar élet Istentől rendelt kereteit fedezzük fel.«” POÓR: 110. oldal 
243 Ravasz László lemondatásának körülményeiről és részletesen ír korabeli feljegyzése alapján Pap Lász-
ló PAP.:63-83. p 
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konkordátumot és vette tudomásul iskolái államosítását.244 A Konvent és a püspöki hiva-

talok befolyásának csökkentését célzó decentralizálási törekvés, amely a Szabad Tanács 

állásfoglalásában is megjelent, már nem lehetett időszerű.  

Bereczky Albert a második világháború utáni öt évet – indokolva saját és köve-

tői tevékenységét – így értékelte: „Megdöbbentő, hogy mennyire nem látják még min-

dig egyházunk hivatalosai és széles rétegei az emberiség életének azt az óriási méretű 

átalakulását, amely mélységében is, szélességében is páratlan az emberiség eddigi törté-

netében. Soha még olyan mélyreható, az egész eddig volt életformát radikálisan elítélni 

és megújítani akaró forradalmi átalakulás nem ment végbe, mint amilyennek most mi 

már részesei vagyunk. Ugyanakkor túlzás nélkül meg lehet állapítani, hogy nem csak 

vertikális, hanem horizontális irányban is egyedülállóak a méretei ennek az átalakulás-

nak. A föld kerekségén soha még százmillióknak a lelkét így nem mozgatta meg egyet-

len hatalmas gondolatrendszer, mint most. A mi egyházunk Isten ítéletes és kegyelmes 

akaratából olyan helyen él, ahol nem kérdés többé, hogy az egymással mérkőző giganti-

kus erők melyik részén lakik. Mi a magyar református egyház vagyunk, akiknek földi 

élete és szolgálata mindenestől a magyar nép sorsával fűződik egybe. Itt van ránk bízva 

hogy egyház legyünk ebben a világban, hogy megálljunk a prófétai szolgálatnak azon a 

feszültségi pontján, ahonnan nem menekülhetünk sem az üdvösségkeresés egoizmusá-

val a magunknak kisajátítandó Istenhez, sem egyházunknak az Isten igazságos és irgal-

mas ítéletével engedetlenül szembeforduló népéhez. Ott kell maradni azon a kritikus 

ponton, ahol a próféták és az apostolok egyháza egyszerre végzi kettős feladatát: az Is-

tentől jövő üzenet, az evangélium és törvény hirdetését a nép felé és a másik oldalról a 

nép odakönyörgését bűnbánatban a bűnbocsátó és kegyelmes Isten színe elé. Ha az egy-

ház ezt a feszültségi pontot elhagyná, nem lenne többé református egyház. Másrészt 

ahhoz, hogy ezt a szolgálatát vállalhassa és engedelmesen végezhesse, föl kell ismernie 

azt a helyet és azt a helyzetet, amely itt és most van. A mi egyházunk nem kelet és nyu-

gat között van, a mi egyházunk keleten van. Szolgálatát mint egyház, mint az eljött és 

eljövendő Jézus Krisztus egyháza, itt kell végezze Isten akaratából. És ennek a hatalmas 

világátalakulásnak vajúdási szenvedéseit, küzdelmeit és minden építő szolgálatát úgy 
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kell elfogadnia Isten kezéből, mint éppen nekünk szánt kegyelmes életlehetőséget. Én 

ezt elfogadtam, ezt a kegyelmes életlehetőséget, és ebben van állandó felszabadulá-

som.”245  

Bereczky ezzel a nyilatkozatával kijelentette, hogy az őskeresztyének üldözése, 

kereszthalála, a gályarab magyar prédikátorok szenvedése értelmetlen és szükségtelen, 

mert a református keresztyénség lényege nem Isten korlátlan szuverenitásának elismeré-

se és hit az ő megváltó szeretetében, hanem egy másik földi hatalom kiszolgálása. Ha 

idézetében az Istent kicseréljük a kommunista párt szavakra, pontosan tudhatjuk, hogy 

miről is volt szó valójában. Szó nincs itt arról az egyházi autonómiáról, amiért a protes-

tantizmus hívei évszázadok óta harcoltak, szóba sem kerül az állam és az egyház elvá-

lasztásának alkotmányos tartalma, mintha nem is 1948-ban folyt volna vita Révész Imre 

12 pontjáról. S Bereczky elfelejtette, hogy a cuius regio, eius religio nem protestáns elv. 

De Bereczky elfogadhatóan nem hivatkozhat arra sem, hogy nem tudta, ez a keleti biro-

dalom hogyan tekint az egyházakra. Ekkorra már megjelent Marx, Engels, Lenin, 

Trockij, Kautzky, Sztálin valamennyi ezzel kapcsolatos ideológiai műve, s ismerhette a 

Szovjetunió véresen egyszerű gyakorlatát. Ugyanakkor e veszélyre már korábbi protes-

táns szerzők is felhívták a figyelmet, jóelőre figyelmeztetve a református egyházat, 

hogy a szocializmus ideológiájához kellő időben ki kell alakítani a megfelelő viszo-

nyát.246 A református egyház korábban sem volt érzéketlen a szociális problémákra, és 

megoldásukra pontosan a kálvinizmus szelleméből következően szociális programot is 

kidolgozott.247  

Kováts J. István 1933-ban így érvelt: „A szociális kérdések nemcsak mai társa-

dalmi berendezkedésünk, de az egyházak kapuit is ostromolják már évtizedek óta. Lehe-

tetlen struccmadár módjára, homokba dugott fejjel várni az ostrom elmúlását. Nélkü-

lünk, sőt ellenünk is érvényesül ezekből a törekvésekből, ami jogos és igazságos. Okta-

lanság lenne, ha megengednők, hogy nélkülünk és ellenünk érvényesüljenek! Ha igazi 

evangéliumi lelkülettel küzdünk azoknak a törekvéseknek a valóraváltásáért, amelyek a 

                                                                                                                                          

repéről lásd GOMBOS: 24–105. p 
245 BERECZKY 4: 13. p 
246 POKOLY: 527. p 
247 A kálvinizmus szociális programjának értékeléséről, s benne a magyar reformátusság szerepéről lásd 
KÓNYA 2.:45-53. p 
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szociálista törekvésekből a krisztusi törvények alapján is jogosak, annál nagyobb súllyal 

küzdhetünk a szociálizmus ama törekvései ellen, amelyek mind az isteni, mind az embe-

ri törvényekkel ellenkeznek.” Kováts J. István részletesen elemzi a szocializmus egy-

házellenességének okát, majd meghatározza az egyház viszonyulását a számára veszé-

lyesnek ítélt irányzatokhoz: „A keresztyénség már alapelveinél fogva sem tarthat a tár-

sadalmi mozgalmaknak sem az egyik, sem a másik szélső irányzatával. A társadalmi 

mozgalmak egyik szélső irányzata az egyént minden társadalmi törvény béklyójától 

meg akarja szabadítani s az egyént korlátlan úrrá akarja tenni a megdöntendő társada-

lom fölött. Ez az irányzat az abszolút individuálizmus alapján felépülő anarchizmus. A 

másik az egyént teljesen el akarja nyomatni a társadalommal. Ez a marxista 

szociálizmusnak következetesen kiépített frontja: a kommunizmus. A keresztyénség 

közel kétezer esztendővel ezelőtt szabaddá tette az egyént, de azt a közösség szolgálatá-

ba állította. Helyes középutat teremtett az egyén és a társadalom érdekei közt: az egyén 

érdekeit épúgy tiszteletben tartja, mint a közösségét. Egyik főparancsolata: »szeresd 

felebarátodat, mint önmagadat« mind az egyén, mind a köz érdekeit magában foglalja. 

Valósággal a társadalmi rend egyensúlyának nagy törvénye ez, épen ezért minden olyan 

irányzat, amely ezt az egyensúlyt akár jobbra, akár balra ki akarja billenteni, elvből el-

lensége Krisztus egyházának.” Majd a történelmi tapasztalatokat elemezve így folytatja: 

„Ahol a kommunizmus csak rövidebb időre is uralomra tudott jutni, egyik legelső föl-

adatának tekintette az egyházakkal való teljes leszámolását. Az 1919. márciusában ha-

zánkban kitört kommunizmus is szinte máról-holnapra eltépte az egyházakat az állam-

hoz fűző kapcsolatokat, az államsegélyeket egyszerre megszüntette, a papokat a jogok 

szempontjából a bolondokkal egy kategóriába sorozta és az egyházaikat elhagyó papok-

ból külön agitátorképző iskolát szervezett az egyházellenes mozgalom erősítése érdeké-

ben”.248 Mindezek fényében, mindezek ismeretében a szocializmustól még várhatta 

Bereczky az igazságosabb társadalom megvalósulását, s a szociális kérdések megoldá-

sát, de az egyház helyzetének jobbra fordulását aligha. 

Közreműködésükkel és ezzel az ő felelőségükkel kezdődött el az a folyamat, 

amely a társadalom egészséges életéhez elengedhetetlenül szükséges erkölcsi nevelést 

                                                
248 KOVÁTS J.2.:26-29. p 
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jószerivel megsemmisítette úgy, hogy helyette Bereczky Albert szeretett népének sem-

mit nem adott. Az egyház az autonómiáját, s ezzel cselekvési szabadságát is teljes egé-

szében elvesztette. Nem a megalkuvás, nem a szolgalelkűség, az egyházellenes ideoló-

gia feltétel nélküli kiszolgálása volt a hiba, s a bűn, hanem az ennek eredményeként 

kialakult, a „szocialista” erkölcs jelentette értékvesztett magyar társadalom, s a benne 

feloldódó reformátusság, amelynek bekövetkeztét, ha nem is érték meg, de bekövetke-

zésével biztosan számolniuk kellett. Bereczkyék azt vesztették el, amit Kálvin a refor-

mációban olyan nagyra tartott, a szabad engedelmesség kategóriáját, mely szerint sza-

bad az, aki nem veti alá magát mindennek vagy mindenkinek. Szabad abban is, hogy 

különbséget tesz az üdvösség Istene és minden más hatalom között, amelyek szintén 

igényt tartanak engedelmességünkre. Bereczky felismert szabadsága nem ez a szabad-

ság. Bereczkyék elfelejtették a genfi eskü szavait, s elfelejtették Kálvin Dávid kommen-

tárjában írtakat.249 

1948-tól a Magyarországi Református Egyházat oly mértékben központosították, 

mint történelme során még soha. Általános gyakorlattá vált, a magyar kálvinizmus ha-

gyományaival és a hatályos egyházi törvényekkel is éles ellentétben, a gyülekezeti lel-

készek leváltása és áthelyezése. Ennek legalizálása érdekében a Zsinat két új törvényt 

alkotott: az 1951. évi II. törvénycikk250 kimondja, hogy az egyházi bírósági eljárás során 

a lelkész áthelyezése egyházi közérdekből akkor is elrendelhető, ha a bíróság sem a lel-

kipásztor, sem a presbitérium, illetőleg az egyházközség hibáját nem állapítja meg251, az 

1953. évi V. törvénycikk pedig lehetővé teszi, hogy a megüresedett lelkészi állások be-

töltésére ne választással, hanem meghívással kerüljön sor. Az egyházi bíróságban is 

elnöklő püspök így bárkit, bármikor elmozdíthatott állásából. A négy egyházkerületből 

                                                
249 Lásd a 3.3. pontnál írtakat! 
250 1951. november 29., Budapest. 
251 Péter János 1951. december 13-án a Tiszántúli Református egyházkerület közgyűlésén elmondott püs-
pöki jelentésében ezt így indokolta: „A lelkészek áthelyezésére vonatkozó törvényjavaslat voltaképpen 
nem más, mint hiányosságot pótló kiegészítés az eddigi közigazgatási bírói eljáráshoz. Eddigi törvény-
könyvünk rendelkezései miatt lelkipásztor áthelyezése csak valamilyen megbélyegző formában történhe-
tett. Amikor most a törvény egész szerkezetét és a benne előírt eljárási módot meg nem változtatva, a 
kiegészítés lehetőséget nyújt hiba meg nem állapítása esetén is az áthelyezés kimondására, eltűnik a köz-
tudatból az az előítélet, hogy az áthelyezett lelkész egyúttal mindig megbélyegzett is.” PÉTER:20. p Az 
eredmény azonban az volt, hogy nem kellett már szükségtelenül fegyelmi eljárásokat kreálni a politikai-
lag megbízhatatlan lelkészek eltávolításához. Aki nem azonosult az új teológiával, hamar az ország eldu-
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és huszonkilenc egyházmegyéből álló egyházszervezetből az 1952. évi III. törvénycik-

kel252 a Tiszáninneni Egyházkerületet beolvasztották a Tiszántúli Református Egyházke-

rületbe, az egyházmegyék közel harminc százalékát megszüntették. A világi szeminári-

umokkal gyakorlatilag megegyező lelkészkörök szervezésével, a politikai igényeknek 

megfelelően előre elkészített igehirdetési vázlatokkal pedig már az igehirdetést is uni-

formizálták, nem lehetett az Igét szabadon és helyesen hirdetni, az egyház alig nyolc év 

elteltével megszűnni látszott mint igaz egyház.  

Az 1951. évi I. törvénnyel253 az állam felállította az Állami Egyházügyi Hivatalt 

(ÁEH). Ennek következtében ezen az állami szerven keresztül gyakorolta az állam az 

úgynevezett ius supremae inspectionist, a legfőbb felügyeleti jogot, amely kiterjedt az 

egyházi törvényhozásra, az egyház iskoláira, az egyházkormányzatra. A legfőbb fel-

ügyeleti jog rendeltetése az, hogy az egyház a saját törvényeit és szabályait az állami 

jogszabályokkal összhangban alkalmazza, a saját szabályait betartsa, tehát törvényesen 

éljen és működjön. A ius supremae inspectionis ebből következően mai fogalmaink sze-

rint egyfajta törvényességi felügyeletet jelent. Ez azonban a valóságban azzal járt, hogy 

az egyházban csak az történhetett, amit a kormányzat megengedett és jóváhagyott. Az 

ÁEH vezetői, hivatalnokai ott voltak a Konvent, majd a Zsinat, az egyházkerületek gyű-

lésein, az egyház valamennyi rendezvényén. A legfőbb felügyeleti jog gyakorlásának 

különleges módjával, a ius placetivel is következetesen élt az állam: az egyház törvé-

nyeinek érvényességéhez állami jóváhagyás kellett, amelyet szintén az ÁEH gyakorolt. 

Mindezeket a jogosultságokat az állam annak a jogának érvényesítésével, illetve azzal 

visszaélve érte el, miszerint az állam határozta meg, hogy az egyháznak a támogatást 

milyen feltételekkel, milyen mértékben és milyen módon adja. Ennek időszakonkénti 

felemlegetése – rendszerint a megvonás kilátásba helyezésével – hatékony eszköznek 

bizonyult az anyagi alapjaitól megfosztott egyház kézbentartására. Találóan állapítja 

meg Bogárdi Szabó István, hogy a totalitárius állam körülményei között az állam és az 

egyház viszonyában kettős garanciarendszer működött: az állam garantálta az általa 

előzetesen jóváhagyottan megválasztott egyházvezetés pozícióját, befolyását, ugyanak-

                                                                                                                                          

gott részén egy szórványban találta magát, ahol maga és a családja megélhetése is kérdésessé vált. Mind-
ezt Isten nevében „egyházi közérdekből”. 
252 1952. október 30. Debrecen. Hatályon kívül helyezte az 1964. évi II. tc.1. § g) pontja. 
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kor a megválasztott egyházvezetés garantálta, hogy az állam politikai intenciói szerint 

kormányozza az egyházat. Ennek következtében egyfajta bizantinizmus valósult meg: 

az egyház, élén a püspökökkel, birodalmi szolga lett.254  

1955 tavaszán az egyházi vezetéssel és a szolgáló egyház általuk kialakított ér-

telmezésével nem azonosuló reformátusság deklarációt adott ki Hitvalló Egyház Ma-

gyarországon címmel.255 A deklaráció négy pontja közül az egyházszervezet szempont-

jából különösen a negyedik emelendő ki, amelyben a zsinatpresbiteri elv fontosságát 

hangsúlyozzák: „Hamisnak kell bélyegeznünk az egyházon belül minden diktatórikus 

klikk-uralmat, amely Krisztus uraságának megrablását jelenti. Mikor pedig jelenlegi 

egyházkormányzatunk a világban használatos megfélemlítő módszerekkel igyekszik 

döntéseit az egyházban érvényesíteni, valamint a gyülekezetek nyílt ellenállása ellenére, 

minden reformátori örökséget megcsúfolva, egyeseket hatalmi úton erőszakolnak rá a 

gyülekezetekre, másokat pedig, mivel az egyházkormányzat által hirdetett irányvonalat 

nem helyeslik vagy azt kritikával illetik, erőszakkal és koholt vádakkal eltávolítanak, 

áthelyeznek, állásuktól megfosztanak, mindezzel csak azt bizonyítják naponként, hogy a 

»hamis« utat választották.” A titokban terjesztett, külföldre is eljuttatott nyilatkozat or-

szágos megmozdulást gerjesztett, ahol a követelések elsődlegesen a zsinatpresbiteri el-

vek alapján való új választás kiírására, az egyház lényege ellenére működő egyházkor-

mányzati vezetők azonnali leváltására irányultak.  

1956. október 23. után a forradalmi események elsöpörték a kompromittálódott 

egyházkormányzatot. November 1-jén a négy egyházkerület gyűlésén Országos Intéző-

bizottságot választottak. Kinyilvánították, hogy a Zsinat és a Konvent elnökének to-

vábbra is Ravasz Lászlót és a többszöri választás során törvényesen megválasztott, de 

végül letartóztatással eltávolított Kardos Jánost tekintik, akiket felkértek, hogy vegyék 

át az egyház ügyeinek irányítását. Megindult a választások előkészítése, ami a forrada-

lom vérbefojtása után is folytatódott. A Zsinati Tanács 1956. december 21-én tartott 

                                                                                                                                          
253 Végrehajtásáról és feladatköréről a 110/1951. (V. 19.) MT számú rendelet intézkedik. 
254 BOGÁRDI SZABÓ: 25. p 
255 Nyomtatásban Magyarországon megjelent: Confessio, 1989. 2. szám, 118–121. p Aláírói: Pásztor 
János, Molnár Miklós, Pánczél Tivadar, Debreczeni István, Hegedűs Loránt, Bárczay Gyula, Szabó Zol-
tán, Németh Géza, Dizsery Sándor. 
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ülésén elhatározták a Tiszáninneni Egyházkerület visszaállítását,256 elrendelték a Kon-

vent átszervezését. Az Országos Intézőbizottság feloszlott, de átalakult Megújulási 

Mozgalommá, amely újrafogalmazott programjában az egyházalkotmányról szóló feje-

zetében hitet tett a zsinatpresbiteri egyházkormányzat mellett, elutasított mindenfajta 

diktatúrát, a gyülekezeti elv erősítését hirdette meg. Az állam és az egyház kapcsolatáról 

szólva kijelentették, hogy: „az egyház nem kapott megbízást Urától arra, hogy az állam-

vezetés konkrét ügyeibe beleavatkozzék – lévén az állam állam, az egyház pedig egyház 

–, de ugyanakkor hitünk és meggyőződésünk, hogy csak kár és veszteség származik 

abból mindkét félre, ha az állam a maga igényét, elgondolását és tervét az egyházban is 

érvényesíteni akarva beleavatkozik az egyház ügyeibe, szervezeti kérdéseibe, szolgálati 

rendjébe, vagy éppen az egyház Urától kapott üzenetét kívánná módosítani vagy megha-

tározni”.257 Az állami kényszer, az államsegély azonnali megvonásával való burkolt fe-

nyegetés hatására a mozgalom visszavonulni volt kénytelen. Mind Bereczkyt, mind pe-

dig Péter Jánost egyházkerülete „bűnbánattal” megkövette és visszahívta püspöki szé-

kébe, amelyet Bereczky elfogadott, Péter János azonban visszautasított.258  

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa (NET) 1957. március 24-én az 1957. évi 22. 

számú törvényerejű rendelettel előírta egyes egyházi állások betöltéséhez az állami hoz-

zájárulást. Az egyház vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez, felmentéséhez a NET, az 

oktatási intézmények vezetőinek a kinevezéséhez és felmentéséhez a művelődésügyi 

                                                
256 1957. november 5-én ünnepélyes közgyűlésen beiktatták Darányi Lajos püspököt és dr. Dienes István 
főgondnokot, továbbá a megválasztott egyházkerületi tisztségviselőket. 
257 A Magyar Református Egyház útja, a Református Megújulási Mozgalom programja megjelent: Refor-
mátus Egyház, 1991. 1. szám, 5–10. p 
258 Péter János ekkor már a Kulturális Kapcsolatok Intézetének igazgatója volt, nem sokkal később pedig 
külügyminiszter- helyettes lett. Bereczky 1957-ben „az ellenforradalom alatt a népi hatalom mellett tanú-
sított helytállásáért, az azóta eltelt egy év alatt szocializmust építő hazánk és népünk érdekében a béke-
mozgalomban, valamint az állam és az egyház jóviszonyának érdekében kifejtett áldozatos munkásságá-
ért” a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének II. fokozata kitüntetést kapta. Magas állami kitüntetést 
vehetett át ugyanezen alkalommal Bartha Tibor, Pákozdy László, Hajdú Péter, Szamosközi István, Nyári 
Pál, Huszti Kálmán. Poór József az eseményeket így értékelte: „1956 a hazai protestáns egyházakban is 
ellenforradalmi megnyilvánulásokat szült, az új egyházi irányzat szerzőinek megfogalmazásában »az Ige 
elleni lázadást.« E jelenségek viszonylag szűk körűek voltak, a megmozdulások élén az egyházak 1948 
előtti néhány vezetője állt (a református Ravasz László és Papp László, az evangélikus Ordass Lajos és 
mások), akiknek fő célja az egyházaknak a politikai reakció szolgálatába állítása volt. Első lépésként 
kísérletet tettek azoknak az egyházi vezetőknek a leváltására, akik az egyházak és a szocialista állam 
együttműködését kimunkálták, megvalósították, s az új teológia alapvetését is elvégezték (Bereczky Al-
bert, Péter János és mások.)” POÓR: 110-111. p  
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miniszter, 1959-től az ÁEH elnökének előzetes hozzájárulása kellett.259 1960. október 6-

ától a Zsinat és a Konvent elnöke hivatalból azonos, ezáltal az egyház törvényhozó és 

végrehajtó testületének azonos vezetője lett, aminek következtében az egyházszervezet 

centralizálása vitathatatlanul megtörtént.  

Az 1964. évi I. törvénycikk megszüntette az Egyetemes Konventet, így a tör-

vényhozó és a végrehajtó szervezet is eggyé vált. A döntés indokolása minden jogi szak-

ismeretet nélkülözött. Összemosta a hatalommegosztás és a feladatok (törvényhozói és 

végrehajtói) elhatárolásának gyakorlati szükségszerűségét, nem riadva vissza a politiká-

ban szokásos fordulattól, a tömegigény megjelenítésében megnyilvánuló történelemha-

misítástól sem, amiből egyértelműen a politikai célok olvashatók ki, erős, centralizált, a 

hatalmat egy kézben tartó szervezetre volt szükség: „Az Egyetemes Konventet egyház-

alkotmányunk az egyházkerületek közös ügyeinek intézésére hívta életre. A Zsinat és az 

Egyetemes Konvent hatáskörét jogszabályainkban nem lehetett eléggé elhatárolni; a 

kettősség az egyházi élet különböző területein párhuzamosságokat, zavarokat és fölös-

leges költségeket okozott. Ezeket a hátrányokat évtizedek során a gyakorlat az elnök-

ségnek személyi azonosságával igyekezett csökkenteni. Ezért az Egyetemes Konvent 

létesülésétől napjainkig közkívánalomként jelentkezett a két hatáskör egyesítése. A Zsi-

nat hatáskörének kiteljesítése felel meg egyházunk presbiter-zsinati kormányzati elvei-

nek. E törvény helyes alkalmazása tovább erősíti egyházunk egységét, egyúttal szolgálja 

az egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek önkormányzatát. Ezáltal egy-

házkormányzatunk egyszerűbb és gazdaságosabb lesz. E törvényből folyó további in-

tézkedéseket egyházalkotmányunk soron következő általános felülvizsgálata rendjén 

kell megtenni.”  

Ezt követően a testületek és elnevezéseik a következők:  

a) a Magyarországi Református Egyház Zsinata;  

b) a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége;  

c) a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa;  

d) a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa;  

                                                
259 1959. június 2-án az állam az 1959. évi 25. számú törvényerejű rendelettel újra felállította az Állami 
Egyházügyi Hivatalt. Végrehajtásáról és feladatairól a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
33/1959. (VI. 2.) számú rendelete intézkedett. 
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e) Zsinati Bíróság;  

f) Zsinati Iroda;  

g) zsinati tanácsos;  

h) a Zsinati Iroda osztályvezetője, előadója.  

Az így meghirdetett egyházalkotmányi reform eredményeként 1967-ben hat tör-

vénycikket fogadtak el:  

I. A Magyarországi Református Egyházról és szolgálatáról;  

II. Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról;  

III. Az egyházi szolgákról és alkalmazásukról;  

IV. Az egyház háztartásáról;  

V. A Református Lelkészi Nyugdíjintézetről és  

VI. Az egyházi törvénykezésről.  

A II. törvénycikk a Zsinat hatáskörét úgy határozza meg, hogy a Magyarországi 

Református Egyház törvényhozó, határozó és legfőbb intézkedő testülete. Ebből követ-

kezően a törvényhozás és a végrehajtás központi szerve. A Zsinati Tanács feladata pe-

dig a törvényhozás körébe nem tartozó zsinati feladatok ellátása. A Zsinati Elnökségi 

Tanács a törvény fogalmazása szerint a református egyház egészét érintő ügyek intézé-

sének irányítását végzi, de határozata az Elnökségi Tanácsra nézve csak tanácsadó jelle-

gű. Ha a Zsinat elnökségének az ügy elintézésére vonatkozó elhatározását a Zsinati El-

nökségi Tanács öt tagja ellenzi s az intézkedés a Zsinati Tanács rendes üléséig nem ha-

lasztható, az elnökség köteles egybehívni a Zsinati Tanácsot rendkívüli ülésre, amiből 

az következik, hogy az ügyek egyébkénti önálló intézése a Zsinati Elnökséget illeti. Az 

elnökség tagjainak meghatározó szerepe egyebekben abban is kimutatható, hogy vala-

mennyi testületben ők elnökölnek, tehát a Zsinat a törvényhozást kivéve azonos a Zsina-

ti Tanáccsal, de feladatkörét a Zsinat Elnöksége átveheti, s csak akkor kell összehívnia a 

Zsinati Tanácsot, ha erős lenne a tiltakozás a tervezett intézkedés ellen. Ilyenre a gya-

korlatban nem volt példa, de a személyi kiválasztásokra, a vezetők körül kialakult sze-

mélyi kultuszra tekintettel nem is lehetett.  

A lelkészválasztásról szóló III. törvénycikk értelmében az egyházkerület püspö-

kének és főgondnokának elnökletével az egyházmegyék esperesei és gondnokai, a teo-

lógiai akadémia képviselője és az érdekelt egyházközség presbitériumának kettő–négy 
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tagú küldöttsége által alkotott jelölőbizottság tett javaslatot. A bizottság egy, esetleg 

kettő, három személyt jelölt a lelkészi tisztségre. Ha a jelöltet nem választották meg, új 

jelölés következett, s ha az sem vezetett eredményre, akkor a püspök helyettes lelkész-

ként egy jelöltet küldött ki. Abban az esetben, ha ezt a jelöltet sem választotta volna 

meg egy éven belül az egyházközség, akkor az egyházmegyei közgyűlés választott lel-

készt. Ebből következően csak az lehetett lelkész, aki bírta a püspök és az esperesek 

feltétlen bizalmát. Mivel az egyházi bíróságok elnökei az egyházmegyében az esperes 

és a gondnok, az egyház-kerületben a püspök és a főgondnok, a Zsinati Bíróságon a 

Zsinat elnökei, az első számú vezetők korlátlan felügyeleti jogot gyakorolhattak a lelké-

szek fölött. Tették és tehették mindezt a zsinatpresbiteri elvek állandó hangsúlyozása 

mellett. Egyet kell értenünk Jos Colijn megállapításával, aki az egyházkormányzat ma-

gatartását „egyházi sztálinizmusnak” minősíti. „Nemcsak azért, mert az egyház vezetői-

nek hatalmuk fenntartásához szükségük volt a sztálinisták segítségére, hanem azért is, 

mert ennek a tényleges egyházi berendezkedésnek szembetűnő vonása volt, hogy a 

tényleges hatalmat egy szűk csoport tartotta kezében, amely a megfélemlítés, a presszió, 

a jutalmazás és a manipuláció rafinált eszközeivel az együttműködők egy nagyobb cso-

portját gyűjtötte maga köré, akiket kénye-kedve szerint irányíthatott.”260 

4.12. A RENDSZERVÁLTÁS  

A társadalmi változások az egyházakat 1989-ben érik el, amikor is június 30-án 

megszületik az 1989. évi 14. számú törvényerejű rendelet. Ez a rendelet hatályon kívül 

helyezi az egyes egyházi tisztségek betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról szóló 

1957. évi 22. törvényerejű rendeletet, valamint a tvr. végrehajtására kiadott 23/1971. 

(VI. 2.) Korm. rendeletet, és az ennek végrehajtásáról szóló 1/1971. (X. 15.) ÁEH ren-

delkezést, továbbá az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló 1959. évi 25. tör-

vényerejű rendeletet, az ezt módosító 1967. évi 11. törvényerejű rendeletet, valamint az 

1959. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1959. (VI. 2.) Korm. rende-

letet, az ezt módosító 41/1986. (X. 11.) MT rendeletet és a 12/1986. (IV. 22.) MT ren-

delet 27. §- ának (2) bekezdését. Felhatalmazást kapott a Minisztertanács arra, hogy az 

                                                
260 COLIJN 2: 115. p A „kiszolgáló egyház” sajátosságairól és értékeléséről részletes tanulmányt írt 
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egyházak, felekezetek, vallási közösségek működésével, a vallás gyakorlásával össze-

függő, jogszabályban meghatározott állami feladatok ellátásának szervezeti és hatásköri 

kérdéseit meghatározza. Megindultak a tárgyalások az egyház és az állam vezetői között 

a kapcsolatok újragondolására, ennek eredményeként még az új országgyűlési választá-

sok megtartása előtt előzetes állami jóváhagyással a Sárospataki Református Kollégium 

Gimnáziuma a Kollégiumhoz szervesen illeszkedő valamennyi ingatlanával együtt is-

mét a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásába, illetve tulajdonába került 

1990. március 20-án.261 Az újonnan megválasztott parlament első intézkedései közé tar-

tozott a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény megfogalmazá-

sa, amely törvény felszámolta az állam szinte valamennyi beleszólási lehetőségét az 

egyház életébe. Továbbra is fennmaradt azonban az állami támogatás szükségessége, 

amelyen a volt egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény sem 

változtatott. Ezen a jogcímen csak a hitélettel közvetlenül összefüggő, és a törvény ha-

tálybalépésekor még állami vagy önkormányzati tulajdonban volt ingatlanok kerülhet-

tek vissza az egyház tulajdonába, de a törvény maradéktalan végrehajtására még ma 

sem került sor. Az egyházi jogalkotásban az 1990. évi I. törvénycikk jelenti a forduló-

pontot, amely a választójogi törvény egyes rendelkezéseit módosítja. A törvény 

preambuluma a törvényalkotást az alábbiak szerint indokolja: „A Zsinat attól a céltól 

vezérelve, hogy egyházunkban a presbiter-zsinati elvek az egyház szervezeti rendjében 

érvényesüljenek, az egyházi testületek és tisztségviselők a gyülekezetek széleskörűen 

kinyilvánított akaratának megfelelően kerüljenek megválasztásra, s mindezzel előmoz-

dítsa egyházunk lelki és szervezeti megújulását és megerősítését, addig is, amíg egyházi 

törvénykönyvünk egészének felülvizsgálatára és megújítására sor kerül, szükségesnek 

tartja a jelenleg hatályban lévő törvénykönyv választójogi rendelkezéseinek részbeni 

megváltoztatását.” Ebből a szövegezésből következően ez a törvény csak az első válasz-

tások lebonyolítására készült azzal a céllal, hogy az így megválasztott testületek elvé-

gezzék a már tovább nem halasztható változtatásokat. Ez a törvény a jelölést a presbité-

riumok által választott tisztségekre vonatkozóan az egyházmegyei közgyűlés feladatává 

                                                                                                                                          

Bárczay Gyula: Megújulás-megdermedés-megmozdulás címmel. Lásd: BÁRCZAY: 328-363. p 
261 A tárgyalódelegációk által meghatározott elveknek megfelelően a megállapodás jogi szövegét a városi 
tanács részéről Szikora Zsolt vb-titkár, az egyházkerület részéről e dolgozat szerzője fogalmazta meg. 
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tette, az elnöki tisztet a jelenlévők közül egy lelkész és egy gondnok személyében titkos 

szavazással rendelte megválasztani. A választásokra a presbitériumokban titkos szava-

zással került sor. Az újjáalakult Zsinat hamarosan megkezdte az átfogó törvényreform 

előkészületeit, megfogalmazva téziseit, majd hosszú tárgyalások után megszületett az 

1994. évi II. törvény, a református egyház új alkotmánya.  
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5. A MAGYARORS ZÁ GI  REF ORMÁ TU S  EGYH Á Z S ZERV EZETI  F ELÉP ÍTÉS E ÉS  MŰKÖ D ÉS E 

5.1. AZ ÚJ EGYHÁZALKOTMÁNY MEGSZÜLETÉSE  

Az 1991-ben szolgálatba lépett zsinat határozata szerint egyházalkotmányt mind 

elveiben, mind pedig struktúrájában meg kellett volna változtatni. A munka megkezdé-

sekor a zsinat irányelveket fogadott el, amelyből az tűnik ki, hogy egyház évszázados 

hagyományain alapuló, de a kor követelményeihez messzemenően igazodó, szakszerű 

alkotmányt kívánt alkotni. Egy kodifikációs munka előtt szükségképpen felélednek az 

egyház szervezeti felépítését érintő viták. Ilyen esetben célszerű alaposan tanulmányoz-

ni a hagyományokat, a kort, amelyben a korábbi szabályok létjogosultságot kaptak, al-

kalmazásuk tapasztalatait, mennyire feleltek meg az alapítói elvárásoknak, hogy az egy-

ház ékes és szép rendben való működését maradéktalanul biztosíthassák. Az egyház 

alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény szentírási hivatkozásának, 

miszerint az egyház szervezete, alkotmányos és kormányzati rendje nem önmagáért van, 

hanem a szolgálat végzésére, a kegyelem ajándékaival való sáfárkodásra (1Kor 4,1). A 

Magyarországi Református Egyház alkotmánya – ellentétben a Magyarországi Evangé-

likus Egyház alkotmányával – egy alaptörvényből áll, s erre épülnek az egyház Zsinatá-

nak törvényei. Az 1967. évi egyházi jogalkotás egy törvénykönyvet készített, összesen 

hat törvénycikkel, s ez volt tekinthető az egyház alkotmányának. Az 1990-ben megin-

dult folyamat eredményeként a Zsinat külön törvényt alkotott az egyház alkotmányáról, 

ez az 1994. évi II. számú egyházi törvény, amelyet megalkotása óta többször módosítot-

tak. Ezen túlmenően a következő törvények alkotják ma az egyház belső jogrendszerét:  

1967. évi I. törvénycikk a Magyarországi Református Egyházról és szolgálatáról; 

1992. évi II. törvény az egyházi könyvkiadásról; 

1994. évi I. törvénycikk a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipász-

tori szolgálatról; 

1995. I. törvény, a Magyarországi Református Egyház közoktatatási törvénye; 

1995. évi II. törvény, a Magyarországi Református Egyház missziói törvénye; 
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1995. évi III. törvény a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményei-

ről; 

1996. évi I. törvény a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényéről; 

2000. évi I. törvény az egyházi törvénykezésről. 

2000. évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról 

2002. évi I. törvény a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról 

2002. évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek nyugellátásáról 

és a nyugdíjintézetről;262 

A Magyarországi Református Egyház szerkezete, felépítése és működése a Zsi-

nat jogalkotási tevékenysége eredményeként alakul ki, de nem mellőzhetjük azokat az 

egyetemes alapelveket, amelyeken az egyház alkotmányának fel kell épülnie. Ezek az 

alapelvek, függetlenül attól, hogy hivatkozik-e rá az egyházalkotmánynak nevezett bel-

ső jogszabály, meghatározzák az egyház működését, s a jogszabályok értelmezése során 

eligazításul szolgálnak a törvény szövege helyes tartalmának feltárásához.  

                                                
262 2001-ben kiadásra került a Kálvin Kiadó gondozásában az egyházi törvényeink hivatalos gyűjteménye 
a Református Egyházi Törvénytár. A hatályos joganyag az interneten is elérhető a következő címen: 
www.reformatus.hu 
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6 . AZ EGYH Á ZKORMÁ N YZÁ S  MI N T I GAZGATÁ S   

Anélkül, hogy részletesen elemezném az igazgatástudomány alaptételeit, meg 

kell állapítani, hogy az egyház kormányzata valójában a Magyarországi Református 

Egyház mint az állami jog szabályai szerint bejegyzett szervezet működtetését, fenntartó 

szervezési feladatok ellátását jelenti. Ennek a szervezetnek a célja az egyház földi fel-

adatainak megvalósítása, tehát a szervezetet ennek a célnak rendeljük alá. A korábban 

meghatározott alapelvekben is ez a cél fogalmazódott meg. A református egyházjog a 

helyes szervezetet nem tekinti az egyház lényegi elemének, mégis rögzíteni kell azokat 

a klasszikusnak számító igazgatási alapkövetelményeket, amelyeket az egyház igazgatá-

sa során nem hagyhatunk figyelmen kívül egyetlen pillanatra sem. Annak, aki az igaz-

gatási feladatokat végzi – legyen az testület vagy tisztviselő – feladatát pontosan kell 

meghatározni. Nem célszerű, hogy több igazgatási szerv végezze ugyanazt a tevékeny-

séget, ez ugyanis könnyen azt eredményezheti, hogy párhuzamosságok állnak elő, egy-

más munkáját zavarják, az igazgatás hatékonyságát az egymásnak esetleg ellentmondó 

döntések jelentősen csökkenthetik. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy az igazgatási 

feladatokat ellátó szervek működése egymással összhangban legyen. Ez természetesen 

azt a követelményt is jelenti, hogy minden igazgatási szerv maradjon meg a saját felada-

ta körében. De nem jelenti azt, hogy egy bizonyos igazgatási feladattal csak és kizárólag 

egy szerv foglalkozhat, ha mindegyik szerv csak a saját hatáskörében, sajátos eszközei-

vel és módszereivel végzi az igazgatást. Az igazgatástudomány az igazgatás lényegének 

meghatározását Henry Fayoltól263 eredezteti, aki úgy fogalmazott, hogy az igazgatás: 

előrelátni (tervezni), szervezni, parancsolni, koordinálni és ellenőrizni. Az előrelátás 

természetesen a szervezet által megvalósítandó feladatatok pontos meghatározása, a 

szervezés, a parancsolás (utasítások kiadása) és a koordináció a szervezet létrehozása és 

mozgásban tartása, míg az ellenőrzés jelenti a meggyőződést arról, hogy a szervezet 

helyesen funkcionál-e. Ebből következően az igazgatás célja a szervezet folyamatos és 

zavartalan működése feltételeinek a biztosítása. A mi szempontunkból a cél kijelölése 

                                                
263 Henry Fayol (1841-1925) francia bányamérnök. Gyakorlati tapasztalatait az Ipari és általános vezetés 
című, 1916-ban megjelent művében összegezte. Elsőként foglalkozott vállalatok vezetésének, igazgatásá-
nak általános és a szervezettel összefüggő kérdéseivel. 
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megtörtént, mindezeket az egyház feladatainál pontosan meghatároztam. Az ennek a 

feladatnak megfelelő, hatékonyan és eredményesen működni képes szervezet létrehozá-

sa a következő lépés. Az igazgatandó szervezet felépítését, az építkezés alappilléreit 

úgyszintén a Szentírásban megfogalmazott, Kálvin segítségével a mindennapi gyakor-

latra alkalmazott és az egyház életét alakító történelmi körülmények között formálódott 

hagyományok figyelembevételével alkotott törvényi előírások adják. Ez nem keveseb-

bet jelent, mint azt, hogy a látható földi egyházon belül az emberek hatalomnak való 

alávetését – Bibó szavaival szólva – a jog mint objektív eszköz közvetíti. Ezzel azt 

hangsúlyozhatjuk, hogy az egyházon belül nem az ember uralkodik az ember felett, ha-

nem a törvény (Lex Rex).264 

6.1. AZ EGYHÁZSZERVEZET ALKOTÓRÉSZEI 

Az egyház alkotmánya265 az „Általános szabályok” bevezető cím alatt első he-

lyen a Magyarországi Református Egyház alkotórészeit határozza meg. A törvény szö-

vegezése szerint az egyház Jézus Krisztus Egyetemes Anyaszentegyházának része, s a 

Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. A más országok-

ban élő magyar református, illetve református egyházakkal egy lelki közösséget alkot. E 

megfogalmazással a törvényhozó hangsúlyozza a többi keresztyén egyházakkal való 

közösséget, amikor is az egyházat a Jézus Krisztus Egyetemes Anyaszentegyházának 

részeként jelöli meg.266 Ugyanakkor a többi református keresztyén egyházakhoz való 

tartozását is kiemeli a törvény, amelyekkel való kapcsolatát a lelki közösségben fogal-

mazza meg, ezzel kétséget kizáróan országhatáron belüli szervezetként határozza meg 

önmagát. Ennek megfelelően alkotó közösségei az ország területén lévő református 

egyházközségek. Mivel az egyes gyülekezetek teológiai értelemben önmagukban is be-

fejezett egyházak, jogi szervezettségű megjelenési formái s egyben a nagyobb szervezet 

legkisebb önálló alapegységei csakis az egyházközségek lehetnek.  

                                                
264 Elméleti alapjait lásd részletesen BIBÓ: 271–294. p 
265 1994. évi II. egyházi törvény 
266 Ez a szövegezés megfelel Ravasz László javaslatának, amelyet az 1928-ban megnyílt zsinat 1930. 
május 3-i ülésén terjesztett elő. 
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6.2. AZ EGYHÁZ HIVATÁSA 

A Magyarországi Református Egyház hivatásáról az 1967. évi I. törvénycikk a 

következők szerint rendelkezik:  

Az egyház, mint Krisztus teste s így felkenetésének és szolgálatának részese, arra 

hivatott, hogy  

a) a Szentlélek és az Ige ajándékában részesedve prófétai és tanítói szolgálatával Uráról 

vallást tegyen;  

b) Krisztus megváltó áldozatának és közbenjáró könyörgésének erejével önmagát élő 

áldozatként Urának odaszentelje, maga is könyörögjön és szolgáljon az egész emberiség 

javáért;  

c) Krisztus jelenvaló és eljövendő királyi uralmának hitében és reménységében élve már 

e földön az Ő országa rendjének engedelmeskedjék, és szabad lelkiismerettel harcoljon 

a bűn és halál erői ellen.  

Krisztus prófétai és tanítói szolgálata az egyházat arra indítja és kötelezi, hogy  

a) az igehirdetés és tanítás szolgálata által Krisztusban meggyökerezvén és továbbépül-

vén megerősödjék a hitben267, hogy minden jócselekedetre felkészített legyen268;  

b) szolgáltassa ki a Krisztus által szerzett sákramentumokat: a szent keresztséget és az 

úri szent vacsorát, amelyek a Lélek által megpecsételik és megerősítik az egyház tagjai-

nak részesedését Krisztusban, az Ő jótéteményeiben és az egymással való közösségben;  

c) hirdesse Krisztus evangéliumát a föld véső határáig, engedelmeskedve Ura parancsá-

nak és bízva az Ő ígéretében: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, 

megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe és tanítván őket, 

hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig”.269 „Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek 

és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Iste-

nünk”. 270 

                                                
267 Kol 2,7 
268 2Tim 3,17 
269 Mt 28,19–20 
270 ApCsel 2,39 
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A Krisztus főpapi szolgálatában való részesedés arra indítja és kötelezi az egy-

házat, hogy felelősséget hordozzon az emberért és a teremtett világért. Ez a felelősség 

két kiváltképpen való szolgálatot jelent: a) a közbenjáró imádság szolgálatát, hogy az 

Ige parancsa szerint tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások min-

den emberért és minden feljebbvalóért271; b) a diakónia (szeretetszolgálat) végzését. 

Krisztus úgy volt jelen ebben a világban, mint aki szolgál272 és tanítványainak azt a pa-

rancsot adta, hogy az Ő példáját kövessék: „amiképen én cselekedtem veletek, ti is 

akképen cselekedjetek”.273 A Magyarországi Református Egyház, Urának ezt a paran-

csát megértve, és annak engedelmeskedve, kötelességének tudja, hogy jót cselekedjék 

hitének cselédeivel és mindenekkel;274 osztozzék az éhezők, jövevények, mezítelenek, 

betegek, foglyok és elhagyottak gondjában és megsegítésében;275 felelősséget hordozzon 

és munkálkodjék a magyar nép jólétéért, az ember földi életének javáért, az igazságos-

ság érvényesüléséért, az emberiség és a teremtett világ békéjéért.  

A Krisztus királyságának hitében élő egyház számon tartja Urának ígéretét: 

„Íme, eljövök hamar”276, és szolgálata végzéséhez ebből az ígéretből merít erőt; Krisztus 

visszajövetelét várva, már itt a földön az Ő uralma alatt él277, jel kíván lenni Isten orszá-

ga rendjéről, amelyben a szeretet törvénye uralkodik278.  

Az egyház szolgálata a gyülekezetben valósul meg, ahol annak tagjai Isten 

Szentlelkének segedelme által  

a) meghallják és befogadják az evangéliumot, megbizonyosodnak bűneik bocsánatáról 

és újjászületnek élő reménységre;  

b) a vigasztaló evangéliumért hálából odaszánják magukat Krisztus követésére, az em-

ber és a világ javának szolgálatára.  

Az egyház – mint Krisztus látható teste – szervezetének és kormányzó testülete-

inek feladata, hogy  

                                                
271 1Tim 2,1–2 
272 Mk 10,45 
273 Jn 13,15 
274 Gal 6,10 
275 Mt 25,35–40 
276 Jel 22,7–12 
277 Kol 1,13 
278 Kol 3,12–15 
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a) a gyülekezetben folyó szolgálatot segítsék;  

b) az egyház egységét munkálják;  

c) a jó rend érdekében a felügyeletet és egyházi fegyelmet gyakorolják.  

A Krisztus felkenetésében és prófétai, főpapi, királyi szolgálatában részes egy-

ház egész élete, annak törvényes rendjével együtt – kálvini tanítás szellemében – a 

Szentháromság Isten dicsőségét szolgálja.  

6.3. A KORMÁNYZATI HATALOM 

A hatalom forrása a református egyházjog szerint a törvényhozó Úr Jézus Krisz-

tus és a törvény, a Szentírás. Az ezen alapuló földi kormányzati jogosultság és kötele-

zettség, azaz a látható egyház földi kormányzásának a hatalma, a gyülekezeté. Ez kö-

vetkezik alaptörvényből, amely a következők szerint szól: a Magyarországi Református 

Egyház a Szentírás alapján és hitvallásai: az Óegyházi Hitvallások, a második Helvét 

Hitvallás és a Heidelbergi Káté értelmében egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust isme-

ri, és magát a zsinatpresbiteri elvek szerint kormányozza. [2. § (1) bekezdés; kiemelés 

tőlem – Sz. B.] Ennek tükrében érthető igazán a Lex Rex követelménye a látható egy-

házszervezetben. Az egyházalkotmány sem itt, sem máshol nem hivatkozik viszont az 

egyetemes papság elvére, holott a gyülekezetek kormányzati hatalma ebből az elvből 

vezethető le.  

A kálvini egyházalkotmány általános elveinek ismertetésénél már utaltam rá, 

hogy ez az elv alapvetően alkotmányos alapelv. Nem árt tehát visszaidéznünk az ott 

elmondottakat. Ha Jézus a kormányzati hatalmat az egész egyháznak, a hívek összessé-

gének adta, akkor csak az ismerhető el hatalomnak, ami a hívek összességénél van.279 

Ennek a hatalomnak az egész gyülekezetre ruházása jelenti valójában az egyetemes 

papság elvét, azt tehát, hogy senki sem közbenjáró Istennél a másikért, továbbá, hogy a 

gyülekezet felhatalmazása nélkül senki sem jogosult egyházi feladatokat teljesíteni. En-

nek a hatalomnak a gyakorlására pedig az egyház elsődleges szervezete, az egyházköz-

ség képes és egyben alkalmas is. A több egyházközségből álló szervezeti egységek 

kormányzati hatalmat annyiban gyakorolhatnak, amennyiben az azt alkotó egyházköz-

                                                
279 Lásd erről SZENTPÉTERI KUN 1.: 179–187. oldal, „Az egyházi hatalom” című rész. 
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séggé szervezett gyülekezetek – tehát az egyháztagok összessége – a maguk eredeti jo-

gát rájuk átruházták vagy azt átruházottnak elismerni készek.  

Ennél a kérdésnél kell utalnunk a kálvinizmus és a társadalmi szerződéselméle-

tek kapcsolatára. A református egyházak történelmi fejlődésük során kétfajta, egymástól 

jól megkülönböztethető utat jártak be, így ezen fejlődés alapján a református egyházakat 

két fő csoportba soroljuk: a kontinentális és az angolszász csoportba. A kontinentális 

egyházak véleménye szerint a látható egyházba beleszületünk, azaz keresztségtől füg-

getlenül tagjai a joghatóságuk alá tartoznak, míg a XVIII. században kialakuló angol-

szász típusú egyházak az egyház társulati jellegét280 emelik ki, melynek tagjaivá az em-

berek önkéntes elhatározásuk folytán válnak. Ebből következően a kontinentális típusú 

egyházakat a kötelező egyháztagság, az egyház terheinek kötelező viselése, míg az an-

golszász típusút és az utóbbi évszázadokban ehhez a típushoz hasonló elveket valló sza-

badegyházakat az önkéntes csatlakozás, az egyház terheinek viselésében pedig az ön-

kéntes hozzájárulás jellemzi.  

A természetjogi iskola szerint az egyház az emberek szabad egyesülése útján jön 

létre. Rieker szerint is a kálvini egyházban az egyesületi jelleg a meghatározó. Rieker 

ezt formai okokra vezeti vissza, amikor állítását azzal kívánja igazolni, hogy maga Kál-

vin és a hitvallások hány esetben nevezik az egyházat társaságnak, societasnak.281 

Boleratzky Lóránd Holsteinre hivatkozással úgy fogalmaz, hogy az egyház a résztvevők 

szabad elhatározásán alapuló közösség, amely nem szentségi vagy metafizikai elkülönü-

lésen alapul. Majd Hollra hivatkozással kijelenti, hogy „Luther mind a népegyházat, 

mind a szabad egyházat akarta. A népegyházról vallott felfogását az Ige legyőzhetetlen 

voltára, míg a szabad egyházról vallott nézetét a személyes lelkiismeret követelésére 

alapítja”.282 

Szentpéteri Kun nem fogadja el az egyház egyesületi jellegét. Az általam is he-

lyesnek tartott álláspontja szerint az egyetemes egyház (a nem látható, teológiailag téte-

lezett egyház) esetében az alapított jelleg a meghatározó. Az egyháznak ebben az értel-

                                                
280 A társulási jelleg alapját a Genfi Káté teológiai egyházfogalmára vetíthetjük vissza, amely így szól: 
„Ecclesia est societas fidelium, quos Deus ad vitam aeternam praedestinavit.” Az egyház azoknak a hí-
veknek a társasága, akiket Isten az örök életre predestinált. KÁLVIN 2.:21. p 
281 Rieker: Grundsätze reformierter Kirchenverfassung Leipzig, 1899. 71. oldal Idézi: SZENTPÉTERI 
KUN 2.: 16. p 
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mében jogilag értékelhető tagsága nincsen, hiszen Krisztus testévé isteni elhívás alapján 

válunk. Ez az egyház nem szűnhet meg. Azonos állásponton áll Révész Imre is. Kálvin-

ra hivatkozással vallja, hogy az egyház a földön is nem csak a mennyben kizárólag 

Krisztus fősége alatt tartozik élni. „Szó sincs arról az igazi kálvini egyházalkotmányban, 

hogy »minden jog forrása az egyházban a gyülekezet«. …A XIX. századi liberális de-

mokratizmus és parlamentarizmus szelleme, mint mindenütt a világon, Magyarországon 

is nagyban hozzájárult a presbiteri rendszer bibliai alapgondolatainak elhomályosításá-

hoz, illetőleg más, nem az Igéből eredő és eredetileg nem is egyházi vonatkozású kor-

eszmékkel (népjog, népképviselet, stb.) összetévesztéséhez….A presbiteri rendszer 

semmiféle modern képviseleti demokráciával nem azonos…..A presbiteri rendszerben a 

Kijelentés alapján berendezett Krisztus-uralom van, a demokratikus és képviseleti rend-

szerben a természetjog észelvek alapján berendezett népuralom. A presbiteri rendszer 

nálunk igazi népszerűségre a XIX. század negyvenes éveitől jutott, de azért, mert akkor 

már mindenütt összetévesztették a népképviselettel és az óhajtva várt modern parlamen-

tarizmus zászlóvivőjét látták benne. (Ennek a gondolatnak Medgyesi Pálnál még a leg-

halványabb rezdülését sem lehet megtalálni.) Ez a körülmény volt annak a sajnálatos 

oka, hogy a presbitérium, amely Kálvinnál és a klasszikus presbiteri-zsinati egyházal-

kotmányokban a jó értelemben vett, azaz szellemi és erkölcsi arisztokrácia megtestesü-

lése volt, a mi egyházunkban a rossz értelemben vett, vagyis erkölcstelen és szellemte-

len demokratizmusnak lett melegágyává”.283  

Az kétségtelen, hogy a kálvinizmus minden szuverenitást Istenre ruház, Kálvin-

nál csak Isten a szuverén, minden hatalom hozzá képest viszonylagos. Bár igaz az, hogy 

Medgyesi Pálnál a feudális fejedelem udvari papjánál nem találunk népképviseleti, nép-

szuverenitást feltételező és a presbiteriánizmust ily módon megalapozó tételeket, talá-

lunk viszont Althusiusnál,284 aki a kormányzatra úgy tekintett, amelynek eredete Istentől 

van, mert az emberiség eredeti, természetes állapotában nem volt államrend vagy kor-

mányzat. De Alhusius szerint is egy társadalmi szerződés által emelkedik ki a közösség 

mint törvényes testület, és egy második szerződésben, a kormányzati szerződésben al-

                                                                                                                                          
282 BOLERATZKY 4.: 169. p 
283 RÉVÉSZ 6.: 135-137. p 
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kotja meg a kormányzatot saját hatalmának arra történő átruházásával. Ezt a nézetet 

tette magáévá a szintén kálvinista Rousseau is.285 

Az pedig, hogy a kálvini elveket hogyan értelmezték hazánkban már a XIX. szá-

zad negyvenes éveinél korábban, álljon itt a Révész Imre által is idézett 1791-es budai 

kánonok 2. kánonja: „Minthogy a gyülekezetek hallgatókból és tanítókból állanak, en-

nélfogva minden egyes tagnak egyenlő joga kell, hogy legyen az egyházi hatalomhoz; 

maga pedig az egyházi jognak a gyakorlása, vagy az egyházkormányzat közmegegye-

zésből és a gyülekezetek hasznára tekintettek átengedtetik a vallás szolgáinak is, ennél-

fogva presbiterii tartozik lenni.” Révész Imre szerint viszont már ez a rendelkezés is a 

torzulás jelét mutatja. Kár, hogy Révész Imre csak utal arra, hogy a presbiteri rendszer-

nek és a képviseleti demokráciának a meglévő egyező vonásai vannak, de azt, hogy 

miért térnek el teljes mértékben az alapgondolatok, nem indokolja meg.286 Révész néze-

tei kialakításában kétségtelenül lehet szerepe annak a vonulatnak, amely a kálvinizmus 

nézeteit nagymértékben diadalra juttató francia polgári forradalom elutasításában nyil-

vánulnak meg287, s a szocialista forradalom tapasztalatainak.  

Más a helyzet a jogilag szervezett gyülekezetek esetében. Pontosan a protestan-

tizmus, s ezen belül a kálvinizmus az, amely élesen különválasztja a változtathatatlan 

láthatatlan és a látható egyházat, s az utóbbihoz az egyháznak a változó emberi társada-

lomban elvégzendő feladatait rendeli. Ezt az alakulatot mind az egyházjognak, mind az 

állam jogának kezelnie kell valahogyan. E tekintetben az egyház egyesületi jellege a 

meghatározó. Az egyházszervezet a tagok szabad egyesülése útján keletkezik, hiszen a 

jogi szervezettségben megjelenő egyháztagság nem vitásan Krisztus nevében, Isten Igé-

jének hallgatására, tehát a közös vallásgyakorlat céljából szerveződik egybe, de az is 

                                                                                                                                          
284 Althusius (1557-1638) kálvinista jogász, aki az 1603-ban megjelent Politica című művében foglalta 
össze a kálvinizmus korai politikai tanait. 
285 Rousseau egész életében, kálvinista vallásának megtagadása után is, büszkén vallotta magát genfi 
polgárnak, és nagy tisztelettel szólt azokról az intézményekről, melyeket Kálvin, a tudományosan képzett 
jogász adott Genf városának. „Aki Kálvint csak teológusnak ismeri, annak nem lehet fogalma lángelméje 
nagyságáról. Bölcs rendeleteinek megfogalmazása, amiben olyan nagy része volt, éppen úgy becsületére 
válik, mint az Institutio. Bármilyen forradalom is következik be hitvallásunkban, amíg él bennünk a haza-
szeretet és a szabadságvágy, addig áldani fogjuk e nagy férfiú emlékét”- írja a Társadalmi szerződés című 
munkájában. Idézi KOVÁCS ISTVÁN: 262. p 
286 RÉVÉSZ 6.: 137. p 
287 Így például Kuyper nézetei A kálvinizmus politikai jelentősége. Budapest, 1923. 44. p Idézi KÓNYA 
1. 24. p 
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igaz, hogy a Krisztus nevében összejövők szabad választásuk útján gyűlnek egybe; 

amennyiben ezek az emberek szétválnak, meghalnak, ez a gyülekezet megszűnik, míg 

ilyenről az örök, megszüntethetetlen teológiai egyházfogalomnál természetesen nem 

beszélhetünk. Hogy miért mégsem egyesületek ezek a jog fogalma szerint? Szentpéteri 

Kun szerint azért, mert tagjaivá nem csupán önkéntes belépés útján lehetünk, a célja a 

tagok akaratától függetlenül, változtathatatlanul megvan, és fő vonásaiban ez jellemző 

szervezetére is. Szerinte az egyesületkénti megjelenése csupán látszat, amit az ad, hogy 

a kálvinista gyülekezet tagjai nem passzív tárgyai az egyház gondozásának, hanem cse-

lekvő részesei az egyház működésének. A mai körülmények között az állam az egyházat 

éppen a sajátos jellegére és feladataira tekintettel nem sorolja a többi társadalmi célból 

egyesült és jogilag egyesületi formát öltő közösségekhez. 

Az egyház mint jogilag szervezett személyösszesség sajátos szervezet egy adott 

állam, így Magyarország jogrendszerében is. Társadalmi szervezet, mely azonban éle-

sen különbözik az egyéb ismert társadalmi szervezetektől: pártoktól, egyesületektől. A 

megkülönböztetés alapja az egyházak történelmi szerepe, hagyományai, és a társadalom 

életében betöltött sajátos szerepe, melyet az állam a megkülönböztetés alapjául elismer. 

A lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. tör-

vény szerint itt olyan társadalmi szervezetről van szó, amely a közös vallásgyakorlás 

érdekében kíván jogi szervezettséget, és ezt az állam a többi társadalmi szervezettől 

(egyesülettől, pártoktól) eltérő szabályozással, e szervezeteknek nyújtott előnyökkel 

honorál. Ahogyan az az egyházakra vonatkozó állami törvényből is következik, az egy-

házak szoros kapcsolatban vannak a jogállamok által kötelezően biztosítandó alapjog-

gal, a lelkiismereti és vallásszabadság jogával. 

6.4. AZ EGYHÁZIGAZGATÁS SZINTJEI 

Az egyházalkotmány az általános részben nem szól a Magyarországi Református 

Egyház jogi szempontból is önálló gyülekezetei által létrehozott, viszonylagos önálló-

sággal rendelkező önkormányzati egyházi testületek tagozódásának szintjeiről, amire a 

törvény felépítéséből következtethetünk. Az egyházalkotmány a kormányzati szinteket 

illetően az utóbbi évszázadban rögzült négyes felosztási rendszert (egyházközség, egy-
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házmegye, egyházkerület, zsinat) követi. Helyességét már az előkészítés során többen 

vitatták.  

A javaslatok egy része elvetette az egyházmegye és az egyházkerület szükséges-

ségét. Szerintük a zsinati tagokat közvetlenül a gyülekezeteknek kellene választaniuk. 

Más vélemény szerint csak az egyházközség és az egyházmegyék létezése indokolt, 

ezeknek kell választani a zsinat tagjait, de volt olyan javaslat is, amely az egyházmegyét 

tartotta szükségtelennek.  

Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy a református egyházban mind 

a mai napig sokan idegenkednek a hangoztatott alapelvekkel nem mindenben egyező 

szervezeti kiépítéstől. Ha az egyház igazgatásának négyfokú szervezetét összevetjük az 

országot irányító, általában háromszintű közigazgatás gyakorlatával, és figyelembe 

vesszük, hogy az utóbbi időkben a megyék szerepét milyen kritika éri és szükségességét 

hányan vitatják, nem járnak mesze az igazságtól azok, akik az egyház életében is sok-

nak találják a gyülekezetek és a zsinat közötti áttételeket. A szervezéstan tudománya ma 

már hosszú idő óta elismert alapelvnek tekinti, hogy egy hatékonyan működő, feladatai 

által meghatározott szervezetet az előtte álló feladatok követelményei alapján, a létszá-

mához és területi tagozódásához mérten kell felépíteni. Az egyház feladatai: az ige hir-

detése, a tanítás, a diakónia, alapvetően gyülekezeti feladat, a gyülekezetek feletti kor-

mányzati munka összehangolása szükséges, de mértéke és súlya nem igényel háromfo-

kú igazgatási formát. E tekintetben az átfogó szerkezeti reform az egyház szervezetében 

nem következett be.  

A történelem ugyanakkor bizonyította, hogy az egymástól független vagy egy-

mással csak laza szövetségben élő gyülekezeteken alapuló egyházszervezet nem képes 

fenntartani magát a folyamatos üldöztetés idején. Az egyházban ezért sokkal nagyobb 

szerepe van a hagyományoknak, mint a világi igazgatás egyéb területein, emiatt a mű-

ködőképesség fenntartása mellett a meglévő szervezet hatékonyságának fokozását kell 

előtérbe helyezni. Kérdés azonban, hogy ha elfogadjuk azt, hogy Magyarországon a 

püspöki és esperesi egyházkormányzatra történelmi okok miatt volt szükség az állami 

üldözés, illetve a szoros állami felügyelet miatt, illetve az 1967-ben kialakított egyház-

kormányzati struktúrára azért volt szükség, mert a diktatórikus állam kézben kívánta 

tartani az egyházakat és számára egy erősen centralizált egyházszervezet volt elfogadha-
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tó, akkor most, az állam és az egyház elválasztásának megvalósulása idején milyen tör-

ténelmi okok alapján kell fenntartani ezt az erősen központosított szerkezetet? Azt a 

kérdést, hogy a kálvini egyházszervezési alapelvekkel összeegyeztethető-e a református 

egyházban a papi vezetés - amint az egyház történelme során oly sokszor feltették már -, 

most újra fel kell tenni.  

6.5. A KORMÁNYZATI SZINTEK LÉTREHOZÁSÁNAK ELVEI 

Ennél a kérdésnél meg kell vizsgálnunk, hogyan érvényesülnek a kálvini egyház 

alapelveinél vázolt zsinatpresbiteri követelmények az egyházalkotmány által szabályo-

zott szervezeti rendben. Ezen vizsgálat megkezdése előtt nem árt megismételni, hogy az 

alkotmány történeti úton fejlődött, vált olyanná, amilyen most, a történelmi lehetőségek 

és szükségszerűségek szerint alakult, s a képviseleti kormányzás tágabb fogalmában 

helye van a zsinatpresbiteri elven alapuló rendnek is. Kiindulási alapunk nem lehet más, 

mint az, hogy egyház alulról felfelé építkezik, az egyházközséggé szervezett gyülekeze-

tek önmagukban befejezett egyházak, tagjaik összessége a hatalom letéteményesei. Az 

egyházközség tagsága jogosult a saját életét meghatározó döntések meghozatalára. Az 

egyháztagság közgyűlése minden joggal közvetlenül rendelkezik, a közgyűlés minden 

ügyben döntést hozhat, legyen az ügydöntő, legyen az végrehajtási vagy igazgatási jel-

legű. Emiatt nem érthetek egyet azzal a megállapítással, miszerint a reformációnak az 

egyetemes papságról szóló tanításából nem következik az a tétel, hogy az egyház kor-

mányzására az egyház minden tagja jogot nyerjen. Más kérdés, hogy a célszerűség, a 

hatékonyság megkívánja: a szükséges döntéseket ne minden esetben a tagok összessége 

hozza (hiszen nehéz őket összehívni, szakmai felkészültséget is igénylő kérdésekben 

szavazatuk esetleg úgyis csak formális lehet stb.), hanem már a döntések meghozatalá-

val is maguk helyett másokat, képviselőket bízzanak meg. Így működnek egyébként 

több ezer éve az állam szervei is. Egy időben – több évszázadon keresztül – ezt látszott 

feledni a keresztyén egyház, míg a reformáció hatására az egyház az őskeresztyén egy-

házak mintájára a gyülekezet tagjai közül a legbölcsebbeket, a köztiszteletnek örvendő 

egyháztagokat újra bevonta a döntéshozatalba, az egyház életének irányításába, de nem 

vitatva ezzel el a gyülekezet egészének a jogát ugyanerre. Ezek a választott egyháztagok 

a presbiterek, akik elsődlegesen a teljes tagság ügydöntő szerepét vették át, az igazgatá-
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si, irányítási és egyéb végrehajtási feladatok ellátására pedig az egyházközség tisztség-

viselőket állított.  

Mint már utaltam rá, Kálvin nem véletlenül részletezi kizárólag a gyülekezeti 

kormányzati modellt, többre ugyanis alapvetően nincs és nem lehetne szüksége az egy-

háznak – azonban a vallásüldözés és a történelem alakulása kikényszerítette a gyüleke-

zetek szoros összefogását és együttes fellépését a református vallás és az egyház érde-

kében. Ezek a teljes önállósággal, önkormányzattal rendelkező közösségek a gyülekezet 

ügyeinek vitelét képviselőkre bízzák, és a helyes értelmezés szerint ezek a testületek 

jogosultak közvetlenül a gyülekezetek közötti kapcsolatok fenntartása és szervezése 

érdekében működő, tisztán kormányzati teendők ellátásával foglalkozó testületek és 

tisztségviselők megválasztására. Ez viszont a zsinatpresbiteri elvből – annak többféle 

értelmezéséből, többféle gyakorlatából eredően – nem következik. Ennek vagy ettől 

eltérő gondolatnak az alapelvszerű kimondásával azonban alaptörvény adós marad. Ez 

az általam helyesnek tartott elv a tisztán képviseleti elv, mely nem ellentétes a zsinat-

presbiteri elvvel. A zsinatpresbiteri alkotmány minden esetben képviseleti is egyben, 

ugyanis a presbitériumok megválasztása elsődlegesen közvetlenül történik, a magasabb 

szervezettségi szinteken működő testületeket pedig vagy közvetlenül, vagy a presbitéri-

umok útján, tehát közösségi felhatalmazás alapján választják.  

A választások alapelveire következtethetünk azonban alaptörvénynek az egy-

házközségekről, az egyházmegyékről és a zsinatról szóló fejezeteiben, továbbá a hatá-

lyos választójogi törvényben288 szabályozott választási szabályokból is. Mindennek ér-

telmében az egyházközség az egyházi törvényekben meghatározott módon részt vesz a 

felsőbb hatóságok megválasztásában. Ez a választás sem jelenti a választási rendszerben 

a közvetlen választással megvalósuló képviseleti elvet, mert a szavazati jogukat az egy-

háztagok nem közvetlenül, hanem a presbitériumok útján gyakorolhatják. Az egyházta-

gok csak az egyházközségben választják közvetlenül a presbitérium tagjait, az ennél 

magasabb szintű kormányzati szervek megválasztásában nem közvetlenül vesznek részt, 

arról a presbitérium dönt az egyházközség számára meghatározott számú szavazat alap-

ján.  

                                                
288 1996. évi I. egyházi törvény 
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Ezen túlmenően már közvetett úton történnek a választások. A presbitérium vá-

lasztja az egyházmegyei közgyűlés képviselőjét, az egyházmegyei közgyűlés választja 

az egyházkerületi közgyűlés képviselőit, a zsinati küldötteket pedig a presbitériumok 

közösen, a számukra meghatározott szavazatok felhasználásával. Ez bizonyítja a zsinat-

presbiteri kormányzati rendszer modelljét. Ennek keretében minden egyházközség leg-

alább egy, maximum öt szavazattal rendelkezik. Ha az egyházközségben több lelkészi 

állás van, akkor a szavazatok száma megegyezik a beiktatott lelkészek számával. Ezen 

túlmenően, ha az egyházközség választójoggal rendelkező tagjainak száma meghaladja 

az ezer főt, minden megkezdett ezer fő után további egy szavazattal rendelkezik az egy-

házközség (három lelkészi állással rendelkező és ezerháromszáz szavazati joggal ren-

delkező egyháztag esetén a szavazatok száma öt; három lelkészi állással rendelkező és 

háromezer-kétszáz választójoggal rendelkező egyháztag esetén a szavazatok száma 

ugyancsak összesen öt). Az egyházközségek szavazati számértékét négyévente az egy-

házmegyei közgyűlés állapítja meg.  

6.6. AZ EGYHÁZKORMÁNYZAT TESTÜLETEI 

A kormányzati hatalomról írtaknak megfelelően az egyházkormányzat ellátását 

jelentő hatalom a gyülekezetet illeti meg. Említést tettem már arról is, hogy a „gyüleke-

zet” szót és az ennek megfelelő szervezettséget kétféle értelemben használjuk. Gyüleke-

zetnek tekintjük az egyébként befejezett egyháznak is minősülő, az egyházközségben 

jogi formát öltő alapegységet, és gyülekezetnek tekintjük az egész Magyarországi Re-

formátus Egyház mint az állam által egységként elismert jogi személy tagjainak összes-

ségét jelentő gyülekezetet is. Nem vitatva ennek a nagy egységnek az alulról fölfelé való 

felépítettségét, az alkotó gyülekezetek alávetettsége alapján a kormányzati irányítás 

felülről lefelé való irányultságát fogadom el. Ennek megfelelően a kormányzati hatalom 

alapját jelentő felhatalmazás is kétféle módon tárgyalandó: abban az értelmében, hogy 

az egyházközséget alkotó gyülekezetek hatalma az elsődleges, mivel a felsőbb kormány-

zati szintek tagjait a gyülekezetek képviselői választják, tehát a felsőbb szintek kor-

mányzati hatalma ebből a felhatalmazásból származik, ugyanakkor ezen felhatalmazás 

alapján az egyházközségeket alkotó gyülekezetek saját önállóságukat korlátozva vetik 

alá magukat az egységes irányításnak.  



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

134. oldal 

A fentiekből következően az egyházkormányzatra rendelt szervek között kü-

lönbséget tehetünk az egyházi hatalomgyakorlás körében kapott felhatalmazás alapján 

döntéshozói és végrehajtói szervek szerint. Tisztán döntéshozó szerv az egyházközségi 

közgyűlés és a Zsinat, azaz a legkisebb és a legmagasabb kormányzati testület. Az egy-

házközségi közgyűlés önkormányzati döntéshozói jogköre gyakorlatilag kimerül abban, 

hogy megválasztja a presbitériumot, majd az összes kormányzati feladat ellátására fel-

hatalmazza, a Zsinat pedig a nagy gyülekezet egészére vonatkozó alapvető szabályok 

megalkotásával látja el a legfontosabb kormányzati feladatokat. Az egyházalkotmány 

által rögzített négy szint igazgatási feladata a fentiek figyelembevételével úgy alakul, 

hogy az egyház életét alapvetően meghatározó döntéseket meghozza a Zsinat vagy az 

ülésszakai közötti időben eljárva a Zsinati Tanács, ezeknek a döntéseknek a végrehajtá-

sa vár a maguk területén az egyházkerületekre. Az egyházkerületek a saját területükre 

lebontva a döntés végrehajtásából adódó feladatok, a döntés végrehajtása érdekében 

hozhatnak újabb, az egyházmegyékre és azokon belül az egyházközségekre vonatkozó 

döntéseket. Ezen döntések egyházmegyei végrehajtása érdekében hozhatnak a saját te-

rületükre hatályos további döntéseket az egyházmegyék a területükön lévő egyházköz-

ségekre. A presbitériumok a saját egyházközségük és a maguk igazgatása érdekében 

hozhatnak további, a végrehajtás területére tartozó döntéseket. Hangsúlyoznom kell 

azonban, hogy ezek a döntések a kormányzati hatalom hármas tagozódásában a végre-

hajtói, igazgatási feladatok körébe tartoznak. 

6.7. AZ EGYHÁZKORMÁNYZATI SZERVEK DÖNTÉSEI 

A Zsinat alatti kormányzati testületek, az egyházkerületektől egészen az egyház-

községi presbitériumig, csak a végrehajtás (igazgatás) körében hozhatnak döntéseket, 

ezek a döntések, amennyiben a zsinati törvények és határozatok alacsonyabb szintű vég-

rehajtása érdekében keletkeznek, az azokban meghatározott szabályokkal, alapelvekkel 

nem lehetnek ellentétesek (jogforrási hierarchia). Nem szabad azonban figyelmen kívül 

hagyni, hogy az egyházkerületek, az egyházmegyék és az egyházközségek az egyházal-

kotmány szerint önkormányzati jogosultságokkal is rendelkeznek, s ha önállóságuk a 

nagy egész részeként viszonylagos is, de mégiscsak önállóságot jelent. Ezek a kor-

mányzati szintek a maguk életét is igazgathatják és igazgatják is. Az egyházkerület, 
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amikor végrehajtva az egyházi törvényeket vagy azok szellemének megfelelően a saját 

területére vonatkozó szabályokat alkot, önkormányzatként jár el. Döntése természetesen 

nem lesz hatályos a Zsinatra és a másik egyházkerületre, de amennyiben az egyház ér-

dekeit nem sérti, abba más bele nem szólhat, ezt az önállóságot nem csorbíthatja, jogi 

nyelven szólva, a hatáskört nem vonhatja el. Az így meghozott döntések az egyházkor-

mányzat területén jogforrási formát öltenek, amely jogforrások megnevezését törvényi 

tiltás hiányában az egyház határozhatja meg. Így fordulhat elő, hogy a legfontosabb 

belső szabályzatot, az alkotmányt és egyéb, jelentős tárgykörű szabályzatokat törvény-

nek nevezzük.  

Az egyház saját jogalkotása körében, egyházalkotmány alapján a következő jog-

forrásokat ismerjük:  

a) egyházi törvény;  

b) szabályrendelet (zsinati, zsinati tanácsi, egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközsé-

gi szabályrendelet);  

c) határozat (zsinati határozat, zsinati tanácsi határozat);  

d) irányelv (zsinati, egyházkerületi irányelv).  

A törvény alkotására – azaz az egyház egészét érintő szervezeti és működési 

kérdésekben való döntéshozatalra – kizárólag a Zsinat jogosult, míg az alsóbb szintű 

egyházi testületek a kizárólag rájuk vonatkozó kérdésekben saját hatáskörükben jogo-

sultak szabályrendeletet alkotni. Az állami szervek által alkotott jogforrások hierarchiá-

jának megfelelően egyházalkotmány előírja, hogy ezek a szabályrendeletek nem lehet-

nek ellentétesek az egyházi törvényekkel, a felsőbb egyházi testületek szabályrendelete-

ivel, és nem sérthetik egyéb testületek önkormányzati jogait. E két jogforrástípus szol-

gál az önkormányzati hatalomgyakorlás megjelenítésére. Ebből következően az elfoga-

dott alapelvekkel ellentétesnek, az igazgatás hatékony működése szempontjából pedig 

szükségtelennek tartom, hogy hatályba léptetésükhöz felsőbb egyházi hatósági jóváha-

gyást ír elő az egyházalkotmány. Ez az alsóbb szintű egyházi testületek önkormányzati 

jogait, az egyház alulról fölfelé építkezését kimondó, más egyházaktól megkülönböztető 

jegyeként jelentkező alapelveket jelentősen sérti. Az egy rendszerbe illeszkedő jogalko-

tást, a jogforrási hierarchiába való megfelelő illeszkedést nem ilyen közvetlen eszkö-

zökkel kell érvényesíteni. Megfelelő megoldásnak tűnne, ha a Zsinati Bíróság kapna az 
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állami minta szerint alkotmánybírósági jogkört, így egy utólagos belső normakontroll 

keretében a kollíziók megszüntethetők lennének. A határozatok és az irányelvek a tör-

vények és szabályrendeletek végrehajtására, értelmezésére vonatkoznak, tehát igazgatá-

si, irányítási jellegű tevékenységek jogi eszközei.  
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7 . AZ EGYH Á ZTAGS Á G 

Figyelemmel arra, hogy itt és most az egyház külső rendjéről, azaz a jogilag 

szervezett egyházról van szó, nem szükséges a nem látható, tehát teológiai értelemben 

vett egyházhoz való tartozásról szólni. Itt kizárólag abból a szempontból szükséges és 

fontos meghatározni a tagság fogalmát, amelyből a magyar reformátusságnak a jogi 

szervezethez való kapcsolódása megállapítható.  

Mind a világi jog, mind az egyházjog a látható egyházat társadalmi szervezetnek 

fogja fel. Ez következik az állam és az egyház szétválasztásának egyházi és világi elis-

meréséből. Ebben a rendszerben a kötelező egyháztagság helyébe az önkéntes csatlako-

záson alapuló, hitvalló egyház rendszere lép. Míg a népegyházban a születés ténye foly-

tán a gyermek vallása a szülei vallásához igazodik, s korábban a vegyes házasságok 

esetében a gyermek vallási hovatartozását állami törvények rendezték, addig a szabad 

egyház szabad államban elve következményeként tudomásul kell venni azt, hogy felnőtt 

korban mindenki önként csatlakozhat ahhoz az egyházhoz, amelyikhez akar, amely 

megfelel vallási meggyőződésének, vagy kívül maradhat minden egyházon. A világi jog 

a jogi személyként való elismertséghez megköveteli, hogy az adott szervezetnek azono-

sítható tagsága legyen. Arról pedig maga a szervezet dönt, hogy kit tekint hozzá tarto-

zónak, kit és milyen eljárással vesz fel tagjai sorába. Az egyházalkotmány azonban nem 

határozza meg az egyháztagság keletkezésének és megszűnésének feltételeit, módjait. 

Ez a hiányosság vélhetően annak a korszaknak a sajátossága, amikor az anyakönyveket 

az egyházak vezették, továbbá állami és egyházi törvények határozták meg a született 

gyermek felekezeti hovatartozását.  

Az állami anyakönyvezés kötelezővé tételétől, de leginkább az állam és az egy-

házak elválasztásától, a szabad vallásgyakorlat alkotmányos elismerésétől kezdődően, 

továbbá a jogi személyekre vonatkozó állami jogszabályoknak való megfelelés érdeké-

ben az adott jogi személynek, így a Magyarországi Református Egyháznak is szabá-

lyoznia kell, hogy kit, milyen feltételekkel tekint az egyházhoz tartozónak, továbbá ez a 

tagsági jogviszony milyen feltételekkel és módokon szűnhet meg. Márcsak azért sem 

szabad figyelmen kívül hagynunk az egyháztagság megszűnésének kötelező szabályo-

zását, mert az Emberi Jogok Európai Bírósága a vallásszabadságról rendelkező 9. cik-
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kel289 való összeegyeztethetőség feltételeként határozta meg, hogy a tagság ne legyen 

kötelező. A kilépés lehetőségének a tagok számára rendelkezésre kell állnia. 290  

Az egyházalkotmány alapján a Magyarországi Református Egyház tagjának te-

kint minden magyar és, részben a területi elvet követve, állampolgárságtól függetlenül 

minden, Magyarországon élő keresztyént, akit a református egyház szertartása szerint 

megkereszteltek. A Magyarországi Református Egyház tagjának tekinti továbbá a tör-

vény azt a nagykorú keresztyént is, aki magát reformátusnak vallja. E törvény, az evan-

gélikus egyház törvényi szabályozásától eltérően, nem tesz különbséget egyháztagság és 

egyházközségi tagság között. Ez a megfogalmazás azonban inkább teológiai, mint jogi, 

s hogy ez így van, erre az egyháztagság keletkezésének szabályozása hiányából követ-

keztethetünk. A keresztelés ugyanis nem jogi eljárás, a református vallástétellel keletke-

ző egyháztagság feltételeit, a vallástétel mikéntjét és az egyháztagságot keletkeztető jogi 

aktust a törvény nem szabályozza. Ha a Magyarországi Református Egyház tisztán nép-

egyház lenne, akkor elegendő lenne a történelmi hagyományok alapján a születés ténye, 

majd az ezt követő keresztelés, amely a gyermek neme szerint az apa vagy az anya 

(vagy mindkettő) református volta következtében a református egyházhoz tartozóvá 

tenné a gyermeket. A református egyházjogban azonban a hagyomány nem jogforrás, s 

mivel a gyermek vallását és egyházi hovatartozását állami törvény nem rendezi, magá-

nak az egyháznak kell pontosan meghatározni a tagsági viszony keletkezésének körül-

ményeit. A törvényi rendelkezés csak abban az értelemben magyarázható, hogy a ke-

resztelés egyetemlegességét elfogadó katolikus és evangélikus egyház mellett a refor-

mátus egyházhoz való tartozást kívánja hangsúlyozni a református egyház szertartása 

szerinti kereszteléssel, mert a más szertartás szerint keresztelt személyt csak áttéréssel 

kívánja az egyház tagjának tekinteni.  

Kézenfekvő megoldást jelentene a nyilvántartásba vétel, amelynek első lehetsé-

ges aktusát egy református egyházközségben megtörtént keresztelés jelentené. Az egy-

házi anyakönyvbe való bejegyzéssel együtt megtörténhet az egyháztagkénti nyilvántar-

                                                
289 1950. november 4-én Rómában aláírt az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló 
európai Egyezmény, röviden az Emberi Jogok Európai Egyezmény 9. cikke a gondolat-, lelkiismeret és 
vallásszabadságról. 
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tásba vétel. (Ne felejtsük: ezt azonban az egyház törvényei nem írják elő, nyilvántartási 

kötelezettség csak a választójoggal rendelkező, teljes jogú egyháztagok vonatkozásában 

létezik!) Itt a szülők, keresztszülők „léptetik be” a megkeresztelt gyermeket az egyház-

ba. Tudjuk azonban, hogy a reformátusságon belül is vannak olyan nézetek, amelyek a 

gyermekkeresztséget s a csak ezáltal az egyházhoz tartozást teológiai alapon utasítják el. 

A zsinati törvényalkotás során Miklós Ádám így fogalmazott: „A Krisztus-testbe hit 

által oltatunk be. A keresztség a hitet és a hit által nyert üdvjavakat pecsételi el és erősíti 

meg. A keresztség nem ad többet, nem ad mást, mint aminek az ember hite által már 

részese. A sákramentum aktusa, a keresztvízzel való leöntés, nem tesz senkit az egyház 

tagjává… Az egyház tagjainak egyedüli ismertetőjegye, hogy Isten kegyelméből, a Lé-

lek által hisznek megváltó Urukban, a Jézus Krisztusban. Ha a keresztség sákramentu-

ma valóban az Istentől adatott, meglévő és megvallott hit pecsétje, akkor és csak akkor 

igaz az, hogy a megkeresztelt emberek az egyház tagjai, de nem a keresztség, hanem a 

hit által.”291 A törvény azonban a megkeresztelt embert az egyház tagjának, így a Ma-

gyarországi Református Egyház tagjának is tekinti. A pár napos csecsemő persze a ke-

reszteléssel – akkor is, ha elfogadjuk, akkor is, ha nem a gyermekkeresztelés egyháztag-

ságot keletkeztető aktusát – csak jogalanyiságot szerez, hiszen a törvény által szabályo-

zott jogokat és kötelezettségeket önmaga nem gyakorolhatja. Mivel a törvény a 

felnőttkeresztségre eltérő szabályokat nem tartalmaz, így a felnőttek keresztelésénél sem 

követelhető meg hitvallástétel.  

A református gyermekek tizenhárom-tizennégy éves korban tett konfirmációs 

fogadalomtétellel válnak az egyházjog szerint felnőtté, a törvény szövegezésével: teljes 

jogú egyháztaggá. Az életkort s a keresztséghez hasonlóan a konfirmációt sem szabá-

lyozza törvényi előírás. Ez is azt erősíti, hogy ezek az aktusok a református egyház 

számára elsődleges, teológiai és nem a másodlagos, látható egyház fogalmához kapcso-

lódnak. Ekként a megkeresztelt, de még nem konfirmált református egyháztag nem tel-

jes jogú, az egyházjog szempontjából tehát korlátozottan cselekvőképes egyháztag, aki 

bizonyos jogokat még nem gyakorolhat, így az úrvacsora szentségében sem részesülhet.  

                                                                                                                                          
290 Darby kontra Svédország ügy A sorozat 187. számú ügy, 1990. október 23-i tanácsban hozott ítélet. 
Egy finn állampolgárt arra köteleztek Svédországban, hogy egy speciális adót fizessen a Svéd Egyháznak, 
melynek az illető nem volt tagja. 
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Az egyházalkotmány azt a nagykorú keresztyént is a Magyarországi Református 

Egyház tagjának tekinti, aki magát reformátusnak vallja. Ez a törvényi szövegezésből 

következően feltételezi a nem református, de keresztyén keresztség meglétét, ebből kö-

vetkezően itt csak a más keresztyén egyház tagjainak belépéséről, betéréséről, áttérésé-

ről lehet szó. Mivel a törvény keresztyént említ, ebből az következik, hogy valamely 

keresztyén felekezetnél kellett a keresztségben részesülnie, mert formailag csak így vált 

Krisztushoz tartozóvá, keresztyénné. Ezt elfogadhatjuk, amennyiben az egyházalkot-

mány rendelkezésénél fogva maga a Magyarországi Református Egyház is az egyetemes 

keresztyén anyaszentegyház része.  

Joggal vethető fel az a kérdés, hogy a nagykorú személynek milyen, a reformá-

tusságot kijelentő nyilatkozata keletkezteti tagsági viszonyát a Magyarországi Reformá-

tus Egyházban. Elegendő minden további feltétel nélkül magát reformátusnak kijelente-

ni vagy ez a kijelentés a konfirmációs vallástétel kell, hogy legyen? A törvény csak a 

teljes jogú egyháztagság feltételeként írja elő a konfirmációt. Ha a konfirmáció nélkül 

az adott nagykorú személy tagjává válik a Magyarországi Református Egyháznak, akkor 

a megkeresztelt, de nem konfirmált személy tagsági jogviszonya létrejön ugyan, de nem 

lesz teljes jogú egyháztag. Teljes jogúvá a konfirmációs vallástétellel és az egyéb felté-

telek teljesítésével válik. Ez pedig a leendő tag akaratelhatározásán múlik, s ha a feltéte-

leknek eleget tesz, akkor az áldásvétellel válik az egyház tagjává, aminek formai meg-

nyilvánulása a nyilvántartásba vétel. Ez tehát a belépés aktusa. Ennek a lehetőségnek a 

megteremtése a Magyarországi Református Egyház szabadegyházi jellegét is mutatja.  

A nagykorú személy, amikor kéri az egyháztagok közé való felvételét, a törvényi 

feltételeket igazolni köteles. Amennyiben egy keresztyén egyház rendje szerint megke-

resztelték, ezt okirattal igazolni tudja, úgyszintén konfirmációját, bérmálását is, ha ez 

megtörtént. Az egyháztagság megszűnéséről nincsen törvényi rendelkezés, de nyilván-

valóan megszünteti az egyházközségi tagságot a tag halála, s ha biztosítjuk az illető 

személy akaratelhatározásán múló tagsági viszony keletkezési módot, akkor lehetővé 

kell tennünk az ilyen módon való megszüntetést, azaz a kilépést is.  

                                                                                                                                          
291 MIKLÓS: 181. p 
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7.1. AZ EGYHÁZTAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 

Az egyháztagságból folyó kötelezettségeket és jogosultságokat két csoportba le-

het osztani. Az egyik csoportba tartozónak kell tekintenünk azokat a kötelezettségeket 

és jogosultságokat, amelyek a református keresztyén egyházhoz való tartozáshoz kap-

csolódnak, tehát az ország területén bárhol, egyházközséghez való tartozástól függetle-

nül gyakorolhatók, míg a másik csoportba azok, amelyek az egyházközséghez való tar-

tozásuk alapján terhelik, illetve illetik az egyháztagot. 

Valamennyi egyháztag kötelessége egyházközséghez való tartozás nélkül is a 

törvény szerint: 

a) az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan élet;  

b) az istentiszteleteken és az úrvacsorában való részvétel, a házasságkötésnél, gyermeke 

keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerinti eljárás;  

c) gyermekeinek a református vallásban való nevelése, konfirmálásáról való gondosko-

dás.  

Valamennyi egyháztag joga, hogy  

a) részt vegyen bármely egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében, a konfir-

mált egyháztag az úrvacsorai közösségben;  

b) igénybe vegye az egyház szolgálatát házassága megkötésekor, gyermekének keresz-

telésekor, halottjának eltemettetésekor;  

c) gyermekének vallásos oktatását igényelje egyházi és nem egyházi iskolában egyaránt.  

Az egyházközséghez tartozásából eredő kötelezettség:  

a) az egyházi közterhek viselése;  

b) az elfogadott egyházi tisztség, megbízás betöltése.  

Az egyházközséghez tartozásból eredő jogosultság: 

 a) a választójog és  

b) a választhatóság joga.  

Ennek a felosztásnak a létjogosultságát az indokolja, hogy a törvény a Magyar-

országi Református Egyház tagjának tagsági viszonyát nem köti egyházközségi tagság-

hoz, így a jogok és kötelességek gyakorlása sem kötődhet egyházközségi tagsághoz. A 

tagsági viszony és az egyházközség viszonyában az egyháztagság megelőzi az egyház-



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

142. oldal 

községet, mivel a törvény fogalmazása szerint az egyházközség az egyház tagjainak 

meghatározott területen élő és az egyházi törvény szerint szervezett gyülekezete. Az 

egyház tagjává tehát nem a gyülekezethez való tartozás tesz, hanem a törvényi előírá-

soknak való megfelelés. Ez helytálló lehet abban az értelemben, ha egyháznak – mint 

egy egységes, nagy gyülekezet jogi szervezettségű formáját öltő egységnek – a Magyar-

országi Református Egyházat mint egészet tekintjük. A világi jog értelemében nem is 

tehetünk mást, hiszen az egyházakról szóló törvény alapegységként ezt a szervezeti 

formát ismeri el, s ezen belül az egyes egyházközségek mint e nagy szervezet önálló 

szervezeti egységei szerepelnek, jogi személyiségük is a belső szervezeti törvény, az 

egyházalkotmány alapján illeti meg őket. Ebből következően a kormányzati felosztás 

felülről lefelé tartó úton halad. Ezzel szemben – s az alkotmány szerkezeti felépítése is 

ezt erősíti – a kálvini elvek szerint az egyház s a kormányzat felépítése szempontjából 

alapegységnek az egyházközséget tekintjük, az összes többi kormányzati egység az itt 

született döntések eredményeként létezhet. Ezért álláspontom szerint az egyháztagság-

nak elengedhetetlen feltételéül kellene szabni, hogy az egyháztag ne csak a nagy gyüle-

kezethez, hanem az egyházközségi gyülekezethez is tartozzon, s az itteni nyilvántartás-

ba vételével váljon a Magyarországi Református Egyház tagjává.  

Amennyiben elfogadjuk – s a fenti szabályozás miatt kényszerűen el kell fogad-

nunk – az egyháztagsággal járó kötelezettségek és jogosultságok ilyen felosztását, 

szembetaláljuk magunkat azzal a problémával, hogy van-e értelme a törvény szerinti 

egyháztagsági fokozatok felállításának. A törvény ugyanis különbséget tesz teljes jogú, 

választójoggal rendelkező teljes jogú és a törvény értelméből a contrario következően 

nem teljes jogú egyháztag között. Természetesen nem vitatom azt a követelményt, hogy 

az egyházkormányzatban csak a nagykorú egyháztagok vehessenek részt, tehát a válasz-

tójog és a választhatóság joga csak a nagykorú egyháztagokat illesse meg, hiszen szük-

séges, hogy a döntéseket megfelelő élettapasztalattal, bölcsességgel rendelkező emberek 

hozzák. Az életkort azonban a törvény kizárólag a választójoghoz kívánja meg, más 

korlátozást nem tartalmaz. Mi a jogi helyzete azonban a nem teljes jogú egyháztagnak? 

Kérdés, hogy a keresztelt, de nem konfirmált, magát minden alaki kötöttség nélkül re-

formátusnak valló nagykorú egyháztag hogyan tud eleget tenni azon kötelezettségének, 

hogy az úrvacsorában részt vegyen – ezt a kötelezettséget a törvény a 23. § (2) bekezdé-
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sében írja elő –, ugyanis a törvény a kötelezettségek teljesítése körében nem tesz kü-

lönbséget a jogosultság és cselekvőképességi fokozat mértéke szerint. Ha ugyanis a 

nagykorú, magát reformátusnak valló, de nem konfirmált személy egyháztag és az úrva-

csorán való részvétel tagsági kötelezettség, akkor ezen kötelezettsége gyakorlásában a 

tagsági viszony kétoldalú mivolta miatt az egyház nem korlátozhatja, az úrvacsorai 

részvétel tőle nem tagadható meg.  

 E probléma feloldására két megoldás kínálkozik. Vagy eltöröljük a tagsági vi-

szony teljes és nem teljes jogúságát, vagy az úrvacsorai részvételt nem írjuk elő egyház-

tagsági kötelességnek. E két lehetőség közül csak az utóbbi maradt nyitva számunkra. A 

fentiekből következően a nem konfirmált, de magát reformátusnak valló, nagykorú egy-

háztag az úrvacsora szentségében nem részesülhet, nagykorúsága ellenére választójog-

gal sem rendelkezik, tehát az egyház kormányzásában nem vehet részt (egyházjogi 

szempontból korlátozottan cselekvőképes marad). Amennyiben az egyháztagságot úgy 

határoznánk meg, hogy egyháztag az a magyar s Magyarország területén élő nem ma-

gyar állampolgár, akit valamely keresztyén egyház szertartása szerint megkereszteltek, 

a református egyház hitvallását elfogadja, erről konfirmációs fogadalmat tesz, s vala-

melyik magyarországi egyházközség tagként nyilvántartásba veszi, a fenti jogi és nem 

jogi kétségeink megszűnhetnének. Emellett természetszerűen ki kell mondanunk azt, 

hogy választójoggal csak a nagykorú, (cselekvőképes, a választás jogától megfosztás 

fegyelmi büntetés hatálya alatt nem álló) egyháztag rendelkezik. Ez a megfogalmazás 

kirekeszti viszont a jogi szervezettségben formát öltő egyház tagjai közül a megkeresz-

telt, de nem konfirmált egyháztagokat, ami egyértelműen a hitvalló, de egyben szabad-

egyházi jelleg elismerését is jelentené, viszont ugyanakkor ez semmiben nem érintené a 

református egyház számára elsődlegesnek tekintett teológiai egyházhoz, a kiválasztottak 

közösségéhez való tartozást.292  

7.2. AZ EGYHÁZSZOLGÁLAT ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS SZABÁLYAI 

Egyházszolgálatot az egyetemes papság elvéből következően minden egyháztag 

jogosult és egyben köteles is ellátni. Mint az élet egyéb területein, így az egyház életé-

                                                
292 Az egyháztagság kérdéseit részletesen elemzem: SZATHMÁRY 6.: 37-44. oldalak 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

144. oldal 

ben, szervezetében is vannak olyan feladatok, amelyek sajátos képzettséget igényelnek, 

így azokat nem minden egyháztag képes ellátni a személyes képzettsége hiánya okán. 

Ezért az egyházalkotmány az általános szabályok között rögzíti, hogy a törvényben 

meghatározott egyházi tisztségek, megbízatások csak olyan egyháztagokra ruházhatók, 

akik az egyházi törvények által meghatározott feltételeknek eleget tesznek, arra a tiszt-

ségre választhatók vagy alkalmazhatók.  

Az egyházalkotmány az egyházi szolgálat tekintetében kimondottan nem tesz 

különbséget egyházi (papi) és világi tisztségek között, de megkülönböztet lelkészi képe-

sítésű és jellegű egyházi személyeket. Az, hogy bizonyos tisztségeket csak megfelelő 

képesítéssel, így adott esetben lelkészi képesítéssel enged betölteni, nem különíti el az 

egyháztagságot lelkészekre és nem lelkészekre, nem hoz létre külön papi rendet. Ebből 

következően az egyház valamennyi tagjának szolgálatára igényt tart, ez a szolgálat egy-

aránt szükséges és fontos, pusztán a vállalt feladat jellege nem rangsorol. Ez az egyete-

mes papság elvéből következő tétel – úgy, mint maga az egyetemes papság elve – sem 

szerepel az alkotmányban, de ennek ellenére az alaptörvénynek része kell, hogy legyen.  

Az egyház kormányzása körében az egyes, nevesített feladatokat tisztségviselők, 

alkalmazottak és megbízottak látják el. A külön feladattal ellátott egyháztag tisztségvi-

selői, alkalmazotti, megbízotti mivoltától függetlenül köteles feladatát a legjobb tudása 

szerint, ez egyház érdekeinek szem előtt tartásával ellátni. A nevesített feladattal bíró 

egyháztag nem vehet részt az adott ügy tárgyalásában, határozathozatalban, nem intéz-

kedhet olyan ügyben, amelyben ő maga, házastársa, jegyese, egyenes ági rokona, annak 

házastársa, örökbefogadó és nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, test-

vére, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, a testvér házastársa, továbbá az 

ügyben érdekelt valamelyik fél törvényes képviselője, meghatalmazottja járt el vagy az 

ügyben egyéb módon érdekelt (összeférhetetlenség). Ebből a szabályozásból követke-

zően az összeférhetetlenség miatti kizárás alapulhat családjogi kapcsolaton, polgári jogi 

képviseleti kapcsolaton, de ugyanakkor ezek hiányában is, ha megállapítható, hogy az 

érintett személynek az ügy mikénti eldöntéséhez más érdeke is fűződhet.  



7. Az egyháztagság 

145. oldal 

7.3. FELELŐSSÉGI VISZONYOK 

Az egyházalkotmány értelmében az egyházi személyek (lelkészi képesítésű és 

jellegű személyek) az egyházzal szolgálati viszonyban állnak, míg az egyéb tisztségvi-

selők, alkalmazottak, megbízottak és az egyház közötti jogviszonyok igen eltérőek le-

hetnek. Az egyházalkotmány azonban ezen jogviszonyok jellegét nem részletezi, mind-

össze annyit mond, hogy az egyházi személyek szolgálati viszonyára az egyházi törvé-

nyek, az egyéb jogviszonyokra a mindenkori hatályos állami jog szabályai az irányadók.  

Ezekből a szabályokból azonban még nem kapunk kellő útbaigazítást. Nem tud-

juk meg ugyanis, hogy az egyházzal szolgálati viszonyban állók jogviszonyának részle-

teire mit kell alkalmaznunk. A lelkésszé válás feltételeivel, a szolgálati viszony keletke-

zésével kiegészített alkotmány293, továbbá a Magyarországi Református Egyház egysé-

ges választójogi törvénye294 egyéb munkajogi jellegű szabályozást nem tartalmaz. Így 

nem szól a szabadságokról, a keresőképtelenség idején vagy a szülés esetén alkalma-

zandó eljárásokról stb., de nem szól az anyagi felelősség szabályairól sem. Az egyház-

alkotmány és az egyéb egyházi jogszabályok szövegezéséből azt a következtetést kell 

levonnunk, hogy mindazokban a kérdésekben, amelyekben az egyházi törvények szabá-

lyozást nem tartalmaznak, az állam ugyanezen tárgykörben alkotott jogszabályait kell 

alkalmazni, így például a gyermeket szülő lelkésznő esetében ugyanúgy járnak az ellá-

tások, mint más munkáltatóknál dolgozó nők esetében.  

Az egyház alkalmazottait illetően is eltérőek lehetnek a munkajogi jellegű sza-

bályok. Ebből a szabályozásból nem tudjuk meg, hogy az állami jogszabályok közül a 

köztisztviselőkre, a közalkalmazottakra vonatkozó szabályokat vagy a Munka törvény-

könyvének általános szabályait kell-e alkalmazni az egyházi oktatási, gyűjteményi in-

tézményekben dolgozókra. Számomra az állami törvények alanyainak meghatározott 

köréből az következik, hogy az egyházi alkalmazottakra a Munka törvénykönyvének 

általános rendelkezései alkalmazandók. A gyakorlat azonban ezzel ellentétes tendenciát 

mutat, így a középfokú oktatási intézményekben a közalkalmazotti törvénynek megfele-

lő rendszerű szolgálati viszonyok a jellemzők. Hasonlóan nem tud mit kezdeni a jogász 

                                                
293 1994. évi II. egyházi törvény 30-43. § 
294 1996. évi I. egyházi törvény 
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az egyházalkotmány 9. § (2) bekezdésével, ahol a törvényhozó az egyház által az egy-

háztagnak vagy tisztségviselőjének jogellenesen okozott kárért való felelősségét kívánja 

szabályozni. Nem tudni ugyanis ebből, hogy ezek a károk a szolgálati viszonnyal össze-

függésben, a munkaviszonnyal vagy egyéb megbízási viszonnyal kapcsolatban követ-

keztek-e be, vagy az egyéb, a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabá-

lyaira vonatkoznak-e. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy ha az egyháztag az egyházzal 

vagy annak valamely intézményével nem áll munkaviszonyban vagy szolgálati vi-

szonyban, akkor a polgári jog szerződésen kívül okozott károkért való felelősségi szabá-

lyait kell alkalmazni. Úgyszintén nem indokolt a megkülönböztetés nélküli tisztségvise-

lők (egyházi személyek, nem egyházi személyek) által jogaik és kötelezettségeik gya-

korlása során az egyháznak okozott károkért a polgári jogi felelősség általános szabá-

lyait rendelni. A polgári jogban van szerződéses felelősség, van szerződésen kívüli fele-

lősség. A kettő szabályai lényegesen eltérnek egymástól. Az itt szóba jöhető szerződé-

ses felelősség az egyházi személyeknél leginkább munkajogi területre tartozó felelőssé-

gi szabályokat igényel, egyéb esetekben az egyházzal való kapcsolat jellege határozhat-

ja meg az alkalmazandó felelősségi szabályokat (munkaviszony, megbízási viszony 

stb.).  
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8 . AZ EGYH Á ZKÖ ZS ÉG 

A kálvini alapokon felépülő református egyház alapegysége a gyülekezet, ebből 

következően valamennyi egyházi feladat elvégzésére képes és alkalmas. A feladatok 

ellátása érdekében teljes önkormányzati jogosultsággal kell rendelkeznie, s rendelkeznie 

kell valamennyi, az egyház egészének érdekeit szolgáló döntés végrehajtására szolgáló 

jogosultsággal. Mindezekkel azonban csak a jogilag szervezett gyülekezet rendelkezhet, 

így a gyülekezet fogalma nem azonos az egyházközséggel.  

8.1. AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉS FORMÁI 

Az egyházalkotmány szövegezése szerint az egyházközség az egyház tagjainak 

meghatározott területen élő és az egyházi törvény szerint szervezett gyülekezete.295 Az 

alaptörvény a hagyományosan kialakult szerveződések alapján megállapítja, hogy az 

egyházközség területe általában egybeesik a közigazgatási alapegységgel, a helység 

területével. Nem kizárt azonban, hogy egy egyházközség területe több helység területére 

kiterjedjen (ezt indokolja az egy településen élő viszonylag kis létszámú reformátusság 

vagy anyagi teherbíró képességének hiánya), és az sem, hogy nagyobb helységek esetén 

több egyházközség alakuljon (ha például nagy létszámú reformátusság él a nagyváros-

okban). Az egyháztag ahhoz az egyházközséghez tartozik, amelynek területén bejelen-

tett, állandó lakása van (egyházközségi illetőség). Amennyiben az egyháztag más egy-

házközséghez kíván tartozni, erről a kérelméről a fogadó egyházközség presbitériuma 

dönt, és erről értesíti a területileg illetékes egyházközség presbitériumát. Az egyházköz-

ségek nevükben a „Református Egyházközség” megjelölése mellett a település nevét 

viselik. Az azonos településen létrejött egyházközségek a helység nevén kívül más 

megkülönböztető elnevezést is kötelesek használni. Új egyházközség felállításához és a 

meglévő megszüntetéséhez, szervezetének megváltoztatásához az egyházmegye köz-

gyűlésének határozata szükséges. Új egyházközség keletkezéséhez a jogi szervezettsé-

get az egyházmegyei közgyűlési határozat adja meg az új gyülekezetnek. Mivel az 

egyes egyházközségek az egyháztagok eltérő létszáma, teherbíró képessége folytán nem 
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tudják az egyházra váró feladatokat egyforma mértékben teljesíteni, különböző szerve-

zettségi formában működnek. Ennek alapján beszélhetünk:  

a) anyaegyházközségről;  

b) társegyházközségről;  

c) leányegyházközségről;  

d) missziói egyházközségről.  

Az anyaegyházközség296 a feladatait egy vagy több lelkipásztori állás fenntartá-

sával, önállóan teljesíti, presbitériuma, önálló anyakönyvezése és pénzgazdálkodása 

van. Az egyházalkotmány biztosítja az egyházkerületi közgyűlésnek azt a jogot, hogy az 

anyaegyházközség lélekszámának alsó vagy felső határát meghatározhassa. Ez a be-

avatkozási lehetőség ésszerűségi érvekkel megindokolható, de mind az egyházi, mind a 

világi szabadságjogokkal ellentétes. Az egyháztagokból álló gyülekezet szabad akaratá-

ból hozhatja létre azt a közösséget, amelynek jogi megjelenési formát adva, egyházköz-

séggé tesz. Amennyiben ez a közösség az egyház feladatait el tudja látni, szervezetét 

fenn tudja tartani, létszámától függetlenül működhet, és mások, kívülállók által nem 

befolyásolható, semmilyen irányban nem korlátozható.  

A társegyházközség297 két vagy több, egymással közeli távolságban élő helység 

egyháztagjai által alkotott egyházközség; az egyes helységekben lévő gyülekezetek saját 

presbitériummal rendelkező egyházrészek, de a lelkészi állást együttesen tartják fent. A 

társegyházközségen belüli egyházrészek viszonyát megállapodás szabályozza, amelyet 

az egyházalkotmány szerint az egyházmegyének kell jóváhagynia. Ennek indokoltsága 

úgyszintén megkérdőjelezhető. Amennyiben ugyanis a részek a feladatok helyes ellátása 

érdekében egymás között megnyugtatóan megállapodnak, a jóváhagyás nem más, mint 

formális jogi aktus, de a megállapodás tartalmát nem érintheti. Amennyiben a részek 

között nincs megállapodás akárcsak részben is, nincs mit jóváhagynia az egyházmegyé-

nek. Az egyházmegye szerepe csak a társegyházközséget alkotó egyházrészek megálla-

podásának elősegítésében képzelhető el.  

                                                                                                                                          
295 1994. évi II. egyházi törvény 13. § (1). 
296 1994. évi II. egyházi törvény 14. § (2). 
297 1994. évi II. egyházi törvény 15. § (1). 
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A leányegyházközség298 nem önálló egyházközség, önálló lelkipásztora nincsen, 

a lelkipásztori gondozást és az igazgatást illetően valamelyik anyaegyházközséghez 

tartozik.  

A missziói egyházközség299 sajátos egyházközség. Sajátosságát az adja, hogy a 

lelkészi állást, a feladatok ellátását döntően nem a területén élők biztosítják, hanem an-

nak forrását az Országos Református Egyházi Közalap, az egyházkerület vagy az egy-

házmegye adja. Lelkészét nem választják, hanem a püspök nevezi ki. Formáját tekintve 

lehet anya- és társegyházközség is.  

Jogalanyiságát tekintve jogi személy az anyaegyházközség, a társegyházközség 

és a missziói egyházközség, a leányegyházközség viszont nem az.  

Szórványnak tekintjük a különböző településeken, kis létszámban élő református 

egyháztagokat, akik külön egyházközségi szervezet nélkül élnek. Az itteni egyháztago-

kat az illetékes egyházmegye közgyűlése valamelyik egyházközséghez osztja be, tehát 

nem maradnak gondozás nélkül.  

Az így kialakult szervezeti formák nem merevek, nem változtathatatlanok. Az 

egyháztagok létszámának növekedése, csökkenése folytán az egyházközségek önállósá-

gukat elveszíthetik, a nagyobb létszámú egyházközségekből kisebbek jöhetnek létre, 

átalakulhatnak. Az egyes egyházközségek az egyházi törvények és az igazgatás tekinte-

tében felettük álló egyházi szervek rendelkezéseinek – de nem korlátainak – megfelelő-

en teljesítik az egyházra váró feladatokat, így az ige hirdetése, a sákramentumok kiszol-

gáltatása, a hívek lelki gondozása, tanítása, az egyházfegyelem fenntartása, a szegények, 

árvák, elhagyatottak és betegek gondozása feladatait. Ezek a feladatok ugyanis sem földi 

hatóságok, sem tisztségek útján nem korlátozhatók. Ezeknek a feladatoknak az ellátása 

érdekében, a feladatok jellege és nagysága által meghatározottaknak megfelelően, az 

egyházközségek létrehozzák azt a szervezetet, ami a feladatok ékes és szép rendben 

való ellátásához szükségesek. Ezen túlmenően az egyházközségnek kell gondoskodni a 

feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközökről. Amennyiben ezekre önállóan al-

kalmas és képes, ebbe a gazdálkodásába más kívülálló és ekként az egyházszervezet 

magasabb szervezeti szintjén álló szervezeti egység sem szólhat bele, ezt a gazdálko-

                                                
298 1994. évi II. egyházi törvény 16. § 
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dást, amennyiben ez az egyház érdekével nem ellentétes, más egyházi érdekeket sem 

sért, nem korlátozhatja.300  

8.2. AZ EGYHÁZKÖZSÉG FELADATAI 

Elsődlegesen az egyházközség teljesíti mindazokat a feladatokat, amelyek a gyü-

lekezetet egyházzá teszik. Itt történik az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, 

a hívek lelki gondozása, tanítása, az egyházi fegyelem fenntartása, a szegények, bete-

gek, árvák, a magukról saját erejükből gondoskodni nem tudók ellátása, gondozása. 

Ezeknek a feladatoknak a végrehajtására létrehozza az annak legjobban megfelelő szer-

vezetet, kiválasztja tisztségviselőit, gondoskodik fenntartásának gazdasági alapjáról, 

magát az egyházi törvényeknek megfelelően kormányozza, és közreműködik a maga-

sabb szervezeti szinten működő kormányzati szervek létrehozásában. Elsődlegesen kö-

teles tehát lelkészről, presbiterekről, lehetőség szerint tanítóról gondoskodni. Köteles a 

lelkipásztor és családjának tisztes ellátását megfelelő javadalmazással biztosítani. Az 

alaptörvény nem határozza meg, hogy egy egyházközség mennyi lelkészi állást tarthat 

fent, az önálló egyházközségeknek (anyaegyházközség, társegyházközség és missziói 

egyházközség) legalább egy saját lelkipásztorának kell lennie a törvény szerint, de a 

törvény a lelkészi állások számát nem maximálja. Ennek jelenlegi gyakorlati és tapasz-

talati oka sajnálatosan az, hogy egyrészt a lelkészek száma, másrészt a gyülekezetek 

teherbíró képessége több lelkipásztor alkalmazását csak nagy létszámú gyülekezet ese-

tén engedi meg. A diakónia feladatait az egyházközség sajátosságai, a gyülekezet anya-

gi ereje és a rászorulók száma határozza meg. Megfelelő gazdasági háttér mellett fenn-

tarthat a gyülekezet erre a célra saját intézményt, ennek hiányában bekapcsolódhat más, 

ugyanilyen célra szervezett intézmény, egyesület, alapítvány stb. tevékenységébe. Vé-

gül, de nem utolsósorban az egyházközség köteles gondoskodni az egyház rendjének 

megtartásáról, arról, hogy a gyülekezet tagjai az istentiszteleteket látogassák, az ünne-

peket megtartsák, gyermekeik vallásos neveléséről megfelelően gondoskodjanak stb.  

                                                                                                                                          
299 1994. évi II. egyházi törvény 17. § 
300 Vö. az 1994. évi II. egyházi törvény 58. § (1) és (2) bekezdésével! E szakaszok további jóváhagyásra 
szoruló presbitériumi döntési köröket sorolnak fel, melyek jogszerűsége megkérdőjelezhető. 
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8.3. AZ EGYHÁZKÖZSÉG KORMÁNYZATI SZERVEI  

Az egyházközség kormányzati szervei:  

a) egyházközségi közgyűlés;  

b) presbitérium;  

c) a presbitérium bizottságai;  

d) az egyházközség elnöksége;  

e) az egyházközség tisztségviselői;  

f) az egyházközség alkalmazottai.  

8.4. AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS  

Az egyházközségi közgyűlés a választójoggal rendelkező, teljes jogú egyházta-

gok összessége. Bár az egyházalkotmányi törvény nem szól róla, de választójoggal ren-

delkező egyháztagnak a nagykorúság mellett a cselekvőképes és a választás jogától 

megfosztó fegyelmi büntetés301 hatálya alatt nem álló személy tekinthető.  

Az alapelveknél kifejtettek szerint az egyházközség tagjainak közgyűlése az 

egyházkormányzati hatalom birtokosa, így az egyházközség valamennyi ügyében jogo-

sult tárgyalni és szükség szerint döntést hozni. Az alaptörvény egy nevesített feladatát 

határozza meg, ez pedig az egyházközség tisztségviselőinek a megválasztása. Ezen túl-

menően hatáskörébe tartozhat még, amit a törvény vagy a presbitérium a közgyűlés elé 

terjeszt, azaz szélesebb körű megerősítésre váró döntések meghozatala történik itt. Ösz-

szehívásának, működésének részletes szabályait célszerű az egyházközség erre vonat-

kozó szabályrendeletében megalkotni. 

Tekintettel a törvény által nevesített feladatra, az egyházközség nem lelkészi 

tisztségviselők megválasztására, az egyházközségi közgyűlés működésére az 1996. évi 

I. tv. a Magyarországi Református Egyház egységes választójogi törvénye tartalmaz 

rendelkezéseket. E rendelkezések alapján a közgyűlést az egyházközség választójoggal 

rendelkező tagjai alkotják. A választójoggal rendelkező egyháztagok névjegyzékét a 

választásokat megelőző egy hónapon át ki kell függeszteni a lelkészi hivatalban, de a 
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névjegyzék nyilvános, így azt az egyházközség tagjai vagy a felettes egyházi testület 

tisztségviselői bármikor megtekinthetik.302 

Az egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha azon az egyházközség választó-

joggal rendelkező tagjainak legalább 10 %-a jelen van, de ez a létszám nem lehet keve-

sebb a presbitérium létszámának kétszeresénél.303 Amennyiben az egyházközség (társ-

egyházközség) több településre terjed ki, illetve több istentiszteleti állandó helye van, a 

közgyűlés egyházrészenként mint részközgyűlés is megtartható. Határozatképtelenség 

esetén az újabb közgyűlést a meghiúsult közgyűléstől számított 14. napra kell kitűzni, s 

az így megismételt egyházközségi közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül 

határozatképes.304 E szabályozás az egyházközségi demokrácia elhalását jelenti, ugyanis 

számít a gyakorlatban megmutatkozó érdektelenségre, s nem az érdektelenség okainak a 

feltárására és megszüntetésére, hanem a minél egyszerűbb jogi megoldásra ösztönöz. 

Márpedig a közgyűlés időnkénti összehívása az egyháztagok felelősségérzetét és össze-

tartozásuk tudatát is erősítené. Ilyen alkalom lehetne a presbitérium költségvetési be-

számolójának ismertetése, az egyházközség előtt álló nagyobb feladatok megtárgyalása, 

a közös célokra történő adakozás okainak részletes ismertetése, bemutatása, a pályázó 

lelkész bemutatkozása. Ezek az alkalmak teremthetnének lehetőséget annak feltárására, 

hogy kik lehetnek presbiterként a választott testület arra érdemes tagjai, az egyházköz-

ség tagjait milyen kérdések foglalkoztatják, milyen elképzeléseik vannak a gyülekezeti 

életről, a fennálló problémák megoldásáról, hogy ha csak a véleménynyilvánítás szint-

jén is, de beleszólhassanak annak a közösségnek az életébe, amelyhez tartoznak, ahol 

egyházfenntartói hozzájárulásuk fizetését elvárják tőlük. Más lehetőségük nincsen, hogy 

választott képviselőiket beszámoltassák, elszámoltathassák, elégedettségüket vagy elé-

gedetlenségüket kifejezhessék a presbitérium vagy a presbiterek működését illetően. Az 

egyháztagoknak ugyanis semmilyen más közösségi fórumuk nincsen kérdéseik feltéte-

lére, az egyházközség életére vonatkozó javaslataik megtételére, mert ezt az istentiszte-

letek alkalmával nem tehetik meg. A presbitérium részéről sincsen más alkalom, hogy 

választóikkal találkozzanak, hogy őket az egyházközség megoldandó feladataikról tájé-
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koztassák, azt velük megvitathassák, s a működésükhöz elengedhetetlenül szükséges 

információkhoz jussanak. Erre ugyanis az istentiszteleteket követő hirdetések nem al-

kalmasak. Márpedig, ha az alapelvek között azt rögzítjük, hogy a látható egyházban a 

kormányzati hatalom egyedüli birtokosa az egyházközség, a választott tisztségviselőire 

csak a hatalom gyakorlását bízzák, a tisztség nem uralkodás, hanem szolgálat, a közös-

ség szolgálata, akkor a választók és választottak közötti élő kapcsolat fenntartása elvár-

ható lenne. Ezen túlmenően az egyházközség mint szervezet hatékony működtetése csak 

akkor képzelhető el, ha annak tagjai úgy érzik, fontos tagjai a szervezetnek, hogy veze-

tőik nem csak anyagi áldozataikat igénylik, hanem a véleményüket is, ha megtapasztal-

ják, hogy ők is felelősek a közösségért, egymásért, hiszen bevonják őket a közösség 

ügyeinek intézésébe. 

Az egyházi kormányzati hatalom birtokosaként az egyházközségi tagok is kez-

deményezhetik a közgyűlés összehívását, a közvetlen egyházközségi demokrácia intéz-

ményének működtetését, de az aktív kapcsolat fenntartása elsősorban a gyülekezet lel-

készi és világi vezetőitől várható el. 

8.5. A PRESBITÉRIUM  

A Magyarországi Református Egyházban a kálvini zsinatpresbiteri hagyomá-

nyoknak megfelelően az egyház – itt most az egyházközség – ügyeit az egyháztagok 

közül választott tisztviselők gyűlése, a presbitérium intézi. A törvény szerint a presbité-

rium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója.305 A reformá-

tus presbitériumok - eltérően a római katolikus egyház egyháztanácsaitól - nem tanács-

adó testületek, hanem az egyház kormányzatára feljogosított testületek. 

A presbitérium a presbiterekből áll. A törvény létszámukat - a lelkészt és a 

gondnokot vagy gondnokokat nem számítva - legkevesebb négy főben határozza meg, 

egyebekben a tényleges létszámot a presbitérium határozata alapján az egyházmegyei 

közgyűlés hagyja jóvá. A presbitériumnak hivatalból tagjai az egyházközség megválasz-

tott lelkészei. 
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 A törvény a presbiterek mellett pótpresbiterek választását is kötelezővé teszi, 

számuk a megválasztott presbitereknek legalább negyede kell, hogy legyen. A pótpres-

biterekre azért van szükség, hogy a választási ciklus alatt megüresedő presbiteri helyek 

betölthetők legyenek új választás megtartása nélkül is.  

A presbiteri tisztség megszűnik306  

a) a választási ciklus lejártával;  

b) a választók névjegyzékéből való törléssel;  

c) a presbiter halálával;  

d) a presbiteri tisztségről való lemondással és  

e) jogerős határozattal történő elmozdítással.  

Amennyiben a presbiter nem tesz eleget presbiteri kötelezettségeinek, három, 

egymást követő presbiteri ülésen nem jelenik meg és elmaradását nem igazolja, úgy kell 

tekinteni, mint aki a presbiteri tisztségéről lemondott (quasi lemondás). Ezt a presbitéri-

um határozatban állapítja meg, amelyet kézbesíteni kell az érintett presbiternek. A kéz-

hezvételtől számított nyolc napon belül ez ellen a határozat ellen a lemondottnak tekin-

tett presbiter panaszt nyújthat be az egyházközség elnökségénél, amelyet az egyházme-

gyei bíróság bírál el.  

A presbiteri tisztség megszűnésének eseteit illetően a választási ciklus lejárta, a 

presbiter halála, a presbiteri tisztségről történő lemondás külön magyarázatot nem igé-

nyel. Adós marad azonban mind az egyházalkotmány, mind a választásról szóló törvény 

a választói névjegyzékből való törlés okaival és az ezzel kapcsolatos eljárással. Így az 

előforduló okok közül az alábbiak emelhetők ki: Mivel választójoggal a nagykorú, teljes 

jogú egyháztag rendelkezik, aki cselekvőképes és nem áll a választás jogától megfosztó 

fegyelmi büntetés hatálya alatt, a cselekvőképesség elvesztése vagy a fegyelmi büntetés 

elszenvedése esetén véglegesen vagy a büntetés tartamára törölni kell a választói név-

jegyzékből. Úgyszintén törölni kell a választói névjegyzékből az egyháztagot, ha egy-

házközségi illetősége megváltozik (elköltözik vagy lakóhelyének megváltoztatása nél-
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kül más egyházközségbe jelentkezik át307), vagy ha a Magyarországi Református Egy-

ház tagjai közül kilép. 

A presbitérium törvény308 szerinti hatásköre:  

a) ellátja és felügyeli az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat;  

b) szervezi a gyülekezeti és intézményes diakóniát;  

c) gyakorolja az egyházfegyelmezést;  

d) dönt új tisztségek és állások szervezéséről és betöltéséről;  

e) kezeli az egyházközség ingó és ingatlan vagyonát, dönt a vagyontárgyak beszerzésé-

ről, elidegenítéséről, megterheléséről, kölcsönfelvételről;  

f) elfogadja az egyházközség költségvetését, záró számadását, és jóváhagyásra az egy-

házmegyei közgyűlésnek felterjeszti;  

g) egyházközségi szabályrendeletet alkot;  

h) képviselőt választ az egyházmegyei közgyűlésbe, szavaz a felsőbb egyházi hatóságok 

tagjainak, tisztségviselőinek a megválasztásáról;  

i) elkészíti a választók betűrendes névjegyzékét, és azt az egyházmegyének felterjeszti;  

j) eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.  

A presbitérium határozatát jóvá kell hagynia az egyházmegyei közgyűlésnek, ha 

az  

a) az egyházközség eddigi beosztásának, egymáshoz való viszonyának a változtatására, 

új egyházközség szervezésére, vagy az egyházközségnek több önálló egyházközségre 

való megosztására;  

b) új lelkészi állás szervezésére, létező megszüntetésére; 309  

Ezen túlmenően még az egyházkerületi közgyűlés310 jóváhagyása is szükséges a 

presbitérium határozatának érvényességéhez, ha a határozat  

a) ingatlan vagyon szerzésére, megterhelésére, elidegenítésére, vagy kölcsön felvételére; 

b) ajándék, örökség elfogadására vagy visszautasítása vonatkozik, 
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re a „fokozatos egyházi hatóság” megjelölést tette. 
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c) műemlék vagy műemléki jellegű, ingó és ingatlan egyházi tulajdon átalakítására vagy 

elidegenítésére vonatkozik.311  

A jóváhagyás rendjét az egyház gazdálkodására vonatkozó egyházi jogszabályok 

állapítják meg.  

Mint már kifejtettem, az alapelvekkel nem egyeztethető össze, hogy a teljes 

önállósággal bíró egyházközség vagyoni ügyleteibe bárki beavatkozzon. Megérthető, 

hogy jó szándékú felügyeletre szükség van annak érdekében, hogy az egyházközség 

lehetőleg ne hozzon olyan gazdasági jellegű döntést, ami csődhelyzetbe hozza, de maga 

az egyházalkotmány biztosít jogi személyiséget az egyházközségnek, márpedig a jogi 

személy önálló jogalany, saját vagyonával saját maga rendelkezhet, a polgári jog szabá-

lyai szerint csak annak a kívülállónak van a vagyoni jellegű szerződésekben lehetősége 

a felek megállapodását illetően jognyilatkozatot tenni, akinek – a vagyontárgyra vonat-

kozóan törvény vagy szerződés alapján – arra külön joga van (elővásárlási jog, jelzálog-

jog, elidegenítési és terhelési tilalom, opció stb.). A jogi érveken túl különösen indoko-

latlan a felettes hatóság jognyilatkozatához fűzni az ingyenes jogügyletek érvényességét 

azokban az esetekben, amikor ingyenes szerzésről van szó, legfeljebb az ingyenes el-

idegenítés esetén mutatható ki némi indokoltsága. A kettős jóváhagyás (egyházmegye 

és egyházkerületi közgyűlés) semmivel nem magyarázható atyáskodást jelent, ezen a 

törvénymódosítás sem hozott érdemi változtatást, mert a törvénymódosítással annyi 

történt, hogy a törvényben eredetileg szereplő egyházkerületi közgyűlést lecserélték a 

„fokozatos egyházi hatóság” megnevezésre. Ez valójában nem lehet más, mint a korábbi 

szövegezés szerinti egyházkerületi közgyűlés, de az semmiképpen nem hatóság, mert 

kálvini egyházszervezetben a hatóság (az egyházi hatalom birtokosaként megjelenő 

egyházközség és annak közgyűlése vonatkozásában különösképpen) fogalmilag kizárt. 

1.) A presbitérium vezetése. A presbiteri gyűlés elnöke a lelkipásztor, társelnöke 

a főgondnok vagy a gondnok. Az elnökség tagjai az elnöki feladatokat egymás között 

megoszthatják. Ha az egyházközségnek több lelkipásztora van, a presbitérium választja 

meg háromévi időtartamra közülük a presbitérium lelkészi elnökét.  
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2.) A presbiteri gyűlés összehívása. A presbitérium elnöksége hívja össze a pres-

biteri gyűléseket, az elnökség akadályoztatása esetén ezt az egyházmegyei elnökség 

teheti meg. Presbiteri gyűlést szükség szerint, de legalább negyedévenként kell tartani. 

Össze kell hívni a presbiteri gyűlést akkor is, ha a presbitérium tagjainak negyedrésze a 

tárgyalandó ügyek megjelölésével, írásban kéri, vagy ha a felsőbb egyházi hatóság azt 

elrendeli. A presbitérium tagjait a gyűlés előtt legalább negyvennyolc órával előbb kell 

meghívni írásban vagy rövid úton (személyesen, telefonon).312 Ez értelmezésem szerint 

azt jelenti, hogy ennél rövidebb időn belül a presbitérium összehívása nem szabálysze-

rű, így azon joghatályos döntés nem hozható. A presbitérium időben való összehívását a 

mai kor körülményei között indokolja a presbiterek egyéb irányú elfoglaltsága miatti 

időpont-egyeztetés, de a megalapozott döntések meghozatala érdekében a kellő időt kell 

biztosítani a felkészülésre is. Meg kell hívni a presbiteri ülésre az egyházközség intéz-

ményeinek vezetőit. Az ő meghívásukat sem szabad és nem is illő az utolsó pillanatra 

hagyni. Az egyházközség intézményeinek vezetői, a pótpresbiterek és az egyházközség 

alkalmazottai a presbiteri ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. A meghívóban meg 

kell jelölni a gyűlés helyét, idejét, a tárgyalandó ügyeket. Az ülés előtt huszonnégy órá-

val beadott minden önálló indítványt fel kell venni a napirendre. A meghívóban nem 

szereplő ügyben tárgyalni lehet, de döntés nem hozható.313  

3.) A gyűlés és levezetése. A presbiteri gyűlés az egyháztagok számára nyilvá-

nos, de az elnök vagy a jelen lévő presbiterek negyedrészének kívánságára zárt ülést 

kell tartani. Zárt ülést természetesen csak olyan ügyekben lehet és célszerű tartani, ami-

kor a tárgyalt ügyek jellege, személyi kérdések indokolják a nyilvánosság kizárását. A 

presbiteri gyűlésnek istentiszteleti jellegűnek kell lenni, ezért a gyűlést a lelkész imád-

kozással és bibliaolvasással nyitja meg, illetve imádkozással zárja be. Mindez a refor-

mátus hagyományok szerint arra kell, hogy figyelmeztesse a jelenlévőket, hogy nem a 

maguk tetszése szerint, hanem Isten igéjének megfelelően kell munkálkodniuk, s ebben 

a munkában az Úr Jézus Krisztus csak akkor lesz velük, ha valóban az ő nevében gyűl-

tek össze. A gyűlést az elnökség vezeti, az elnöklést az elnökség tagjai egymás között 

megoszthatják. A gyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni 
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kell a jelenlévők nevét, a tárgyalt ügyeket részletesen. A hozott határozatokat a jegyző-

könyvben kell megfogalmazni. A jegyzőkönyvet a következő presbiteri gyűlésen ismer-

tetni kell, a határozatokat fel kell olvasni, és ezt követően azt az elnökség, a jegyző és az 

erre felkért két tag hitelesíti.  

4.) Határozathozatal. A presbitérium akkor határozatképes, ha a megválasztott 

tagok több mint a fele jelen van. Ha a presbiteri ülés határozatképtelenség miatt nem 

tartható meg, a következő gyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.314 A 

törvény ugyan nem mondja ki, de a meghívás szabályaiból következően kötelezőnek 

kell elfogadnunk, hogy az így összehívott presbiteri gyűlés csak az első meghívóban 

közölt ügyeket tárgyalhatja. A presbitérium határozatait a jelenlévők többségi szavaza-

tával hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök (és nem a lelkész) sza-

vazata dönt. A törvény titkos szavazást egy esetre ír elő, mégpedig személyi kérdések-

ben.315 Ez azonban nem zárja ki, hogy titkos szavazás más kérdésekben nem lenne el-

rendelhető: a presbitérium határozata alapján dönthet a testület titkosan más kérdések-

ben is. Személyi kérdésben azonban csak titkosan dönthet.  

A törvény nem tartalmaz rendelkezést a szavazás módjára, így azt sem mondja 

meg, hogy az „igen” és a „nem” szavazaton kívül a tartózkodás megengedett-e. A re-

formátus egyház hagyománya szerint a presbitérium tagjainak kötelessége az ügyben az 

állásfoglalás, kivéve azt az esetet, amikor maga a törvény mondja ki, hogy valaki az 

összeférhetetlenség miatt nem vehet részt a szavazásban. Ebből véleményem szerint az 

következik, hogy csak az „igen” és a „nem” szavazat fogadható el316, amelynek kinyil-

vánítása történhet kézfelemeléssel vagy, a hagyományoknak megfelelően a szavazáskori 

felállással. Álláspontom szerint az egyházközség életét jelentősen befolyásoló döntések 

meghozatalakor, nem titkos szavazás esetében, sor kerülhet a név szerinti szavazásra is. 

A törvény nem szabályozza azt, hogy a presbitérium határozatait hogyan kell az egyház-

tagsággal közölni, erre hagyományaink szerint az istentiszteletek végén, a lelkipásztor 

hirdetései között kerülhet sor, amit a lelkész mindenkor tartson magára nézve kötelező-

nek, ugyanakkor lehetővé kell tenni az egyháztagságnak, hogy a határozatokat bármikor 
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megtekinthesse. Ennek érdekében célszerű a határozatokat külön szövegezve is össze-

gyűjteni.  

A személyi kérdéseket is érintő határozatokat, illetve azokat, amelyek valakinek 

a jogait vagy kötelezettségeit érintik (keletkeztetik, megszüntetik, módosítják) írásban is 

közölni kell. Távollévő esetében pedig – a jogorvoslatra is tekintettel – ezt tértivevényes 

levélben kell megtenni. 

5.) Jogorvoslatok. A presbitérium határozata ellen a közlést követő tizenöt na-

pon belül fellebbezhet az egyházmegyei közgyűléshez az, akit a határozat érint, felleb-

bezést jelenthet be továbbá az egyházközség választóinak egytized része.317 A törvény 

nem határozza meg, hogy mit kell értenünk a határozattal való érintettség fogalma alatt. 

Értelmezésem szerint a határozat akkor érint valakit, ha az illető személynek valamilyen 

joga, kötelezettsége fennállását, fent nem állását állapítja meg, valamire jogosítja vagy 

kötelezi, továbbá ha a határozatba foglalt rendelkezés vagy intézkedés az illető személy 

jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Úgyszintén nem tartalmaz a törvény előírást a 

közlés szabályaira. Álláspontom szerint ezt a határozatot írásban és olyan formában kell 

kézbesíteni, hogy az átvétel ideje és az átvevő személye pontosan megállapítható legyen 

(tértivevényes levél vagy kézbesítési könyv).  

Amennyiben a presbitérium megállapítja, hogy határozata jogszabályt sért, azt 

saját hatáskörében visszavonhatja vagy módosíthatja. Ezt természetesen csak újabb ha-

tározat formájában teheti meg, amelynek meghozatalára a megtámadott határozat alaki-

ságai az irányadók. Amennyiben erre nem kerül sor, a presbitérium elnöke köteles azt 

nyolc napon belül az egyházmegyei közgyűléshez felterjeszteni. A presbitérium véle-

ménye csatolható, de álláspontom szerint ez nem kötelező. A határozat és a presbitériu-

mi vélemény felterjesztését követően az egyházmegyei tanácsnak kell megállapítania az 

esetleges jogszabálysértést, és megfelelő határidő kitűzésével felhívni a presbitériumot a 

határozat felülvizsgálatára és megváltoztatására vagy hatályon kívül helyezésére. A 

megtámadott határozat felülbírálásának részletes szabályaival a törvény adós marad. 

Nem határozza meg ugyanis pontosan, hogy melyik testület, milyen határidővel jogosult 

és egyben köteles is állást foglalni a megtámadott határozat jogszerűségét illetően. A 

                                                                                                                                          
316 Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból Jel 3,16. 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

160. oldal 

törvény felsőbb hatóságot jelöl meg, az pedig kialakult fogalmaink szerint az egyház-

megyei közgyűlés vagy az egyházmegyei tanács lehet. Mivel a vonatkozó szabályok-

nál318 a felterjesztést kifejezetten az egyházmegyei közgyűlésnek rendeli, megítélésem 

szerint a megtámadott határozat felülbírálatára is csak ez a testület jogosult. Bár egy-

házmegyei közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani, a határo-

zatok törvény által előírt első felülvizsgálatára így ez a testület nagy létszáma, nehéz-

kessége miatt sem alkalmas. Amennyiben a testület szükségesnek látja, a megtámadott 

határozat végrehajtását felfüggesztheti. Az egyházmegyei tanács mindezeket a legköze-

lebbi ülésén, de elvárhatóan harminc napon belül köteles megtenni, ugyanis a határozat 

tartalmazhat azonnali intézkedést vagy előírhat olyan magatartást, amelynek végrehajtá-

sa a dolog természeténél fogva nem halasztható, azonnal megvalósítandó, s a már vég-

bement és vissza nem fordítható folyamat esetében legfeljebb a jogszabálysértés ténye 

lesz megállapítható, de a tényleges orvoslás nem foganatosítható.  

Amennyiben a presbitérium ezen utasítás után határozatát nem vizsgálja felül 

vagy felülvizsgálva azt nem változtatja meg, nem helyezi hatályon kívül, az egyházme-

gye elnöksége köteles az ügyet az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszteni. Az egyház-

megyei közgyűlés a határozatot felülvizsgálva azt hatályában fenntarthatja vagy a hatá-

rozatot hatályon kívül helyezheti, de meg nem változtathatja. Ha tehát változtatást lát 

indokoltnak, csak a hatályon kívül helyezés jogintézményét választhatja, aminek alapján 

a presbitérium köteles tizenöt napon belül új határozatot hozni.  

Ha a presbitérium sorozatosan törvénysértő határozatot hoz vagy a felsőbb egy-

házi hatóságok törvényes rendelkezéseinek végrehajtását megtagadja, az egyházmegyei 

közgyűlés kimondhatja a presbitérium feloszlatását, és új választások megtartását ren-

delheti el.319 A választás megtörténtéig az egyházközség ügyeinek vitelére egy másik 

egyházközség presbitériumát jelöli ki. A törvény ennek a presbitériumnak a döntési 

jogkörét nem határozza meg, nem is korlátozza, de természetes elvárás lehet ezektől az 

idegen presbitériumoktól, hogy csak a legszükségesebb igazgatási jellegű döntéseket 

hozzák meg az új presbitérium megválasztásáig.  
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8.5.1. A presbitérium bizottságai  

A nagyobb egyházközségekben a reá háruló feladatok hatékony és szakszerű el-

látása érdekében a presbitérium bizottságokat hozhat létre. Ezek a bizottságok működ-

hetnek állandó jelleggel, de létrehozhatók egy meghatározott feladat ellátására is. Tagjai 

a presbitérium tagjain kívül tisztséget nem viselő egyháztagok is lehetnek. Tevékenysé-

gükért a presbitériumnak tartoznak felelősséggel, munkájukról a presbitériumnak szá-

molnak be.  

8.6. AZ EGYHÁZKÖZSÉG NEM LELKÉSZI TISZTSÉGVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSA.  

Az egyházközség nem lelkészi tisztségviselői a presbiterek a gondnok, vagy ha 

több gondnok van, akkor közülük egy a főgondnok. Megbízatásuk 6 évre szól. Őket az 

egyházközség közgyűlése választja meg a választásról szóló törvény rendelkezései alap-

ján.320 Ha a 6 éves időköz letelte előtt az egyházközségi főgondnok vagy gondnok tiszt-

sége megüresedik, a presbitérium létszáma kétharmad alá csökken, időközi választást 

kell tartani. Az így megválasztott presbiter megbízatása nem 6 évig, hanem csak a kö-

vetkező általános választásig tart.321  

8.6.1. A névjegyzék 

A választók névjegyzékét háromévenként, a választást megelőző naptári év de-

cember 31-i állapota szerint készíti el a presbitérium, és évenként kiigazítja azt. Minden 

naptári év január 15-31. között közszemlére teszi, amelyet a helyben szokásos módon az 

egyháztagok tudomására hozza. Az egyes egyháztagok esetleges észrevételeit is figye-

lembe véve a lelkészi hivatal a választók névjegyzékét minden naptári év január 31-el 

lezárja és kettő példányban az illetékes esperesi hivatalnak megküldi. Az esperesi zára-

dékolást követően az egyik példány az esperesi hivatalban marad, a másik példányt a 

lelkészi hivatal őrzi. A névjegyzék nyilvános az egyháztagok valamint az egyházmegye, 

egyházkerület tisztségviselői számára. 

A választók névjegyzékét a választást megelőző egy hónapon át ki kell 

függeszteni a lelkészi hivatalban, azt az egyháztagok, az egyházmegye, egyházkerület 
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képviselői megtekinthetik. A választói közgyűlés határozatképességére az általános, már 

ismertetett szabályok az irányadók. 

8.6.2. A jelölés 

A választást megelőzően legalább 60 nappal a presbitérium az egyháztagok kö-

réből – az egyházközség lelkipásztorát is beleértve – 3–7 tagú bizottságot választ, amely 

a jelölési (választási) és a szavazatszámlálói feladatokat is ellátja. A bizottsági tagság a 

tisztségviselői jelöltséget kizárja. A lelkipásztor a bizottság tagjait – a megválasztásuk 

utáni vasárnapon – bemutatja a gyülekezetnek, ismerteti a feladataikat és a jelölés mód-

ját. Ezt követően a bizottság tagjai a gyülekezet előtt fogadalmat tesznek a választási 

törvény maradéktalan megtartására és titoktartásra. A gyülekezet lelkipásztora tisztsé-

génél fogva tagja a bizottságnak. A jelölőbizottság tagjai köréből az elnököt titkos sza-

vazással maga választja.  

A bizottság a választást megelőzően 30 nappal, a tisztségviselőkre javaslatot tesz 

a presbitériumnak. A jelölést meg kell előznie az egyházközségben végzett tájékozó-

dásnak. Ezért célszerű olyan bizottsági tagokat választani, akik lakókörnyezetükben 

ismerik az egyháztagokat, de pusztán ez az ismeretség nem elegendő, szükséges, hogy 

ezeket az egyháztagokat fel is keressék és tőlük kérjenek javaslatokat a tisztségviselők 

személyére. 

A presbitérium a bizottság javaslatát figyelembe véve összeállítja a jelöltek listá-

ját, és az egyházközségi közgyűlés elé terjeszti. Minden tisztségre 1–3 személyt lehet 

jelölni. Választásra csak az bocsátható, akit szabályszerűen jelöltek és a jelölést elfogad-

ta. A jelölteket a választást megelőző vasárnapon a gyülekezetnek be kell mutatni.  

8.6.3. A választás 

A választás helyét és idejét a presbitérium tűzi ki. Új egyházközség alakulásakor 

vagy a presbitérium feloszlatása esetén a választás helyét és időpontját az esperes tűzi 

ki. Ezen esetekben a bizottság tagjait az esperes kéri fel az egyházmegye tisztségviselői 

és az egyházközség tagjai köréből.  
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A választás istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlésen történik. Az egy-

házközségi közgyűlés kezdetén a választási bizottság elnöke megállapítja a jelenlevő 

választásra jogosultak számát, felkéri a presbitérium jegyzőjét a jegyzőkönyv vezetésére 

és két egyháztagot annak hitelesítésére, valamint ismerteti a választási eljárás szabályait. 

A választás szavazólapok felhasználásával titkosan történik, amelyeket a választási bi-

zottság készít elő. A titkos szavazás során a presbitérium által kiadott és az egyházköz-

ség pecsétjével322 ellátott szavazólapot kell használni, amiken a jelöltek nevét ábécé sor-

rendben kell feltüntetni. Az elkészített, a felhasznált, valamint a fel nem használt szava-

zólapok számát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A választói névjegyzékben a szavazó 

aláírásával igazolja a szavazólap átvételét.  

A szavazólapon a presbitérium határozata alapján együttes vagy személyenkénti 

megjelöléssel lehet szavazni. Ez tehát azt jelenti, hogy a presbitérium dönt arról, hogy 

valamennyi jelöltre, azaz a presbitérium javasolt testületére egy szavazattal vagy szemé-

lyenkénti szavazással kell véleményt nyilvánítani. Az első esetre véleményem szerint 

csak akkor kerülhet sor, ha a jelölések száma egyezik a megválasztható presbiterek 

számával, ellenkező esetben személyenkénti szavazással lehet csak eldönteni a megvá-

lasztandó presbiterek személyét. Egyes nagyobb egyházközségekben alkalmazzák a 

listás és az egyéni kerületi választás módszerét is. 

A szavazást először a presbitérium tagjaira kell elrendelni. Ezt követően kerül 

sor a további tisztségviselők megválasztására. Amennyiben a választási bizottság állás-

foglalása alapján egyidejűleg választják a presbitereket és a további tisztségviselőket, 

akkor a többi tisztségviselő csak akkor tekinthető megválasztottnak, ha egyben presbi-

terré is választották.  

A leadott szavazatokat jelöltenként kell összeszámolni. Az érintetlenül leadott 

szavazólapot érvénytelennek kell tekinteni. Ugyancsak érvénytelen, ha a választhatók-

nál több személyre adtak le szavazatot. Egyéni tisztségviselő esetén megválasztottnak 

azt kell tekinteni, aki a jelenlevő szavazók létszáma több mint felének szavazatát meg-

kapta. Amennyiben ezt a többséget egyik jelölt sem nyerte el, a legtöbb szavazatot ka-

                                                
322 Még a 2002. évi választások során is nagy vitát váltott ki az egyházközség pecsétjének kérdése, ugyan-
is több egyházközség ilyen pecséttel nem rendelkezik. Mivel azonban a törvény előírja a szavazólap érvé-
nyességi kellékeként, elkészíttetése – már csak ezen okból is – kötelező. 
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pott két jelöltre új szavazást kell elrendelni és lefolytatni, és azt kell megválasztottnak 

tekinteni, aki az ismételt szavazás eredményeként a szavazatok többségét elnyerte. A 

személyenkénti szavazás során a presbiter jelöltek közül azokat kell megválasztottnak 

tekinteni, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták. A pótpresbiterek behívási sor-

rendje szintén a leadott szavazatok számához igazodik. Szavazategyenlőség esetén sors-

húzással kell dönteni. A választói közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, aminek a 

hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni az egyházmegye elnökségének. 

A választás eredményét a bizottság elnöke azonnal kihirdeti a közgyűlés jelenle-

vő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szó-

székről ki kell hirdetni. A választás eredményének jogerőre emelkedését követően az 

újonnan megválasztott tisztségviselők esküvel foglalják el szolgálati helyüket. Nem kell 

esküt tennie annak, akit folytatólagosan ugyanarra a tisztségre választanak meg.  

8.6.4. Jogorvoslatok 

A választási eljárás vagy bármelyik tisztségviselő megválasztása ellen panaszt 

tenni jogosult: a választás során résztvevők 10%-a, az illetékes egyházmegye jogtaná-

csosa, illetve, akit jogsérelem ért. A panaszt a választás napjától számított 15 napon 

belül lehet benyújtani a választási bizottság elnökéhez. E határidő elmulasztása jogvesz-

tő hatályú. A választási bizottság a panaszt 8 napon belül felterjeszti a panasz elbírálásá-

ra jogosult egyházmegyei bírósághoz. A bíróságnak az ügyben soron kívül, azaz 30 na-

pon belül kell eljárnia.  

A bíróság a panaszt elutasítja, ha azt alaptalannak találja. Ha a panasz megala-

pozott, a bíróság a választási eljárás eredményét egészében vagy részben érvénytelen-

nek nyilvánítja, s elrendeli annak megismétlését.  

Érvénytelennek kell nyilvánítani a választást vagy annak azt a részét, amely a 

meg nem engedett eszközökkel megválasztott jelölt megválasztására vonatkozik, ha 

valamely jelölt megválasztása érdekében az egyházi élet tisztaságával össze nem férhető 

módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak, vagy ha a választókat szavazati 

joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási szabadságukat korlátoz-

ták. Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a választást is, amelynél a választásról szóló 

törvénynek a választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit nem tartották meg.  
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8.7. AZ EGYHÁZKÖZSÉG ELNÖKSÉGE  

Az egyházközség elnökségét a lelkész és a főgondnok (gondnok) együttesen al-

kotja. Feladatkörét és hatáskörét a törvény külön nem határozza meg. Figyelemmel 

azonban az egyházban megvalósuló társas kormányzat és ügyintézés hagyományaira és 

követelményeire, az alaptörvénynek a főgondnokok és gondnokok feladatairól szóló 

részéből állapíthatjuk meg, hogy az ott felsorolt kormányzati, igazgatási feladatok gya-

korlatilag az egyházközségi elnökség feladatait képezik, hiszen az ott felsoroltak szinte 

mindegyikében kizárólag együttesen járhatnak el. Ezek az egyházközségi elnökségi 

feladatok pedig a következők: képviselik az egyházközséget; kezelik az egyházközség 

vagyonát, felügyelik a pénztárost; gondoskodnak a költségvetés és a záró számadás el-

készítéséről; összehívják a presbitériumot, vezetik a presbitérium üléseit, aláírják a 

jegyzőkönyveket. Ezen túlmenően ellátják az egyházközség kormányzati feladataiból 

rájuk háruló, az igazgatás, irányítás követelményeiből fakadó napi, operatív feladatokat.  

8.8. AZ EGYHÁZKÖZSÉG TISZTSÉGVISELŐI  

Az egyházközség tisztségviselői a lelkipásztor, a vallásoktatói és intézeti lelkész, 

a beosztott lelkész, a segédlelkész, a díjazott diakónus és diakonissza (egyházi tisztsé-

gek), továbbá a főgondnok, a gondnok és a presbiterek (világi tisztségek). Egyházköz-

ségi tisztségekre azok az egyháztagok választhatók, akik tiszta erkölcsben, józan életet 

élnek, s az egyház iránti buzgóságban másoknak példaképül szolgálnak. Az egyházkor-

mányzaton belül végrehajtói jellegű feladatokat látnak el, végrehajtják az egyházközség 

és a felsőbb egyházi kormányzati szervek, testületek döntéseit, rendelkezéseit. Az egy-

házi tisztségviselők rendszeres díjazásban részesülnek, javadalmukat a díjlevélbe kell 

foglalni, amely az egyházi tisztségviselők szolgálati szerződése. Az egyházközségi 

tisztviselők eskütétellel foglalják el tisztségüket. Akit folytatólag arra a tisztségre vá-

lasztanak meg, amelyet eddig is viselt, nem tesz újabb esküt.  

1.) A lelkészekről. Alkalmazásukról, jogaikról, kötelezettségeikről az 1996. évi 

II. tc. rendelkezett, rendelkezéseit a Zsinat beépítette az egyházalkotmány szövegébe. 

Kiemelt szerepükre tekintettel jogállásukról és választásukról külön fejezetben szólok.  
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2.) A gondnok. Az egyházközség anyagi ügyeinek kezelésére az egyházközségi 

közgyűlés gondnokot, esetleg több gondnokot választ. Gondnokot választani kötelező, 

hiszen a gondnok (ha van, akkor a főgondnok) a lelkésszel együtt alkotja az egyházköz-

ség elnökségét. Amennyiben az egyházközség több gondnokot választ, akkor főgond-

nokot is kell választani. A gondnokokat és a főgondnokot a közgyűlés a presbiterek kö-

zül választja. Az anyagi ügyek igazgatását illetően a gondnoknak döntően csak irányítá-

si feladatai vannak, a pénzkezelést, a gazdálkodást az erre a célra külön megválasztott 

tisztségviselők vagy alkalmazottak végzik vagy végezhetik. A törvény képesítési feltéte-

leket nem ír elő a főgondnoknak és a gondnoknak, de természetesen a gazdálkodásban 

jártas, lehetőleg gazdasági, pénzügyi ismeretekkel rendelkező személyt kell erre a fel-

adatra jelölni. A törvény által meghatározott feladatait az elnökség feladatai között is-

mertettem.  

3.) A presbiter. A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai.323 

A presbitereket a választási törvény előírásainak megfelelően, az egyházközség válasz-

tójoggal rendelkező egyháztagjai közül kell választani. A református egyházban a pres-

biterek közé tartoznak a lelkipásztorok is. Történetileg azért, mert az őskeresztyén kor-

ban a presbiterek a lelkipásztor valamennyi feladatát végezték, s a későbbi korokban a 

többi presbitertől csak annyiban különböztek, hogy ők az igehirdetés és a sákramentu-

mok kiszolgálását végezték, de azért is, mert a hatályos törvényünk a lelkészeket is a 

presbiterek közé sorolja.324 Presbiter lehet férfi és nő is. A presbiterről a presbitériumon 

kívül azért kell külön szólni, mert a presbiter nemcsak mint a presbitérium tagja, hanem 

egyénileg is részt kell, hogy vállaljon az egyházközség igazgatásában. A presbiternek 

részt kell vennie a lelkipásztor egyházvédő és egyházépítő munkájában, a szeretetszol-

gálat feladataiban, személyes példamutatásával kell a gyülekezet tagjait az egyház iránti 

kötelességek teljesítésére buzdítania. Tisztségéért tiszteletdíjat nem kaphat, de az egy-

ház érdekében kifejtett tevékenysége során keletkezett és indokolt költségei megtéríté-

sére igényt tarthat.325  

                                                
323 1994. évi II. egyházi tv. 46. §. 
324 SZENTPÉTERI KUN 7: 2. és 3. p 
325 A presbiterek feladatáról részletesen szólok SZATHMÁRY 4.: 32-39. oldalak. 
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8.9. AZ EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAZOTTAI  

Az egyházközség alkalmazottai az egyházközség iskolájában alkalmazott tanár 

és tanító, óvónő, irodai alkalmazottak, a kántor, az egyházfi, a harangozó, a temetőőr és 

egyéb alkalmazottak. Ezek alapvetően nem kormányzati, nem is igazgatási feladatokat 

ellátó tisztségek, de a pontosan meghatározott feladat lehet igazgatási jellegű megbízás, 

például az intézmény igazgatója irányítási, igazgatási feladatokat is ellát, míg a kizáró-

lag oktatási-nevelési feladatot ellátó magyar–történelem szakos tanár nem. A lelkészi 

képesítéssel nem rendelkező alkalmazottakkal írásban munkaszerződést kell kötni. Eze-

ket a munkaszerződéseket a Munka Törvénykönyve szerinti általános alkalmazási felté-

telek figyelembevételével kell megkötni.  

1.) A kántor. A gyülekezeti éneklés vezetésére és általában az egyházi ének- és 

zenekultúrának a gyülekezetben való fejlesztésére és ápolására az egyházközségek kán-

tori állást tarthatnak fent. A kántori állásra a törvény alkalmazási feltételeket ír elő: azt 

csak olyan személy töltheti be, aki megfelelő zenei képesítéssel rendelkezik vagy sike-

res kántori vizsgát tett és oklevelet szerzett. A kántorok képzésének és képesítésének 

rendjét a Magyarországi Református Egyház kántorképzési és képesítési szabályzata 

határozza meg. A kántor köteles példamutató keresztyéni életet élni; hivatali működésé-

ben a lelkész utasítása szerint eljárni; a gyülekezetben az egyházi éneklés és az egyházi 

zenekultúra színvonalát emelni; az istentiszteleteken és temetési szertartásokon a Zsinat 

által kötelezően használni rendelt énekeskönyvet használni; az istentiszteleteken, teme-

téseken és egyéb szertartásokon az alkalom komolyságához illő öltözetben megjelenni. 

A kántort a presbitérium választja, javadalmazását díjlevélben állapítja meg. Ha a kán-

tor lelkészi képesítéssel rendelkezik, szolgálati viszonya és felelőssége az egyházi tör-

vények szerint alakul, ellenkező esetben a Munka Törvénykönyvének szabályait kell 

alkalmazni. Nem szükséges azonban – főleg a kisebb létszámú, csekélyebb teherbíró 

képességű gyülekezetekben – a kántori állás alkalmazottkénti fenntartása, a tisztség 

ellátására felkérhető a megfelelő képzettségű presbiter vagy nem presbiter egyháztag is.  

2.) Az egyházközség pénztárosa. Az egyházközség agyagi javainak kezelésére a 

presbitérium az egyházi tisztségviselők választására vonatkozó szabályok szerint az 

egyháztagok közül pénztárost választhat. A pénztáros feladatai: az egyházközség pénz-
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eszközeit a presbitérium utasítása szerint, a lelkész és a gondnok felügyelete alatt kezeli; 

gondoskodik az önkéntes egyházfenntartói járulékok és egyéb adományok pontos nyil-

vántartásáról; nyilvántartja és az esedékesség időpontjában befizeti az egyházközséget 

terhelő adókat és járulékokat; az évi számadást, minden tételben bizonylatokkal felsze-

relve, a következő év január 31-ig elkészíti és a presbitériumnak felülvizsgálatra előter-

jeszti.  

3.) Az egyházfi és a harangozó. Az egyházfit és a harangozót az egyházközség 

elnöksége a presbitérium hozzájárulásával alkalmazza. Az egyházfi feladata a templomi 

rend fenntartása, az egyházi gyűlések körüli, az egyházközségi igazgatásban szükséges 

segédkező munkák elvégzése. A harangozó feladata a harangozás, az egyházi hivatalos 

helyiségek rendben tartása, továbbá más munkák elvégzése. Pontos feladatkörüket a 

presbitérium határozza meg, működésükre a lelkész és a gondnok felügyel. Munkavi-

szonyukra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.  

4.) A bizottsági előadók és különmegbízottak. Egyes, pontosan meghatározható 

feladat (szeretetszolgálat, iratterjesztés, építésügy stb.) ellátására a presbitérium bizott-

sági előadókat vagy különmegbízottakat választhat, akik tevékenységükért a presbitéri-

umnak tartoznak felelősséggel, a presbitériumnak kell tevékenységükről beszámolniuk. 

Ezekre a tisztségekre nem presbiter egyháztagot is meg lehet választani.  

5.) A tanítók, tanárok. Az egyház iskolarendszeréről külön jogszabályok rendel-

keznek. A felsőoktatás intézményeiről az 1995. évi III. törvény, az alsó- és középfokú 

oktatási intézményekről az 1995. évi I. törvény rendelkezik. A tényleges jogi helyzet az, 

hogy egy esetleges munkaügyi vitában csak a Munka Törvénykönyvének rendelkezései 

alapján lehetne eljárni, ami a közalkalmazottakhoz képest ennek a körnek lényegesen 

hátrányosabb helyzetet eredményez. A tanítók és tanárok helyzete háromféle módon lett 

volna rendezhető: az egyházi jogalkotásnak ki kellett volna mondania, hogy a közal-

kalmazottakra vonatkozó jogszabályokat teljes mértékben alkalmazza; a jogalkotó meg-

határozza a közalkalmazotti törvényből azokat a szabályokat, amelyeket alkalmaz, és 

meghatározza, hogy melyeket nem, illetve helyettük mit rendel; az egyház tanítóira és 

tanáraira egy, a szolgálati viszonyukat mindenben rendező, teljesen új jogszabályt alkot. 

Ez utóbbi részben megtörtént, de a munkajogi helyzet változatlan. Munkaügyi vita ese-
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tében a közoktatásban dolgozók a Munka Törvénykönyvének szabályai szerint érvénye-

síthetik jogaikat.  

6.) Gyűjtemények munkatársai. Az alaptörvény a gyűjtemények munkatársairól 

szól, ami ebben az értelmezésben jelenti a vezető és nem vezető beosztásban munkát 

végző gyűjteményi dolgozót is. A törvény szerint a gyűjtemények munkatársául felső-

fokú végzettségű, lehetőleg lelkészi képesítésű egyháztagot kell alkalmazni, aki rendel-

kezik a gyűjtemény jellege által megkívánt szakképzettséggel (könyvtáros, művészettör-

ténész stb.) vagy tudományos és szakmai munkásságánál fogva alkalmasnak minősül a 

gyűjteményi szolgálatra. Kivételesen szakképzettség nélküli munkatárs is alkalmazható 

azzal a kikötéssel, hogy megfelelő határidőn belül a munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképesítést megszerzi. Valamennyi gyűjteményi dolgozó kötelessége hivatalában 

hűségesen eljárni, szakmai ismereteit gyarapítani, a rábízott javak őrzésében, kezelésé-

ben gondosan eljárni, a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos kuta-

tást elősegíteni, az egyház tanítói szolgálatában szükség szerint részt venni, továbbá 

mind hivatali ténykedésében, mind tisztes magaviseletében példaképpen elöl járni.  

7.) A szeretetintézmények munkatársai. A szeretetintézményekben végzett mun-

kára elsősorban megfelelő szakképesítésű munkatársakat kell alkalmazni. Olyan mun-

kakörben, amelyhez szakképesítés nem szükséges, a szolgálatra elhívatást érző és arra 

megfelelő személyt kell alkalmazni. A szeretetintézményekben dolgozók alkalmazásá-

nak rendjét, jogaikat és kötelezettségeiket a Magyarországi Református Egyház Szere-

tetszolgálatának szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A szeretetintézmé-

nyekben dolgozó lelkészi képesítésű munkások szolgálati viszonyát, fegyelmi felelőssé-

gét az egyházi törvények, a nem lelkészi képesítésű személyek munkaviszonyát a Mun-

ka Törvénykönyvének rendelkezései határozzák meg. Általános elvárás valamennyiük-

kel szemben az a törvény által meghatározott követelmény, hogy a rájuk bízott felada-

tokat megbízásukhoz híven, legjobb tudásuk szerint, hűséggel és szeretettel végezzék.  

8.) Igazgatási alkalmazottak. A Magyarországi Református Egyház önkormány-

zati joggal bíró testületei, intézetei, intézményei, valamint a Zsinat a működést szolgáló 

hivatalokat tartanak fent a maguk és az alájuk rendelt intézmények igazgatására. Ezek-

nek a hivataloknak a szervezetét és feladatkörét, a foglalkoztatottak szakképesítési elő-

írásait a hivatalt fenntartó testület szabályrendelete határozza meg. A hivatalok dolgozó-
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inak kötelessége, hogy példamutató keresztyéni életet éljenek, hivatali munkájukat a 

legjobb tudásuk szerint lássák el.  
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9 . AZ EGYH Á ZMEGYE  

Az alulról felépülő egyházkormányzat második szintje az egyházmegye, ami az 

egyházalkotmány szerint több egyházközségnek az egyházi kormányzat és igazgatás 

céljából felsőbb hatósággá való egyesülése. Az egyház kormányzati szervezetének má-

sodlagos, de semmiképp sem olyan szükségképpeni alakulata, mint az egyházközség.326 

Mivel az egyház alapfeladatait döntően az egyházközség teljesíti, az egyházmegyére a 

felügyelet, az ellenőrzés és az alkotó egyházközségek egymás közötti viszonyának ren-

dezése vár. A törvény nem határozza meg, hogy az egyházmegyét hány egyházközség 

hozza vagy hozhatja létre, az teljes mértékben az egyházközségek elhatározásától függ. 

Az egyházmegye jogi személy. Az egyházmegye kormányzati szervei:  

a) az egyházmegyei közgyűlés;  

b) az egyházmegyei tanács;  

c) az egyházmegye elnöksége;  

d) az egyházmegyei közgyűlés által alakított vagy az egyházmegye elnöksége által ki-

küldött bizottságok;  

e) az egyházmegye tisztségviselői, alkalmazottai.  

9.1. AZ EGYHÁZMEGYEI KÖZGYŰLÉS  

Az egyházmegye igazgatásának legfőbb szerve az egyházmegyei közgyűlés. 

Ami az egyházmegye igazgatását illeti, valamennyi jogosultságot gyakorolhatja. Az 

egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjai:  

a) az esperes;  

b) az egyházmegyei gondnok;  

c) a lelkészi főjegyző;  

d) a világi főjegyző;  

e) a lelkészi tanácsosok;  

f) a világi tanácsosok;  

g) a lelkészi jegyzők;  
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h) a világi jegyzők;  

i) az egyházmegyei jogtanácsos;  

j) minden lelkész és helyettes lelkész;  

k) az egyházközségek által megválasztott világi képviselők;  

l) a területe szerint illetékes teológiai tanár képviselője;  

m) a területe szerint illetékes egyetem, főiskola egy tanár képviselője;  

n) a területén működő középiskolák, általános iskolák és óvodák egy-egy képviselője; 

o) a területén működő egészségügyi, szeretetintézmények és a tudományos gyűjtemé-

nyek egy-egy képviselője.327  

Az egyházmegyei közgyűlés ülésein az egyházmegye többi tisztségviselője, az 

egyházmegye bírái, pótbírái, a beosztott lelkészek és segédlelkészek is részt vehetnek 

tanácskozási joggal. Ez azt jelenti, hogy a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, véle-

ményüket a tárgyalt ügyekben kifejthetik, de a szavazásban nem vehetnek részt.  

9.1.1. A közgyűlés összehívása  

Egyházmegyei közgyűlést évente legalább egyszer kell tartani, de szükség ese-

tén az elnökség többször is összehívhatja. Az elnökségnek harminc napon belüli időre 

össze kell hívnia a közgyűlést, ha azt a közgyűlést alkotó tagok egynegyed része írásban 

indokoltan kéri. A közgyűlés időpontját az egyházmegye elnöksége tűzi ki, a meghívó-

kat (a javasolt tárgysorozattal) tizenöt nappal az ülés előtt ki kell küldeni. Az egyház-

megyei közgyűlésen a tagoknak kötelező megjelenniük. A mulasztó tagokkal szembeni 

eljárást az egyházmegye szabályrendelete állapítja meg. Azt az egyházmegyei tisztség-

viselőt, aki az egyházmegyei közgyűlésről három, egymás utáni alkalommal igazolás 

nélkül elmarad, tisztségéről lemondottnak kell tekinteni, s helyének betöltéséről az egy-

házmegyei közgyűlés intézkedik.  

9.1.2. Az egyházmegyei közgyűlés levezetése  

A közgyűlést a törvény szerint mindig kettős elnökség vezeti. Ez természetesen 

nem jelenti azt, hogy egyszerre mindkét elnök egyben levezető elnök is lenne, egymás 

                                                                                                                                          
326  SZENTPÉTERI KUN 1.: 223. p 
327 1994. évi II. egyházi tv. 91. § (1). 
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között megosztva látják el e feladatot. Amennyiben valamelyik elnök távol van, őt a 

helyettese helyettesíti. A közgyűlés imádkozással és bibliaolvasással kezdődik, és 

imádkozással fejeződik be. A közgyűlés nyilvános.  

9.1.3. A határozathozatal  

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok-

nak több mint a fele megjelenik. A közgyűlés határozatait a jelenlévők szavazatainak 

egyszerű többségével hozza (ötven százalék plusz egy szavazat). Szavazategyenlőség 

esetén a tárgyalást vezető elnök szavazata dönt. A határozathozatal egyéb szabályaira a 

presbitérium határozathozatalánál elmondottak értelemszerűen irányadók.  

Az egyházmegyei közgyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik:  

a) az egyházmegyei szabályrendeletek alkotása, az egyházközségi szabályrendeletek 

jóváhagyása; 

b) a megüresedett egyházmegyei tisztségek betöltéséről való intézkedés és a választás 

megtartása;  

c) egyházmegyei bizottságok alakítása;  

d) az egyházkerületi közgyűlés képviselőinek megválasztása.328  

Az egyházmegyei közgyűlés hatáskörébe tartozik329 továbbá:  

a) a jogellenesen működő presbitérium feloszlatása és új választás elrendelése;  

b) az egyházmegye egyházközségeiben a presbitériumok létszámának jóváhagyása;  

c) a magasabb szintű jogszabályok és a felsőbb kormányzati szervek utasításainak vég-

rehajtása;  

d) az egyházmegyében folyó egyházépítő munka szervezése és irányítása;  

e) a települések és szórványok nyilvántartása, intézkedés a szórványok egyházközség-

hez való beosztásáról;  

f) az egyházlátogatásokról előterjesztett jelentések megtárgyalása, az egyházközség 

lelki életének segítése és ellenőrzése, az egyházközség anyagi helyzetének felügyelete, 

szükség esetén segítség nyújtása, az egyházközségek záró számadásának felülvizsgálata 

és jóváhagyása;  

                                                
328 1994. évi II. egyházi tv. 95. § (2). 
329 1994. évi II. egyházi tv. 95. § (3). 
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g) a közalapi járulékok egyházközségek közötti megosztása;  

h) a lelkészek választásának és álláscseréjének megerősítése, a lelkész választását meg-

tagadó egyházközségbe lelkész választása;  

i) az egyházközség presbitériuma jóváhagyáshoz kötött határozatainak jóváhagyása;  

j) a presbitérium határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása, kivéve, ha az ügy az 

egyházmegyei bíróság hatáskörébe tartozik;  

k) az egyházmegye elnökségének határozata és intézkedése ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása; 

l) az egyházmegyének tett ajándék, örökség elfogadása, visszautasítása;330  

m) ingatlan vagyon szerzése, elidegenítése, megterhelése, kölcsön felvételéről határo-

zathozatal;  

n) az egyházmegye költségvetésének megállapítása, a záró számadás elfogadása, majd 

annak az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztése;  

o) az egyházmegyei levéltár, könyvtár, múzeum, az egyházmegye területén lévő műem-

lékek felügyelete;  

p) az esperes jelentésének megtárgyalása;  

r) leányegyházközség anyaegyházközséggé, anyaegyházközség leányegyházközséggé 

alakítása, a társegyházközségek egymás közötti viszonyának szabályozása. A közgyűlés 

ügyrendjét, működési szabályzatát maga alkotja meg, maga is módosíthatja, a módosítá-

sok azonban mindig csak a következő ülésen lépnek életbe.  

9.1.4. Jogorvoslatok  

Az egyházmegyei közgyűlés határozata ellen a kihirdetésének, ha pedig kézbesí-

tésnek van helye, a kézbesítésének napját követő tizenöt napon belül fellebbezésnek van 

helye az egyházkerületi közgyűléshez. A fellebbezést az egyházmegye elnökségéhez 

kell benyújtani. A határozat ellen fellebbezésre jogosult a határozattal érintett személy, 

de az egyházmegyét alkotó tagok tíz százaléka is.  

                                                
330 Ebben az esetben már nem kell felsőbb szintű jóváhagyás. 
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9.2. AZ EGYHÁZMEGYEI TANÁCS  

Az egyházmegyei tanács az egyházmegyei közgyűlés bizonyos feladatait – a 

nem kizárólagos közgyűlési hatáskörbe utalt ügyeket – látja el az egyházmegyei köz-

gyűlés ülései közötti időben. Lehetnek ugyanis olyan, halasztást nem tűrő ügyek, ame-

lyekben ugyan testületi döntés szükséges, de nem feltétlenül kell az egyházmegyei köz-

gyűlést összehívni. Ilyen esetekben egy szűkebb testület, az egyházmegyei elnökségből, 

a főjegyzőkből és négy–tizenkettő, a lelkészi és világi tagok közül egyenlő számban 

választott tagból álló egyházmegyei tanács jár el. A választott tagokat az egyházmegyei 

közgyűlés hatéves időtartamra választja, működésük a következő választás utáni köz-

gyűlés megalakulásáig tart. A tanácsosok az egyházmegyei tanács tagjai, feladatuk pe-

dig ezen felül az elnökség felkérése alapján a kebelbeli egyházközségek látogatása. A 

törvény pontatlan megfogalmazása következtében az egyes egyházmegyék eltérően ér-

telmezik a létszámot. Az általam helyesnek tartott értelmezés szerint a 4-12 fő a lelké-

szek és világiak együttes létszámát jelenti, hiszen az egyházmegyei tanácsnak a közgyű-

léstől lényegesen kisebb számú testületnek kell lenni, hiszen feladata éppen a közgyűlé-

sek közötti időszakban az gyors és hatékony működés folytán az operatív ügyek eldön-

tése. 

 A tanács munkájáról célszerű beszámolni az egyházkerületi közgyűlés követke-

ző ülésén, a közgyűlés hatáskörében eljárva hozott határozatokat pedig jóvá kell ha-

gyatni a közgyűléssel.  

Az egyházmegyei tanács működésének általános szabályait az egyházalkot-

mányról szóló törvény állapítja meg, részletes működési rendjét azonban célszerű sza-

bályrendelet formájában meghatározni. A kialakult gyakorlat szerint az egyházmegyei 

tanács üléseit az egyházmegyei elnökség hívja össze, a meghívóban közli az ülés tárgy-

sorozatát. A tanács ülésén az egyházmegye elnöksége elnököl, a köztük lévő feladat-

megosztás szerint. Az egyházmegyei tanács akkor határozatképes, ha azon a tagjainak 

több mint a fele megjelenik. A határozatot a tanács egyszerű szótöbbséggel hozza, sza-

vazategyenlőség esetén a tárgyalást vezető elnök szavazata dönt. Az egyházmegyei ta-

nács határozata ellen a kihirdetéstől vagy ha a határozatot kézbesíteni is kell, a kézbesí-

tésétől számított tizenöt napon belül fellebbezni lehet az egyházmegyei közgyűléshez. A 
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fellebbezést az espereshez kell benyújtani. Fellebbezésre jogosult az érintett személy, 

testület vagy az egyházmegyei közgyűlés tagjainak tíz százaléka.  

9.3. AZ EGYHÁZMEGYE ELNÖKSÉGE  

Az egyházmegye elnöksége az esperes és az egyházmegyei gondnok. Hatáskö-

rébe azok az ügyek tartoznak, amelyeket az esperesnek és a gondnoknak együttesen kell 

intézni, ezek a következők:  

a) az elnökség képviseli az egyházmegyét;  

b) összehívja az egyházmegyei közgyűlést és az egyházmegyei tanácsot, vezeti ezen 

testületek tanácskozását;  

c) elbírálja az egyházközségi választók névjegyzéke elleni fellebbezéseket;  

d) irányítja az egyházmegyei bizottságok munkáját;  

e) utalványozási jogot gyakorol a költségvetésben meghatározott összeg erejéig;  

f) felügyel az egyházmegye pénztárára;  

g) felügyel az egyházmegye levéltárára, az egyházmegye területén lévő műemlékekre;  

h) ellátja az Országos Református Egyházi Közalapra és a Református Lelkészi Nyug-

díjintézetre vonatkozó törvényben reá ruházott feladatokat;  

i) évenként meglátogatja és megvizsgálja az egyházmegye valamennyi egyházközségét 

(canonica visitatio); 

j) dönt az egyházi törvényekkel hatáskörébe utalt ügyekben.  

Az elnökségnek a canonica visitatio-ról jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgá-

latnak ki kell terjednie az egyházközség életének minden mozzanatára. Az esperes a 

jegyzőkönyv alapján jelentést készít az egyházmegyei közgyűlésnek. Amennyiben az 

esperes és az egyházmegyei gondnok személyesen nem tudja ellátni a canonica 

visitatiót, arra egyházmegyei tanácsosokat kérhetnek fel. Az egyéb határozatokról és 

intézkedésekről is köteles az elnökség az egyházmegyei közgyűlésnek, illetve az egy-

házmegyei tanácsnak beszámolni. Az elnökség határozata ellen, ha az egyházi törvény 

másként nem rendelkezik, az intézkedés napját – ha pedig a határozat kézbesítésének 

van helye, a kézbesítés napját – követő tizenöt napon belül az egyházmegyei közgyű-

léshez való fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a határozat vagy intézkedés 

végrehajtására halasztó hatálya nincsen. Fellebbezésre jogosult az egyházmegye elnök-
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ségének határozata vagy intézkedése ellen az érintett egyháztag vagy testület vagy az 

egyházmegyei közgyűlés tagjainak tíz százaléka. 

9.4. AZ EGYHÁZMEGYE BIZOTTSÁGAI  

Az egyházmegyék missziói, tanulmányi, gazdasági, diakóniai, iskolai és vallás-

oktatási, továbbá számvizsgáló bizottságot alakíthatnak. Ezenkívül más bizottságok is 

alakíthatók. Az egyházmegye bizottságainak szervezetét, feladatkörét, eljárási szabálya-

it az egyházmegyei közgyűlés szabályrendeletben állapítja meg.  

9.5. AZ EGYHÁZMEGYE TISZTSÉGVISELŐI  

Az egyházmegye képviselői az alábbiak:  

a) az esperes;  

b) az egyházmegyei gondnok;  

c) a lelkészek és a világiak közül egyenlő számban választott egyházmegyei tanácsosok;  

d) a lelkészi és világi főjegyző;  

e) a lelkészek és a világiak közül egyenlő számban választott jegyzők;  

f) a jogtanácsos;  

g) a pénztáros;  

h) a számvevő;  

i) a levéltáros.  

Az egyházmegye szabályrendeletben más tisztségeket is létesíthet. Az egyház-

megyei tisztségviselők az egyházmegyei közgyűlés előtt esküt tesznek, ezzel foglalják 

el tisztségüket. Akit olyan tisztségre választanak meg, amelyet már addig is betöltött, 

újabb esküt nem tesz. Az egyházmegyei tisztség megszűnik: 

a) az általános tisztújítás idején, a megbízás lejártával;  

b) az egyházmegyei közgyűlés által elfogadott lemondással;  

c) fegyelmi határozattal való elmozdítással;  

d) lelkészi tisztség betöltője esetén, ha az egyházmegyében a lelkészi tisztség viselésére 

jogosító hivatala megszűnik.  

Megszűnik a tisztsége annak a tisztségviselőnek, aki az egyházmegyei közgyű-

lésről három ízben igazolás nélkül elmarad. Ilyen esetben a törvény szerint úgy kell te-
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kinteni, mint aki a tisztségéről lemondott (quasi lemondás). Helyének betöltéséről az 

egyházmegyei közgyűlés intézkedik.  

9.5.1. AZ ESPERES  

Az egyházmegyei igazgatás vezetője az esperes. Esperesnek olyan lelkész jelöl-

hető, aki a jelölést megelőzően legalább tíz évig folyamatos, önálló gyülekezeti lelkészi 

szolgálattal rendelkezik. A törvény ezzel kívánja biztosítani, hogy a gyakorlati egyház-

igazgatási munkát jól ismerő, vezetői tapasztalattal rendelkező személy irányítsa az 

egyházmegye munkáját. Az esperest az egyházmegyében önálló lelkészi tisztséget vise-

lők közül kell választani. Ez azt jelenti, hogy az esperesjelöltnek a választást megelőző-

en nem feltétlenül kell lelkipásztori tisztséget betöltenie, elegendő, ha lelkészi tisztséget 

visel és előtte legalább tíz évig tényleges, önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot 

végzett. Az esperest tisztében az egyházmegyei közgyűlés erősíti meg, és ezt az egy-

házkerületi közgyűlésnek bejelenti. Az esperes feladata döntően igazgatási (irányítási, 

ellenőrzési) jellegű, gondoskodik a felsőbb egyházi szervek, az egyházmegye szervei 

határozatainak az egyházmegyében való végrehajtásáról, felügyeli az egyházmegyéhez 

tartozó egyházközségeket. Tisztségénél fogva tagja az egyházmegyei közgyűlésnek, az 

egyházmegyei tanácsnak, az egyházmegyei elnökségnek, az esperes-gondnoki értekez-

letnek, de hivatalból tagja az egyházkerületi közgyűlésnek is.331 Hivatali feladatainak 

ellátásában való akadályoztatása esetén az egyházmegye lelkészi főjegyzője helyettesíti.  

A törvény az esperes egyedül végzendő feladatai közül az alábbiakat nevesíti332:  

a) jelentést tesz az egyházmegye életéről az egyházmegyei közgyűlésnek (alapja az 

egyházközségek éves rendes látogatása és a vizsgálatáról készült jegyzőkönyv);  

b) intézkedik a lelkészek választásáról, helyettesítéséről;  

c) ellátja a választási törvényben előírt feladatokat;  

                                                
331 Ez és más, hasonló „hivatalbóliság” az egyházi kormányzati tisztségviselők esetében azt eredményezi, 
hogy keveredik a döntéshozó és a végrehajtó hatalom, az esperesnek az egyházkerületi közgyűlésnek azt 
a döntését, határozatát kell végrehajtania, aminek meghozatalában részt vett, esetleg ellene szavazott. Ez a 
kettősség nem szerencsés és nem is szükséges. Nem attól lesz működőképes az egyház kormányzata, 
hogy a vezető kormányzati tisztséget betöltők hivatalból tagjai minden egyházi kormányzati testületnek, 
hanem hogy az irányítási, igazgatási feladataikra alkalmasak, képzettek és egyházuk érdekeihez hűek. A 
mindenütt tisztséget betöltő egyházi vezetők rátelepszenek az egyházra, akadályozzák a testületi szervek 
testületkéni működését, ebből a helyzetből – ha nem is szándékosan – de diktatúrát valósíthatnak meg. 
332 1994. évi II. egyházi tv. 82. § (4). 
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d) jóváhagyja az egyházközségek vagyonleltárát és költségvetését;  

e) hitelesíti az egyházközség választói névjegyzékét;  

f) pásztorolja a lelkészcsaládokat.  

9.5.2. AZ EGYHÁZMEGYEI GONDNOK  

Az egyházmegyei gondnok a társas elnöklésben szükségszerűen részt vevő vilá-

gi tag, akinek külön nevesített feladata az elnökségi feladatokon túlmenően nincsen. 

Egyházmegyei gondnokká élő hitű és egyházi szolgálatra való készségben kiemelkedő, 

az egyházmegye vezetésére alkalmas és közmegbecsülésnek örvendő presbitert kell 

választani. Az egyházmegyei gondnok választását az egyházmegyei közgyűlés erősíti 

meg, és azt az egyházkerületi közgyűlésnek bejelenti. Az egyházmegyei gondnokot 

akadályoztatása esetén az egyházmegye világi főjegyzője helyettesíti. Az egyházmegyei 

gondnok is tisztségénél fogva tagja az egyházmegyei közgyűlésnek, az egyházmegyei 

tanácsnak, az esperesgondnoki értekezletnek és az egyházkerületi közgyűlésnek úgy-

szintén.  

9.5.3. AZ EGYHÁZMEGYEI FŐJEGYZŐK ÉS JEGYZŐK  

Az egyházmegyében választott egy-egy lelkészi és világi főjegyző az esperes és 

az egyházmegyei gondnok helyettese. Rajtuk kívül az egyházmegyei közgyűlés által 

megállapított számú egyházi és világi jegyzőt kell választani a lelkészek és a világiak 

közül azonos számban. Feladatuk a főjegyzők helyettesítésén túl az egyházmegyei köz-

gyűlés és az egyházmegyei tanács üléseinek előkészítése, a jegyzőkönyvezés, segítség-

nyújtás az ügyviteli feladatok ellátásában.  

9.5.4. AZ EGYHÁZMEGYEI JOGTANÁCSOS  

Az egyházmegyei jogtanácsost az egyházi tisztségre választható, a polgári élet-

ben ügyvédként működő egyháztagok közül kell választani. Több jogtanácsos is vá-

lasztható, közöttük a feladatokat az egyházmegye elnöksége osztja meg. Az egyházme-

gyei jogtanácsos feladata az egyház belső ügyeiben a jogi tanácsadás; a fegyelmi bíró-

ság előtt az egyház képviselete; okiratok, szerződések készítése, ellenjegyzése; illetve 

mindazon jogi természetű, jogi felkészültséget igénylő munkának a végzése, amelyet a 

szabályrendelet a feladatává tesz. Az egyházmegyét, az egyházközségeket, egyházi in-
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tézményeket az állami bíróságok, más hatóságok előtt képviseli. Mindezért az ügyvédi 

díjszabásnak megfelelő díjazás illeti meg. Hivatalból tagja az egyházmegyei közgyűlés-

nek, aminek indokoltsága igencsak megkérdőjelezhető.  

 

9.5.5. A Z  E G Y H Á Z M E G Y E I  P É N Z T Á R O S   

Az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegye pénzügyi ügykezelésének, köny-

velési feladatainak ellátására pénztárost és számvevőt választ a lelkészi vagy világi egy-

háztagok közül. A törvény ezen tisztségek betöltéséhez, számviteli és pénzügyi képesí-

tést ír elő, azonban nem mondja meg, hogy középfokú vagy felsőfokú képzettség szük-

ségeltetik a tisztség betöltéséhez; a gyakorlat alapján kijelenthetjük, hogy a középfokú 

végzettség elegendő. Természetesen, ha felsőfokú végzettségű jelölt is van, az egyéb 

feltételek egyenlősége esetén célszerű őt választani. A pénztáros kezeli az egyházmegye 

pénzeszközeit, amelyért teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik. Kérdés, hogy ebbe a 

teljességbe és kizárólagosságba az anyagi felelősség is beletartozik-e, milyen a felelős-

ség gondatlan és szándékos magatartás, károkozás esetén. A törvény szerint ezt ugyan 

szabályrendeletben kell meghatározni, de célszerű lenne az anyagi felelősség szabályait 

valamennyi egyházmegyére egységesen, törvényben meghatározni. A pénztáros felada-

ta, hogy előkészíti az egyházmegye költségvetését, záró számadását.  

9.5.6. AZ EGYHÁZMEGYEI SZÁMVEVŐ  

A számvevő a pénzügyi, számviteli rend betartását ellenőrzi. A számvevőt 

mindezért fegyelmi felelősség terheli. Esetében tehát a törvény kizárja az anyagi fele-

lősséget.  

9.5.7. AZ EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁROS  

Egyházmegyei levéltárossá az egyházmegye területén lakó, főiskolai vagy egye-

temi, lelkészi vagy szakirányú végzettségű egyháztagot választ az egyházmegyei köz-

gyűlés. A levéltáros kezeli az egyházmegye levéltárát, amelynek során az iratokról pon-

tos nyilvántartást vezet, az iratokról másolatot állíthat ki, amit az arra vonatkozó szabá-

lyok szerint hitelesít. Eredeti iratot a levéltárból nem adhat ki. Felügyeli az egyházköz-

ségek, egyházi iskolák és más, egyházi joghatóság alá tartozó intézmények levéltárait.  
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 A 2002. évi III. egyházi törvény módosítása következtében az egyházmegyei 

bírák az egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjai lettek.333 E módosítás a már a 2000. évi 

I. törvénnyel elért eredményekhez képest visszalépést, mégpedig meglehetősen követ-

kezetlen visszalépést jelent. Az egyházon belüli hatalmi ágak elválasztásának elve sérült 

ezáltal, mégpedig úgy, hogy csak az egyházmegye közgyűlését érinti ez a módosítás, az 

egyházkerületi közgyűlés összetételét nem. Így nem kizárt, hogy jogalkotói tévedés kö-

vetkeztében kerültek vissza az egyházmegyei bírák a közgyűlésbe tagként. Ez pedig a 

jogalkotó Zsinat tevékenységét minősíti. 

                                                
333 2002. évi III. egyházi törvény 13. §-a. 
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1 0 . AZ EGYH Á ZKERÜ LET  

Az egyházkerület az egyházmegyék kormányzás és igazgatás céljából felsőbb 

hatósággá való egyesülése. Ez az egyházkormányzat alulról felfelé építkező szervezeté-

nek harmadik szintje. Akárcsak az egyházmegye, az egyházkormányzat sem szükség-

képpeni alakulat. Döntően kormányzati feladatot lát el, felügyeletet gyakorol a hozzá 

tartozó egyházközségek törvény szerinti működése érdekében. Új egyházkerület szerve-

zése, a meglévő megszüntetése törvényhozási tárgykörbe tartozik. Az egyházkerület 

területét érintő változtatásokat kezdeményezheti az egyházkerület vagy a Zsinat, a vál-

toztatáshoz az érdekelt egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések egyetértésével 

zsinati határozat szükséges. Az egyházkerület kormányzat szervei: 

a) egyházkerületi közgyűlés;  

b) egyházkerületi tanács;  

c) az egyházkerület elnöksége;  

d) az egyházkerület tisztségviselői és alkalmazottai;  

e) az egyházkerületi közgyűlés, az egyházkerületi elnökség kiküldött bizottságai.  

10.1. AZ EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS  

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület legfőbb önkormányzati és kor-

mányzati szerve. Az egyházkerület valamennyi kormányzati feladatát gyakorolhatja, de 

ezen feladatok egy részét más testületére is átruházhatja.  

A közgyűlés tagjai334:  

a) a püspök;  

b) az egyházkerületi főgondnok;  

c) a lelkészi főjegyző;  

d) a világi főjegyző;  

e, egyházkerületi lelkészi és világi tanácsosok és jegyzők; 

f) az egyházmegyék esperesei vagy helyettesei;  

g) az egyházmegyék gondnokai vagy helyettesei;  
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h) az egyházmegyék által választott egyházi és világi képviselők;  

i) az egyházkerületi jogtanácsos;  

j) egyházmegyénként a területén működő egyetemek, fő-, közép- és alapfokú iskolák 

egy-egy tanár képviselője;  

k) az egyházkerület területe szerint illetékes teológiai egyetem vagy főiskola egy tanár 

képviselője; 

l) az egyházkerület területén lévő tudományos gyűjtemények egy képviselője.  

Az egyházkerület egyéb tisztségviselői az egyházkerületi közgyűlésen tanácsko-

zási joggal vehetnek részt. Amennyiben a közgyűlésen részt vesznek, az ott jelen lévők 

kívánságára kötelesek felvilágosítást adni.  

10.1.1. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA  

Az egyházkerületi közgyűlést az egyházkerület elnöksége évente legalább egy-

szer köteles összehívni, de az elnökség szükség szerint többször is összehívhatja. Az 

elnökségnek össze kell hívnia a közgyűlést harminc napon belüli időre, ha azt az egy-

házkerületi közgyűlés tagjainak egynegyede írásban kéri. A meghívót a javasolt tárgy-

sorozat feltüntetésével, az indítványok beadási határidejének közlésével a határnap előtt 

legalább tizenöt nappal kell kézbesíteni.  

10.1.2. A KÖZGYŰLÉS LEVEZETÉSE  

A közgyűlést az elnökség vezeti, a levezető elnök tisztét az elnökség tagjai egy-

más között megoszthatják, ebben az elnökség tagjait törvényes helyettesük (a lelkészi és 

világi főjegyzők) helyettesítheti. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlésről elmaradt köz-

gyűlési tagokkal szembeni eljárást az egyházkerület szabályrendeletben állapítja meg. 

Azt az egyházkerületi tisztségviselőt, aki az egyházkerületi közgyűlésről háromszor 

egymás után igazolás nélkül elmarad, tisztségéről lemondottnak kell tekinteni, s helyé-

nek betöltéséről az egyházkerületi közgyűlés intézkedik. A közgyűlés hagyományosan 

imádkozással és bibliaolvasással kezdődik és imádkozással fejeződik be. Az ülés leve-

zetésének, eljárásának részletes szabályait az egyházkerületek szabályrendeletben álla-

píthatják meg.  

                                                                                                                                          
334 1994. évi II. egyházi tv. 119. § (1). 
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10.1.3. HATÁROZATHOZATAL  

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagoknak 

több mint a fele jelen van. A határozatot a közgyűlés a jelenlévők szavazatainak egysze-

rű többségével hozza, szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt. 

Személyi kérdésekben a törvény titkos szavazást ír elő. Ebben az esetben kialakult sza-

vazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni.  

10.1.4. A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE  

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek335:  

a) a közgyűlés őrködik az evangéliumi tan tisztasága felett, hogy azt az egyházközsé-

gekben híven, az egyház hitelvei szerint és szellemében hirdessék és tanítsák, gondos-

kodik a hitélet ápolásáról; 

b) felügyel az egyház önkormányzati jogaira;  

c) kapcsolatot tart a többi egyházkerülettel, felügyel az egyházkerület hazai és nemzet-

közi kapcsolataira;  

d) az egyházmegyék területének változtatása ügyében az érdekelt egyházközségek és 

egyházmegyék meghallgatásával intézkedik;  

e) szabályrendeletet alkot, és jóváhagyja az egyházmegye szabályrendeletét;  

f) egyházkerületi bizottságokat választhat, azok szervezetét megállapítja, a működésük-

re vonatkozó szabályrendeletet jóváhagyja, és felügyel a működésükre;  

g) intézkedik a lelkészek évenkénti felszenteléséről;  

h) intézkedik az egyházkerületi tisztségviselők megválasztásáról, választásának megerő-

sítéséről;  

i) gondoskodik az egyházkerület területén folyó egyházépítő munka szervezéséről és 

irányításáról, a visszaélések és hiányok megszüntetéséről.  

Az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb ügyek:  

a) másodfokon határoz az egyházmegyei közgyűlés határozatai ellen beadott fellebbezé-

sekről;  

b) elbírálja az egyházkerületi tanács, az egyházkerület elnöksége, valamint a püspök 

határozata vagy intézkedése ellen benyújtott fellebbezést;  
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c) határoz az egyházkerületnek szánt ajándék, örökség elfogadásáról vagy visszautasítá-

sáról;  

d) dönt az egyházkerület ingatlanszerzési, illetve ingatlan elidegenítési, megterhelési 

ügyeinek kérdésében, valamint másodfokon dönt az elnökség által ingatlanszerzési, 

elidegenítési vagy megterhelési ügyekben hozott határozatok elleni panaszok elbírálásá-

ban;  

e) megállapítja az egyházkerület költségvetését, rendelkezik a fedezetről, elfogadja a 

záró számadást, felülvizsgálja az egyházmegyék költségvetését, záró számadását;  

f) felügyeli az egyházkerület területén lévő gyűjteményeket és műemlékeket;  

g) határoz a zsinati képviselők igazolása ügyében;  

h) javaslatot terjeszt elő a Zsinathoz;  

i) megtárgyalja a püspök jelentését, dönt annak elfogadásáról;  

j) az egyházkerület területén működő egyházi alapítványok és egyesületek működését 

figyelemmel kíséri;  

k) dönt a lelkészi képesítés hatályban tartásáról.  

Az egyházkerületi közgyűlés határozatai ellen az egyházalkotmányi törvény nem 

szabályozza a jogorvoslatot, de ez nem jelenti azt, hogy e határozatokkal szemben az 

érintettek jogorvoslattal nem élhetnek, s a kormányzati tevékenység körében nincs lehe-

tőség jogorvoslatra. Az egyházi törvénykezésről szóló 2000. évi I. egyházi tv. 34. §-

ának helyes értelmezés szerint a sérelmes határozat a Zsinati Bíróság előtt megtámadha-

tó. 

10.2. AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS  

Az egyházkerületi közgyűlés a hatáskörébe utalt időszaki feladatok időszaki tel-

jesítésére az egyházmegyék által megválasztott egyházkerületi tanácsosokból egyházke-

rületi tanácsot alakít. Az egyházkerületi tanács az egyházkerületi közgyűlés nem kizáró-

lagos hatáskörében eljárva végzi a közgyűlések közötti időszakban a kormányzati mun-

kát. Az általa végzett munkáról az egyházkerületi közgyűlésnek tartozik felelősséggel, 

neki kell beszámolnia.  

                                                                                                                                          
335 1994. évi II. egyházi tv. 123. § (2). 
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Az egyházkerületi tanács tagjai336: 

a, az egyházkerület püspöke, 

b, az egyházkerület főgondnoka, 

c, a lelkészi főjegyző, 

d, a világi főjegyző, 

e, egyházmegyénként 2 legfeljebb 4, az egyházmegyei közgyűlés által választott egyen-

lő számban lelkészi és világi tagok akként, hogy a tagok egyikéül a teológiai akadémia 

(hittudományi egyetem) tanár képviselőjét, és az iskolák képviselőjét kell választani, 

akiket ha lelkészi tisztségre választhatók, a lelkészek, más esetben a világiak közé kell 

számítani.  

Az egyházkerületi tanácsot hat évre választja az egyházkerületi közgyűlés. Meg-

bízatásuk az új közgyűlés megalakulásáig szól. Az egyházkerületi tanács határozatké-

pes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait a jelenlévők szavazatainak 

egyszerű többségével hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 

Személyi kérdésekben titkosan kell szavazni, e körben a szavazategyenlőség esetén 

sorshúzás dönt.  

10.3. AZ EGYHÁZKERÜLET ELNÖKSÉGE  

Az egyházkerület elnökségét a püspök és az egyházkerületi főgondnok alkotja. 

Hatáskörébe a következő ügyek tartoznak:  

a) képviseli az egyházkerületet;  

b) felügyeletet gyakorol az egyházközségek, egyházmegyék és az egyházi tisztségvise-

lők fölött;  

c) végrehajtja a Zsinat, az egyházkerületi közgyűlés, az egyházkerületi tanács határoza-

tait;  

d) összehívja és vezeti az egyházkerületi közgyűlést;  

e) irányítja az egyházkerületben az egyházépítő munkát az egyházkerületi bizottságok 

közreműködésével;  

f) felügyel az egyházkerület tanintézeteire;  

                                                
336 1994. évi II. egyházi tv. 127. § (2). 
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g) felügyel az egyházkerület gyűjteményeire, műemlékeire;  

h) felügyel az egyházkerület hivatalaira, pénztárára;  

i) utalványozási jogot gyakorol a költségvetés keretén belül;  

j) folyamatosan látogatja az egyházkerület gyülekezeteit (generalis visitatio);  

k) az egyházkerületben működő tisztségviselőket és alkalmazottakat szóbeli és írásbeli 

jelentéstételre hívhatja fel;  

l) dönt, intézkedik és eljár a törvényben hatáskörébe utalt ügyekben.  

Az egyházkerület elnökségének határozata ellen – ha az egyházi törvény más-

ként nem rendelkezik – az intézkedés napját, ha pedig kézbesítésnek van helye, a kézbe-

sítés napját követő tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye az egyházkerületi köz-

gyűléshez. A fellebbezésnek a határozat vagy intézkedés végrehajtására halasztó hatálya 

van.  

10.4. AZ ESPERES-GONDNOKI ÉRTEKEZLET  

 Az esperes-gondnoki értekezlet az egyházkerület elnöksége mellett működő, az 

egyházkerület főjegyzőiből, espereseiből és gondnokaiból álló testület. Nem tekinthető 

önállónak, ugyanis a törvény maga mondja ki azt, hogy csak tanácsadó jellegű tevé-

kenységet végez (az ott elfogadottakat az elnökség vagy megtartja, vagy nem, határoza-

tainak tehát joghatálya nincsen), ezért nem is sorolja fel a többi, az egyházkerület ön-

kormányzati, felügyeleti és igazgatási feladatait teljesítő testület és személy között. 

Másrészt a törvény szövegezéséből következően működtetése sem kötelező: az elnökség 

a szükségeshez képest hívhatja össze az egyházkerületet érintő időszerű kérdések meg-

tárgyalására.  

10.5. AZ EGYHÁZKERÜLET TISZTSÉGVISELŐI ÉS ALKALMAZOTTAI  

Az egyházkerület tisztségviselői:  

a) a püspök;  

b) az egyházkerületi főgondnok;  

c) a lelkészi főjegyző;  

d) a világi főjegyző;  

e) az egyházkerületi tanácsosok;  
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f) a lelkészek és világiak közül egyenlő számban választott jegyzők;  

g) az egyházkerületi jogtanácsos;  

h) a gyűjteményi igazgató;  

i) a püspöki titkár.  

Az egyházkerület az általa alkotott szabályrendeletben más tisztségeket is létre-

hozhat, és más alkalmazottakat is alkalmazhat, az egyes tisztségviselők által ellátandó 

feladatok végzésére beszámolási kötelezettséggel más alkalmazottakat is foglalkoztat-

hat.  

10.5.1. A püspök  

Püspökké az választható, aki legalább tízévi önálló lelkészi szolgálattal rendel-

kezik337. A püspöknek, abban az egyházkerületben, amelynek püspöke, gyülekezeti lel-

készi tisztséget kell viselnie. Amennyiben a megválasztáskor még nem viselne gyüleke-

zeti lelkészi tisztséget, a megválasztásának jogerőre emelkedésétől számított egy éven 

belül az egyházkerületben lelkészi állást kell elfoglalnia. Ezt a határidőt az egyházkerü-

leti közgyűlés indokolt esetben egy évvel meghosszabbíthatja. A püspököt megválasztá-

sát követően tisztségében az egyházkerületi közgyűlés erősíti meg. A megválasztott 

püspököt tisztségébe az egyházkerületi közgyűlés az esperesi kar által iktatja be, esküté-

tel mellett, az istentiszteleti rendtartás által megállapított ünnepélyességgel.338  

A püspöki tisztség megszűnik: 

 a) elhalálozással;  

b) a lelkészi állásból való nyugalomba vonulással;  

c) a lelkészi állás egyéb megszűnésével;  

d) lemondással;  

e) elmozdítással;  

f) a hatéves ciklus lejártával.  

A püspököt valamennyi funkciójában akadályoztatása vagy funkciójának meg-

szűnése esetén az egyházkerület lelkészi főjegyzője helyettesíti.  

A püspök egyedül ellátandó igazgatási feladatai:  

                                                
337 1994. évi II. egyházi tv. 108. §. 
338 1994. évi II. egyházi tv. 109. és 110. §. 
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a) a lelkészképesítő vizsgán képesítetteket a lelkészi szolgálatok teljesítésére felhatal-

mazza;  

b) a lelkészek felszentelését évente, az egyházkerület espereseinek segédkezésével, az 

istentiszteleti rendtartásban meghatározott eljárás szerint végzi;  

c) az egyházkerületi közgyűlésnek az egyházkerület életéről jelentést tesz;  

d) a missziói és az intézeti lelkészt kinevezi;  

e) kirendeli a segéd- és a beosztott lelkészt.  

10.5.2. Az egyházkerületi főgondnok  

Egyházkerületi főgondnokká hitben és az egyházi szolgálatra való készségben 

kiemelkedő, az egyházkerület vezetésére alkalmas és közmegbecsülésben álló világi 

presbitert kell választani. Az egyházkerületi főgondnokot tisztségében az egyházkerületi 

közgyűlés erősíti meg, tisztségét az egyházkerület előtt tett esküvel foglalja el. Az egy-

házkerületi főgondnokot akadályoztatása vagy a főgondnoki tisztség üresedése esetén az 

egyházkerületi világi főjegyző helyettesíti. Önálló igazgatási feladatokkal nem rendel-

kezik.  

10.5.3. Az egyházkerületi főjegyzők és jegyzők  

Egyházkerületenként egy lelkészi és egy világi főjegyzőt kell választani. A lel-

készi főjegyző a püspök, a világi főjegyző az egyházkerületi főgondnok helyettese. Lel-

készi és világi jegyzőt többet is lehet választani. A főjegyző helyettese a korban legidő-

sebb jegyző. A törvénynek az egyházmegyei jegyzőkre vonatkozó szabályai az egyház-

kerületi jegyzőkre is értelemszerűen vonatkoznak. 

A többi egyházkerületi tisztségviselő külön ellátandó feladatairól a törvény nem 

rendelkezik. 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

190. oldal 

1 1 . A ZS I N AT  

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház törvényhozó testülete. Ezen túl-

menően a Zsinat jogosult az egyház tanainak felülvizsgálatára és az egyház tanainak 

megállapítására (ius reformandi).  

11.1. A IUS REFORMANDI  

A protestáns teológia fontos kérdése, hogy kit illet a dogmaalkotás joga. A re-

formátus egyház történelmi fejlődése során az a nézet vált elfogadottá, hogy erre az 

egyháztagság összessége, illetve ezek képviseletében a nemzeti zsinatok jogosultak. 

Maga a hatáskör az 1882. évi egyházi törvény óta szerepel alaptörvényeinkben a zsinat 

feladatai között. A jelenleg hatályos meghatározás változtatás nélküli átvétele az 1967. 

évi II. törvénycikk 130. §-ának. Az egyház gyakorlatából megállapíthatóan a zsinatok 

nem éltek ezzel a jogukkal, sőt a XIX. század második felére a zsinatok általában úgy 

foglaltak állást, hogy csak alkotmányozó és törvényhozó zsinatok, dogmákat alkotni 

nem áll szándékukban, illetve a dogmaalkotás jogát ki is hagyták a zsinat hatásköréből. 

Szentpéteri Kun Béla az 1881. évi zsinati előterjesztésében is kihagyni javasolta a zsinat 

feladatai közül, de a Hegedűs László indítványára és ennek alapján kiküldött bizottság 

javaslatára az 1881. évi november 7-i és 10-i ülés felvette az alkotmánytervezetbe, amit 

el is fogadtak. Ezt követően Szentpéteri óvott attól, hogy ezt törvényhozási feladatként 

értelmezzék. Arra hivatkozott, hogy az egyházi tanok tekintetében törvényt hozni nem 

lehet, az ide vonatkozó törvények ugyanis változtathatatlanul vannak meg a Szentírás-

ban.339  

A magam részéről teljes mértékben Szentpéteri Kun Béla és Kovács Albert ál-

láspontjával értek egyet, hiszen a protestantizmus alapelve, hogy „semmiféle földi hata-

lomnak nincs joga a maga véleményét kötelező dogmává tenni, a Szentírásnak föléje 

vagy akár csak melléje tenni. A Szentírásnak nem lehet semmiféle hivatalos magyaráza-

ta.”340 A magyarázat joga a hívő embert és a szabad teológiai tudományt illeti. Ebből 
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következően a protestáns egyházban nem lehet helye büntetésnek dogmatikai okokból, 

mert mindenkinek jogában áll megítélni, hogy hitbéli meggyőződése alapján melyik 

egyházhoz tartozik341. Aki magát protestánsnak vallja és egyháza iránti kötelezettségeit 

maradéktalanul teljesíti, az protestáns, hitének igazsága vagy tévessége fölött egyedül az 

Úr jogosult ítélni. Mindezekből következően ezt a zsinati hatáskört szükségtelennek 

tartom. Mivel azonban a rendelkezést az egyházalkotmány tartalmazza, a helyes értelme 

csak az lehet, hogy a zsinat megvizsgálja a hittételekre vonatkozó tanításokat, és megál-

lapítja, hogy melyiket tartja azok közül helyesnek. Megállapítása azonban legfeljebb 

ajánlásként értelmezendő vagy fogadható el, kötelező erőt semmiképpen nem jelent-

het.342  

11.2. A ZSINAT KORMÁNYZATI SZEREPE  

Az alkotmány a törvényhozási feladatokon kívül a végrehajtási feladatok legfel-

sőbb szervévé teszi a Zsinatot azzal, hogy kijelenti: a Magyarországi Református Egy-

ház Zsinata a Magyarországi Református Egyház legfőbb intézkedő testülete. Az „in-

tézkedő testület” megjelölés a Zsinat végrehajtási szerepét jelenti. Márpedig ugyanazt a 

szervet törvényhozónak és végrehajtónak is kijelölni egyben nemcsak megfoghatatlanná 

teszi a Zsinat valós hatáskörét, hanem ellentétes is a mai kor irányítási, szervezéstani 

követelményeivel. Ezen követelmények szerint ugyanis a szervezet funkcióit: a törvény-

hozást, a végrehajtást és az igazságszolgáltatást nemcsak szervezetileg kell egymástól 

elválasztani, hanem személyileg is, nehogy az egyéni, hanem az általános érdekeknek 

megfelelő szabályok születhessenek és nem utolsósorban érvényesülhessenek.  

 A demokrácia kétségtelenül politikai, világi kategória, de a helyes református 

értelmezés szerint Úr a földi egyházának horizontális kapcsolódásaiban a demokráciát 

adta az egyháztagok számára, ahol az egyháztagság mellérendeltsége érvényesül az 

egyetemes papság már ismertetett elve alapján, míg a vertikális kapcsolatunk vele ter-

mészetszerűen csak az alá- és fölérendeltség lehet, de csak vele. Ezt követeli a Magyar-

országi Református Egyházban annak elfogadása és alaptörvényünk általános részében 

                                                
341 A katolikus egyházjog szerint bűncselekmény a katolikusnak keresztelt keresztyén eretneksége vagy 
szakadársága. 
342 Elméleti alapvetését lásd tőlem korábban  SZATHMÁRY 1.: 
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való kimondása, hogy az egyház egyedüli feje az Úr Jézus Krisztus, továbbá a hata-

lommal való visszaélés megakadályozásának is ez a legbiztosabbnak garanciája.  

 Ezeknek a garanciáknak a hiányát tapasztaljuk azonban, ha a Zsinat egyes testü-

leteit és azok hatáskörét megvizsgáljuk. A törvény ugyanis a zsinati ülésszakok közötti 

időre létrehozza a Zsinati Tanácsot, ami még érthető és elfogadható. Ugyanakkor azon-

ban emellett létrehozza a Zsinati Elnökségi Tanácsot és a Zsinat Elnökségét is, e két 

utóbbit is felruházva az igazgatást érintő intézkedési jogokkal. Az alaptörvény előírásai 

szerint a Zsinat Elnökségét csak a püspökökből és az egyházkerületi főgondnokok közül 

kell választani. Ezáltal a püspököt és a főgondnokot adó egyházkerületben csorbát szen-

ved a végrehajtásra rendelt testület döntéshozó általi ellenőrzése, hiszen a Zsinat lelké-

szi és világi elnökének kötelessége a törvényesség betartását ellenőrizni az egyházkerü-

letekben. Hogyan teheti ezt meg abban az egyházkerületben, ahol a végrehajtásért mint 

püspök vagy főgondnok ő maga a felelős? Saját magát hogyan ellenőrizheti?  

A kéttagú testületekben nem valósulhat meg maradéktalanul „a kormányzati fel-

adatok gyakorlása testületek útján” elve. Kéttagú testületek a képviseleti, kisebb jelentő-

ségű kormányzati, azon belül is igazgatási jellegű ügyek ellátására szolgálhatnak, meg-

felelő testületi ellenőrzéssel és a mögöttes testületi döntéshozói hatalommal. Ez a dön-

téshozó s az igazgatást ellenőrző testület az egyházalkotmány alapján kimarad a Zsinat 

Elnöksége mögül. A Zsinat Elnöksége a Magyarországi Református Egyházat érintő 

igazgatási ügyekben, tehát valamennyi igazgatási jellegű kérdésben, intézkedésre jogo-

sult343, miközben beszámolni annak a Zsinati Elnökségi Tanácsnak köteles, amely csak a 

püspökökből és főgondnokokból, tehát a végrehajtásért felelős egyházkerületek első 

számú igazgatási tisztségviselőiből áll, s amelynek a határozata rá nézve nem kötelező, 

csak tanácsadó jellegű344, a beszámoló el nem fogadásának esetén követendő eljárást 

ugyanis a törvény nem szabályozza. Ez a testülethalmozás azért is indokolatlan, mert 

döntő részben valamennyi említett zsinati testületnek a meghatározó, majd kizárólagos 

tagjai az egyházkerületeket is vezető tisztségviselők, s az egyházalkotmányból követke-

zően az egyházkerületek az egyháztagságot szervezetileg összefogó alakulatok, ahol az 

egyházi törvényeknek a végrehajtására sor kell, hogy kerüljön. A szervezet ilyenkénti 

                                                
343 1994. évi II. egyházi tv. 166. §. 



11. A zsinat 

193. oldal 

létrehozása gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a Zsinat Elnöksége korlátlan igazgatá-

si jogot kapott, s hogy visszaél-e ezzel a korlátlan hatalommal vagy sem, az az elnökség 

tagjainak becsületén és tisztességén múlik, de a szervezetjog, az egyházalkotmány által 

nem korlátozható, a visszaélés lehetősége ki nem zárható.  

Soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az egyházi tisztség nem a ha-

talomért, hanem a szolgálatért van. Jóllehet a megválasztott tisztségviselők tisztességé-

ben előre kételkednünk nem lehet, de a Magyarországi Református Egyház történetében 

szomorú tapasztalatok bizonyítják, hogy egyes egyházi vezetők rosszul értelmezett kül-

detéstudatból vagy hozzá nem értésből, netán szándékosan, visszaéltek e hatalommal, és 

egyházuknak jelentős károkat okoztak. A szervezetjognak ezeket a lehetőségeket kell a 

minimálisra csökkentenie. A hirdetett protestáns elveknél fogva nem szabad ugyanis 

megengedni, hogy az egyházon belül a hatalom egy kézben, egy személyben vagy egy 

testületben összpontosuljon, mert az óhatatlanul a hatalommal való visszaéléshez vezet-

het. A megosztott hatalom azonban egyben ellenőrzött hatalom is. Ezekkel az indokolt 

garanciákkal az egyházalkotmány adós maradt.  

Összegezve a fentieket, álláspontom szerint a Zsinat a kormányzati hatalom 

gyakorlása területén kizárólag a törvényhozói hatalmat gyakorolhatja, a végrehajtást az 

egyházkerületek hatáskörébe kell telepíteni. Az összeférhetetlenségi szabályokra tekin-

tettel emiatt különösen indokolt a Zsinat egyéb szervei személyi összetételének és ha-

táskörének felülvizsgálata. Ennek keretében meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, 

hogy a Zsinat Elnökségét – mely testület csak a szervezet működtetésére, igazgatására 

hivatott – ne a Zsinat határozatainak végrehajtásáért felelős püspökökből és főgondno-

kokból válassza a Zsinat testülete. Ennek figyelembevételével indokolt továbbra is fe-

lülvizsgálnunk az egyházi bíráskodás személyi összetételét és működtetését szabályozó 

törvényünket is.  

A hatalommegosztás természetesen nem lehet élesen elhatárolt, lényeges szem-

pontként kell előírnunk a koordinációt, azaz a megosztott hatalmak „egybeműködését” 

biztosító feladatkört. Álláspontom szerint az egyházkerületekben megvalósuló végrehaj-

tó hatalmat kell erősítenünk. Bibó István az államhatalmi ágak egymáshoz való viszo-
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nyát elemezve fejti ki: azon, hogy a végrehajtói hatalom erős, kétfélét érthetünk. „Ért-

hetjük egyrészt azt, hogy egy bizonyos hatalmi szervezet a hatalmi eszközök olyan kon-

centrációját mutatja fel, amely lehetővé teszi számára, hogy a hatalmi körébe került 

személyeket [a] kibúvás lehetősége nélkül uralma alatt tudja tartani, s ellenállásukat 

meg tudja törni. Érthetjük másrészt azt, hogy egy bizonyos hatalmi szervezet, mely meg-

határozott célokat hivatott és akar elérni, e célok megfogalmazását, központi beindítá-

sát és a végrehajtó közegekig való közvetítését képes olyan módon megszervezni és 

megvalósítani, hogy a kitűzött céljait egészen a legkonkrétebb részletekig magas hatás-

fokban és a kiindulási intenciók minimális elhajlásával viszi keresztül és valósítja meg. 

[…] Az első végeredményben nem más, mint a hatalomkoncentrációra való örök emberi 

törekvés, amelynek cselekvő és szenvedő alanyaira gyakorolt destruáló és demoralizáló 

hatása az egész történelemnek újból és újból ismétlődő tanulsága, és amely ellen a hata-

lomgyakorlás igazságosságának ősi követelménye és az európai politikai gondolkodás 

évszázados fejlődése irányul. A második értelemben vett erő éppen azt a modern érte-

lemben vett eredményességet jelenti, melyet a modern gazdasági és társadalmi fejlődés 

követel.”345 [Kiemelés tőlem – Sz. B.]  

Amit Bibó az állam szervezetéről írt, érvényesnek kell tekintenünk egy jellegé-

ben más, de működésének alanyait, területét tekintve azzal nagy hasonlóságot mutató 

egyház szervezetére is. A ma kihívásának egy erős végrehajtói hatalommal rendelkező 

egyházszervezet felel meg. Ebben kell kiemelt szerepet adnunk szuperintendenseknek 

és főgondnokoknak. Mellettük szükségtelennek mutatkozik az Elnökségi Tanács; az 

erős végrehajtói hatalom koordinációját hatékonyan oldhatja meg egy némileg finomí-

tott hatáskörrel felruházott Zsinati Tanács. A kormányzati feladatok megfelelő átcsopor-

tosításával a mainál lényegesen jobban működő, ezáltal az egyház feladatait pontosab-

ban és hatékonyabban ellátni képes egyházszervezetet lehetne kialakítani úgy, hogy sem 

a kálvini protestáns hagyományokat, sem az egyház szakrális jellegét nem sértené. Eb-

ben a szervezetben a szakszerű és megalapozott döntés-előkészítés területén lényegesen 

nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a világiak, ami által nemcsak a szervezet haté-

konysága nőhet, hanem az egyház világi tagsága is sokkal inkább magáénak érezheti 
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egyházát a jelenleginél. Ebből következően érthetőbbé és befogadhatóbbá tehetnénk a 

missziói feladatokat, továbbá személyes és anyagi áldozatvállalásukban erősíthetnénk 

az egyház tagságát.  

11.3. A ZSINAT TAGJAI  

A Zsinat tagjai három körből kerülnek ki. Tisztségüknél fogva tagjai a Zsinatnak 

az egyházkerületek püspökei, főgondnokai és helyetteseik: a lelkészi és világi főjegy-

zők, a zsinati tanácsos, a zsinati jogtanácsos, az Országos Református Gyűjteményi Ta-

nács elnöke és a tábori püspök.346 A tanintézetek négy főt, az egészségügyi és szeretetin-

tézmények két főt választanak, külön, más eljárási rend szerint, mint amellyel a presbi-

tériumok választják a zsinati képviselőiket. Végül a Zsinat tagjai a presbitériumok sza-

vazataival megválasztott zsinati képviselők.347 

A Zsinat összetétele a hatályos törvényi rendelkezések szerint: 

 

Dunamelléki Egyházkerületből  24 

Dunántúli Egyházkerületből 12 

Tiszáninneni Egyházkerületből 12 

Tiszántúli Egyházkerületből 26 

összesen: 74 

A hivatalbóli tagok száma: 20 

A tanintézetek egyházkerületenként 1-1 

főt, az egészségügyi intézmények a 

Dunamelléki egyházkerületből 1 főt, a sze-

retetintézmények a Tiszántúli egyházkerü-

6 

                                                
346 Megjegyzem a hivatalbóli tagság ellentétes a református alapelvekkel és hagyományokkal: a zsinat-
presbiteri elvből következően – amelyet az alaptörvény is alapelvként rögzít – a kormányzati testületek 
tagjait választással kell megbízni. 
347 1998-ban két sajátos jogalkotási aktussal, zsinati határozattal módosította a Zsinat az egyházalkot-
mányt. A Zs–59/1998. számú módosítással kerültek be alkotó tagként az egyházmegyei közgyűlésbe, az 
egyházkerületi közgyűlésbe és a Zsinatba a tudományos gyűjtemények képviselői. A Zs–47/1998. számú 
határozattal az egyes egyházkerületek számarányának kiegyensúlyozása érdekében lehetővé tette a Zsinat, 
hogy a Dunamelléki Egyházkerület saját kebeléből további egy lelkészi és egy világi képviselőt válasz-
szon, s ezzel a Zsinat tagjainak számát erre a ciklusra százkettőre emelte. E határozati úton való alkot-
mánymódosítás megítélésem szerint alkotmányellenes volt. 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

196. oldal 

letből 1 főt választanak 

Mindösszesen: 100 

11.3.1. A zsinati képviselők választása  

Az egyházmegyék zsinati képviselőinek felét az egyházmegye lelkészei közül, a 

másik felét a presbiteri tisztségre választható egyháztagok közül kell választani (paritá-

sos elv). Mindegyik zsinati képviselőre egy pótképviselőt kell választani. A zsinati kép-

viselők megválasztásáról az egyházmegyék értesítik az egyházkerületet, az egyházkerü-

let pedig a Zsinatot. A megválasztott zsinati képviselőket és a tanintézetek, szeretetin-

tézmények zsinati képviselőit a működésük szerint illetékes egyházkerületi elnökség 

igazolja. Előfordulhat, hogy ugyanazt a személyt több helyen is megválasztják zsinati 

képviselőnek. Ez a képviselő azonban csak az egyik megbízólevelét tarthatja meg. Eb-

ben az esetben az egyházkerület elnöksége a megbízólevél átadását követően nyolc na-

pon belül nyilatkozattételre hívja fel a képviselőt, hogy az adott egyházkerületben szer-

zett megbízólevelét megtartja-e vagy sem. Amennyiben a határidő alatt nem nyilatko-

zik, úgy kell tekinteni, mint aki a zsinati tagságáról lemondott.  

A zsinati képviselői tagság megszűnésének lehetőségeit a törvény nem sorolja 

fel, de elméletileg a következő esetek fordulhatnak elő:  

a) elhalálozás;  

b) a lelkészi állásból való nyugalomba vonulás;  

c) a lelkészi állás egyéb megszűnése;  

d) lemondás;  

e) elmozdítás;  

f) a hatéves ciklus lejárta;  

g) a világi képviselőnek az egyházmegyéből való elköltözése;  

h) a választott tagnak hivatalból való zsinati tagságot eredményező tisztség elnyerése;  

i) a hivatalból tag esetében az azt eredményező tisztsége megszűnése.  

Amennyiben a zsinati tagság megszűnik, a Zsinat elnöksége pótképviselőt hív be 

a megszűnt tag helyére, továbbá intézkedik az illetékes egyházmegyénél, hogy válasz-

szanak új pótképviselőt. Ilyenkor tehát a pótképviselő lép elő képviselővé, és helyére 

történik meg az újabb pótképviselő választása. Más a helyzet abban az esetben, ha a 
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megválasztott zsinati tagot püspöknek, egyházkerületi főgondnoknak, egyházkerületi 

lelkészi vagy világi főjegyzőnek, zsinati tanácsosnak, zsinati jogtanácsosnak, az Orszá-

gos Református Gyűjteményi Tanács elnökének választják meg. Ezen tisztségekkel 

hivatalbóli zsinati tagság jár, tehát a megválasztott zsinati tagsági helyet pótolni kell, 

ebben az esetben időközi választást kell tartani. Ez a kettős eljárás nem indokolt és nem 

is ésszerű. A megválasztott tag megbízatása – akár rendes, akár időközi választással 

történt – az újonnan megválasztott Zsinat megalakulásáig tart. A Zsinat megbízatása hat 

évre szól; az időt naptári évre kell számítani, január 1-jével kezdődik és december 31-ig 

tart.  

11.4. A ZSINAT HATÁSKÖRE  

A Zsinat alkotja az egyházi törvényeket, s megállapítja az egyház alkotmányát. 

A Zsinat ezen túlmenően a törvénykezést illetően irányelveket, az egyéb kérdésekben 

határozatokat hoz.  

A törvény szerint a Zsinat kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek348: 

a) a Zsinat megvizsgálja és megállapítja az egyház tanait; 

b) egyházi törvényeket alkot, megállapítja az egyház alkotmányát; 

c) meghatározza az egyházi törvénykezés irányelveit és az egyházi fegyelmezés terén 

megvalósítandó feladatokat;  

d) megállapítja az egyházkerület megszűnését, vagy új egyházkerület szervezését; 

e) határoz az Országos Református Egyházi Közalap és a Református Lelkészi Nyugdíj-

intézet fenntartásáról és működéséről; 

f) határoz közoktatási és felsőoktatási valamint egyéb intézmények létrehozásáról; 

g) intézkedik a református oktatásügy szervezetéről, irányításáról és felügyeletéről; 

h) határoz az ünnepekről, az istentisztelet rendjéről; 

i) a hivatalos bibliafordítás, az istentiszteleti rendtartás és az énekeskönyv ügyében; 

j) rendelkezik a lelkészképzés, valamint a lelkészképesítő vizsgák rendjének kérdésé-

ben; 

k) a tábori püspököt megválasztja; 

                                                
348 1994. évi II. egyházi tv. 133. §. 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

198. oldal 

l) megválasztja tisztségviselőit;  

m) megválasztja az egyházkerületek által jelölteket a Zsinati Tanácsba és a különböző 

zsinati bizottságokba; 

n) határoz az egyházkerületek területét érintő változások ügyében az egyházkerületek 

előterjesztésére, vagy saját kezdeményezésére az érdekelt egyházmegyei és egyházkerü-

leti közgyűlések egyetértésével.  

A Zsinat nem kizárólagos hatásköre 

a, határoz a Zsinati Iroda szervezeti kérdéseiben,  

b, intézkedik a Magyarországi Református Egyház egészét érintő kormányzási és igaz-

gatási ügyekben,  

c, határoz általában mindazokban a kérdésekben, amelyek a Magyarországi Református 

Egyház legfőbb állásfoglalását vagy döntését igénylik.  

11.5. A ZSINAT MEGALAKULÁSA  

Az újonnan megnyílt Zsinat istentisztelettel kezdődik. Az első ülésen a tagok 

megbízóleveleiket az elnökségnek benyújtják, amely azt megvizsgálja, ennek eredmé-

nyét bejelenti, és megállapítja a megjelent és igazolt képviselők névsorát. Az újonnan 

megnyílt Zsinat a korelnökök (a legidősebb lelkészi és világi zsinati képviselők) elnök-

lése mellett, és korjegyzők (két legfiatalabb lelkészi és két legfiatalabb világi) közremű-

ködésével, titkos szavazással, első ülésén megválasztja: 

a, lelkészi és világi elnökét,  

b, lelkészi és világi alelnökeit,   

c, három lelkészi és három világi jegyzőjét.  

A törvény rendelkezése alapján a Zsinat lelkészi és világi elnökét a püspökök és 

a főgondnokok közül kell megválasztani.  

A Zsinat ugyanezen első ülésén megválasztja a Zsinati Tanács tagjait az egyház-

kerületek javaslata alapján. 

A Zsinat második ülésén választja meg a Zsinat Elnökségének javaslata alapján: 

a, a zsinati tanácsost,  

b, a zsinati jogtanácsost,  
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c, az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökét (a gyűjtemények veze-

tői véleményének meghallgatásával),  

megválasztja az egyházkerületek javaslata alapján: 

a, a Zsinati Bíróság tagjait,  

b, a zsinati bizottságok tagjait.  

A Zsinat Elnöksége határozatlan időre alkalmazza a Zsinat Elnökségi Tanácsa 

javaslata alapján: 

a, a Zsinati Iroda osztályvezetőit,  

b, a Zsinati Iroda munkatársait,  

c, a Zsinat egyházzenei előadóját.  

A Zsinat a Zsinat Elnökségének javaslatára meghívás vagy pályázat útján vá-

lasztja meg: 

a, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatóját, 

b, a Kálvin Kiadó igazgatóját,  

c, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját,  

d, a Református Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját,  

e, az egyházi sajtóorgánumok felelős vezetőit,  

f, a rádiós és televíziós vallási adások felelős szerkesztőit.  

11.6. A ZSINAT ÜLÉSEI, FŐBB MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI  

A Zsinat maga alkotja meg tanácskozási szabályzatát és ügyrendjét, a Zsinat 

működését szabályrendelettel349 állapítja meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szer-

vezeti és működési rendre vonatkozó törvényi előírásokon túlmenően valamennyi szer-

vezeti és működési kérdést szabályrendeletben kell meghatározni. A Zsinat üléseit a 

főbb tárgysorozati pontok megjelölésével, az esetleges indítványok beadási határidejé-

nek közlésével, a határnap előtt legalább harminc nappal kell összehívni az elnökség 

által meghatározott helyre. Rendkívüli ülést az elnökség nyolc nappal előbb is össze-

hívhat. A Zsinat ülései áhítattal kezdődnek, és imádkozással fejeződnek be. A Zsinat 

üléseit kettős elnökség vezeti, az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, 

                                                
349 Zs-2/1997. számú szabályrendelet. 
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mindkettőjük akadályoztatása esetén őket a Zsinat legrégebben megszakítás nélkül ren-

des tagja helyettesíti. A tanácskozás vezetésére vonatkozóan az elnökök egymás közötti 

megállapodása az irányadó. A Zsinat határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada 

jelen van. A Zsinat határozatait a jelenlévők szavazatainak egyszerű többségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata, személyi kérdésekben 

sorshúzás dönt. A Zsinat ülései nyilvánosak, az elnökség vagy húsz tag indítványára 

zárt ülést kell tartani. A Zsinat az üléseit bármikor elnapolhatja. A Zsinat elnöksége 

vagy az Elnökségi Tanács határozata alapján vagy húsz zsinati tag együttes írásbeli ké-

relmére hatvan napon belül az elnökség köteles összehívni a Zsinatot.  

11.7. A ZSINAT SZAKBIZOTTSÁGAI  

A Zsinat a tanácskozási ügyek előkészítésére zsinati szakbizottságokat választ. 

Ezek a bizottságok, a parlament bizottságaihoz hasonlóan, a döntések szakmai előkészí-

tő testületei. Céljuk, hogy a törvényjavaslatok és a határozati javaslatok megfelelő 

szakmai előkészítés, előzetes szakmai vita alapján kerüljenek a Zsinat elé.  

A törvény által kötelezően létrehozandó bizottságok a következők: 

a) diakóniai és egészségügyi,  

b) ének- és zeneügyi,  

c) gazdasági,  

d) gyűjteményi és műemléki,  

e) ifjúsági,  

f) jogi, egyházalkotmányi,  

g) katechetikai,  

h) külügyi és ökumenikus,  

i) média és informatikai,  

j) missziói,  

k) nyugdíjügyi,  

l) oktásügyi,  

m) sajtó,  

n) számvizsgáló,  

o) tábori és börtönlelkészek,  
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p) tanulmányi,  

q) vallásoktatás ügyeivel foglalkozó bizottság. 

A Zsinat más ügyekre vonatkozóan is választhat állandó és ad hoc bizottságot. A 

megválasztott tagok mellé az egyházkerületek minden bizottságba egy-egy zsinati tagot 

delegálnak. A bizottságok munkájuk során további tagokat hívhatnak be. A bizottságok 

tagjaik közül maguk választják elnöküket. A bizottságok munkájában az Elnökségi Ta-

nács tagjai közelebbről meg nem határozott módon vesznek részt, a törvény ugyanis 

nem határozza meg hogy tagoknak számítanak-e vagy nem, rendelkeznek-e szavazati 

joggal vagy nem stb. A bizottságok adminisztrációs teendőit a Zsinati Iroda megfelelő 

osztályai látják el.  

11.8. A ZSINATI TANÁCS  

A Zsinat a kizárólagos hatáskörébe nem utalt ügyek ülésszakok közötti időben 

való ellátására a Zsinat tartamára hozza létre a Zsinati Tanácsot, hogy csekélyebb jelen-

tőségű, de az egyházunk egészét érintő kormányzati ügyekben ne kelljen a nagy létszá-

mú, ezért működésében mindenképpen nehézkesebb Zsinatot összehívni, egy szűkebb 

testület megfelelő felhatalmazással és zsinati ellenőrzéssel el tudja látni ezeket a felada-

tokat. A Zsinati Tanács az egyházkerületek püspökeiből, főgondnokaiból, a zsinati taná-

csosból, a zsinati jogtanácsosból mint hivatalbóli tagokból, továbbá a Zsinat által tagjai 

közül titkos szavazással megválasztott húsz tagból (10 lelkészi, 10 nem lelkészi tagból) 

áll. A választott tagokból hat-hat főt a Dunamelléki és a Tiszántúli, négy-négy főt a Du-

nántúli és a Tiszáninneni Egyházkerületből kell megválasztani. A rendes tagokon kívül 

ugyanolyan számban póttagokat is kell választani.350  

11.8.1. A Zsinati Tanács hatásköre  

a, a Zsinat határozatainak végrehajtásáról intézkedik,  

b, a Zsinat együtt nem léte alatt ápolja az egyház ökumenikus kapcsolatait és irányítja 

ökumenikus szolgálatát; kifejezésre juttatja az egyház állásfoglalását az emberiség, né-

pünk és a társadalom jelentős kérdéseiben,  

                                                
350 1994. évi II. egyházi tv. 254. § (1), 155. § (1)-(3). 
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c, a Zsinat elé kerülő javaslatok, tervezetek elkészítéséről gondoskodik, általában a Zsi-

nat működéséhez szükséges előmunkálatok végzése iránt intézkedik,  

d, az egyház jelentős élettevékenységéről szóló, s a Zsinati Iroda osztályai, valamint az 

országos hatáskörű intézmények által előkészített évi jelentéseket tárgyalja, így különö-

sen: 

 – a missziói jelentés – beleértve a vallásoktatási, szórványmissziói, 

 – ének- és zeneügyi jelentést, 

 – egyházalkotmányi és jogi jelentést, 

 – tanulmányi jelentést, 

 – diakóniai és egészségügyi jelentést, 

 – sajtójelentést – beleértve a könyvkiadói és lapkiadói, valamint a rádiós és 

 televíziós tevékenységről szóló jelentést, 

 – külügyi és ökumenikus jelentést, 

 – nyugdíjintézeti jelentést,  

 – a gyűjtemények munkájáról szóló jelentést – beleértve a levéltárakról,  

 könyvtárakról, múzeumokról és műemlékvédelemről szóló jelentést, 

 – iskolaügyi jelentést a felső-, közép- és alapfokú iskolák működéséről,  

e, a Közalap, valamint az országos szintű és önállóan gazdálkodó testületek, intézmé-

nyek és szolgálati ágak évi költségvetését megállapítja,  

f, a közalapi járulékok évi együttes összegének az egyházkerületek között való felosztá-

sa tárgyában határoz,  

g, az egyházat egyetemesen érintő tehervállalások (pl. lekötött perselypénzek, alapok 

létesítése, stb.) tárgyában határoz,  

h, a nyugdíjintézeti tagsági és fenntartói járulék mértékét meghatározza,  

mindazon testületeknek, intézményeknek és szolgálati ágaknak, amelyeknek költségve-

tését megállapította,  

i, a zsinati számvizsgáló bizottság által megvizsgált zárószámadását jóváhagyja,  

j, a Zsinati Iroda szervezeti és működési szabályzatát megállapítja,  

k, a Nyugdíjintézet Intézőbizottsága által hozott nyugdíj-megállapító határozatok ellen 

beadott fellebbezéseket elbírálja,  
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l, a Zsinat Elnökségének a Zsinati Tanács ülései közötti időben a Zsinati Tanács hatás-

körében tett intézkedései és rendelkezései jóváhagyása tárgyában határoz,  

m, általában határoz minden olyan, a Zsinat nem kizárólagos hatáskörébe tartozó ügy-

ben, amelyben a Zsinat ülésszakai között dönteni kell. 

A hatáskörét vizsgálva, a Zsinati Tanácsnak az lenne a feladata, hogy a zsinati 

ülésszakok közötti időben eljárva gyakorolja a Zsinat nem kizárólagos hatáskörébe tar-

tozó döntési jogokat. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy a törvény feladatává teszi a zsi-

nati határozatok végrehajtását is, holott azokat az egyházkerületeknek kell végrehajtani s 

a végrehajtás körében szükséges intézkedéseket megtenni, a határozatokat, szabályren-

deleteket meghozni és felügyelni azok egyházmegyei, egyházközségi végrehajtását. A 

törvény a már említettek szerint ugyancsak végrehajtói jogkörrel ruházza fel a Zsinati 

Elnökségi Tanácsot és a Zsinat Elnökségét is, de feladatául ugyanazt teszi: a törvények 

és a zsinati határozatok végrehajtását. Ugyanakkor megállapítható, hogy az ugyancsak 

évi egy ülésre kötelezett, tehát a törvény szerint ugyanazon gyakorisággal összejövő 

Zsinati Tanács hatáskörébe utal az egyházalkotmány olyan ügyeket, amelyeket kizáró-

lag a Zsinatnak lenne szabad elbírálnia, mivel döntési jogkörbe tartozik, tehát nincs 

előzménye. Ilyen ügyek a Közalap, az országos szintű és önállóan gazdálkodó intézmé-

nyek szolgálati ágának költségvetése és záró számadása, a közalapi járulékok egyházke-

rületek közötti felosztása, az egyházat érintő egyetemes kötelezettségvállalások, a 

nyugdíjintézeti tagsági és fenntartói járulékok mértékének megállapítása. Ezekben a 

kérdésekben legfeljebb évente egyszer kell döntést hozni, előre pontosan meghatározott 

időszakban. Ezek olyan alapvető döntések, amelyeket nem indokolt más okból sem ki-

vonni a Zsinat hatásköréből.  

11.8.2. A Zsinati Tanács működése  

A Zsinati Tanács a szükségnek megfelelően, de legalább évente egyszer ülése-

zik. Működéséről a legközelebbi zsinati ülésszakon jelentést tesz. A törvény nem szabá-

lyozza azt az esetet, ha a Zsinati Tanács intézkedését vagy a Zsinat hatáskörébe tartozó 

ügyben hozott határozatát a Zsinat nem fogadja el. A Zsinati Tanács összehívásáról az 

elnökség gondoskodik. Elnöksége a Zsinat Elnöksége. Az elnökség tagjai az elnöki fel-

adatokat egymás között megosztják. Az elnökség a Zsinati Tanácsot a tagok egynegye-
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dének írásbeli kérelmére, egy hónapon belül köteles összehívni. A Zsinati Tanács hatá-

rozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait a jelenlévők szavazatainak 

egyszerű többségével hozza, szavazategyenlőség esetén a tanácskozást vezető elnök 

szavazata dönt. Személyi kérdésekben titkosan kell szavazni, az ebben az esetben elő-

forduló szavazategyenlőség esetén sorshúzás dönt.  

11.9. A ZSINATI ELNÖKSÉGI TANÁCS  

A Zsinati Elnökségi Tanács a kormányzati irányításra rendelt testület. Tagjai az 

egyházkerület püspökei és főgondnokai, ebből következően gyakorlatilag magukat irá-

nyítják. Zsinati elnökségi tanácsi feladatkörük ugyanis ténylegesen az lenne, hogy a 

Zsinat munkáját szervezzék, irányítsák, ellenőrizzék, tisztségük szerint pedig az, hogy 

az egyházkerületek egyházkormányzati tevékenységét irányítsák és ellenőrizzék. Az 

egyházalkotmányi törvény szerint – a hivatalbóli tagságukat eredményező tisztségüknél 

fogva - azonban ők az egyházmegyéket és egyházközségeket irányító testület vezetői is, 

és mint az egyházkerület elnöksége, a püspök és a főgondnok felügyeli a kormányzati 

munkát. Ebben a személyi összetételben ez a testület legfeljebb csak tanácskozó testü-

letként működhet (a törvényi szövegezés szerint tárgyal minden ügyet, amelynek az 

egyházra nézve elvi jelentősége vagy gazdasági kihatása van, amelyek fontos személy-

zeti kérdéseket érintenek stb.), hiszen döntéseinek jogforrási formáját nem határozza 

meg a törvény, és nem szabályozza döntései végrehajtása érdekében igénybe vehető 

eszközöket sem; határozata tanácsadó jellegű. Az, hogy egy testület ezeket az ügyeket 

megtárgyalja, még nem jogosítja fel őt a döntéshozatalra. A 150. §-ban a törvény nem is 

teszi a Zsinati Elnökség feladatává a Zsinati Elnökségi Tanács határozatainak végrehaj-

tásáról való gondoskodást. Ezért aztán nem igazán érthető, hogy miért kell az Elnökség 

elképzelése elleni öt tag ellenvéleménye esetén a Zsinati Tanácsot összehívni, ha csak 

nem azért, mert a törvényhozó szándéka szerint a Zsinati Elnökségi Tanács jogosult 

lenne eljárni a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozó ügyekben, ami lényegében a Zsinat 

nem kizárólagos hatáskörében való eljárást jelent. Ebből pedig gyakorlatilag az követ-
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kezne, hogy a Zsinat Elnöksége a Zsinat hatáskörében is eljárhat.351 Ez pedig a kettősség 

ellenére is messze van már a zsinatpresbiteri kormányzat alapelveitől.  

11.10. A ZSINAT ELNÖKSÉGE  

A Zsinat Elnökségének természetszerű feladata és kötelessége a Magyarországi 

Református Egyház mint egységes jogi személy képviselete. Ebből következően képvi-

seli az egyházat annak az állammal fennálló kapcsolatában, nyilatkozik az egyház nevé-

ben, ami azonban álláspontom szerint minden esetben törvényen vagy zsinati határoza-

ton kell, hogy alapuljon. A törvény által számára előírt feladat, hogy gondoskodjék az 

egyházat érintő állami törvények végrehajtásáról352, ez viszont nem képviseleti feladat, 

hanem az egyházigazgatás körébe tartozik, aminek a végrehajtója azonban csak a Zsi-

nat, alsóbb szinten pedig az egyházkerület lehet. Az egyházalkotmányi törvény itt mu-

tatja meg az 1967-es törvények legszomorúbb örökségét. A Zsinat Elnökségének a tör-

vény szerint ugyanis nincsenek megfelelő eszközei, intézményei az állami törvények 

egyházon belüli végrehajtására, s az állam és az egyház elválasztásának elvéből és je-

lenlegi gyakorlatából következően nincsenek is ekként végrehajtandó feladatok. Állás-

pontom szerint a Magyarországi Református Egyházra mint egyházként bejegyzett jogi 

személyre az állami jogszabályok minden külön egyházjogi aktus nélkül vonatkoznak. 

(Például: amennyiben az egyház adóköteles tevékenységet folytat és nem élvez mentes-

séget, adóznia kell, akár akarja a Zsinat vagy az elnökség, akár nem.) Az állam pedig 

nem rendelkezik egyház belső életébe való beleszólási joggal, nem hozhat tehát olyan 

jogszabályt, aminek végrehajtására az egyház a saját jogalkotásában reagálni lenne kö-

teles. E rendelkezést mint a múlt csúfos hagyatékát mihamarabb törölni kellene az egy-

házalkotmány rendelkezései köréből. 

A Zsinat Elnökségének képviseleti jogához tartozik azonban a törvény szerint is 

az egyház képviselete a világkeresztyénség szervezeteinél, a külföldi és hazai egyhá-

zaknál. A Zsinati Elnökség feladata a kapcsolattartás az ökumenikus szervezetekkel. 

Ezen túlmenően az elnökségi feladatokból következően összehívja a Zsinatot, a Zsinati 

Tanácsot és a Zsinati Elnökségi Tanácsot, valamint összeállítja ezek üléseinek tárgyso-

                                                
351 Vesd össze ezt a 166. § rendelkezéseivel! 
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rozatát. Az elnökség gyakorolja a költségvetési kereten belül az utalványozási jogot. A 

törvény a Zsinati Elnökség feladatává teszi, hogy gondoskodjék a Zsinat, a Zsinati Ta-

nács határozatainak a végrehajtásáról. Az ülések közötti időben tett intézkedéseiről kö-

teles beszámolni a testületeknek. A törvény azonban nem áll meg itt, hanem a 166. §-

ban feljogosítja a Zsinat Elnökségét, hogy a Magyarországi Református Egyházat érintő 

igazgatási ügyekben intézkedjék, amiről a Zsinati Elnökségi Tanács előtt köteles be-

számolni. A fentiek ismeretében még találgatni sem tudom ezen igazgatási intézkedések 

területét, mikéntjét és formáját.  

11.11. A ZSINATI IRODA  

A Zsinati Iroda a Zsinat és egyes testületeinek ügyviteli feladatait látja el, a zsi-

nati tanácsos vezetése alatt. Szervezetét és működését, a zsinati tanácsos hatáskörét a 

Zsinati Tanács által alkotott szabályrendelet állapítja meg.  

                                                                                                                                          
352 1994. évi II. egyházi tv. 162. § (2). 
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1 2 . A LELKÉS ZI  S ZOLGÁ LAT  

Az egyetemes papság elvének ismertetésénél megállapítottuk, hogy a református 

egyházban valamennyi egyháztag egyenlő, a gyülekezet egyetlen tagja sem közbenjáró 

Istennél, lelki áldozatát mindenki maga szolgáltatja. Ugyanakkor indokoltnak és szük-

ségesnek tartjuk főfoglalkozású lelkészek szolgálatba állítását, hiszen a földön működő 

egyházszervezet előtt álló feladatok ellátására megfelelő képzettségű szakemberekre 

van szükségünk, akik a teológiai tudományokból alaposan felkészültek, kellő gyakorlati 

érzékkel rendelkeznek, és a mindennapi életben elegendő ismeretekre tettek szert ahhoz, 

hogy a gyülekezeti munkában a törvényeink szerint csak a lelkészek által elvégezhető 

feladatokat ellássák. Ekkor válnak ugyanis alkalmassá annak a követelménynek a bizto-

sítására, hogy az egyházban az igét helyesen kell hirdetni és a sákramentumokat helye-

sen kell kiszolgáltatni. A lelkészi szolgálat bibliai alapját adja, hogy Krisztus az Ő 

Anyaszentegyházának mindenkor ad pásztorokat, tanítókat a szolgálat munkájára, az Ő 

testének építésére353. Erre a szolgálatra Istentől kapott belső és külső elhívás (vocatio 

interna, externa) nyomán kerülhet sor. Mi az egyházjog keretében ez utóbbival foglal-

kozunk.  

12.1. A LELKÉSSZÉ VÁLÁS FELTÉTELEI  

A lelkésszé válás feltételeit az 1996. évi II. törvénnyel kiegészített 1994. évi II. 

törvény az egyház alkotmányáról és kormányzatáról, azaz az alaptörvény tartalmazza. E 

rendelkezésnek megfelelően a lelkészi szolgálat jogi feltétele a megfelelő képesítés és a 

szolgálati megbízás. A két feltétel egymással konjuktív viszonyban áll, ami azt jelenti, 

hogy csak együttes meglétük esetén keletkezhet lelkészi szolgálati viszony. Más előírást 

hatályos egyházalkotmány nem tartalmaz, így a férfiak és a nők között a lelkésszé vá-

lást, az egyes lelkészi szolgálatot illetően egyenlőséget teremt. Ebből következően a 

képesítési feltételeknek eleget tévő lelkésznő bármilyen egyházi szolgálatot elláthat.  

                                                
353 Ef 4,11–12,1; 1Kor 12,28 
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A lelkészi képesítés kétfokozatú képesítő vizsgához kötött. Az első vizsga eredményes 

letétele segédlelkészi, a második lelkészképesítő vizsga a teljes lelkészi szolgálat elnye-

résének a feltétele.354  

12.1.1. A segédlelkészi képesítés feltételei  

a) A legáltalánosabb, rendes módja a segédlelkészi képesítés megszerzésének, hogy a 

jelölt a jelenlegi négy, magyarországi teológiai felsőoktatási intézmény valamelyikében 

(Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Debreceni Református Hittu-

dományi Egyetem, továbbá a főiskolai rangú Pápai Református Teológiai Akadémia és 

a Sárospataki Református Teológiai Akadémia) vagy külföldi hittudományi egyetemen 

oklevelet szerez, és ezt követően a Zsinat valamelyik Lelkészképesítő Bizottsága előtt 

sikeres lelkészképesítő vizsgát tesz.  

b) Honosítás címén szerezhet segédlelkészi képesítést az a jelölt, aki valamely külföldi 

református egyházban már segédlelkészi képesítést szerzett, és az erről szóló bizonyít-

ványát honosíttatja a Zsinat valamelyik Lelkészképesítő Bizottságánál.  

c) Áttérés útján szerez segédlelkészi képesítést az, aki más keresztyén egyházban szer-

zett lelkészi képesítést, s a Magyarországi Református Egyházba való áttérését követően 

különbözeti vizsgát tesz a Zsinat valamelyik Lelkészképesítő Bizottságánál.  

A lelkészképesítő vizsga sikeres letételét követően a segédlelkész kibocsátó is-

tentisztelet keretei között esküt tesz Jézus Krisztus szolgálatára, a segédlelkészi felada-

tok hű elvégzésére. Ezzel szerzi meg a felhatalmazást a segédlelkészi szolgálat végzésé-

re. Az alaptörvény rendkívüli és indokolt esetben lehetőséget ad arra, hogy az illetékes 

püspök felhatalmazása alapján segédlelkészi feladatot lásson el az a teológiai hallgató 

is, aki legalább nyolc tanulmányi félévet sikeresen elvégzett. Teológushallgató kirende-

léséhez a tanintézet hozzájárulása is szükséges. A segédlelkészi szolgálat kirendeléssel 

jön létre. A vizsgát és esküt tett segédlelkészt az egyházkerület püspöke rendeli ki szol-

gálatra.  

                                                
354 1994. évi II. egyházi tv. 30. § (1)-(4). 
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12.1.2. A teljes lelkészi képesítés feltételei  

a) Teljes lelkészi képesítést az szerezhet, aki a segédlelkészi képesítésének birtokában 

legalább egy, legfeljebb három évig segédlelkészi szolgálatot látott el, amely szolgálata 

mellett megfelelő irányítással tanulmányi munkát is folytatott. Ez a gyakorlati idő szük-

séges a tanintézetben szerzett elméleti ismeretek gyakorlati ismeretekkel való kiegészí-

tésére. Mindezekről a jelölt a második lelkészképesítő vizsgán tesz bizonyságot. A vizs-

ga letételére a törvény határidőt állapít meg, amit a jelölt összesen két esetben egy-egy 

évvel elhalaszthat, ha azt indokolt kérelmére az illetékes egyházkerület elnöksége szá-

mára engedélyezi. Az első lelkészképesítő vizsga letételét követő öt év elteltével a má-

sodik lelkészképesítő vizsga letételéhez az egyházkerület közgyűlése adhat külön enge-

délyt.  

b) Teljes lelkészi képesítés szerezhető honosítással. Honosítás címén szerezhet teljes 

lelkészi képesítést az a jelölt, aki valamely külföldi református egyházban már lelkészi 

képesítést szerzett, és az erről szóló bizonyítványát honosíttatja a Zsinat valamelyik 

Lelkészképesítő Bizottságánál.  

c) Áttérés útján szerez teljes lelkészi képesítést az, aki más keresztyén egyházban sze-

rezte teljes lelkészi képesítését, és a Magyarországi Református Egyházba való áttérését 

követően – három év elteltével – különbözeti vizsgát tesz a Zsinat valamelyik Lelkész-

képesítő Bizottságánál.  

A második lelkészképesítő vizsga sikeres letételét (a honosítást, továbbá a kü-

lönbözeti vizsga letételét) követően az illetékes egyházkerület engedélye alapján a jelölt 

köteles megjelenni a legközelebbi lelkészszentelésen, ahol lelkészi esküt tesz. Itt kerül 

sor felszentelésére, amely a lelkészi szolgálatba lépésének feltétele. A felszentelés 

(ordinatio) hivatalba állítást jelent, melyet görögül kheirotóniá355-nak vagy kheirotésiá-

nak (kézrátevésnek) neveznek.356 Kováts J. István szerint a kézrátételt a léviták felavatá-

sából vették át a keresztyének, de a kézrátétel az őskeresztyén egyházban már a Szentlé-

lek kitöltetését és az illetőnek Isten szolgálatára szentelését jelezte.357 Valójában a fel-

szentelés már ószövetségi hagyományként Mózesnek Józsué felavatásával kezdődik, s 

                                                
355 Bár a kheirotónia a választásnak azt a nemét jelenti, amikor a szavazatot a kéz felemelésével jelzik.  
356 A Szentírásban lásd erről 1Tim 4,14. és 2Tim 1,6. 
357 KOVÁTS J.1.: 190. p 
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végigvonul a zsidó rabbik felavatásának történetén. A talmudi zsidó jog szerint a felava-

tásra (szmichá) csak az a jogosult, aki a saját ordinációját vissza tudja vezetni az első 

felavatásig. 

A kálvini egyház a felszentelt lelkészeket nem tartja különleges, eltörölhetetlen 

jelleget nyert embereknek. Kálvin így ír erről: „Ha e felől a dolog felől Krisztus véle-

ményét kutatjuk, nem merülhet föl kétség az iránt, hogy Ő az Ige szolgáit a polgári hata-

lomtól és a földi uralomtól el akarta tiltani, amikor így szólt (Lk 21,25., Mt 20,25): »A 

pogányok fejedelmei uralkodnak azokon; ti pedig nem úgy…«”358 Kováts J. István a II. 

Helvét Hitvallásra hivatkozva hívja fel a figyelmet arra, hogy az egyházi hivatalok tiszt-

ségviselői a tiszta református felfogás szerint nem a gyülekezet, vagy az egyház, hanem 

Krisztus szolgái. Ennek a tudata megóvja őket a gyülekezet vagy az egyház fölött való 

uralom vágyától és kísértésétől (XVIII.,1.). Ehhez pedig hozzáteszi, hogy „mint Isten 

szolgája, a gyülekezetnek is csak szolgája lehet, nem pedig ura,” majd pedig Wilson: 

Free Church Principles című munkájára utalva így folytatja: „Egy gyülekezet lelkipász-

tora nem született uralkodója a gyülekezetnek, hanem ő született a gyülekezetből. Nem 

ő érte jött létre a gyülekezet, hanem ő azért. Előbb a gyülekezet van meg, azután a lelki-

pásztor támad abban annak lelki építésére.”359 

 A törvény módosítása meghatározta a bekebelezés eddig vitatott fogalmát és 

szabályait.360 Ezek szerint a bekebelezés azoknak a felszentelt lelkészi képesítésű egy-

háztagoknak a nyilvántartásba vétele, akik az egyházmegye területén levő gyülekeze-

tekben, egyházi, állami, önkormányzati intézményben teljesítenek szolgálatot. Az egy-

házmegye esperese törzskönyvet vezettet mindazokról a lelkészi képesítésű egyházta-

gokról, akik egyházmegyéjébe be vannak kebelezve. A zsinati, egyházkerületi, egyház-

megyei és egyházi, állami, önkormányzati intézmények alkalmazásában álló lelkészek 

kötelesek magukat a lakóhelyük szerinti református egyházmegyében bekebeleztetni. A 

bekebelezést az egyházmegye közgyűlési határozattal állapítja meg. 

                                                
358 INSTITUTIO IV. 11,8. 
359 KOVÁTS J.1.: 191. p 
360 2002. évi III. egyházi törvény 7. §. és eredményeként az 1994. évi II. egyházi tv. 34. § (1)-(4). 
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12.2. A TELJES LELKÉSZI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE  

A felszentelt lelkész gyülekezeti és vallásoktatói lelkészi szolgálata választással, 

missziói, intézeti lelkészi, kórházi, börtön- és honvédségi lelkészi szolgálata kinevezés-

sel jön létre.361  

12.2.1. A lelkipásztor választása  

Lelkipásztorrá (gyülekezeti lelkésszé) választható minden magyar állampolgár-

ságú, felszentelt lelkész, akit a Magyarországi Református Egyház valamelyik egyház-

megyéjébe bekebeleztek. A lelkipásztort határozatlan időre választják. A lelkipásztor 

megválasztására meghívás vagy pályázat útján kerülhet sor. A választásra az egyház-

község választójoggal rendelkező tagjaiból álló közgyűlés mint választói közgyűlés 

jogosult. Az egyházközség lelkipásztorát így közvetlenül választja. Az egyházkerületi 

közgyűlés a lelkipásztori állások közül meghatározhat olyan, kiemelt egyházközségeket 

vagy lelkipásztori állásokat, amelyekbe lelkipásztorrá akár meghívás, akár pályázat út-

ján csak az választható, aki korábban legalább öt éven keresztül lelkészi vagy lelkészi 

jellegű szolgálatot teljesített.  

12.2.1.1. VÁLASZTÁS MEGHÍVÁS ÚTJÁN  

1.) Döntés a meghívásról. A meghívásról dönthetnek a választók, és dönthet a 

presbitérium. Meghívás útján töltendő be a lelkipásztori állás akkor, ha a presbitérium 

teljes létszámának legalább kétharmada dönt a meghívásról. Döntését határozatba kell 

foglalni. A törvény ezt a lehetőséget tekinti elsődlegesnek. Ez a döntés nem a meghí-

vandó személyéről születik, még kizárólag csak a választás módjának a meghatározását 

jelenti. A presbitériumnak azonban lehetősége van, szintén kétharmados többséggel, egy 

jelöltet is megnevezni. Két eljárási mód szerint lehet a megüresedett vagy újonnan léte-

sített lelkipásztori állást a választók által történő meghívás útján (közvetlen döntés) be-

tölteni. Az egyik mód az, ha a presbitérium nem él a meghívás jogával. Ekkor a válasz-

tójoggal rendelkező egyháztagok (akiket a választói névjegyzékbe felvettek) tíz száza-

léka ajánlást tehet a meghívásra, és ebben megnevezi a meghívandó személyt. Ebben az 

                                                
361 A választásról és az eljárásról a 2002. évi IV. egyházi törvénnyel módosított 1996. évi I. egyházi tv. a 
Magyarországi Református Egyház egységes választójogi törvénye 12-44. §-ai rendelkeznek.  
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esetben az ajánlás ajánlási ívek felhasználásával történik. Az ajánlási íveknek tartal-

mazniuk kell a választásra jogosult egyháztag nevét, lakcímét és aláírását. Ennek alap-

ján a presbitérium az ajánlás hitelességét ellenőrizni köteles. A másik mód az, ha a 

presbitérium élt ugyan a meghívás jogával, de a választói közgyűlésen a közgyűlés a 

presbitérium jelöltjét nem választotta meg. Ekkor a választásra jogosultak tíz százaléka 

megnevezheti a meghívandó személyt. A presbitérium a lelkészi állás megüresedésétől 

számított hatvan napon belül köteles bejelenteni az esperesnek, hogy a választók vagy a 

presbitérium tagjai kit kívánnak meghívni. Ezt a határidőt az egyházmegye elnöksége 

indokolt esetben, egy ízben, további hatvan nappal meghosszabbíthatja.  

2.) A választás előkészítése. Miután a presbitérium az egyházmegye elnökségé-

nek megküldte a presbitérium meghívásról szóló határozatát és a meghozataláról készült 

jegyzőkönyv hitelesített másolatát vagy az ajánlási ívek eredeti példányait, az esperes 

egy lelkészi és egy világi tanácsossal, továbbá az érintett egyházközség két képviselőjé-

nek bevonásával az iratokat nyolc napon belül megvizsgálja. Amennyiben mindent 

rendben lévőnek találnak, haladéktalanul felszólítják a meghívandót arra, hogy a követ-

kező okiratait tizenöt napon belül terjessze be:  

 

a) lelkészi oklevelét vagy annak hitelesített másolatát;  

b) az illetékes esperes igazolását arról, hogy a jelölt ellen fegyelmi eljárás nincsen fo-

lyamatban és a jelölt nem áll választhatóságát korlátozó fegyelmi határozat hatálya alatt 

(a szolgálati bizonyítványt az egyházkerületen kívüli meghívás esetén az elbocsátó és a 

fogadó egyházkerületi elnökséggel is záradékoltatni kell);  

c) a jelölt nyilatkozatát arról, hogy megválasztása esetén az állást elfogadja, továbbá 

nem áll büntető ítélet hatálya alatt és ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban;  

d) a jelölt hiteles törzskönyvi kivonatát.  

 

Az esperes egy lelkészi és egy világi tanácsossal, továbbá az érintett egyházköz-

ség két képviselőjének bevonásával az iratokat nyolc napon belül megvizsgálja és meg-

állapítja, hogy a jelölt választható-e. Amennyiben választási akadályt nem észlelnek, 

erről az egyházközséget és a jelöltet értesítik. Ha azonban a fent felsorolt okiratokból 

választási akadály állapítható meg, erről értesítik az egyházközséget és a jelöltet, egy-
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ben felhívják a presbitériumot az újabb meghívás kiírására. A választásra jogosultság 

megállapítása után az esperes a presbitériummal egyetértésben tizenöt napon belüli idő-

re kiírja a meghívott bemutatkozó szolgálatának és a választásnak a napját, és intézke-

dik arról, hogy a bemutatkozó szolgálat és a választás időpontját a megelőző két vasár-

napon a szószékről és a helyben szokásos módon hirdessék ki. Az esperes a bemutatko-

zó szolgálatra és a lelkészválasztásra bizottságot küld ki, egy lelkészi és egy világi taná-

csos személyében.  

3.) A lelkészválasztás. A választói gyűlés határozatképes, ha a választásra jogo-

sultak tíz százaléka vagy a presbitérium létszámának legalább kétszerese jelen van. 

Amennyiben az első választói gyűlés nem volt határozatképes, a tizennégy napon belül 

összehívott, megismételt választói gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozat-

képes. A választás történhet nyilvános vagy titkos szavazással. Ha egy jelölt van, nyil-

vánosan lehet szavazni. Titkos szavazást kell elrendelni ebben az esetben is, ha a válasz-

tásra jogosultak egytizede kéri, ha a választás több helyszínen részközgyűléseken törté-

nik vagy természetesen abban az esetben, ha több jelölt van. A jelöltet megválasztottnak 

kell tekinteni, ha az érvényes szavazatok többségét elnyerte. Ha a jelöltet nem választot-

ták meg, az egyházmegye elnöksége harminc napon belül javaslatot tehet az egyházköz-

ségnek a meghívandó lelkész személyére. Amennyiben az egyházmegye elnöksége ez-

zel a jogával nem kíván élni, akkor az esperes harminc napon belül intézkedik, hogy a 

lelkipásztori állást pályázat útján töltsék be.  

12.1.2.2. VÁLASZTÁS PÁLYÁZAT ÚTJÁN  

1.) A pályázat kiírása. A pályázatot az esperes írja ki harminc napon belül, illet-

ve köteles azt meghirdetni az egyház hivatalos lapjában. Ez tartalmazza a betöltendő 

állásra vonatkozó pályázati feltételeket és a lelkészi díjlevelet. A pályázatot a pályázni 

kívánó jelöltek a hirdetményben meghatározott határidőig (a megjelenéstől számított 

legalább harminc, legfeljebb hatvan napon belül) nyújthatják be az espereshez. Ehhez 

csatolni kötelesek az előzőekben felsorolt okiratokat, amiket az esperes egy lelkészi és 

egy világi tanácsossal, továbbá az érdekelt egyházközség két presbiterével együtt meg-

vizsgál, és megállapítja, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel-e. A köve-

tendő eljárás ezt követően megegyezik a meghívásos eljárásnál írtakkal.  
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2.) A választás. Amennyiben a pályázatra több jelentkező is van, aki a pályázati 

feltételeknek megfelel, a presbitérium titkos szavazással kettő–öt személyt jelöltté mi-

nősít, és bemutatkozó szolgálatra hív. Ezen a presbiteri gyűlésen az egyházmegye kül-

döttsége elnököl a törvényi előírások szerint.362 Az esperes határozza meg a bemutatko-

zás sorrendjét és időpontját, amelyről az egyházközséget értesíti. A választás több jelölt 

esetén csak titkos szavazással történhet. Amennyiben egy jelölt van, lehet ugyan nyílt 

szavazást tartani, de ha a jelenlévő választásra jogosultak tíz százaléka titkos szavazást 

kért, akkor titkosan kell szavazni. A szavazás az egyházmegye által hitelesített szavazó-

lapokkal történik, amelyre a jelöltek nevét ábécésorrendben kell feljegyezni. A jelöltet 

megválasztottnak kell kijelenteni, ha az érvényes szavazatok több mint felét elnyerte. 

Amennyiben a többséget egyik jelölt sem nyerte el, a legtöbb szavazatot kapott két je-

löltre új szavazást kell elrendelni, illetve lefolytatni, és azt kell megválasztottnak tekin-

teni, aki az ismételt szavazás eredményeként a szavazatok többségét elnyerte.  

3.) A választás eredményének kihirdetése és a jogorvoslati eljárás. A választás 

eredményét – mind meghívás, mind pályázati eljárás esetén – az egyházmegyei küldött-

ség a helyszínen, a választók gyűlésén kihirdeti. A választás lefolytatásáról kétpéldá-

nyos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a küldöttség tagjai és a gyülekezet két meg-

bízottja ír alá. A jegyzőkönyvet az összes irattal együtt három napon belül az espereshez 

fel kell terjeszteni, aki a választás lefolytatásától számított tizenöt nap – a fellebbezési 

határidő – eltelte után jelentést tesz az egyházkerület elnökségének. Az egyházkerület 

elnöksége a jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül törvényességi kifogást 

emelhet. Erről értesíti az esperest és az egyházmegyei bíróság elnökségét. Ennek az 

óvásnak a választási eljárás további menetére halasztó hatálya van. A választás ellen 

tizenöt napon belül az egyházmegyei bírósághoz címzett és az espereshez beadott pa-

nasznak van helye.  

Panaszra jogosult:  

a) a választásban résztvettek tíz százaléka;  

                                                
362 Az 2002. évi IV. egyházi törvénnyel módosított 1996. évi I. egyházi tv.  Magyarországi Református 
Egyház egységes választójogi törvénye 25.§ (1). Véleményem szerint az elnöki feladatot a presbitérium 
főgondnoka elnöki tisztségében minden további nélkül elláthatná, de ha a formális kettős elnökséghez 
ragaszkodunk, akkor a presbitérium tagjai közül kellene választani erre a gyűlésre elnököket. Az idegen 
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b) a választó egyházközség presbitériuma;  

c) az egyházmegye jogtanácsosa és a választás vezetésére kiküldött egyházmegyei kül-

döttség;  

d) akit jogsérelem ért.  

Ha a választó egyházközség a megüresedett lelkipásztori állást sem meghívás, 

sem pályázat útján betölteni nem tudta, a választást a legközelebbi egyházmegyei köz-

gyűlés teljesítheti, titkos szavazással. A választás eredményét a legközelebbi vasárna-

pon a szószékről ki kell hirdetni.  

12.2.2. Az esperesi engedély és az állás elfoglalása  

A választási eljárás akkor ér véget, ha a választás ellen a törvényben meghatáro-

zott határidőn belül panaszt nem adtak be, az egyházkerület elnöksége törvényességi 

kifogást nem emelt, illetve a bíróság ez ügyben hozott határozata jogerőre emelkedett. 

Ezután az esperes a megválasztott lelkipásztornak engedélyt ad állása elfoglalására 

(concessa). Az engedélyt a lelkipásztori feladatokat és javadalmat feltüntető irat (díjle-

vél) hivatalos másolatával együtt haladéktalanul megküldi a megválasztott lelkipásztor-

nak, és erről értesíti a választó egyházközség presbitériumát. A megválasztott lelkész az 

engedély kiadása után az esperes által meghatározott határidőig – legfeljebb kilencven 

napon belül – köteles állását elfoglalni. Az állás elfoglalása után – tizenöt napon belül – 

meg kell történnie az egyházközség anyakönyvei, ingó és ingatlan vagyontárgyai, pénz-

tára és irattára számadások és leltár szerinti pontos átadásának és átvételének. Az espe-

res által felkért lelkészi és világi tanácsosnak az átvételnél jelen kell lenniük és a jegy-

zőkönyvet alá kell írniuk. A választás költségeit a megválasztott lelkész költözködési 

költségeivel együtt a választó egyházközség viseli. A megválasztott lelkész beiktatása 

gyülekezeti istentiszteleten történik. A megválasztott lelkész beiktatását az állás elfogla-

lását követő negyedéven belül ki kell tűzni és a beiktatást további hat hónapon belül kell 

megtartani.363 Az állását elfoglalt lelkipásztor abban az egyházközségben, amelyben 

beiktatták, legalább három évig szolgálni köteles. Ez alól az egyházmegyei közgyűlés 

kivételes és indokolt esetben felmentést adhat.  

                                                                                                                                          

elnökség sérti az egyházközség önállóságát, ugyanakkor rámutat a világi tisztségviselők valós súlyára és 
szerepére is. 
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12.3. A LELKÉSZI ÁLLÁS BETÖLTÉSE KINEVEZÉSSEL  

A missziói és az intézeti lelkész kinevezéséről az egyházkerület püspöke dönt az 

illetékes presbitérium, illetve az intézmény vezető testületének meghallgatása és az ille-

tékes egyházmegyei elnökség javaslatának figyelembevétele után. Országos egyházi 

intézménybe az intézeti lelkészt a Zsinat Elnöksége nevezi ki. A beosztott lelkészt és 

segédlelkészt az egyházkerület püspöke rendeli ki szolgálatra, és az illetékes egyházi 

testület, illetve gyülekezet alkalmazza.  

12.4. A LELKIPÁSZTOROK ÁLLÁSCSERÉJE  

A lelkipásztori állás cseréjét az érdekelt lelkipásztorok és az eljárásban érintett 

egyházmegyei közgyűlés egyaránt kezdeményezhetik. Csere útján akként történik vál-

tozás a lelkipásztori állásban, hogy ha ebben az érdekelt lelkipásztorok megegyeztek, az 

érintett gyülekezetek presbitériumai ezzel egyetértenek, és az illetékes felettes egyházi 

hatóságok ezt jóváhagyják. Bármely feltétel hiánya esetén a csere nem jön létre. A cse-

rét engedélyező határozatot tizenöt napon belül mindkét gyülekezet előtt ki kell hirdetni 

istentisztelet alkalmával. A cserét a jóváhagyást tartalmazó határozatot követően har-

minc napon belül végre kell hajtani.  

12.5. A LELKÉSZI ÁLLÁS BETÖLTÉSE ÁTHELYEZÉS ÚTJÁN  

Áthelyezésnek csak missziói és intézeti lelkészi állás betöltése esetén van helye. 

Az áthelyezésről a bíróság dönt igazgatási vagy fegyelmi jogkörben. Amennyiben az 

áthelyezés fegyelmi üggyel kapcsolatos, úgy csak az illetékes egyházi bíróság jogerős 

határozata alapján mondható ki. Fegyelmi eljárás során az áthelyezés fegyelmi büntetés. 

Az áthelyezésre vonatkozó és igazgatási ügykörben lefolytatandó eljárást az illetékes 

egyházmegyei bíróságnál kezdeményezhetik:  

a) az illetékes egyházközségek választójogosult tagjainak több mint ötven száza-

lékának szavazatával, illetve a presbitérium kétharmados többséggel;  

b) az egyházmegyei közgyűlés;  

                                                                                                                                          
363 Ez a hozzávetőlegesen 9 hónapig is elhúzódó állapot véleményem szerint indokolatlan. 
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c) az érintett lelkész.  

Az áthelyezésről a bíróság határozatban dönt. E határozatban dönt az eljárási 

költségekről is. Az áthelyezés ügyében igazgatási ügykörben eljáró bíróság eljárási sza-

bályaira a hatályos egyházi törvényekbe foglaltak irányadók. A jogerős határozat alap-

ján az áthelyezést az ügyben első fokon eljárt bíróság foganatosítja.  
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1 3 . A LELKÉS ZEK JOGÁ LLÁ S A  

A lelkészek az általuk betöltött tisztséghez igazodóan lehetnek: önálló és nem 

önálló lelkészek.  

Önálló lelkész: a gyülekezeti lelkész, a vallásoktató lelkész, az egyetemi és főis-

kolai teológiai tanár vagy docens, a missziói lelkész, az egyházi, állami, önkormányzati 

intézeti és a közegyházi szolgálatban levő lelkész. Ezek a lelkészek mindazon tisztsé-

gekre választhatók, amelyeket az egyházi törvényeink szerint lelkésznek kell betöltenie. 

Nem önálló lelkész: a helyettes, a beosztott és a segédlelkész, valamint egyetemi, 

főiskolai, teológiai adjunktus és tanársegéd. 

Helyettes lelkész az, akit önálló lelkészi állásban működő lelkész tartós munka-

képtelensége, hivatalából való felfüggesztése, tartós akadályoztatása, a lelkipásztori 

állás megüresedése miatt vagy egyéb okból az illetékes egyházmegye esperese, intézeti 

lelkész esetén az illetékes egyházkormányzati testület vezetője a lelkipásztori feladatok 

ellátására ideiglenesen kirendel.  

Beosztott lelkész az, aki a gyülekezeti lelkész irányítása mellett végzi a lelkészi 

munka rábízott részét. A beosztott lelkészt az egyházkerület püspöke a gyülekezeti 

munka segítésére vagy egyéb célból rendeli ki. A beosztott lelkész az egyházközség 

alkalmazásában áll.  

Segédlelkész az, aki a gyülekezeti lelkész felügyelete alatt végzi a lelkészi mun-

ka rábízott részét. Feladata a gyülekezeti munka gyakorlati ismereteinek elsajátítása. 

Szolgálatra az egyházkerület püspöke rendeli ki, és az egyházközség alkalmazásában 

áll.  

13.1. A LELKÉSZEK JOGAI  

A református egyházalkotmány szinte már hagyományszerűen nem tartalmazza 

tételesen felsorolva a lelkészek jogait, holott a lelkészeknek nemcsak kötelezettségeik, 

hanem jogaik is vannak. Ezekről a törvény különböző rendelkezéseiből alkothatunk ké-

pet:  
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a) a lelkész joga, hogy a képesítési feltételeknek eleget téve az ehhez a végzettséghez 

kötött egyházi szolgálatba lépjen;  

b) az önálló lelkész a lelkészi beosztáshoz kötődő egyházi tisztségekre választható;  

c) egyházi szolgálata kezdetétől annak végéig joga van a díjlevélben meghatározott ösz-

szegű javadalmazásra;  

d) nyugdíjba vonulásakor jogosult a nyugellátásra;  

e) jogosult a lelkész az egyéb állampolgárokat megillető módon és mértékben a társada-

lombiztosítási és ilyen jellegű ellátásokra, szolgáltatásokra;  

f) jogosult a heti pihenőnapokra, fizetett szabadságra;  

g) a törvényi feltételek mellett jogosult lelkészi állása mellett világi állást vállalni vagy 

más, kereső foglalkozást folytatni;  

h) a lelkész jogosult közszolgálati, politikai tevékenységet végezni.  

A jogosultságok között kell említenünk a házasságkötés jogosultságát, amely 

azonban mégis korlátozott. Az egyházalkotmány előírása szerint ugyanis a református 

lelkész házastársa csak református vagy evangélikus egyháztag lehet. Ebben a körben 

mindenképpen említést kell tennünk a vallásszabadság alkotmányos értelmezéséről, 

hiszen felvetődött a probléma az egyházi törvény ezen rendelkezésének alkotmányossá-

gát illetően. 

A magyar alkotmányos viszonyok között a vallásszabadság értelmezéséből kö-

vetkezően az egyén szabadon dönthet arról, hogy legyen-e vallása, s ha igen, akkor mi-

lyen, azt egyénileg vagy másokkal együtt gyakorolja-e, vagy ne legyen vallása. Az ál-

lam ebbe a körbe nem avatkozhat be, és nem is kíván beavatkozni. Az állami szabályok 

senkit nem kényszerítenek arra Magyarországon, hogy tagja legyen valamely vallási 

közösségnek, vallási közösséghez tartozás sem előnyt, sem hátrányt nem jelenthet. Így, 

ha az egyén úgy dönt, hogy nem kíván egy adott vallási közösség tagja lenni, akkor 

megszakíthatja a kapcsolatát az adott közösséggel, az adott közösség belső szabályzatá-

nak megfelelően – s nem állami szabályok által rendezetten – kiléphet közülük. Ekként 

az állam a mai magyar viszonyok között teljesen közömbös az egyén vallási közösség-

hez való tartozását illetően. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a joggyakorlata ki-

mondja, hogy „az egyház nem köteles vallásszabadságot biztosítani szolgái és tagjai 

számára”. A gondolat, lelkiismeret vagy vallásszabadság akkor gyakoroltatik, amikor a 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

220. oldal 

lelkész elfogadja, vagy visszautasítja az alkalmazását és az a jog, hogy az egyház el-

hagyható garantálja a vallásszabadságot. A lelkész tehát, amikor dönt arról, hogy egy 

egyház tagjaként lelkészi szolgálatot vállal, el kell hogy fogadja maradéktalanul az adott 

egyház belső törvényeit. A kívánalom azonban egyértelműen az, hogy e törvények kel-

lően részletesen és egyértelműen szabják meg a lelkész kötelezettségeit és jogait. 

13.2. A LELKÉSZEK KÖTELEZETTSÉGEI  

Az egyházjog hagyományainak megfelelően az egyházalkotmány a kötelezettsé-

gekre helyezi a hangsúlyt. A lelkészek kötelezettségeit az egyházalkotmány majdnem 

kimerítő részletességgel felsorolja.  

13.2.1. A lelkészi mivoltból eredő kötelezettségek  

A lelkész kötelezettsége, hogy  

a) szolgálatát a Szentírás és hitvallásaink szellemében, egyházi törvényeink előírása 

szerint, teljes odaadással végezze és életvitelével megerősítse;  

b) magát a teológiai tudományokban állandóan továbbképezze;  

c) magatartásával és nyilatkozatával ápolja és erősítse az evangélium szerinti tiszta er-

kölcsöt, az emberszeretetet és a hazaszeretetet, kerülje a viszálykodást és a személyes 

ellentéteket;  

d) a Magyar Köztársaság Alkotmányát és törvényeit megtartsa;  

e) tartózkodjék minden olyan tevékenységtől, amely akadályozza a lelkészi szolgálat 

végzésében vagy amely a gyülekezet megosztásához vezet;  

f) lelkésztársaival éljen testvéri egyetértésben, és mindenképpen békességre törekedjék;  

g) más gyülekezet területén lelkészi szolgálatot csak az illetékes helyi lelkész hozzájáru-

lásával végezhet;  

h) családi életével is jó példát adjon, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen: ő és háza 

népe az Úrnak szolgálnak.  

13.2.2. Az egyházszolgálathoz kapcsolódó kötelezettségek  

A gyülekezeti lelkész felelős minden, az egyházközségben végzett egyházi szolgálatért, 

így különösen:  



13. A lelkészek jogállása 

221. oldal 

a) az igehirdetésért és a sákramentumok kiszolgáltatásáért;  

b) a misszióért, evangelizációért, a gyülekezet és az egyház egységéért;  

c) a pásztori szolgálatért a gyülekezet tagjai körében, és az egyházközség diakóniai 

szolgálatának irányításáért;  

d) a tanítói feladatok (vallásoktatás, konfirmáció, valamint a beosztott és segédlelkész 

részére való segítségnyújtás) végzéséért;  

e) az egyházi és állami jogszabályok által meghatározott igazgatási feladatok pontos 

végzéséért.  

f) A lelkész az egyházi szertartások végzése alatt köteles fekete ruhát, fekete palástot és 

esetenként süveget viselni;364  

g) külső megjelenésével, viselkedésével és magatartásával köteles a lelkészi hivatás 

méltóságának megfelelni;  

h) köteles állandóan szolgálati helyén lakni.  

A lelkész a lelkészi állása mellett világi állást vagy más, kereső foglalkozást, 

vállalkozói tevékenységet a presbitérium hozzájárulásával, az egyházmegyei, egyházke-

rületi közgyűlés engedélyével, meghatározott idejű szerződéssel vállalhat, ha ez nem 

veszélyezteti a lelkészi szolgálatának ellátását.  

Ha a lelkész meghatározott idejű, főállású belföldi közszolgálatot, javadalommal 

járó politikai állást, országgyűlési képviselőséget, polgármesteri tisztséget vagy kül-

szolgálatot vállal, köteles lelkészi szolgálatának átmeneti szüneteltetését kérni. Ez a 

lelkészi jogállását nem érinti, csupán szolgálata alól részben vagy egészben mentesül 

meghatározott időre.365  

                                                
364 A magyar református lelkészek öltözetéről Takács Béla poszthumusz tanulmánya nyújt hiánypótló 
adatokat. Az 1881-ben megnyílt debreceni zsinat határozatai közül a 157. § foglalkozik a lelkészek öltö-
zetével. A vita során Kovács Albert kissé malíciózusan jegyezte meg, hogy a konvent, a domestica-
közalap kérdése mind elenyészett azon a fontos kérdés mellett, hogy legyen-e a kabáton zsinór, vagy ne 
legyen. Kovács Albert egyébként megjegyezte, hogy a kálvinista lelkészeknek sehol a világon nincsen 
egyenruhájuk. Lásd TAKÁCS: 72. p Végül is a törvény 157. §-a azt írta elő, hogy „A lelkipásztorok, 
midőn pedig hivatalos tisztökben járnak el, sőt hivatalos polgári ünnepélyeken is, magyar süveget, egé-
szen fekete vagy fehér nyakkendőt, hosszú fekete atillát begombolva és palástot viseljenek.” A mai szabá-
lyozás tehát még ettől is kevesebbet ír elő. 
365 A református lelkészek politikai szerepvállalása sok vitát váltott ki az utóbbi években. A rendszerváltás 
óta több református lelkészt választottak lakóhelyén országgyűlési képviselőnek, polgármesternek, illetve 
kerültek be a helyi önkormányzatokba képviselőként. Határozott álláspontom, hogy a magyar református 
lelkész mindig együtt élt a politikával, a reformáció ügye történelme során szorosan összekapcsolódott a 
nemzeti függetlenségért vívott harcokkal.   
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A lelkészségnek a törvényben meghatározott kötelezettségeit nem pontonként, 

hanem összességében kell megtartania. A ma lelkésze előtt hatalmas kihívás áll. Az 

egyre jobban szekularizálódó, az erkölcsi nevelésre szinte alkalmatlan általános és kö-

zépiskolai nevelés mellett a fogyasztói társadalom értékvesztett világában a lélek pász-

torolása talán még soha nem jelentett ilyen nehéz feladatot mint ma. Nem várhat tovább 

ezért a lelkészképzés időről időre visszatérő reformjának következetes megvalósítása. 

Szabó Dezső 1926-ban A magyar protestantizmus problémái címmel nyílt levelet inté-

zett az országos protestáns kongresszus tagjaihoz. E levélben a magyarságért, a magyar 

kultúráért és a református magyarságért mélységesen aggódva – ma sem érezhetnénk és 

írhatnánk szebben és tömörebben - a következőket írta: „A magyar kálvinista papság 

tagjai általában, - vagy talán így is mondhatnám: kivétel nélkül – derék, becsületes, jó-

hiszemű magyar emberek. Lelkük mélyén megvan minden jó szándék, hogy saját mun-

kásságukat, családjuk fejlődését s a rájuk bízott hívek életét lehető legtermőbbé tegyék a 

magyarság számára. És mégis az a megállapítás: hogy a kálvinista papság ma nem je-

lenti a magyarság életében azt a védelmet, szervezést és haladást, amelyet jelentenie 

kellene s melyet összes képességei életre mozdításával jelenthetne: még egyházi férfiak 

részéről sem tagadtatik. De mikor egy-egy szomorú esetről hallunk, hogy a kálvinista. 

papban elbukott az ember és magával rántotta a papot, hogy nehéz szenvedélyek és mél-

tatlan élet csúfja lett: nagyon meg kell gondolnunk valamit, mielőtt ítélnénk és ennek a 

meggondolásnak kell az irányító szempontnak lennie a kálvinista papnevelés reformjá-

nál. És ez a következő: Az a fiatalember, aki theológiára megy, földnél, falunál, népnél 

sohasem élt, vagy ha igen, elszakadt onnan a könyvhöz, a városhoz. Aki valaha huza-

mosan, minden évszakban, éveken át élt falun: az tudja, hogy micsoda rendkívüli lélek-

erő és életgazdagság kell még a mindig falun élt intelligens embernek is, hogy az élet 

egyhangúságát, unalmát és bizonyos értelemben a környezet sivárságát elbírja minden 

mesterséges zsongítás nélkül. Lehető társasága, - jegyző, tanító, erdész, szolgabíró, gaz-

datiszt, földbirtokos, - szükségszerűen csekély kultúrájú, egyszerű emberek. A velük 

való időtöltés: borban, kártyában, kugliban történhetik s egy pár beidegzett politikai 

frázis vagy idétlen adoma jelent minden szellemi érintkezést. Szellemi ösztönzéseket; 

megtermékenyítő kulturális áramokat sehonnan sem kap: Hozzájárul ehhez az az igen 

nagy baj, hogy papi hivatala rengeteg időt hagy neki, majdnem huszonnégy órát egy 
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napra. Minden menekülése csak családjának mindennap azonosan megújuló élete és 

önmaga. Hogyan bírja ezt el egy átlag ember éveken, egy egész életen át, mikor a leg-

gazdagabb kedély, a legtöbb csirájú zseni is könnyen elzüllene ebben az életben. Mi 

történik tehát? 

1. Ha ért a gazdasághoz és hajlama van hozzá: beleveti magát a földbe, a vetés-

be, a kenyér ezer gondjába s lesz gazda a gazdák között, akinek vasárnap a második 

harangozáskor eszébe jut, hogy hetenként egy félóráig pap is. Mert ebben a reggeltől 

estig folyó szorgoskodásban szükségszerűen kifejlődik benne a gazdapszihé: a kenyér, a 

szerzés, a csak materiális gondoskodás mindent kitúró szenvedélye. A falu életében, a 

falu lelkében nem tényező, nem élet, nem pásztor. Pedig még ez a típus a legszeren-

csésebb, mert az ilyen pap rendesen anyagilag jól áll s így külső tekintélye van hívei 

előtt. 

2. A papságra kikerülő fiatalember jó tanuló, szorgalmas, könyvekre szopott lé-

lek. Ez a szorgalom olyan, mint az eldobott tárgy nehézkedése: tovább mozgatja egész 

életén át. Kiérkezve új állomására: első percben szemébe ijedi a falut, az arcokat, a vi-

szonyokat és minden szomorúságot. Erre aztán égszakadás, földindulás, úgy befut a 

könyvei közé, hogy a fülei sem látszanak ki. Tanulmányozza a hollandiai theológia fej-

lődését, szavakat szed ki egy angol prédikációskönyvből, vagy gyökérszálig kutatja, 

hogy a századok gurulásában melyik nemzetnél, melyik korban kinek milyen vélemé-

nye volt, vagy milyen véleménye nem volt a test feltámadásáról. A falu őt idegennek, 

különcnek és ütődöttnek: három vagy öt kerekűnek fogja nézni s még a muszáj-

tiszteleten át is felserked arcukra valami komikus vagy szánakozó mosolygás. Ő ezt 

valahogy lelke vak könyökeivel megérzi, és mindinkább idegennek érzi magát s minden 

találkozása híveivel égető sajgás lesz, tehát mindjobban bújik tőlük. És mert kell mene-

külés és kárpótlás az anyától szült embernek: valami betű-gőg s az egész falu fölött álló 

kulturáltságának dölyfös tudata gyűl fel benne. Megveti, utálja a parasztokat, akik még 

azt sem tudják, ki volt az a William Langland, hívei pedig kamatozva viszonozzák ezt 

az érzést. A falu nem jelent semmit a papnak, a pap nem jelent semmit a falunak, viszo-

nyuk két vak meddő farkasszemet nézése a rohanó időben, Nem tudom: nem ez a pap-

típus a legszomorúbb? 
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3. Akad aztán pap, aki nem bírva ezt az élettelen életet: a kártya vagy a bor halá-

los életébe menekül. Ne részletezzünk. 

4. Van, amelyik lemozogja a maga prédikációját, temetését, keresztelését. És az-

tán egész napon át ténfereg, vagy a divánján hever. Se nem rossz, se nem jó, se nem 

zápor, se nem napsütés. Hallott húsz, harminc, negyven évig a halála előtt. 

5. Van, aki a napi politikába veti magát, zúg uraságoktól levetett mondatokat, 

felborzolja a falu lelkét, balekja vagy eszköze úri aranyásóknak. 

Mégegyszer hangsúlyozom: a legbolondabb rágalom volna azt állítani, hogy 

minden kálvinista pap beletartozik e szomorú lehetőségek valamelyikébe. De a kálvi-

nizmus belső megújhodására irányuló törekvések előtt ott kell lennie annak az ijede-

lemnek, hogy igenis, minden kálvinista papot fenyegethet e lehetőségek valamelyike. 

Mégegyszer mondom: e lehetőségek kikerülésére olyan páratlanul rendkívüli erejű és 

gazdagságú lélek kell, melyet nem lehet követelni az emberektől semmilyen foglalkozás 

keretében. Ezért kell valamit tenni, kell okvetlenül, mert itt van az élet és a halál vitája. 

És meg kell gondolni, hogy a kálvinista pap egyháza életének sokkal fontosabb, dön-

tőbb tényezője, ment a katolikus pap a katolikus egyháznak. A katolikus egyház roppant 

formái, szimbólumai, szentségei, szertartásai akkor is kézen fogják a hívek lelkét, ha a 

pap méltatlan, félreficamodott ember. Nálunk az egyház, a vallás úgyszólván egészen a 

papban van, s ha mérgezett vagy szemetes a forrás, beteg az egész falu. Mit kell tehát 

tenni? 

Egyetlen egy felelet van rá s ebben a feleletben a magyarság és a kálvinizmus 

érdeke azonosan egyek: foglalkoztatni kell a kálvinista papot. Prédikáció-tanulás, 

theológiai firtatások nem foglalhatnak le egy egészséges életet. A pap ne csak vallási, de 

társadalmi, gazdasági és kulturális vezetője legyen a népnek. Kell, muszáj, hogy az le-

gyen. És ezzel adva van a papnevelés egyetlenegy egészséges reformja: Erre a munkára 

képességeket és ismereteket kell, nevelni a theológia négy évén át.366 

Szabó Dezső a teológiai nevelés kívánalmait is felsorakoztatja munkájában. El-

sőként arra hívja fel a figyelmet, hogy ne tudósokat képezzen a teológia, hanem arra 

figyeljen, hogy a parasztok, munkások, iparosok, kereskedők, kisemberek közé érkező 

                                                
366 SZABÓ 40-45. p 
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pap úgy menjen hívei közé, hogy azoknak az életét ismerje, és legyen képes azt pozitív 

irányba változtatni. Ismerje meg, hogy milyen módozatai vannak az adott paraszt, mun-

kás, stb. közösség élete megszervezésének. Szabó Dezső hangsúlyozza a folyamatos 

továbbképzés szükségességét. Itt nem csak a teológiai ismeretek folyamatos bővítéséről, 

frissítéséről van szó, hanem az élet valamennyi területéről, legyen az egészségtan vagy 

politikai ismeret. Kívánatosnak tartja, hogy a teológus hallgatók nyári szünet idején 

szakmai gyakorlatot folytassanak a falvakban, városi közösségekben. Igyekezzenek 

továbbá külföldön tapasztalatokat szerezni, ezért fontos az élő nyelvek ismerete, ő külö-

nösképpen az angol és a francia nyelv ismeretét ajánlja. Végül, de nem utolsó sorban a 

prédikáció reformját sürgeti. Úgy hiszem, közel nyolcvan év elteltével ezek az igények 

és oktatói feladatok ma ugyanúgy időszerűek.  

13.2.3. Az egyházra és benne a lelkészekre váró kihívások 

A gyakorlati ismeretekre történő képzés ma is hiányos, s inkább tudósképzés, 

mint a gyülekezeti misszióra való felkészítés a jellemző. Nem csak a híveknek, hanem 

az egész egyháznak van szüksége jól felkészült, a megoldandó feladatokat és a megol-

dási lehetőségeket is jól ismerő szakemberekre. Mert elengedhetetlenül szükséges a 

tudósképzés is - erre valók a doktori iskolák - , mert a református egyháznak is – hason-

lóan a katolikus egyház II. Vatikáni Zsinatához – választ kell adnia hitvallása, az egyház 

tagjaihoz, a társadalomhoz való viszonyának megújítása által a kor kihívásaira. Pontosí-

tania kell célját, meg kell jelölnie az oda vezető utat, az eléréséhez szükséges erőforrá-

sokat, s a hatékonyabb feladatmegoldás érdekében erre kell alkalmassá tenni szerveze-

tét. Csökkentenie kell a felesleges bürokráciát, a költséges „hatósági” jelleget, meg kell 

szüntetnie a szervezet igen erős központosítását, s megfelelő feladatokat és hozzá meg-

felelő felelősséget kell adnia az egyházmegyéknek és a gyülekezeteknek. Be kell vonni 

az egyház missziói munkájába is az egyház nem lelkészi tagjait, de vele párhuzamosan 

valós egyházkormányzati feladatokhoz is kell juttatni őket, hogy egyházukat sajátjuknak 

érezzék. Csak így lehet felszabadítani a még csak szunnyadó energiákat az egyház tag-

jaiban. A lelkészeket pedig e munka megszervezésére kell képessé és alkalmassá tenni, 

mert elmulasztása esetén elfogy az egyház tagsága. Ma már nem tereli törvény az egy-

házhoz a híveket. Ma már meg kell nyerni a híveket az egyháznak. S ebből következően 
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az egyház mindenkori vezetőinek, a teológiák oktatóinak a felelőssége az, hogy milyen 

intézkedések és szervezőmunka révén tudják vonzóvá tenni a reformátusságot és a re-

formátus közösségeket, gyülekezeteket a krisztusi közösségre vágyó híveknek. A kilátá-

sok sajnos nem biztatók. A huszadik század utolsó éveiben e feladatok kutatására, a 

gyakorlati lelkészképzés és továbbképzés megszervezésére az egyik református felsőok-

tatási intézmény egyháztörténeti tanszékén belül kutatóintézet alakult. Munkáját azon-

ban sem a kar, sem az egyházkerület vezetése nem támogatta, így az kimúlt, mielőtt 

még munkáját ténylegesen elkezdhette volna. A ma református egyházában nincsen 

tudatos kiválasztás és célirányos képzés, mellyel már az általános iskolától kezdődően 

segíteni, támogatni és ennek hozományaként és eredményeként az egyház számára 

hasznosan munkálkodni képes tanárokat, lelkészeket, jogászokat, közgazdászokat, stb. 

képeznének. Református iskoláink az állami fejkvóta megszerzése érdekében válogatás 

nélkül vesznek fel diákokat, hallgatókat. Így képtelenek kialakítani az egyházhoz tarto-

zás, az egyházért való felelősség érzését. Nem alakulhatnak ki a későbbiek során egy-

mást segíteni képes és egymást segíteni is akaró közösségek, amelyek lobbytevékeny-

ségre képesek. Elengedhetetlenül szükséges tehát az egyház mihamarabbi átfogó meg-

újítása. 

Jakab Sándor nemrégiben megjelent tanulmányában az intézményvezetés és a 

jövőbe vezető stratégiák kapcsán hívja fel a figyelmet arra, hogy „az új társadalmi-

gazdasági átrendeződés, fejlődés az egyházi tevékenységet nem csak pozitívan befolyá-

solja. Ez a folyamat az egyházi munka számára újszerű szervezeti differenciálódást és 

munkamegosztást jelent. Az egyházhoz tartozó új szervezeti formák teológiai értelme-

zése a konfliktusmentes biztos működés, az egyházi élet stabilitásának és zavartalan 

fejlődésének érdekében történik. Ennek az értelmezésnek az alapján kritikai szervezeti 

kontrollra is szükség lehet.”367 Jakab jól látja, hogy egy lelkipásztori hivatal vezetése is 

már nem csak elhívást és Istentől kapott tehetséget, hanem felelős szakmai felkészülést 

igényel. De egy egyházi intézmény368 vezetése már teljesen más feladatkör, aminek a 

szakszerű elvégzéséhez a felsoroltakon kívül még külön szakmai ismeretek és gyakorla-

                                                
367 JAKAB 93. p 
368 Jakab Sándor itt az intézmény kifejezést az egyház szervezetére és nem csak egyes szervezeti egysé-
gek által létesített iskola, kórház, szeretetotthon, stb. megjelölésére használja. 
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ti felkészülés is szükséges. Tanulmányában a szervezés- és vezetéstani ismeretek fon-

tosságára hívja fel a figyelmet, ami még meglehetősen új gondolatként hat a jelenlegi 

református egyházszervezetre és vezetőre. Vajon mennyi időnek és milyen kényszerítő 

változásnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy az egyházi vezetők elhiggyék, és a kor-

mányzati munkát is ellátó testületekkel megértessék és elfogadtassák, hogy „az egyház 

egyes szervezeti egységei és vallási célú intézményei a szocializáció és a közösségalko-

tás, mint társadalmi struktúraalkotás alapvető feladatait látják el, s a közösségalkotás 

nem csak teológiai vagy lelki feladat, hanem gazdasági, vezetői, strukturális összefogás 

és alkalmazkodási munkafeladat, pedagógiai, diakóniai és jogi kérdés is.”369 Jakab az 

egyházszervezetet „tanuló szervezetként” képzeli el. Álláspontja szerint olyan formában 

kell az egyházi intézményeknek szerveződni, amelyek a szolgálat komplex feladatainak 

elvégzésére a legalkalmasabb. Ennek következtében az intézményes szervezetalkotás, 

valamint a struktúrák világában való eligazodás, a hierarchikus struktúrákkal való gyü-

mölcsöző együttműködés érdekében nemcsak a lelkészeknek, hanem a szervezetalkotó 

személyek számára is ajánlatos ezzel a kérdéskörrel behatóan és szisztematikusan fog-

lalkozni.370  

Ez azonban nehéz lesz egy folyamatosan szekularizálódó társadalmi környezet-

ben és olyan, a kormányzati feladatokat gyakorlatilag teljesen a lelkészek számára kisa-

játító struktúrában végrehajtani, amikor is számos, korábban aktív nem lelkészi egyház-

tag kivonja magát az egyházkormányzat, a tanácsadó testületek és bizottságok munká-

jából, hiszen nem látják értelmét munkájuknak, hiszen az érdemi döntéseket a lelkészek 

hozzák, illetve a formálisan paritásos elven felálló testületekben létszámuk arányától 

nagyobb döntési súlyuk van. E magatartásuk következménye azonban nem csak az lesz, 

hogy az egyház elveszít értelmes, kreatív erőket, hanem azok a döntések, amelyeket 

máshol hoznak meg, amelyek csak tudomásul vehetők, ellenérzéseket váltana ki az egy-

házzal szemben. A valóban alkotni vágyó, innovatív világi hívők – tekintettel arra, hogy 

e munkájukat döntően térítésmentesen végzik – olyan szervezetekben szeretnek dolgoz-

ni, ahol valódi döntéseket hoznak, ahol felelős tisztségeket viselnek, ahol értelmes és 

előre mutató dolgok történnek.  
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Sokan azt tapasztalják, hogy a lelkészek azokban a kérdésekben is maguk akar-

ják kimondani a végső szót, amelyekhez nem igazán értenek, amelyek speciális szakmai 

ismereteket igényelnek, de kellő gyakorlati tapasztalatot sem szereztek az adott terüle-

ten. A lelkészek szakmai presztízsüket féltve ezért sokkal inkább nem túl képzett, s a 

lelkészi tekintélyt túlzottan is tisztelő világi egyháztagokat látnak szívesen a presbitéri-

umokban, választatnak a felsőbb kormányzati szervekbe, ahelyett, hogy a legkiválóbb 

nem lelkészi egyháztagokra építenék a szervezetet vagy maguk is vezetői, szervezési 

ismereteket tanulva továbbképeznék magukat. Az egyházjog ezért sokak számára csak 

teher, felesleges kötöttségek halmaza, s megtanulni sem akarják.  

Az egyházjog azonban – ahogyan a katolikus egyház hasonló problémáit felvá-

zoló Leo Karrer fogalmaz – „dinamikus és dinamizáló tényező, amelynek minden hely-

zetben, környezetben, mindenütt és minden korban fenn kell maradnia, alkalmazkodnia 

kell és adott esetben meg kell változnia. Nemcsak a lelki dimenziók fejlődése folyama-

tos, hanem az empírikus egyház jogi alakja is. A folytonos egyházi reform ily módon 

hozzátartozik az egyházhoz mint strukturális közösséghez. Egy központosított és formá-

lisan merev egyházi vezetés az egyházi illetve lelkipásztori mindennapokban szükség-

szerűen légzési nehézségeket, az egyházi normák és lelkipásztori elvárások között pedig 

aktuális feszültségekhez vezet. Nem pusztán a társadalmi trendekhez való felületes al-

kalmazkodásról van szó, hanem a döntésképtelenség feloldásáról és egy kényes problé-

ma kezeléséről, ekkor az egyház jogi megnyilvánulásának kritériumai: a teológiai lehet-

ségesség és a lelkipásztori szükségszerűség.”371  

Megszívlelendő továbbá Karrer további megállapítása is, amikor a katolikus 

egyház lelkészeit szembesíti a valósággal: „Az 513-as kánonban ez áll: »A krisztushí-

vők joga, hogy az egyház lelki javaiból, különösen Isten Igéjéből és a szentségekből a 

szent pásztoroktól segítséget kapjanak.« A felelősök, azaz a lelkipásztorok olyan alapel-

veket hangsúlyoznak, amelyeket ők maguk sem valósítanak meg.”372 A katolikus Karrer 

is – hasonlóan a protestáns Jakab Sándorhoz – helyesen látja és láttatja a probléma lé-

nyegét, amely valamennyi történelmi egyház sajátja a mai korban: „Nem szabad fi-
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gyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az egyházzal való azonosulást, illetve a tőle való 

elhatárolódást döntően befolyásolja az egyház »hivatalos« megjelenése. Mert az egyházi 

jogrend, amely az egyház megnyilvánulása, egyúttal az egyházi önismeret és önértelme-

zés tényezője is. Így tehát a gyakorlat síkján tartósabban befolyásolja az egyház önma-

gáról alkotott képét, mint tantételek és nyilatkozatok megszövegezése.”373  

Mindezekből a ma lelkészei számára tanulságként az a következtetés vonható le, 

hogy az egyházat mint tagolt közösséget vagy szervezetet olyanná kell alakítani, hogy a 

kormányzatban résztvevő lelkészek felelőssége és a szolgálattevő nem lelkészi egyház-

tagok elkötelezettsége az egyházban kölcsönösen kiegészítse egymást és döntéshelyze-

tekben egymástól függjön. Ezért szükség van olyan használható kommunikációs és in-

formációs struktúrákra, amelyeket értelmetlen központilag irányítani, s amelyeknek a 

hiánya már- már katasztrofális következményekkel jár, ahogyan a gyakorlat mutatja. A 

lelkészség számára nem elfeledhető parancs, hogy nem önállóan intézi azt, amiből maga 

az egyház áll, hanem tekintéllyel, de hozzáértő módon gondoskodik arról, hogy a hit, a 

remény, és a szeretet megélhető legyen. Hivatkozom ismét Leo Karrer-re: „Az egyházi 

hivatal és egyházi rend szolgálata a martyria, a leiturgia és a diakonia feladatának el-

végzésében teljesedik ki, valamint abban, hogy ezáltal az emberek koinoniává forrnak 

össze, és közösségre találnak. E koinonia - kölcsönösségben megvalósuló közösség – 

kommunikatív kereteit kell, hogy biztosítsa az egyházjog.”374 Ehhez azonban a lelké-

szeknek az egyházjogot komolyan kell venni. 

A Magyarországi Református Egyház nem lelkészi tagjai között sok értékes, az 

egyház jövőjéért nem csak aggódó, de a tennivalókat is számbavevő, s a megoldandó 

problémákra választ és alternatívákat is felsorakoztató gondolkodó ember létezik. Sajná-

latos, hogy az egyházszervezet és egyházpolitika alapkérdéseit feszegető nagyívű cik-

kekre sem a hivatalos egyház, sem a kérdést másként látó lelkész részéről reakció, vá-

lasz, vitára hívó cikk nem érkezett. Novák István a Protestáns egyházi belpolitika című, 

1997-ben megjelent tanulmányában375 az egyházkormányzat gyakorlatának újragondolá-

sát, a nemlelkészi egyháztagokkal fennálló kapcsolat újraértékelését, a szakmai, vezetői 
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alkalmasság előtérbe helyezését, majd a társadalom- és nemzetépítési politikát kéri szá-

mon alapos elemzéssel és megszívlelendő javaslatokkal. Majd 2003-ban A „semper 

reformari” árnyékában című tanulmányában376 a lelkészek között is nagy érdeklődésre 

számot tartó Klaus Douglass: Az új reformáció című kötetének alapos elemzése mellett 

osztja meg a magyar egyházra váró teendőkkel kapcsolatos gondolatait. Kérdéseire, 

felvetéseire nem érkezik válasz. Végül Az egyházkormányzás normatívái című tanul-

mányában377 kísérli meg feltárni az egyházkormányzás alapjait úgy, hogy ismét sok 

hasznos és hasznosítható javaslatot fogalmaz meg az egyházszervezeti munka hatéko-

nyabbá tételére. Válasz, elemzés, vita továbbra sincs. 

                                                
376 NOVÁK 4 
377 NOVÁK 5 



14. Az egyházi bíráskodás alapfogalmai 

231. oldal 

1 4. AZ EGYH Á ZI  B ÍRÁ S KOD Á S  ALAP F OGALMAI  

14.1. AZ EGYHÁZ BÍRÓI HATALMA378  

14.1.1. Az egyház bírói hatalmának eredete és letéteményese  

Az egyház különös bírói hatalma a keresztyén világ alaptörvényén, a Szentírás 

Újszövetségi részében, Máté evangéliuma 16. rész 17–19. és a 18. rész 15–20. verseiben 

megfogalmazott rendelkezéseken alapul. Amint azt az egyház kormányzati hatalmánál 

már elemeztem, Kálvin a kulcsok hatalmát az egyházi bíráskodással azonosította: „Ez a 

hatalom ugyanis, amelyről mi beszélünk, egészen a kulcsoktól függ, amelyeket Krisztus 

az egyháznak adományozott, amint az Máté evangéliumának 18. részéből is kitűnik, 

ahol azt parancsolja az Úr, hogy azokat, akik a magánintelmeket megvetik, szigorúan 

meg kell inteni nyilvánosan, ha pedig makacsságukban továbbra is megmaradnak, azt 

mondja, hogy el kell őket távolítani a hívek közösségéből. De mivel az ilyen intések és 

javítások az ügy ismerete nélkül nem lehetségesek: ezért szükség van bírói vizsgálatra 

és valamiféle rendre. Ha tehát nem akarjuk érvénytelenné tenni a kulcsokkal járó ígére-

tet s a kiközösítést, ha nem akarjuk megsemmisíteni az ünnepélyes intelmeket s minden 

más ilyen dolgot, akkor kénytelenek vagyunk az egyháznak bizonyos törvénykezési 

jogot tulajdonítani.”379 A kulcsok hatalma azonban csak egy lelki eszköz a fegyelem 

fenntartása érdekében, nem más, mint az Ige állandó hirdetése, kényszerítő eszköze 

csupán az Ige hatalma.380 Ezt a hatalmat Krisztustól vettük, és az Ő nevében, az Ő igéje 

útján gyakorolhatja az egyház.  

A spirituális, lelki bírói hatalom lelki eszközök igénybevételével juttatja kifeje-

zésre a bírói hatalomgyakorlást. Erre több helyen is utal a Szentírás. Számunkra a leg-

fontosabbak a Máté 18. részében írtak: „Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el 

és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát. Ha pedig 
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nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú 

vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyüleke-

zetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámsze-

dő.”381 Ebben az értelemben mondja Kálvin a következőket: „Az egyházi törvénykezés 

gyakorlásában két dolgot kell megfontolnunk, éspedig: hogy ennek a lelki hatalomnak 

egészen elválasztva kell lennie a fegyveres erőtől, azután, hogy ne egy embernek az 

akarata, hanem az arra rendelt törvényes gyülekezet kezelje azt. A régi tisztább egyház-

ban ezt mind a kettőt meg is tartották (1Kor 6,4). A régi szent püspökök ugyanis hatal-

mukat nem bírságolással, börtönökkel vagy polgári büntetésekkel gyakorolták, hanem, 

amint illett is, egyedül az Isten igéjét használták. A legszigorúbb egyházi büntetés 

ugyanis és mintegy az utolsó csapás: a kiközösítés, amit azonban csak végső szükség 

esetén alkalmaztak. Ez pedig sem erőszakot, sem külső hatalmat nem kíván, hanem 

megelégszik Isten igéjének erejével.” [Kiemelések tőlem – Sz. B.]382 Ez a hatalom a ben-

sőnkre hat, tehát a szabályzóeszközét tekintve erkölcsi jellegű, a jóvátétel módja pedig a 

bűnbánat. Az egyházi törvénykezésről szóló hatályos törvény383 ennek szellemében fo-

galmazza meg preambulumában: „Az egyházban a fegyelmezés, a bírói tevékenységnek 

a fegyelem és a jó rend fenntartása érdekében való gyakorlása Jézus Krisztus királyi 

tisztéből eredő szolgálat. Jézus Krisztus királyi hatalmát mint pásztor gyakorolja. Ezért 

az egyház fegyelmező és bíráskodó tevékenysége mind tartalmában, mind módszerében 

mindig pásztori szolgálat (Mt 18,15–18).” [Kiemelés tőlem – Sz. B.] Az egyházi életnek 

azonban számtalan olyan megnyilvánulása lehet, amelyre ez az erkölcsi alapon álló lelki 

hatalom hatástalan vagy alkalmatlan. Ravasz László a következők szerint fogalmaz: 

„Vannak tehát az egyháznak, az egyházi judikatúrának olyan részei, amelyek nem old-

hatók meg soha az úgynevezett pásztori vagy spirituális fegyelmezéssel. Mert az, aki 

kárt okozott az egyháznak, aki hivatalos tisztségében hűtlenül járt el, aki egy megbíza-

tásra, amelyet az egyháztól vett, méltatlannak bizonyította magát, bűnbánattal a maga 

cselekedetét jóvátenni nem tudja. Nem tudja jóvátenni, nem tud mentesülni alóla egy-

szerűen azért, mert a bűnbánatot, az egyház láthatatlan fejével, a Krisztussal való viszo-
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nyunkat momentán ipso facto érzi, de a világgal és embertársaival való viszonyunkat a 

bűnbánat véglegesen nem rendezi, ott egy vezeklésnek, egy megtorlásnak és a követ-

kezmények elhordozásának van helye.” [Kiemelés tőlem – Sz. B.]384 Ilyen esetben más 

eszközökre van szükség, a jog eszközeire. Mivel az egyház látható mivoltában jogilag 

szervezett emberi közösség is, ennek a szervezetnek szüksége van a szervezetet egyben 

tartó és azt rendben tartó hatalomra, amely az egyháznak abban a jogosultságában je-

lentkezik, hogy meghatározhatja azokat a jogi rendezettséget sértő magatartásokat, ame-

lyek miatt egy jól szabályozott eljárási rend szerint a vétkesekkel szemben eljárhat, to-

vábbá létrehozhatja az ezzel a feladattal foglalkozó szervezetét. Erre utal Kálvin is a 

fent idézettekben, amikor a bírói vizsgálatról és az eljárásjogot jelentő „valamiféle rend-

ről” beszél.  

Megállapíthatjuk tehát: az egyház bírói hatalma jogi jellegű is. Ravasz László 

gondolatai azonban tovább vezetnek bennünket, miszerint az egyházfegyelem fenntartá-

sa csak részben pásztori – legalábbis a szó lelkipásztori értelmében –, jelentős részében 

viszont jogászi feladat. A jog az állammal, tehát a világi hatalommal összekapcsolt ka-

tegória. A reformáció azonban Kálvin óta törekszik arra, hogy az egyházfegyelmezés 

gyakorlását különválassza a világi hatalomtól. Az egyházfegyelmezés tehát, bár jogi 

jellegű, de nem azonos a világi jogalkalmazással, különösen nem az anyagi jogban és 

különösen nem a jogkövetkezményekben. Hasonlóság csak az eljárásjogban válik szük-

ségessé, a tisztességes eljárás garanciáinak biztosítása által.  

Az egyetemes papság elvéből következően az egyházban minden hatalom az 

egyháztagság összességét jelentő gyülekezetből eredeztethető. A látható egyházban a 

jogilag szervezett gyülekezet az egyházközség, amely így az egyház bírói hatalmának a 

letéteményese. Amint azonban az egyházkormányzatnál a kormányzati hatalomról kifej-

tettem, a gyülekezetet és az ennek megfelelő szervezettséget kétféle értelemben használ-

juk. Gyülekezetnek tekintjük az egyébként befejezett egyháznak is minősülő, az egy-

házközségben jogi formát öltő alapegységet, és gyülekezetnek tekintjük az egész Ma-

gyarországi Református Egyház mint az állam által egységként elismert jogi személy 

                                                
384 Dr. Ravasz László felszólalása Zsinat 1928. évi május 14-i ülésén. Idézi Novák István: NOVÁK 1.: 27. 
p 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

234. oldal 

tagjainak összességét jelentő gyülekezetet is. Mindebből pedig az következik, hogy a 

bírói hatalom gyakorlásának letéteményese az egyháztagság összessége.  

14.1.2. A bírói hatalom gyakorlásának módjai  

A bírói hatalom gyakorlásának két módja létezhet: az egyik az, hogy az egyház 

valamennyi tagjának közvetlen beleszólást enged a törvénykezés menetébe, a másik 

pedig az, hogy a bíráskodás jogát meghatározott személyekre ruházza. Ezen belül azt 

kell vizsgálnunk, hogy bírói hatalmát az egyház valamennyi tagja közvetlenül gyakorol-

ja-e, vagy közvetve, meghatározott személyek útján. Ebben a kérdésben az egyházal-

kotmányunk alapelveként megfogalmazott zsinatpresbiteri elv segít, amely szerint egy-

házunkban elvileg mindkét mód alkalmazható. A gyakorlatban azonban ez a kettősség 

csak az egyházközségi bíráskodásnál bírhat jelentőséggel, ahol az adott egyházközség 

létszáma lehetővé teheti azt is, hogy valamennyi egyháztag közvetlenül gyakorolhassa a 

fegyelmezés jogosultságát; magasabb szintű bírósági fórum esetében ez már technikai 

okok miatt nem alkalmazható. Mindezek figyelembevételével fő rendezési elvként rög-

zíthetjük, hogy az egyház mindkét módszert választhatja, csak egyet nem tehet meg, 

hogy bármely egyháztagot kirekesszen a bírói hatalom gyakorlásából, mert az az egye-

temes papság elvével ellenkezne.  

Vizsgálandó továbbá, hogy abban az esetben, ha nem közvetlen a bírói hatalom-

gyakorlás módja, akkor az arra kijelölt, kiválasztott személy egy vagy több személy 

legyen-e. Ahogy az egyházszervezet történelmi fejlődését vizsgáltuk, tapasztalhattuk, 

hogy a római katolikus egyházban ez a jogosultság a pápát és a megyéspüspököket iste-

ni jog alapján, mint Péter és a többi apostol utódait, egy személyben illeti. Egyházkor-

mányzati hatalmuk ezért teológiai alapon teljes. A reformáció szakított ezzel a kisajátító 

értelmezéssel, és alapelvei között rögzítette, hogy az egyetemes papság elvéből követ-

kezően minden egyháztag jogosult a bírói hatalom gyakorlására. Ennek okát az egyete-

mes papság elvénél részletesen kifejtettem. Figyelemmel arra a krisztusi ígéretre, misze-

rint ha ketten vagy hárman az Ő nevében összegyűlnek, Ő ott lesz közöttük, a bírói ha-

talomgyakorlás módját illetően további alapelvként kell rögzítnünk a társas bíráskodás 

elvét és követelményét: a bírói hatalom gyakorlása soha nem tehető le egy ember kezé-

be, hanem azt mindig társas, kollegiális szervek kell, hogy gyakorolják.  
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14.2. AZ EGYHÁZI BÍRÓSÁG FOGALMA  

A kulcsok hatalmának átadásával az egyház elnyerte az Úrtól a bírósági hatalom 

gyakorlásának lehetőségét, de ez csak elvont hatalmat jelent az egyházi törvénykezésre. 

A tényleges hatalomgyakorlás, legyen az spirituális vagy jogi jellegű, csak akkor való-

sulhat meg, ha ennek a hatalomnak a szolgálatára megfelelő szerveket hozunk létre. 

Azokat a szerveket, amelyek működésében az egyház bírói hatalma kifejezésre jut, 

amely szervek a bírói hatalmat valóságosan gyakorolják, egyházi bíróságoknak nevez-

zük. Ezek a szervek az egyháztól nyerik a felhatalmazást a hatalom gyakorlására. A 

bíróság, a bírósági tanácsok ebből következően tehetetlenek és cselekvésképtelenek 

mindaddig, amíg az egyház a bíráskodás hatalmát át nem ruházza, az egyházi testület 

ezzel az átruházási aktussal válik egyházi bírósággá, és lesz jogosulttá a gyakorlatban is 

alkalmazni bírói hatalmát.385 A bírói szervek – bár minden esetben kollegiális szervként 

járnak el – mégsem mint testületek szerzik meg ezt a hatalmat, hanem a bírák személy 

szerint. Ez a hatalom azonban a bíróvá választással még nem válik teljessé, egyénileg 

nem gyakorolhatnak (társas bíráskodás) bírói hatalmat, ezáltal csak lehetőséget, felha-

talmazást kapnak az egyház bírói hatalmának kifejezésre juttatására. A bírói hatalom 

gyakorlásának lehetősége akkor válik teljessé, ha a bírói felhatalmazással rendelkező 

személyekből a bírói testület megalakul. Vizsgáljuk meg először tehát azt, hogy az egy-

házban hogyan jutnak ehhez a felhatalmazáshoz a bírói testületeket alkotó személyek!  

14.3. A BÍRÓI HATALOM MEGSZERZÉSE HIVATALBÓL  

Krisztusnak a Mt 18,15–17 szerinti rendelése közvetlenül a tanítványoknak szól, 

akik az evangélium első hirdetői s mint ilyenek, a keresztyénség első lelki vezetői vol-

tak, tehát ezek a parancsok őket közvetlenül jogosították és egyben kötelezték is. A re-

formátus egyház lelki vezetői a lelkészek, így a bírói hatalom ebben a spirituális érte-

lemben őket az egyház elhívása folytán közvetlenül megilleti. Nem szabad azonban fi-

gyelmen kívül hagynunk, hogy ez a bírói hatalom csupán elsősorban illeti meg a lelké-

szeket. A lelkészek ilyen szempontból való előtérbe helyezése csak a kötelezettség és 

nem a jogosítottság oldaláról szemlélhető, és csakis így bizonyulhat elsőbbségnek. Az 
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egyetemes papság elvéből következően ugyanis valamennyi egyháztag jogosult erre a 

hatalomra, de elsősorban kötelezett erre minden lelkész, éppen lelkészi hivatalánál fog-

va. Itt a hivatalt a szó szoros értelmében kell értenünk, tehát csak az a lelkész rendelke-

zik ezzel a kötelezettséggel és jogosultsággal, akit a gyülekezet elhívott, azaz lelkipász-

tori hivatala van, vagyis a felhatalmazást a gyülekezeti (egyházközségi) elhívás, a lelki-

pásztori állás betöltése adja.  

A lelkész bírói hatalma, a bíráskodás szervezete történetiségét illetően a magyar 

református egyházban – s ez több vonatkozásban megfelel a protestáns egyházak egye-

temes fejlődésének – az egyházi bíráskodás változatos utat járt be. Az első kétszáz évet 

kitevő kezdeti korszakban az egyház bírói hatalmának spirituális része került előtérbe, 

az egyházi bíráskodásnak nem alakult ki elkülönült szervezete, hiszen az egyháznak 

sem volt kezdetben más szervezete, csak az egyházközség. A bírói hatalmat az első 

időkben az egyházközségekben a lelkész gyakorolta. Az pedig történelmi okokra vezet-

hető vissza, hogy e kezdeti időszakban a presbitérium sem mint egyházkormányzó, sem 

mint egyházfegyelmező tényező nem jelentkezett. A rendi elkülönülésre épülő magyar 

feudális társadalom elképzelhetetlennek tartotta a genfi polgári egyenjogúságon alapuló 

reformátori alapelveket, hogy tudniillik az egyházban a nemes embert a jobbágyával 

egyenrangúan kezelje, netán a jobbágy bírája legyen urának.  

14.3.1. A világiak részvétele a bíráskodásban  

A református egyházban a bírói hatalmat hivatalból az esperes és a püspök mel-

lett az egyházi önkormányzati testületek világi elnökei is megszerzik. Ennek oka – kü-

lönösen a magyarországi protestáns egyházak esetében – az a sajátos történelmi fejlő-

dés, amelynek során a világiak egyedülálló munkásságot fejtettek ki az egyház érdeké-

ben.386 A világi egyháztagoknak a lelkészekkel megegyező jogosultsága a bírói hatalom 

gyakorlásában a paritás érvényesülésében jelentkezett: a kormányzati testületek élén a 

gondnok és a főgondnok ugyanolyan jogokkal rendelkezett, mint az esperes és a püs-

                                                                                                                                          
385 Lásd erről részletesen NOVÁK 1.: 122–138. p 
386 „Ha voltak is kemény és nemegyszer az egyház szellemi egységét is megbontani is alkalmas küzdel-
mek a világi egyháztagok érvényesülése körül, az kétségtelen, hogy a világi egyháztagok részéről egyet-
len protestáns egyházi közösség sem élvezte azt a támogatást és védelmet, mint éppen a magyarországi 
két protestáns egyház.” NOVÁK 1.: 128. p 
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pök, így a kettős elnökség kialakulásával a kormányzati feladatok mellett a bíráskodást 

is teljes jogegyenlőség mellett gyakorolták, s gyakorolják ma is. A bírói hatalmat itt is a 

hivatal közvetíti, a gondnok, a főgondnok szintén hivatalból tagja az egyházi bíróság-

nak. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy az egyházban minden hatalom leté-

teményese a gyülekezet, illetve annak jogi megjelenési formája, az egyházközség, tehát 

a bírói hatalmat hivatalból gyakorlók azt csak az egyházközségek felhatalmazása foly-

tán nyerik el. Mivel hatályos egyházi törvényeink szerint a lelkészek, az esperesek, a 

püspökök, a gondnokok és főgondnokok hivatalukat választással nyerik el, igazgatási és 

egyben bírói hatalmuk az egyházközségtől eredő felhatalmazáson alapul.  

14.3.2. A bíróságok elnökségének sajátos helyzete  

A hivatalból bírói hatalommal felruházott egyháztagok elhívása sajátos, ugyanis 

megválasztásuk elsősorban nem erre a feladatra, hanem a lelkipásztorságra, az esperes-

ségre, a püspökségre, a lelkészi főjegyzőségre, a gondnokságra, a főgondnokságra, a 

világi főjegyzőségre, tehát alapvetően az egyház igazgatási feladatainak ellátására szól.  

Elsőrendű feladatuk tehát, hogy lelkészek, esperesek, püspökök, gondnokok, fő-

gondnokok és főjegyzők legyenek, így bírói felhatalmazásuk közvetett és másodsorbani. 

Egyet kell értenünk Novák Istvánnal, aki szerint „bírói hatalommal felruházni, a bírói 

hatalomban rejlő jogok gyakorlására képesíteni valakit annyit jelent, mint közvetlen erre 

irányuló felhatalmazást adni valaki számára”. Szerinte ugyanis ha ezeket a személyeket 

erre a tisztségre nem választották volna meg, a bírói hatalom gyakorlására sem kaptak 

volna felhatalmazást, ezért a közvetlen felhatalmazás elve – amit alapelvként kell elfo-

gadnunk – azt akarja kifejezésre juttatni, hogy „a bíró határozottan és kétségbevonhatat-

lanul érezze, hogy ő bíró, mégpedig olyan bíró, aki ebbéli jellegét közvetlenül erre irá-

nyuló felhatalmazással bírja, s ez a hatalomban való közvetlen részesedés bírói működé-

sében mindig irányadó szerepet töltsön be. A bíró működése csak úgy válik teljessé és 

emberileg megvalósíthatóan tökéletessé, ha közvetlen felhatalmazása révén eljárásának 

minden pillanatában érzi, hogy ő bíró, elsősorban és közvetlenül erre hivatott tisztviselő 

és nem más szerepkört betöltő személyiség”387 (Kiemelés tőlem: Sz.B.). Novák István 

álláspontját azzal indokolja – és ebben is egyet kell vele értenünk –, hogy amennyiben 
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az egyházi bíróságok elnökségének tagjai egyben az egyházkormányzat bonyolult és 

sokfelé ágazó feladatát is ellátják, e munkakör betöltésében nem érzik vagy legalábbis 

csak nehezebben tudják átérezni a bírói felhatalmazás egész erejét és súlyát, mint azok a 

bírák, akik közvetlenül ezzel a megbízással foglalnak helyet az egyházi bíróságokban. 

Az a bíró ugyanis, aki ugyanazt az ügyet már mint közigazgatási és egyházkormányzati 

tényező felülbírálta vagy legalábbis az eléje került üggyel mint közigazgatási jogesettel 

már foglalkozott, az ott szerzett meggyőződését és az ott alkotott véleményét nehezen 

tudja mellőzni, pedig ugyanannak az ügynek közigazgatási és igazságszolgáltatási sorsa 

teljesen különbözőképpen alakulhat. Ezért a közigazgatási hivatalhoz kapcsolt bírói jo-

gosultság soha nem lehet egyenértékű azzal a jogkörrel s e jogkörön alapuló tevékeny-

séggel, amely jogkör és tevékenység kizárólag a bírói feladatok ellátására szorítkozik.388 

Ezek az ellentmondások már hosszú ideje feszítik az egyházi bíráskodás egyértelműség-

re, tisztaságra és teljes következetességre törekvő követelményeit, ezért is üdvözlendő 

volt az új bírósági törvénytervezet azon szándéka, hogy az egyházkormányzat vezető 

tisztségviselőit kizárni javasolja a bíróságok tagjai közül.  

Az egyházi törvénykezésről szóló 2000. évi I. törvény sajátos megoldással igye-

kezett feloldani az igazgatási vezetők és a bírósági vezetők azonosságából eredő ellent-

mondásokat. A törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy az egyházi bíróságok vezetői 

ugyanazok, akik az adott egyházkormányzati szintek vezetői (egyházmegyében az espe-

res és a gondnok, egyházkerületben a püspök és a főgondnok, a zsinati szinten pedig a 

Zsinat lelkészi és világi elnöke), de az elnökség az ügyeket elbíráló tanácsoknak nem 

lehet tagja, feladatkörük arra szorítkozik, hogy kijelölik az eljáró bírói tanács tagjait. 

Ezek az igazgatási vezetők igazgatási vezetői mivoltuk alapján bírói tisztséget is visel-

nek, de valójában nem bírók, mert ítélkező tevékenységet nem látnak el. Befolyásuk 

azonban megmaradt, mert az eljáró tanácsok tagjainak célzott kiválasztásával az ítélke-

zésre hatást gyakorolhatnak. 

                                                                                                                                          
387 NOVÁK 1.: 130-131. oldal 
388 NOVÁK 1.: 131. p 
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14.4. A BÍRÓI HATALOM MEGSZERZÉSE VÁLASZTÁSSAL  

Ahogyan a lelkészek, úgy az egyházi bíróságok nem hivatalbóli tagjai is az egy-

ház elhívása folytán, a választás jogi aktusával kapják felhatalmazásukat az egyház fel-

adatai közül az egyházfegyelmezés ellátására. Elhívásuk ez esetben a lelkészekéhez 

képest annyiban korlátozott, amennyiben a lelkészre az egyház mindhárom feladatának 

ellátási kötelezettsége, a bíróság tagjára pedig csak az egyházfegyelmezés kötelezettsé-

ge hárul. A választás ezen bírák esetében már, a zsinatpresbiteri elvet is figyelembe vé-

ve, nem közvetlenül az egyházközségek útján történik. Bírói hatalommal való felruhá-

zásukat az adott egyházkormányzati fokozatnak megfelelő önkormányzati testületektől 

(közgyűlések, Zsinat) kapják. Az így megválasztott bírák esetében maradéktalanul ér-

vényesül a kizárólagosság elve, azaz bírói felhatalmazásuk nem lépi át annak a bíróság-

nak a határát, amelynek tagjául megválasztották őket. Az egyházi bíróság tagjai kötele-

sek külön bírói esküt tenni az őket megválasztó testület előtt. (Az eskü szövege a követ-

kező: „Én, … bíró, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthá-

romság, egy örök, igaz Isten, hogy azokban az ügyekben, amelyekben mint bíró műkö-

döm közre, az egyházi törvények értelmében, a Szentírás szellemében igazságosan és 

lelkiismeretesen, részrehajlás nélkül, legjobb tudásom szerint fogok eljárni. A hivatali 

titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen!”)  

14.4.1. Képesítési követelmények  

Az eddigi törvények nem tartalmaztak és a legújabb bírósági törvény sem tar-

talmaz képesítési előírásokat az egyházmegyei és egyházkerületi bíróság tagjaira nézve. 

A törvény 5. § (2) bekezdése és a 10. § (2) bekezdése csak ajánlásokat tesz, amikor úgy 

fogalmaz, hogy az egyházmegyei és egyházkerületi bíróságok világi tagjait lehetőleg 

jogi végzettségű, teljes jogú egyháztagok közül kell megválasztani. A lelkészi tagok 

lelkészi képesítésüknél fogva alkalmasak a törvény szerint a bírói feladatokra. A XXI. 

század elején azonban, amikor az egyházi bíróságoknak az egyháztagsággal és az egy-

házzal szolgálati vagy munkaviszonyban álló, nagy létszámú lelkészi, oktatói, szeretet-

intézményekben dolgozó tagjaival szembeni bírósági fegyelmi (büntető) és igazgatási 

(közigazgatási) ügyeken túl mintegy polgári, munkaügyi bíróságként is el kell járniuk, 

indokolt felvetni a kérdést: az egyházi bíráskodás komolysága, megfelelő szinten tartása 
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igényel-e sajátos képesítést. Ha ragaszkodunk az egyház saját bíróságának hatásköréhez 

ezekben a kérdésekben, akkor a válasz csak az egyértelmű igen lehet.  

A világi életben – ahol az egyház és az egyháztagság is éli életét – érvényesülő 

jog napjainkra egy tisztulási, racionalizálódási folyamattal párhuzamosan ugyan, de 

egyre részletesebbé, differenciáltabbá válik. Az egyes jogágak sorra vívják ki önállósá-

gukat, a jogi szakemberek az egyes jogágakon belül is kénytelenek egy-egy jogterületre 

szakosodni. Európában megindult az egységes jogrendszer kiépítésére irányuló folya-

mat, amely a nemzeti hagyományokat figyelmen kívül hagyva új kihívásokat állít a jo-

gásztársadalom elé. Ebben a folyamatban az egyház két lehetőség között választhat. 

Vagy feladja a lelkészek és más egyházi alkalmazottak munkajogi, kártérítési stb. ügye-

iben a bíráskodási igényét, meghagyva azt a világi bíróságok számára, bírói hatalmát 

csak az egyháztagság fegyelmezésére koncentrálja, vagy mindezeket megtartva a bíró-

ságait szakmailag megerősíti, olyan színvonalra emeli és ott meg is tartja, hogy azt az 

egyháztagság mint komoly bírói szervezetet elfogadja, ezáltal a működőképesség garan-

ciáját jelentő alávetettségét ennek a bírói hatalomnak fenntartja. Nem szabad ugyanis 

megfeledkeznünk arról, hogy a világi törvények valamennyi állampolgárra, így az egy-

házzal szolgálati viszonyban állókra is vonatkoznak, az egyház a világi bíróságok jogha-

tósága alól nem vonhatja ki magát, onnan egyetlen, vele akármilyen szolgálati viszony-

ban álló tagját sem zárhatja ki.389 Különösen így van ez a munkajogi jellegű vitákban, a 

kártérítési ügyekben. A fegyelmi és igazgatási kérdésekben nagyobb az önállósága, de 

itt sem szabad elfelejtenünk, hogy végső esetben, például egy állásvesztéssel járó fe-

gyelmi döntés ellen – mint a munkajog szempontjából magánmunkáltatónak minősülő 

egyház határozata ellen – a döntést magára nézve sérelmesnek érző egyháztag munka-

ügyi bírósághoz fordulhat. Az egyházjog kényszerítő hatalma ugyanis az egyháztag 

önkéntes alávetésén, nem pedig külső kényszer alkalmazásán alapul.  

A lelkészek jogállásával kapcsolatosan már kifejtettem, hogy az egyetemes pap-

ság elvéből következően valamennyi egyháztag egyenlő, a gyülekezet egyetlen tagja 

                                                
389 Lásd ezt a kérdést alapjaiban érintő 32/2003. (VI.4.) AB határozatot. Az Alkotmánybíróság az Alkot-
mány 57. § (1) bekezdése és 60. § (3) bekezdése alapján megállapította, hogy a lelkiismereti és vallássza-
badságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazása 
során alkotmányos követelmény, hogy egyház és vele jogviszonyban álló személyek közötti, állami jog-
szabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogvitákat az állami bíróságok érdemben elbírálják. 
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sem közbenjáró Istennél. Ugyanakkor indokoltnak és szükségesnek tartom főfoglalko-

zású lelkészek szolgálatba állítását, hiszen a földön működő egyházszervezet előtt álló 

feladatok ellátására megfelelő képzettségű szakemberekre van szükség, akik a teológiai 

tudományokból alaposan felkészültek, kellő gyakorlati érzékkel rendelkeznek, és a 

mindennapi életben elegendő ismeretekre tettek szert ahhoz, hogy a gyülekezeti munká-

ban a törvények szerint csak a lelkészek által elvégezhető feladatokat ellássák. Ekkor 

válnak ugyanis alkalmassá annak a követelménynek a biztosítására, hogy az egyházban 

az igét helyesen kell hirdetni és a sákramentumokat helyesen kell kiszolgáltatni. Igen 

ám, de ezen feladatokhoz kapcsolódik harmadikként az egyházfegyelmezés feladata, 

amely nem választható külön az előzőektől: „A fegyelmezésnek közösségtisztító ereje 

van. Csak ott van igazi közösség, ahol szigorú fegyelem van, különben mindenki azt 

cselekszi, amit akar, és az erkölcsi összevisszaságban megsemmisül a közösség. Közös-

ség csak ott van, ahol Isten igéje uralkodik. Isten igéjét azonban a fegyelem juttatja ura-

lomra. […] Ha lemondunk az egyházfegyelemről, nem tudunk többé szerves összefüg-

gést és összhangot teremteni a lélek és az egyház rendje közt. Ezt a megzavart összhan-

got és megbontott összefüggést fegyelmezéssel állíthatjuk csak helyre.”390 Miért gondol-

juk azt, hogy ez a feladat kevesebb szakértelmet igényel, mint az előző kettő? Az egy-

házra ebből következően kettős feladat hárul.  

Az első és legfontosabb: mihamarabb vissza kell állítani a teológiákon az egy-

házjogi oktatás hajdan volt igen magas színvonalát, amelyet Kérészy Zoltán, Kovács 

Albert, Kováts J. István, Szentpéteri Kun Béla, Novák István neve fémjelzett, ezáltal a 

lelkészek, ha nem is jogtudósként, de a jogban járatos szakemberként kezdhetnék meg 

szolgálatukat.  

A másik igencsak aktuális feladat: az egyházi bíróságok tagjait – a paritásos vi-

szony szem előtt tartásával – kiváló gyakorló jogászai közül kell kiválasztani. Kenéz 

Ferenc kéziratos Egyházjogtanában az egyházjog magyarországi művelésének igen ala-

csony színvonalára panaszkodik. Sajátos, és meg kell mondani igen szellemes magyará-

zatot talált a honi állapotok egyik okára a következők szerint: „…minden református 

                                                
390 BOUWMAN Idézi KOVÁTS J. 1.: 362. p 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

242. oldal 

lelkipásztor született jogtudósnak érzi magát, s úgy is viselkedik.”391 Kenéz Ferenc en-

nek kapcsán a teológushallgatók számára írt jegyzetében felhívja a figyelmet arra, hogy 

az egyházjog nem tévesztendő össze az etikával. Tapasztalata szerint azonban a refor-

mátus egyházban az egyházjogot etikának tekintik, így ezért fordul elő – megállapítása 

szerint is igen helytelenül –, hogy az egyházi bíróságokat zömmel nem jogi képesítésű 

személyekből állítják össze. Feltétlenül egyet kell értenünk az alábbi megállapításával 

is: „Nagyon is lehetséges, hogy az ilyen bíróságok ítélete megfelel az általános emberi 

erkölcsi érzésnek, de szinte biztos, hogy nem felel meg a tételes jognak, ami legalábbis 

sajátossá – ha nem furcsává – teszi a jogszabályok alkalmazását.”392 Előrelépésként ér-

tékelendő, hogy az új bírósági törvény a Zsinati Bíróság tagjai esetében már előírja, 

hogy csak kiemelkedő elméleti felkészültségű és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 

lelkészeket, teológiai tanárokat s lehetőleg bírákat, ügyészeket, ügyvédeket, a jogtudo-

mány művelésében kiemelkedő tudósokat lehet jelölni és megválasztani.  

1 5. SZERV EZETI  KÉRD ÉS EK 

Az egyházi bírósági eljárás (perjog) nem jogági eljárásjog, jellegét tekintve ösz-

szetett, büntető és polgári joghoz hasonló jegyeket egyaránt tartalmazó eljárás. Itt is van 

egyházi igazságszolgáltatásra hivatott szervezet, itt is megtalálhatók az ezen szervek 

működését szabályozó rendelkezések, az eljárás célja pedig a megbontott egyházfegye-

lem helyreállítása. Novák István az eljárás tárgya, célja és alanya alapján közelíti meg 

az egyházi perjog fogalmát. Az egyházi per tárgya annak eldöntése, hogy egy fennálló 

egyházi jogosítvány sérelmet szenvedett-e, volt-e olyan cselekmény, amely az egyházi 

jogrendszer által meghatározott jogot kétségbe vonta, azzal szembehelyezkedett s álta-

lában olyan magatartást tanúsított, amely e jog sérelmét idézte elő. Az egyházi per célja 

a megsértett egyházi jogosítvány érvényesítése, az azt sértő és támadó cselekvés ellen 

védelem nyújtása. Az egyházi per alanya Novák szerint egyfelől az egyházi bíróság, 

másfelől pedig az a személy vagy személyek, akikkel szemben a bíróságnak el kell jár-

nia, akik közötti vitában a bíróságnak el kell járnia, azaz a felek. Mindezek alapján fi-

                                                
391 KENÉZ.: 52. p 
392 KENÉZ: 53. p 



15. Szervezeti kérdések 

243. oldal 

gyelemmel arra, hogy a per lefolytatására meghatározott alaki szabályok között kerül 

sor, az egyházi perjog fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: az egyházi per az az 

egyházhatósági eljárás, amelyben az egyház erre rendelt szerve, az egyházi bíróság, erre 

a célra megállapított szabályok betartásával és igénybevételével valamely megsértett 

vagy veszélyeztetett és az egyház jogrendszerébe tartozó egyházi jogosítványt érvénye-

sít, illetőleg védelemben részesít.393 Egyszerűbben fogalmazva az egyházi bírósági eljá-

rás az egyházi bíróságoknak az egyházfegyelem fenntartása érdekében megvalósuló, 

szabályozott igazságszolgáltatási tevékenysége, a feleknek és más alanyoknak a közre-

működése mellett.  

15.1. A BÍRÓI SZERVEZET HELYE AZ EGYHÁZSZERVEZET RENDSZERÉBEN  

Láttuk, hogy a kezdeti időkben az egyházi bíróság nem rendelkezett az egyházon 

belül elkülönült szervezettel. A bírói hatalmat a lelkészek, később, az egyházközségnél 

magasabb szintű szervezettség megjelenésével az esperesek és a püspökök kizárólago-

san gyakorolták, majd ahol a konzisztóriumokat megszervezték, ezek jártak el. Az 1791. 

évi budai zsinaton elfogadott kánonok – ha meglehetősen vázlatosan is – már külön 

szervezetre bízták az egyházi törvénykezést, az 1881–82-es zsinat pedig részletesen 

kiépítette a bírói szervezetet.  

A bírói szervezet a kialakulása folyamatában a mindenkori egyházalkotmányban 

meghatározott egyházszervezeti felépítéshez igazodott. Az egyházi törvénykezésről 

szóló törvények a hatáskörök és illetékességi szabályok megalkotásával jelölték ki az 

egyes szintek egymáshoz való viszonyát, ezek összessége adja az egyházi bíróság szer-

vezeti felépítését. E szervezet azonban egymással szoros kapcsolatban álló, struktúrával 

ellátott szervezet, azaz az egyes szervezeti egységek az adott hatásköri és illetékességi 

korlátok között önálló életet élnek, de mint az egész részei azonos szabályok, előírások 

szerint eljárva, az eljárásjog által összefűzve, egymásra épülve funkcionálnak. A hatá-

lyos törvény szerint a bíróságok elnöksége megegyezik az egyházkormányzatban vezető 

tisztséget betöltők személyével. Amint azt a Zsinat kormányzati szerepénél már kifejtet-

tem, a hatalommegosztásnak az egyházban is be kell következni. Ezt a különválasztást 

                                                
393 NOVÁK 1.: 7. p 
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igényelte az evangélikus egyházban Mikler Károly394 és Pazár Zoltán395 valamint 

Zsedényi Béla396 1934-ben, majd a református egyházban ennek finomított formáját 

1936-ban Novák István és 1941-ben az 1928. évi VI. egyházi törvény elemzése kapcsán 

Kolosváry Bálint.397  

Novák az evangélikus felvetésekre elvileg helyesli a közigazgatás és a bírásko-

dás szétválasztását, de felhívja a figyelmet a paritás szükségességére és fontosságára 

azzal, hogy az egyházi vétségek százszázalékosan nem határolhatók el dogmatikai vo-

natkozásoktól, ennélfogva hitelvi megnyilvánulásokkal átszőtt kérdéseket nem célszerű 

kizárólag tisztán jogászokból álló törvényszékek elé utalni. Egyben azonban mint tényt 

rögzíti, hogy a református egyház gyakorlata eddig is arra irányult, hogy az egyházi 

törvényszékek világi oldalán lehetőleg jogvégzett embereket alkalmazzon.398 Kolosváry 

Bálint tanulmányában kifejti, hogy a különböző egyházi bíróságok összeállításával 

szemben elvi szempontból azt a kifogást lehet emelni, hogy a törvény az egyházi tör-

vénykezésben a kormányzati szerveknek túlsúlyt, vagy legalább is túl tág érvényesült 

biztosított, s ezzel a bírói és végrehajtói hatalom kívánatos elválasztása helyett inkább a 

kettőt amalgamizálta. Kolosváry szerint ez a jelenség legerőteljesebben az egyházkerü-

leti bíróságnál tapasztalható, ahol a bíróságnak az egyházmegyék esperesei és gondno-

kai hivatalból tagjai és így az adminisztráció túlsúlya nyomasztóan érvényesül. Végül 

megállapítja, hogy az adminisztratív tényezőknek a bíráskodásban való részvétele any-

nyira évszázados hagyományban gyökerezik, hogy e tisztségeknek a bíróságkodásból 

                                                
394 „Kívánatosnak mutatkozik egy olyan zsinati reform, amely az egyházi közigazgatás és bíráskodás 
szervezeti szétválasztását is teljesebbé teszi, vagyis amely szerint az egyházi bíróságok elnöksége nem 
koordinált közigazgatási funkcionáriusokból, hanem szabadon választandó, független és szakképzett – 
egyházi és világi – egyháztagokból állana, a világiakra nézve minden más közigazgatási tisztséggel kap-
csolatos összeférhetetlenség kimondása mellett.” Mikler Károly: A közigazgatás és a bíráskodás elválasz-
tása az evangélikus egyházban. Miskolci Jogászélet, I. évfolyam, 102. p Idézi NOVÁK 2.: 128. p 
395 „Az 1869. évi IV. tc. kimondta a magyar közigazgatásnak az igazságszolgáltatástól való szétválasztá-
sát. És ez a szétválasztás mind a két fél előnyére szolgált. Különösen az igazságszolgáltatás indult roha-
mos fejlődésnek. Olyan eltérő ez a két állami funkció, hogy ez a kérdés állami életünkben már nem vitás, 
sőt a közigazgatás a saját területén is megszervezte a független közigazgatási bíróságot. […] Én a magam 
részéről a teljes szétválasztás híve vagyok, s úgy szeretném megszervezni az egyházi törvényszéket, hogy 
az a közigazgatási vezetőktől teljesen független, lehetőleg jogvégzett s külön fegyelmi bíróság alá tartozó, 
tapasztalt egyénekből alakuljon.” Pazár Zoltán: Az egyházi törvénykezés reformjához. Evangélikus Élet, 
1934. 36. szám, 3. p Idézi: NOVÁK 2.: 129. p 
396 BRUCKNER 198. p 
397 KOLOSVÁRY: 672. és 673. p  
398 NOVÁK 2.:. 129–130. p 



15. Szervezeti kérdések 

245. oldal 

való kizárása és egy merőben önálló külön bírói szervezet alkotása még gondolatnak is 

lehetetlen.399  

1948-ban ismételten felvetette a kérdést Kováts J. István,400 de a történelmi fo-

lyamatok ezt már nem engedték érvényre jutni. A társadalom akkor hatalomra került 

vezető erejének az egyházat erős kézben tartó vezetésre volt szüksége, amely a világi 

hatalom igényeinek megfelelően irányítja az egyházszervezetet. Ez pedig nem tűrt meg 

semmiféle demokratizmust. Az 1967-ben elfogadott egyházi törvények megtartották 

ugyan az egyházszervezet működésének evangéliumi formai követelményeit, de a lé-

nyeg, a tartalom teljessége nem érvényesülhetett.401 Az új bírósági törvény az egyház-

községi bíráskodást a presbitériumra bízza, a magasabb szintű bíróságok eljáró tanácsai 

elnöki tisztét a kijelölt tagok közül rendeli választani azzal, hogy a kijelölt tagok az el-

nököt maguk közül választják. Az elnök szakmai képesítésére a törvény továbbra sem 

tartalmaz előírásokat. A tárgyalásvezetés az eljárási szabályok tökéletes ismeretét és 

egyfajta begyakorlottságát feltételezi, és ez a szakmai ismeretektől és tapasztalatoktól 

függ. Figyelemmel arra, hogy az egyházi igazgatásban igencsak kevés a jogvégzett lel-

kész, ezért a paritás elvének fenntartásával, a jogvégzett világi egyháztagok bíróvá vá-

lasztásának követelménye mellett, jogvégzett elnök személyét tartom továbbra is kívá-

natosnak.  

15.2. A FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE 

A reformáció kezdetén, amikor Luther a lángokba vetette az egyházi törvény-

könyvet, ezzel az akkor fennálló jogi rend teljes elutasítását fejezte ki. Az a jogi rend a 

római katolikus egyház több évszázados fejlődése során kialakított egyházszervezet 

felépítését, működését biztosító jogrendszer volt, amelyet a reformáció nem vehetett át. 

A reformáció kezdetén maga az egyházszervezet sem volt egységes, állandóan változott, 

                                                
399 KOLOSVÁRY: 673. p 
400 „Az is lehetetlenség, különösen míg külön egyházi bíróságaink vannak, hogy azoknak ugyanazok 
legyenek az elnökei, akik magának az egyházi testületnek mint kormányzó szervnek is elnökei. Ebben az 
egyben tér el egyházi bíráskodásunk a világitól, pedig inkább ebben lenne ahhoz hasonló, és más vonat-
kozásban térne el attól. Nem ülhetnek az egyházkormányzásnak ugyanazok a vezetői a bíróság elnöki 
székeiben, hiszen többször a saját rendelkezéseikkel kapcsolatos vétségek vagy mulasztások fölött ítél-
keznek, amely esetnél nehezen lehetnek teljesen érdektelenek.” KOVÁTS J. 1.: 389. p 
401 Lásd erről a kérdésről részletesen: GOMBOS és BOGÁRDI SZABÓ. 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

246. oldal 

alakult, formálódott. Az első időben a bíráskodásnak sem volt külön szervezete, így a 

peres eljárás is ismeretlen fogalom volt, amint az ősegyház idején, úgy ebben a korban 

is az ügyeket a szeretet és a szelídség jegyében intézték. A vitás ügyekben a gyülekeze-

tek vezető lelkészei, az esperes, a püspök a saját belátása szerint, az egyéni igazságérze-

tén alapuló rend szerint jártak el. Természetesen a mintát a világi eljárások adták, 

amelytől az egyház fejlődése során soha nem tudta magát teljesen függetleníteni. Nem 

tehette ezt igazából azért sem, mert évszázadokon keresztül oly szoros kapcsolat alakult 

az egyház és az állam között az igazságszolgáltatást illetően, hogy volt idő, amikor a 

világi eljárásjogot is az egyházi törvénykezési eljárás határozta meg. Az egyház igazga-

tásába, majd a bíráskodásba bevont világi személyek – akik javarészt joghoz értő embe-

rek voltak – tapasztalataikat, ismereteiket magukkal vitték, így alakították, fejlesztették 

az egyházi bíróságok eljárását.  

A protestáns (evangélikus, református) egyházakban egészen 1791-ig ahány 

egyházkerület, annyiféle eljárási szabály létezett. Az 1790–91. évi XXVI. törvénycikk 

után szinte azonos időben megtartott budai (református) és pesti (evangélikus) zsinatok 

gyakorlatilag azonos szövegezésű kánonokat fogadtak el, bár ezek királyi jóváhagyás 

híján törvényerőre nem emelkedtek. E kánonok a bírósági szervezetet vázolják fel és a 

házassági eljárásjogot szabályozzák.  

További száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy törvényalkotási szinten jelenjen 

meg az egyházjogi peres eljárás szabályozása. A részletes eljárásjogi szabályok hiánya 

egyes egyházkerületekben kikényszerítette, hogy pótolják a hiányosságokat, s saját ma-

guk szabályozzák azokat a kérdéseket, amelyeket törvények nem rendeznek. Így került 

sor a tiszai evangélikus egyházkerületben, 1847-ben egy rendezet elfogadására. Ez a 

rendezet szabályozta az egyházkerület bírósági szervezetét, a per szabályait, és szabá-

lyozta a fellebbviteli eljárást. A rendezet szabályozta a magyarországi protestáns egyhá-

zakban először a fegyelmi eljárást, megindítva ezzel azt a folyamatot, amely az egyházi 

perjog belső tagozódásához vezetett, az eljárásjogot fegyelmi, közigazgatási és vagyon-

jogi területre osztva. További jelentősége a rendezetnek, hogy az egyház saját törvény-

kezését szabályozva kifejezésre juttatta az egyházi eljárások önállóságát, sajátosságait 

az állami bíróságok eljárásához képest.  
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Az 1881–82. évi debreceni református egyetemes zsinat által alkotott törvény 

már részletesen foglalkozik az eljárásjoggal. Felépíti az egyházi bírósági szervezetet az 

egyházközségi bíróságoktól az egyetemes konventi bíróságig, valamennyi egyházkor-

mányzati fokozatnak megfelelően. Szabályozza a törvény a fegyelmi ügyeket, az eljárás 

általános szabályait, a fegyelmi eljárás részletes szabályait (panasz, vizsgálat, tárgyalás, 

ítélethozatal, fellebbezés, perújítás), a felfüggesztést és az elévülés jogintézményét is. 

Az evangélikus egyházban az egyházi perjog továbbra is egyházkerületi szinten fejlő-

dik, kiemelkedő az 1878. évben elfogadott dunáninneni evangélikus egyházkerületi 

rendtartás, ami élesen különválasztja a fegyelmi, a közigazgatási és a vagyonjogi ügye-

ket. Nem állít ugyan fel az egyes ügycsoportokra külön szabályokat, hanem egységes 

eljárást ír elő, de önmagában az egyes percsoportok határozott megkülönböztetése ebbe 

az irányba mutat. Megjegyzendő, hogy a vagyonjogi ügyek külön percsoportként keze-

lése mind a mai napig hiányzik a református egyház törvénykezési szabályai közül.  

Az 1891–93. évi református és az 1891–94. évi evangélikus zsinatok új jogsza-

bályokat alkottak. Az 1891–93. évi budapesti református zsinat új egyházalkotmányt 

hozott, és megújította az egyházi törvénykezést. Részletesen szabályozta az egyházi 

bíróságok szervezetét, hatáskörét. Ez a törvény a református egyház történetében elő-

ször külön szabályozta a hatáskört illetően a fegyelmi és a közigazgatási ügyeket, ezen 

ügyek számára külön eljárási szabályokat írva elő.402 Az 1904. évi református zsinat 

újraszabályozta a perrendtartást, és annyiban visszalépett az 1891–93. zsinat rendelke-

zéseihez képest, hogy ez a törvény nem ismer külön fegyelmi és külön közigazgatási 

eljárást. Az 1928-ban megnyílt budapesti zsinaton 1933-ban elfogadott egyházi törvé-

nyek nem hoztak lényeges változásokat az eljárásban, a fegyelmi és a közigazgatási 

ügyek elkülönítése mellett egységes bírósági eljárást szabályoztak az ügyek jellegéből 

következő esetleges eltérések mellett. A változás a korábbi törvényekhez képest az, 

hogy ez a zsinat felismerte az egyházi fegyelmezés fontosságát, és az egyháztagsággal 

szemben szigorúbb büntetések alkalmazását írta elő. Ilyen volt az Úr asztalától való 

eltiltás és az egyháztagsági jogoktól való megfosztás a templomba járás, a gyermek 

megkeresztelése és az egyházi iskolába járatás kivételével. Mindkettőt időbeli korláto-
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zással lehetett alkalmazni, maximum öt évre. Ugyanez a zsinat az 1937. december 11. 

napján elfogadott X. törvénycikkel – figyelemmel arra, hogy a Magyarországi Evangé-

likus Egyház 1934. november 10-én egyező tartalmú törvényt hozott – létrehozta a Ma-

gyarországi Református és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös bírói testületét a 

két egyház vitás közigazgatási és vagyoni kérdéseinek eldöntésére. Ennek indoka az 

volt, hogy a két egyház által közösen fenntartott vagy a közösség megszüntetéséből ere-

dő vitás kérdéseket ezzel a bírósággal kívánták eldönteni. A bíróságba három tagot a 

református egyház egyetemes konventi rendes bírósága, három tagot pedig az evangéli-

kus egyház egyetemes törvényszéke küldött saját tagjai közül.  

A háborús események, majd az 1948 utáni évek nem kedveztek az egyházi tör-

vénykezés továbbfejlődésének. Az 1967. évi bírósági törvény továbbra is egy eljárási 

rendben rendelte lefolytatni mind a fegyelmi, mind pedig az igazgatási ügyeket. Ebben 

alapjaiban nem hozott változást a 2000. évi I. törvény sem, hiszen a 89. § (1) bekezdése 

értelmében az alapvető eljárási szabályok mindkét ügycsoportban megegyeznek, eltéré-

sek a hatásköri és illetékességi szabályoknál találhatók.  

15.3. A BÍRÓSÁG SZERVEZETE A HATÁLYOS EGYHÁZALKOTMÁNY SZERINT 

A Magyarországi Református Egyház bírósági szervezete a hatályos egyházal-

kotmány rendelkezései alapján, az egyházigazgatás szervezeti rendszerének megfelelő-

en épült ki. Az egyházalkotmány ugyan nem tartalmaz ezzel kapcsolatos közvetlen ren-

delkezést, de az egyházmegyétől kezdődően egészen a zsinatig utaló szabályként mutat 

a külön törvény által szabályozott bírósági szervezetre.403 Az egyházi törvénykezésről 

szóló 2000. évi I. törvény 4. §-ának megfelelően az egyházi bíróság szervezete a követ-

kező:  

a) egyházmegyei bíróság;  

b) egyházkerületi bíróság;  

c) zsinati bíróság.  

                                                                                                                                          
402 Az 1891/94. évi evangélikus zsinat alkotta meg az evangélikus egyház egységes törvénykezési rendtar-
tását. 
403 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 101., 129. és 169. §. 
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A törvényi felsorolásból kimaradt az egyházközségi bíróság, de a 2. § (2) bekez-

dése rendelkezik arról, hogy az egyházközségi szinten is történik törvénykezés. A tör-

vény ugyanis „Az egyház bírói hatalma” fejezet alatt kettéosztja az egyházi törvény 

joghatósága alá tartozó jogalanyokat egyháztagokra és egyházi tisztviselőkre. Ez a 

megosztás nem szerencsés, hiszen az egyházi tisztségviselő is egyháztag, tisztségviselő 

ugyanis az egyházi alkotmány értelmében csak egyháztag lehet. A megosztás helyes 

értelme csak az lehet, hogy a tisztséget be nem töltő egyháztag bírósága a presbitérium, 

s bármely tisztség betöltése esetén pedig az egyházmegyei, egyházkerületi vagy zsinati 

bíróság járhat el. Hangsúlyozni kell, hogy ez a megkülönböztetés nem világi és lelkészi 

tagok közötti különbséget jelent: a nyugdíjas vagy más okból az egyház szervezetében 

semmiféle tisztséget be nem töltő lelkészi képesítésű egyháztag is a presbitérium jogha-

tósága alá tartozik, viszont az egyházalkotmány 27. § (1) bekezdésében felsoroltak, pél-

dául a presbiteri tisztséget ellátó egyháztagok ügyében az egyházmegyei bíróságnak kell 

eljárnia.  

15.3.1. A bíróságok székhelye  

Sem az egyházalkotmány, sem az egyházi törvénykezésről szóló jogszabály nem 

határozza meg az egyes egyházi bíróságok székhelyét. Ebből kétirányú következtetést 

vonhatunk le. Az egyik szerint az adott igazgatási egységen belül ez a székhely bárhol 

lehet, a másik szerint pedig mivel az egyházi bíróságok igazgatása az egyes egyházkor-

mányzati testületek elnöksége kezében van, a bíróság székhelye is azonos az adott egy-

házi önkormányzati testület székhelyével. Ha figyelembe vesszük azt a kívánalmat, 

hogy a bíróságoknak ott kell működniük, ahol a legkönnyebben a legkevesebb költség-

gel közelíthetők meg, a bíróság székhelye e szempont alapján bárhol kijelölhető.  

15.4. AZ EGYHÁZKÖZSÉGI BÍRÓSÁG  

15.4.1. Az egyházközségi bíróság tagjai  

Egyházközségi bíróságokról a presbitériumok megalakulása óta beszélhetünk, 

ugyanis ettől kezdve ez a testület látta el az egyházfegyelmezés feladatát, a zsinatpresbi-

teri alkotmánnyal rendelkező egyházakban ez a feladat a presbitériumokra hárul. Ahol 
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nem volt presbitérium, ott az egyházi törvénykezést a konzisztórium gyakorolta. A máig 

jellemző szervezeti megoldás alapjait az 1881–82. évi zsinat törvényei rakták le, ez a 

törvény mondja ki teljes határozottsággal, hogy az egyházközségi bíráskodást a kétezer 

lelket nem számláló egyházközségekben maga a presbitérium gyakorolja, az ennél na-

gyobb egyházközségekben pedig a presbitérium törvényszerű megalakulása alkalmával 

a maga kebeléből öt–tíz tagból álló egyházközségi bíróságot választ.404 Az 1967. évi VI. 

törvénycikk a bíróság tagjai megbízásának idejét illetően nem volt összhangban az új 

egyházalkotmánnyal és az 1996. évi I. törvénnyel, a választójogi törvénnyel, ugyanis 

megváltoztak a presbiterek választásának szabályai és megbízatásuk időtartama is. Az 

1967. évi VI. törvénycikk szerint az egyházközségi bíróságot a lelkész, az egyházközsé-

gi gondnok és a presbitérium által a presbiterek közül három évre választott három tag 

és ugyanennyi póttag alkotta. Az egyházközségi bíróság tagjait a presbitérium titkos 

szavazással választotta meg a presbitérium háromévenkénti újjáalakulását követően, az 

első presbiteri gyűlésen. Ott, ahol a presbitériumnak a lelkészen és a gondnokon kívül 

nem volt hat rendes tagja, az egyházközségi bíróság póttagjai közé pótpresbitereket is 

meg lehetett választani.  

A jelenleg hatályos törvény a tisztséget nem viselő egyháztagok fegyelmi és 

egyházközségi igazgatási ügyében magát a presbitériumot teszi bírósággá. Mivel lét-

számokat nem ír elő, figyelemmel az egyházalkotmány presbitériumi létszámokat sza-

bályozó rendelkezéseire, a bíróságnak az egyházalkotmány presbitériumokra vonatkozó 

határozatképességi előírásait kell figyelembe venni, tehát a bíróság akkor tekinthető 

szabály szerint megalakítottnak, ha a döntéshozatalban a presbitérium tagjainak több 

mint a fele jelen van s ez az arány az esetleges kizárások után is fennmarad. A határo-

zatképesség számításánál az egyházalkotmány 54. § (1) bekezdés második fordulata 

nem alkalmazható, tehát ha a bírósági ügy tárgyalására meghirdetett presbiteri gyűlésen 

a presbitérium tagjainak több mint fele nem jelenik meg, az újabb gyűlés a létszámra 

tekintet nélkül nem tartható meg. Ez könnyen megérthető az egyházalkotmány szerinti 

minimális hat fős (lelkész, gondnok és négy tag) presbitérium esetében, ahol is a határo-

zatképességhez legalább négy fő jelenléte szükséges.  

                                                
404 A magyarországi ev. ref. egyház szervezetéről szóló 276. §. 
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15.4.2. Az egyházközségi bíróságok elnöksége  

Az 1881–82. évi zsinati törvény meghozatalától 1967-ig a bíróságok valamennyi 

szinten kettős elnökség alatt működtek. E törvény szerint az ügy előadója az egyházköz-

ségben a lelkész, ahol a presbitériumnak rendes jegyzője volt, ott ezt a feladatot a jegy-

ző látta el. Az 1891–93. évi zsinati törvények úgy rendelkeztek, hogy a tárgyalás veze-

tése és a határozat kimondásának joga a lelkész és a főgondnok közül a hivatalát régeb-

ben betöltőt illeti. Az 1967. évi VI. törvénycikk szerint az egyházközségi bíróság elnöke 

a lelkész mint a presbitérium elnöke. Itt tehát nincsen szó kettős elnökségről. A törvény 

a lelkésznek kiemelkedő jogosultságot biztosított, amikor is úgy rendelkezett, hogy sza-

vazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. Ez az 1928. évi egyházalkotmány 

által szabályozott döntő szavazati jog átvétele, ott azonban ennek kizárólag az volt az 

indoka, hogy az a törvény nem határozta meg pontosan az eljáró tanács tagjainak a szá-

mát, hanem előírta, hogy az elnökön kívül legalább négy tagnak jelen kell lennie – tehát 

a létszámnak nem szabott felső határt – így előfordulhatott a páros létszámmal alakított 

bíróság. Ebben mintegy kényszermegoldásként szerepelt az elnök döntő szavazati joga. 

Az 1967. évi VI. törvénycikk azonban nem így rendelkezett a létszámról, ugyanis az 

előírás szerint a bíróság öttagú tanácsban járt el, a tanácskozás során mindenkinek köte-

lező volt szavaznia, így szavazategyenlőség nem fordulhatott elő. Az a körülmény pe-

dig, hogy az elnöknek az adott ügyben a bíróság többi tagjához képest súlyában és je-

lentőségében nagyobb értékű szavazata volt, azt bizonyítja, hogy a bíróság belső felépí-

tésében a nélkülözhetetlen egységesség és egyensúly megbomlott. Eszerint az elnök 

döntőbb súlyú tagja volt a bíróságnak, mint más bírósági tagok anélkül, hogy csupán a 

tárgyalásvezetésben és a határozathirdetésben, valamint egyéb, de kizárólag technikai és 

adminisztratív tevékenységben megnyilvánuló többletmunkájától eltekintve olyan sze-

mélyi képességek birtokában lett volna, amelyek a peres ügy belátásánál, megítélésénél 

és eldöntésénél a nagyobb súlyra és jelentőségre, tehát a döntő szavazatra képesítették 

volna.  

Az egyház bírói hatalmát az evangélium tanítása szerint mindig társas szervek 

kell, hogy gyakorolják. Ennek a tételnek azonban nem lehet csupán azzal eleget tenni, 

hogy az egyházközségi bíróságot mint bírói szervet formailag több emberből, több bí-

róból állítjuk össze, hanem fenntartás nélkül eleget kell tenni abban a vonatkozásban is, 
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hogy a külső formák mögött az evangéliumi tanításon alapuló protestáns tétel tartalmá-

ban is érvényesüljön. Ellenkező esetben az a helyzet áll elő, hogy a bíróság csupán hát-

teret és keretet nyújt egyetlen ember, az elnök szavazatának.405 A jelenleg hatályos 

2000. évi I. törvény – mint már fentebb említettem – létszámbeli meghatározást semmi-

lyen formában nem tartalmaz, így az előző példánknál maradva a minimális hatfős lét-

számmal működő presbitérium esetében négy fő jelenléte határozatképességet jelent, 

ami szavazás esetén szavazategyenlőséget eredményezhet. A törvény, amely az egy-

házmegyei, az egyházkerületi és a Zsinati Bíróság ítélkező tanácsainak létszámát három, 

illetve öt főben határozza meg, nem rendelkezik a szavazategyenlőségről, hiszen ez 

ilyen létszám esetén nem fordulhat elő, a presbitérium bírósági eljárásánál azonban ez a 

szabályozás elmaradt. A nagyobb létszámú presbitériumok esetében is elképzelhető 

azonban, páros számú megjelenés esetén, a szavazategyenlőség. Így az alapelvek helyes 

értelmezése alapján egy esetleges törvénymódosításig célszerű azt a szabályt alkalmaz-

ni, hogy a presbitérium mint bíróság határozatképességéhez a létszám felénél több, pá-

ratlan számú tag jelenléte szükséges, illetve a presbitérium mint bíróság ilyen esetben 

páratlan számú tagsággal ítélkezik.  

15.4.3. Az egyházközségi bíróság hatásköre  

Az egyházközségi bíróságok hatáskörében az elkülönülő, többszintűvé váló egy-

házszervezet kialakulásától kezdődően fokozatosan egyre kevesebb ügy maradt, a XIX. 

század közepétől mára már csak az egyháztagok fegyelmi ügyei tartoznak ide. Ezek az 

egyszerű megítélésű, döntően a lelkész spirituális fegyelmezési körébe tartozó ügyek, 

amelyeket a közösséghez tartozás fontossága miatt célszerű is helyben megtárgyalni. Ez 

a bíróság minden esetben első fokon jár el, határozata ellen fellebbezésnek van helye, 

kivéve, ha a bíróság elnöksége a fegyelmi eljárást megelőző jogkörével élve az egyház-

tagot meginti. Ez ellen a határozat ellen az 1967. évi VI. törvénycikk értelmében nem 

volt helye fellebbezésnek. A jelenlegi szabályok szerint a megintett tizenöt napon belül 

a presbitériumhoz fellebbezhet.  

                                                
405 Az ezzel kapcsolatos aggályait már az 1928. évi törvény alapján kifejtette NOVÁK 1.: 51. p 
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Az utóbbi időben azonban különböző okok miatt ezen a szinten érdemi bírásko-

dás nem folyik.406 Az új törvény előkészítése során sokáig tartotta magát az a nézet, 

hogy erre a bírósági szintre nincsen szükség. A büntetések tekintetében az előző és a 

most hatályos törvény már ma is egy meglehetősen egyszerűsített büntetési rendszert 

tart életben az egyháztagok fegyelmezését illetően. Hiányzik belőle a fegyelmezés ősi, 

szinte a kezdetektől fogva meglévő eszköze, az úrvacsorától való eltiltás, a gyülekezet 

közösségéből rövidebb-hosszabb időre való kirekesztés, ami az őszinte és töredelmes 

bűnbánat gyakorlásának következményeként a gyülekezet közösségébe való visszavétel 

által fejezte ki a nevelés, a fegyelmezés pásztori jellegének eredményességét. Az egy-

házközségi bíráskodás tervezett megszüntetésével végleg lemondtunk volna ennek a 

lehetőségéről, aminek több oka lehet. Az egyik: az egyház elismeri, hogy csak jogilag 

szervezett gyülekezet, de nem a közösség tudatával és összetartó erejével bíró gyüleke-

zet, a másik: valójában nem kíván az egyháztagok, csak az egyházi tisztségviselők fe-

gyelmezésével foglalkozni. Az első ok elismerése a nem látható, a gyülekezet krisztusi 

közösségében élő egyház megsemmisítését jelentené, a másik ok pedig ide vezetne.  

15.5. AZ EGYHÁZMEGYEI BÍRÓSÁG  

15.5.1. Az egyházmegyei bíróság tagjai és elnöksége  

A kezdetekben az egyházmegyében a bírói hatalmat az esperes jelentette, majd a 

külön bírói szervezet szükségességének felismerését követően, annak megalakításától 

beszélünk egyházmegyei bíróságról. Szervezetéről már az 1791. évi budai zsinat kánon-

jai rendelkeznek. Ezek értelmében a bíróság tagjainak választását a presbitériumok vé-

gezték úgy, hogy először jelölteket állítottak, majd a négy legtöbb szavazatot kapott 

személy közül választottak.407 Az 1881–82. évi zsinaton alkotott törvény már úgy szólt, 

                                                
406 Hogy ez nem kizárólag napjaink problémája, mutatja, hogy pl. a Dunamelléki Református Egyházke-
rület 1921. október 1. napján tartott közgyűlése határozatban rendelte el, hogy a presbitériumok haladék-
talanul szervezzék meg a gyülekezeti fegyelmezést. Ennek érdekében egy tájékoztató füzetet adott ki 
valamennyi egyházközség részére, amelyben az egyházfegyelmezés bibliai indokai mellett törvényi ren-
delkezéseket közölnek és gyakorlati útmutatókat  adnak az eljárások törvényes lefolytatása érdekében. 
Lásd: FORGÁCS! 
407 Az 1791. évi budai zsinat kánonjai, 10. kánon. 
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hogy az egyházmegyei bíróságot az esperes és az egyházmegyei gondnok elnöksége 

mellett az egyházmegyei tanácsbírák alkotják.408  

Az 1967. évi VI. törvénycikk lényegében ennek megfelelően rendelkezett, az 

egyházmegyei bíróságot az esperes és az egyházmegyei gondnok vagy akadályoztatásuk 

esetén törvényes helyetteseik, valamint az egyházmegyei tanácsbírák alkották. A bírás-

kodásról szóló törvény és az egyházalkotmány itt ellentmondásban volt egymással, 

ugyanis a tanácsbírói tisztség megszűnt, a bíróság tagjait az egyházmegyei alakuló köz-

gyűlés választotta a lelkészek és a világi egyháztagok közül.  

A hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően az egyházmegyei bíróság el-

nöksége az egyházmegye espereséből és gondnokából áll, s az egyházmegyei közgyűlés 

az általános tisztújítás során további négy lelkészi és négy világi bírót választ meg. A 

világi tagokat lehetőleg jogi végzettségű és legalább öt éve teljes jogú egyháztagok kö-

zül kell megválasztani. Az egyházmegyei bíróság teendőit a szükségnek megfelelően, 

de rendszerint egyházmegyei közgyűlés, illetve tanácsülés alkalmával végzi. Az eljáró, 

háromtagú tanácsot a bíróság elnöksége jelöli ki. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint a 

tanács tagjai közül legalább egy személy lelkészi és legalább egy személy jogi végzett-

ségű kell, hogy legyen. A törvény ezen rendelkezése kogens előírás, amely azonban 

nincsen összhangban az 5. § (2) bekezdésével, amely diszpozitív szabályként írja elő a 

világi tagok jogi végzettségét, a lelkészektől pedig a lelkészi képesítésen túl más kép-

zettséget nem kíván meg. Így az 5. § (2) bekezdése szerinti előírás megsértésére nem 

kerül sor, ha az egyházmegyei közgyűlés nem választ egyetlen jogi végzettségű bírót 

sem. Igen ám, de ekkor hogyan tud eleget tenni az egyházmegye elnöksége a 6. § (1) 

bekezdése szerinti kogens előírásnak, mely szerint a háromtagú bírói tanács egy tagjá-

nak jogi végzettségűnek kell lenni? Az ítélkező tanács elnökét a három tag maga közül 

választja meg.  

A törvény nem tartalmaz eljárási szabályt a választás módjára (nyílt vagy titkos, 

egyhangú vagy többségi), s nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre sem, ha a tagok az 

elnök személyében nem tudnak megegyezni. Célszerűbb lett volna olyan törvényi ren-

delkezést hozni, hogy az eljáró tanács elnökét és tagjait jelöli ki az elnökség. Arra az 
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esetre, ha a tagok maguk közül nem tudnak elnököt választani, megoldásként szóba jö-

het három új bíró kijelölése. Az egyházmegyei bíróság elnökei: az esperes és az egy-

házmegyei gondnok. A hatályos törvény értelmében ők az ítélkező tanácsnak nem le-

hetnek tagjai. Szerepük csak az ítélkező tanács tagjainak kijelölésére korlátozódik.  

15.5.2. Az egyházmegyei bíróság hatásköre  

Az egyházmegyei bíróság már első és másodfokon is eljáró bíróság. Az egyházmegyei 

bíróság első fokon határoz  

 

a) egyházközségek, valamint – az esperes és az egyházmegyei gondnok kivételével – az 

egyházközség és az egyházmegye tisztségviselőinek minden fegyelmi és igazgatási 

ügyében;  

b) az egyházmegyébe bekebelezett lelkészi jellegű személyek minden fegyelmi, illetve 

igazgatási ügyében;  

c) az egyházközségek, valamint az egyházmegyék és azok intézményei igazgatási ügyé-

ben.  

A bíróság másodfokon határoz az egyházközség, az egyháztagok fegyelmi, illet-

ve igazgatási ügyében hozott presbitériumi határozat elleni benyújtott fellebbezések 

ügyében.409  

E törvényi rendelkezésből következően a másodfokon hozott határozat ellen fel-

lebbezésnek nincsen helye. A törvény 9. §-a szerint minden egyházmegye alakít bírósá-

got, de több egyházmegye megállapodhat közös bíróság létrehozásában is. Bár a tör-

vénynek abból a kitételéből, hogy „minden egyházmegye alakít bíróságot” az követke-

zik, hogy ezeknek a bíróságoknak a megalakítása nem mellőzhető, a második fordulat-

ból mégis az következik, hogy ez nem kötelező.  

                                                
409 53. § (4) bekezdés 
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15.6. AZ EGYHÁZKERÜLETI BÍRÓSÁG  

15.6.1. Az egyházkerületi bíróság tagjai és elnöksége  

A magyarországi protestáns egyházak történetében a bírói hatalomnak püspöki 

szinten való gyakorlása kérdésében az előző két fokozathoz képest jóval korábbról van-

nak rendelkezések. A hercegszőllősi kánonok már arra kötelezik a püspököt, hogy az 

esperesekből álló tanácsban intézzék ügyeiket. Bár itt még kizárólag lelkészekből álló 

testület végezte az egyház igazgatását, és a bíráskodásnak nem alakult ki külön szerve-

zete, de a társas bíráskodás elve élő intézmény.410 Az 1881–82. évi református zsinati 

törvények már ezen alapelv szem előtt tartása mellett egyértelműen szólnak a világiak 

részvételéről is, amikor is az egyházkerületi bíróságot a püspökből és az egyházkerületi 

főgondnokból, akadályoztatásuk esetén törvényes helyetteseikből, az egyházmegyék 

espereseiből és gondnokaiból, továbbá az egyházkerület lelkészi és világi tanácsbíráiból 

rendeli felállítani.411  

A hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően az egyházkerületi bíróság el-

nöksége az egyházkerület püspökéből és főgondnokából áll, s az egyházkerületi köz-

gyűlés az általános tisztújítás során további négy lelkészi és négy világi bírót választ 

meg. A világi tagokat lehetőleg jogi végzettségű és gyakorlattal rendelkező egyháztagok 

közül kell megválasztani azzal, hogy a választás során törekedni kell az egyházmegyék 

arányos képviseletére. A törvény itt eltérő alkalmassági követelményeket támaszt, mint 

az egyházmegyei bíróság világi tagjai esetében. Nem követeli meg ugyanis a teljes jogú 

egyháztagságot, nem követeli meg a bírótól, hogy legalább öt éve teljes jogú egyháztag 

legyen, elegendő a gyakorlat megléte. Azt azonban nem mondja meg, hogy ezt a gya-

korlatot miben kell megszerezni. A jogalkotó feltételezhető szándéka szerint az egyház-

kerületi bírósági szinten az egyházjogi gyakorlat megléte a kívánatos.  

Az egyházkerületi bíróság teendőit a szükségnek megfelelően, de rendszerint 

egyházkerületi közgyűlés, illetve tanácsülés alkalmával végzi. A bíróság elnöksége jelö-

li ki az eljáró tanácsot, amely első fokon eljárva háromtagú, másodfokon eljárva öttagú. 

A törvény rendelkezése szerint a tanács tagjai közül legalább egy személy lelkészi és 
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legalább egy személy jogi végzettségű kell, hogy legyen. Ez szintén kogens előírás, 

amely azonban itt sincsen összhangban a 10. § (2) bekezdésével, amely diszpozitív sza-

bályként írja elő a világi tagok jogi végzettségét, a lelkészektől pedig a lelkészi képesí-

tésen túl más képzettséget nem kíván meg. Így a 10. § (2) bekezdése szerinti előírás 

megsértésére nem kerül sor, ha az egyházmegyei közgyűlés nem választ egyetlen jogi 

végzettségű bírót sem. Az egyházkerület elnöksége ebben az esetben nem tud eleget 

tenni a 10. § (3) bekezdése szerinti kogens előírásnak, amely szerint a háromtagú bírói 

tanács egy tagjának jogi végzettségűnek kell lenni.  

Az ítélkező tanács elnökét a tagok maguk közül választják meg. A törvény itt 

sem tartalmaz eljárási szabályt a választás módjára (nyílt vagy titkos, egyhangú vagy 

többségi), s nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre sem, ha a tagok az elnök szemé-

lyében nem tudnak megegyezni. Célszerűbb lett volna erre is olyan törvényi rendelke-

zést hozni, hogy az eljáró tanács elnökét és tagjait jelöli ki az elnökség. Arra az esetre, 

ha a tagok nem tudnak maguk közül elnököt választani, megoldásként itt is szóba jöhet 

három új bíró kijelölése. Az egyházkerületi bíróság elnökei: a püspök és az egyházkerü-

leti főgondnok. Az elnökség tagjai az ítélkező tanácsokban nem vesznek részt.  

15.6.2. Az egyházkerületi bíróság hatásköre  

Az egyházkerületi bíróság első fokon határoz:  

a) a püspök és az egyházkerületi főgondnok kivételével az egyházkerület tisztségviselői, 

az esperesek és az egyházmegyei gondnokok minden fegyelmi és igazgatási ügyében;  

b) az egyházkerületi intézmények igazgatási ügyeiben.  

Másodfokon mint fellebbezési bíróság határoz: az egyházmegyei bíróságtól hoz-

zá fellebbezett fegyelmi és igazgatási ügyekben.  

15.7. A ZSINATI BÍRÓSÁG  

15.7.1. A Zsinati Bíróság tagjai és elnöksége  

Amint törekvések voltak a XIX. század elejétől kezdődően az egyetemes egy-

házkormányzati szervek létrehozására, úgy merült fel annak az igénye, hogy létrejöjjön 

                                                                                                                                          
411 Az 1881/82. zsinati törvény 286. §-a. 



A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETE 

258. oldal 

az egyetemes bíróság is. Először az 1821. évi debreceni értekezleten született határozat 

arról, hogy az egyházkerületi konzisztóriumok döntése ellen a konventhez lehet felleb-

bezni. A konventnek egyházi bírósági feladatkörrel való ellátása azonban nem egyházi 

kezdeményezésre, hanem a világi hatalom, a helytartótanács kezdeményezésére történt: 

a helytartótanács felhívta a konvent elnökét, hogy a legközelebbi konventi ülésen jelent-

se be, a peres ügyekben az egyházmegyétől nemcsak az egyházkerülethez, hanem az 

egyetemes konventhez is lehet fellebbezni.412  

Az 1881–82. évi zsinati törvény már részletesen szabályozta az egyetemes kon-

venti bíróság összetételét és hatáskörét, mégpedig felállítva a rendes és rendkívüli bíró-

ságot is. A rendes bíróságot a konvent elnökei, akadályoztatásuk esetén helyetteseik, a 

konvent kebeléből háromévi időtartamra, titkos szavazás útján választott hét rendes bíró 

és az akadályozottak helyettesítésére behívható és hasonló módon választott öt póttag 

alkotta. Elnökei a konventen elnöklő püspök és főgondnok voltak, akik nem szavazhat-

tak, a határozatok szótöbbséggel születtek. Hatáskörébe a fegyelmi ügyek tartoztak. 

Csak fellebbviteli bíróságként járt el, másodfokon az egyházkerületi bíróságon első fo-

kon született ügyekben, harmadfokon pedig meghatározott büntetések (bizonyos szolgá-

lati helyről való elmozdítás vagy hivataltól való végleges megfosztás) kiszabása esetén, 

de ezekben az ügyekben is csak akkor, ha az egyházmegyén született elsőfokú ítéletet az 

egyházkerületi bíróság fellebbezési eljárásban hozott határozata megváltoztatta. A kon-

venti rendkívüli bíróságot a rendes elnökök mellett a konvent tagjaiból három évre tit-

kos szavazással választott huszonhárom bíró alkotta, mely tizenöt tagú tanácsban járt el. 

Ez a bíróság csak a püspökök és főgondnokok ügyeiben járt el első fokon, határozata 

ellen nem volt helye fellebbezésnek.413  

Az 1967. évi VI. törvénycikk rendelkezései szerint a Zsinati Bíróságot a Zsinat 

elnökei vagy akadályoztatásuk estén törvényes helyetteseik, a Zsinat kebeléből a Zsinat 

időtartamára titkos szavazás útján választott tíz rendes bíró és az akadályozottak helyet-

tesítésére behívható és hasonló módon választott öt pótbíró alkotta. A Zsinati Bíróság 

tagjául a Zsinatnak tisztségüknél fogva tagjait, a presbitériumok által választott zsinati 

képviselőket és a Zsinat által választott zsinati tagokat egyaránt meg lehetett választani. 
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Nem lehetett megválasztani a Zsinati Bíróság tagjául a zsinati tanácsost és a zsinati jog-

tanácsost. A Zsinat ülései között megüresedett zsinati bírósági rendes vagy póttagsági 

helyet a Zsinat legközelebbi ülésén be kellett tölteni.  

A hatályos törvény szerint a Zsinati Bíróságot a Zsinat működése időtartamára 

választja, létszáma húsz fő, fele lelkészi, fele világi tag. A Zsinati Bíróság tagjául ki-

emelkedő elméleti felkészültséggel és gyakorlati tapasztalatokkal bíró lelkészeket, teo-

lógiai tanárokat, lehetőleg bírákat, ügyészeket, ügyvédeket és a jogtudomány művelésé-

be kiemelkedő tudósokat lehet jelölni és megválasztani. A Dunamelléki és a Tiszántúli 

Egyházkerület zsinati képviselői hat-hat, a Dunántúli- és Tiszáninneni Egyházkerület 

zsinati képviselői négy-négy zsinati bírót jelölnek.  

Az eljáró bírósági tanács összesen öt tagból áll. A tanács tagjai közül legalább 

két személy lelkészi és legalább két személy jogi végzettségű. Az eljáró bírói tanács 

tagjait a bíróság elnöksége jelöli ki. Elnökét a tagok maguk választják meg. A jelenleg 

hatályos törvény a Zsinati Bíróság teljes ülésének hatáskörét bővíti, ugyanis a jogegysé-

gi határozatok meghozatalán túl másodfokú fórumként jár el a Zsinati Bíróság első fo-

kon hozott fegyelmi határozatai elleni fellebbezések elbírálásában. A teljes ülés határo-

zatképes, ha az elnökségen kívül legalább tizenkét zsinati bíró jelen van. A teljes ülés 

tagjai között ez esetben nem járhatnak el azok a bírák, akik az elsőfokú határozat hoza-

talában részt vettek. A Zsinati Bíróság elnökei: a Zsinat lelkészi és világi elnöke. Az 

elnökség az ügy tárgyalásában és a határozat meghozatalában nem vesz részt, kivéve a 

jogegységi eljárást.  

15.7.2. A Zsinati Bíróság hatásköre 

 A Zsinati Bíróság első fokon határoz414:  

a) a püspökök és főgondnokok fegyelmi ügyében;  

b) a teológiai tanárok, a gyűjteményi tanács elnöke, a zsinati tanácsos, a zsinati jogtaná-

csos, a zsinati bírák, a Zsinati Iroda lelkészi jellegű osztályvezetői fegyelmi ügyében, az 

e minőségükben elkövetett cselekmények vonatkozásában;  

c) az a) és b) pontban felsoroltak igazgatási ügyeiben;  
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414 2000. évi I. egyházi tv. 14. §. 
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d) az egyházkerületek és az országos intézmények közötti igazgatási ügyekben;  

e) a Zsinati Tanács nyugdíjügyekben hozott határozatai ellen benyújtott jogorvoslatok 

ügyében. 

Az 1967. évi VI. törvénycikk nem tette lehetővé a Zsinati Bíróság elsőfokú hatá-

rozata elleni fellebbezést, így egy fontos garanciális szabálytól, a jogorvoslat jogától 

fosztotta meg az eljárás alá vont személyeket. Az új törvény biztosítja a fellebbezés jo-

gosultságát, ugyanis a Zsinati Bíróság első fokon hozott fegyelmi határozata ellen fel-

lebbezni lehet a Zsinati Bíróság teljes üléséhez [14. § (1) bekezdés a), és b), pontok ese-

tén hozott határozatok].  

A Zsinati Bíróság másodfokon határoz az egyházkerületi bíróságtól mint első fo-

kon eljárt bíróságtól hozzá fellebbezett fegyelmi és igazgatási ügyekben;  

harmadfokon pedig azokban a fegyelmi ügyekben határoz, amelyekben a másod-

fokú bíróságok áthelyezés vezető állásból meghatározott beosztott állásba vagy hivatal-

vesztés büntetést alkalmaztak.  

15.7.3. Jogegységi eljárás  

A Zsinati Bíróság bírósági ügyekben vitássá vált elvi jelentőségű kérdésekre 

vagy ha az egyházi bíróságok eltérő joggyakorlatát észlelik, a jogegyezség biztosítása 

céljából jogegységi határozatot hoz. Jogegységi határozat hozatalára a Zsinati Bíróság 

teljes ülése jogosult.  

Jogegységi határozat kezdeményezésére jogosult:  

a) a Zsinati Bíróság elnöksége vagy a Zsinat jogtanácsosa;  

b) az egyházkerületi bíróság elnöksége vagy az egyházkerületi jogtanácsos. A Zsinati 

Bíróság a jogegységi határozatot szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén 

a tanácskozást vezető elnök szavazata dönt. A Zsinati Bíróság jogegységi határozata a 

már megelőzően eldöntött kérdéseket nem érinti. A jogegységi határozat az egyházi 

bíróságok számára kötelező.  
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1 6 . AZ EGYH Á ZI  JOGH ATÓ S Á G KÉRD ÉS EI  

Az első és legáltalánosabb kérdés, hogy milyen ügyekben jogosult és köteles el-

járni az egyházi bíróság, azaz, mely ügyek tartoznak az egyházi bíráskodás joghatósága 

alá. Ez a hatáskör a legtágabb értelemben. A keresztyénség kezdetétől Pál apostol 

után415 az volt a gyakorlat, hogy a keresztyének nemcsak az egyházi, hanem valameny-

nyi, tehát a polgári ügyeikben sem világi bírósághoz fordultak, hanem maguk közül 

választott bírákra bízták az igazságszolgáltatást. Az egyházszervezet fejlődésével egye-

temben ez a jog a választott bírákról a papságra, majd ezekről a püspökökre, metropoli-

tákra szállt át. A bíróságok így hozott ítéletei azonban állami kényszerrel mindaddig 

nem voltak végrehajthatók, míg az állam el nem ismerte az egyházat és annak bírósági 

hatáskörét. Nagy Konstantin már nemcsak érvényesnek ismerte el az egyházi bíró ítéle-

tét, hanem nagyobb súlyt is tulajdonított neki, mint az állami joghatóságnak, ugyanis 

lehetővé tette, hogy a felek a pert szabadon áttehessék az állami bíróságtól az egyházi 

bíróságokhoz, később pedig azt, hogy akár az egyik fél kérésére is megtörténhessék ez, 

továbbá az állami szerveket kötelezte az egyházi bíróságok ítéleteinek végrehajtására. 

Később erre az áttételre már csak közös kérelemre adtak lehetőséget az állami jogsza-

bályok, de az egyház bírói hatalmának elismerése töretlen maradt.416  

Az egyházi hatalom fénykorában szinte alig volt néhány ügy, amely nem tarto-

zott az egyházi bíróságok elé. Az egyház mint a szeretet intézménye magának követelte 

a szegények, az özvegyek és az árvák védelmét és egyúttal pereik eldöntését is. Magá-

nak igényelte a házasság szentség mivoltából adódóan a házassági és az abból eredő 

vagyonjogi pereket; majd a patrónusi jogból felmerült jogvitákat arra való hivatkozás-

sal, hogy a patrónusi jog olyannyira összefügg a lelkiekkel, hogy csak az egyház ítélheti 

meg az ebből eredő jogvitákat; minden birtokpert, ahol az egyház vagy pap volt az alpe-

res; az adóssági pereket, ahol eskü szerepelt, mondván, hogy az eskü az egyházra tarto-

zik. Az egyház álláspontja szerint egyházi bírósági körbe tartozott a végrendeletek ügye, 

mert a haldokló utolsó akaratának teljesítése lelkiismereti ügy. Mindez a bíráskodás 

                                                
415 1Kor 6,1–7. 
416 KÉRÉSZY.:  48. oldal 
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hatalmának megszerzésével az egyház politikai hatalmának megszerzésére irányult. A 

XIV. századtól azonban mind erősebbé vált a világi uralkodóknak az az igénye, hogy a 

papság bírói hatalmát korlátozzák.417 Ez a folyamat egészen a XIX. század végéig elhú-

zódott, Magyarországon ugyanis a polgári törvénykezési rendtartásról szóló 1868. évi 

LIV. törvénycikk 22. §-a mondta ki, hogy az egyházi bíróság csak a házassági kötelék 

érvényességében dönthet, minden más egyéb házassági ügy a világi törvényszékek elé 

tartozik, majd a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikk valamennyi házas-

sági ügyben való bíráskodást is állami törvényszéki hatáskörbe utalta.  

Ettől kezdődően Magyarországon az állam kizárólagos joghatósággal rendelke-

zik az egyházakkal való viszonyában. Ez azt jelenti, hogy a bíróságokról szóló törvény-

ben meghatározott, bírói útra tartozó ügyekben az állami bíróságok járhatnak el, más 

szerv csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben járhat el.418 

Olyan állami törvény, kormányrendelet pedig nincsen, amely az egyház joghatóságát 

ezekben az ügyekben megállapítaná. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 

egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény elismeri, hogy az egyház saját belső törvényei, 

szabályai szerint él és működik, de, megismételve az alkotmány 60. § (3) bekezdésének 

rendelkezését, kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elvá-

lasztva működik. Az egyház belső törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására álla-

mi kényszer nem alkalmazható. Az egyház tehát tagjaival, vele szolgálati vagy más jog-

viszonyban álló munkavállalóival szemben a saját belső szabályai szerint eljárhat, adott 

esetben bírósági döntést is hozhat, annak végrehajtásához azonban állami kényszert nem 

vehet igénybe. Ugyanakkor, ha a döntés az egyháztag vagy munkavállaló alapvető joga-

it és kötelezettségeit érinti, az nincs elzárva az állami bírósági úttól. Ezért mondjuk azt, 

hogy az egyház joghatósága az érintettek alávetettségén, nem pedig kényszerítő jogsza-

bályokon alapul.  

                                                
417 STIPTA: 48. p 
418 A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 3. §-a értelmében a bíróság dönt a) a büntető ügyekben; b) a 
polgári jogi ügyekben; c) a családjogi vitákban; d) a munkaügyi vitákban és a szövetkezeti tagsági vi-
szonnyal kapcsolatos jogvitákban; e) azokban az egyéb ügyekben is, amelyeket törvény a hatáskörébe 
utal. A felsorolt ügyekben törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben más szerv is 
eljárhat. Az állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit érintő ügyben azonban e szerv határozata ellen 
a felek – jogszabályban meghatározott esetekben – a bírósághoz fordulhatnak. 
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16.1. A JOGHATÓSÁG KIZÁRÓLAGOSSÁGÁNAK KÉRDÉSE  

Munkajogi vitákban, illetve a munkaviszonyt vagy szolgálati viszonyt is érintő 

fegyelmi kérdésekben az egyházi munkáltató és egyházi alkalmazott vagy egyházi szol-

gálati viszony esetén munkáltatójának döntése ellen fordulhat-e ezen jogviszony alanya 

világi bírósághoz, a munkaügyi bírósághoz? A kérdés megválaszolásához abból kell 

kiindulnunk, hogy a Magyar Köztársaság alkotmánya 57. § (1) bekezdése értelmében a 

Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van ahhoz, hogy valamely perben a jogait és 

kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyil-

vános tárgyaláson bírálja el. Ez az alkotmányos alapjog természetszerűen megillet min-

den magyar állampolgárt, így a református egyház lelkészi képesítésű, egyházi jogi 

személlyel lelkészként szolgálati viszonyban álló tagját is. Az alkotmány 45. § (1) be-

kezdése értelmében a Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Köztár-

saság Legfelsőbb Bírósága, az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, 

valamint a helyi és a munkaügyi bíróságok gyakorolják. Ebből a kettős alkotmányi ren-

delkezésből következően beosztásától, munkáltatójától függetlenül minden magyar ál-

lampolgárnak joga van bírósághoz fordulni, ha peres ügye van. Ezt a rendelkezést a 

Magyarországi Református Egyháznak tiszteletben kell tartania, mert – bár alkotmányi 

rendelkezés folytán az állam és az egyház egymástól elválasztva működik – az állam 

által elismert egyház az alkotmánnyal és az alkotmányos törvényekkel ellentétes belső 

szabályokat nem hozhat, alkotmányos alapjogokat nem korlátozhat.  

Ezt követően kell értelmeznünk a Magyarországi Református Egyház alkotmá-

nyáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény – mint belső szabály – 9. § (1) be-

kezdését, amely így szól: az egyház alkalmazásában lévő, lelkészi képesítésű és jellegű 

személyek (egyházi személyek) szolgálati viszonya és felelőssége tekintetében az egy-

házi törvények, minden egyéb alkalmazott munkaviszonya tekintetében pedig a min-

denkor hatályos állami jogszabályok szerint kell eljárni. Az állami alkotmány rendelke-

zéseivel csak akkor képzelhető el az összhang, tehát az egyház belső szabályzata akkor 

nem alkotmánysértő, ha az egyházalkotmányi rendelkezést nem eljárásjogi, hanem 

anyagi jogi rendelkezésként értelmezzük, ami nem jelent mást, mint azt, hogy bármilyen 

bíróság jár el a Magyarországi Református Egyház alkalmazásában álló, lelkészi képesí-
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tésű személy szolgálati viszonyát érintő ügyében, az alkalmazandó anyagi jogszabályok 

a református egyház belső szabályai. Az egyházalkotmány rendelkezései tehát nem a 

joghatóság, hanem az alkalmazandó anyagi jog kérdésében adnak eligazítást. Ezeknek 

a szabályoknak a megalkotására pedig a Magyarországi Református Egyháznak az ál-

lam és az egyház szétválasztását kimondó, az alkotmány 60. § (3) bekezdésén alapuló 

1990. évi IV. törvény éppen hivatkozott 9. § (1) bekezdése ad lehetőséget.  

Némileg eltérően értelmezi ezt az Alkotmánybíróság. Eszerint az Alkotmány 57. 

§ (1) bekezdése és 60. § (3) bekezdése alapján a lelkiismereti és vallásszabadságról, 

valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésének al-

kalmazása során alkotmányos követelmény, hogy egyház és vele jogviszonyban álló 

személyek közötti, állami jogszabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogvitákat az 

állami bíróságok érdemben elbírálják. A határozat indokolása az állami joghatóság kere-

teit tehát leszűkíti, mert bár úgy foglal állást, hogy „az MT 1. §-ának (1) bekezdése sze-

rint e törvény hatálya - ha jogszabály másként nem rendelkezik - kiterjed minden olyan 

munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar Köztársaság területén végzik, 

továbbá amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát külföldön, kiküldetés-

ben végzi. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 349. §-a alapján a 

munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a munkaviszonyból, közalkalmazotti jogvi-

szonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag mun-

kaviszony jellegű munkaviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból származó perek.  

Amennyiben a foglalkoztatásra megbízás alapján kerül sor, az abból eredő jogvi-

ták elbírálása is az állami bíróság hatáskörébe tartozik a polgári jog szabályai szerint. A 

bírósághoz való fordulás alapjoga szerint az egyház szolgálatában álló személynek is 

Alkotmányban biztosított joga van arra, hogy amennyiben az állami jogszabályok sze-

rint került sor az alkalmazására, akkor az állami bíróságok az alkalmazásával kapcsola-

tos jogvitát elbírálják. Az állami szerveknek az Alkotmány és a Jat. szerinti jogszabály-

ok alapján kell eldönteniük, hogy egy adott jogviszonyból származó adott kérdés az 

állami hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik-e. Az állami jogszabályok alapján kell 

tehát kialakítaniuk álláspontjukat arról, hogy a konkrét esetben létrejött-e a felek között 

az állami jog szempontjából értékelhető jogviszony, és annak nyomán milyen eljárás 

folytatható le. Ha azonban az állami hatóság vagy bíróság egy adott ügy kapcsán az 
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állami jogszabályok alapján a hatáskörének hiányát állapítja meg, akkor ennek során 

nem foglalhat állást az egyházi normák alkalmazásával arról, hogy az adott jogvita el-

döntése mely egyház, milyen szervének, milyen eljárása alá tartozik; azaz nem bocsát-

kozhat egyházi normák értelmezésébe vagy alkalmazásába. Ugyanakkor az állami igaz-

ságszolgáltatás nem vezethet az egyház önkormányzatának kiüresítéséhez.” Meggyőző-

désem azonban, hogy az Alkotmánybíróság a hivatkozott határozatában419  nem volt 

tekintettel arra, hogy az egyház és tagjai között létrejövő egyházi jellegű viszonyok nem 

azonosak, s az állam és az egyház elválasztásából eredően az állam semlegességének 

csakis kizárólag a vallási kérdésekre, s nem a polgári jogi vagy egyéb munkajogi kérdé-

sekre kell vonatkoznia. Így például az állami bíróság nem járhat el olyan jogvitában, 

amelyet a lelkészhallgató azért kívánna indítani, mert nyíltan hangoztatott 

homoszexualitása miatt nem nevezik ki lelkésznek, de el kell járnia abban az esetben, ha 

az egyház mint magánmunkáltató a lelkész valótlanul állított pedofil vagy homoszexuá-

lis hajlamaira hivatkozva szünteti meg szolgálati viszonyát. Az ugyanis vallási kérdés, 

hogy bibliai törvény tiltja a homoszexualitást, ekként az egyház az e törvénnyel szem-

beszegülő tagját nem kívánja lelkészként foglalkoztatni. De az nem vallási, hanem alap-

vetően jogi kérdés, hogy ha egy egyházi vezető úgy kíván megszabadulni az általa nem 

kedvelt lelkésztől, hogy homoszexualitással vádolja meg alaptalanul.  

16.2. AZ EGYHÁZI BÍRÓSÁGOKRA TARTOZÓ ÜGYEK  

Ebben a körben először azt kell megvizsgálnunk, hogy az egyház a fentiek figye-

lembevételével mely ügyekben kíván tagjaival, lelkészeivel, alkalmazottaival szemben 

eljárni, azaz mely ügyek, jogviták tartozhatnak az egyházi bíróság ügykörébe. Ez a ha-

táskör tágabb értelemben. A történeti áttekintésből láthatjuk, hogy a protestáns egyhá-

zakban kezdetben, amikor nem volt strukturált szervezet, tehát igazából igazgatási fel-

adat sem volt, az egyházfegyelmezés kizárólag az evangéliumi fegyelmezési feladatokra 

korlátozódott – bár többen ezt úgy értelmezik, hogy ebben a teljesen kezdeti időszakban 

a bírói hatáskör abszolút volt, azaz minden ügy oda tartozott, aminek az elbírálását a 

lelkész magának igényelte. Luthernek az a szimbolikus gesztusa, hogy az egyházi tör-

                                                
419  32/2003. (VI.4.) AB határozat, vesd össze a 4/1993. sz. AB határozat rendelkezéseivel! 
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vénykönyvet a lángok közé vetette, azonban ennek ellenkezőjére utal. Az abszolút hata-

lom igencsak korlátozott volt; a kezdeti protestáns gyülekezetek egyházfegyelmezését a 

spirituális bírói hatalomgyakorlás jellemezte azokban az ügyekben, amelyekben a lel-

kész mint fegyelmi hatóság az evangélium fényénél, saját megítélése alapján fegyelmi 

eszközökkel megtorlandó magatartásnak minősített.420  

Ma, az állam és az egyház következetes szétválasztásának idején, az egyház fe-

gyelmi ügyekben az úgynevezett tisztán egyházi bűnök esetében jár el, amelyek csak 

egyházi törvényeket sértenek, de államiakat nem. Ezek lehetnek vallási és erkölcsi sza-

bályok. Az egyes igazgatási testületek kialakulásával, megerősödésével a fegyelmi 

ügyek mellett sajátosan és kizárólagosan magyar fejlődési eredményként az egyház a 

közigazgatási ügyeket is egyházi bírósági hatáskörben tartja elintézendőnek. Megvizs-

gálva azonban e szabályokat azt állapíthatjuk meg, hogy ezek nemcsak igazgatásiak a 

szó mai közigazgatási értelmében, hiszen a választásokkal és az egyházközségek igaz-

gatási ügyeivel kapcsolatos jogviták mellett jórészt munkajogi, fegyelmi és kártérítési, 

továbbá elszámolási, vagyonjogi és nyugdíjügyeket is találunk, amelyek a már hivatko-

zottak szerint legalább is határesetet jelentenek az állami és az egyházi joghatóság kö-

zött.  

16.2.1. Az ügyek megosztása a különböző szintű bíróságok között  

Végül azt kell megvizsgálnunk, hogy a különböző szintű bíróságok között ho-

gyan jelöli ki a törvény az egységes bírósági szervezeten belül az egyes szintek jogható-

ságát, azaz, mely ügyekben járnak el az egyházközségi, mely ügyekben az ennél maga-

sabb egyházmegyei, egyházkerületi bíróságok és végül a Zsinati Bíróság. Ez a hatáskör 

szűkebb értelmében. A hatályos törvény szerint egyházszervezet a hatáskört illetően 

csak vertikálisan tagozódik, megszűnt ugyanis a rendes és rendkívüli bíróságok közötti 

különbségtétel. Ebben az értelemben az egyházi bírósági szervezet az igazgatási szerve-

zet tagozódását követi. A hatáskörmegosztás részletes szabályait az egyes bíróságok 

hatáskörének tárgyalásánál fejtem ki.  

                                                
420 NOVÁK 1.: 162. p 
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16.2.2. A hatáskör megállapítása  

Az esetek többségében az „egy ügy – egy érdekelt fél” a jellemző. Nem kizárt 

azonban az, hogy az ügyben több ügyfél szerepeljen, akik eltérő hatáskörű bíróság alá 

tartoznak. Ezt a törvény úgy rendeli feloldani, hogy ha egy és ugyanazon bírósági ügy-

ben több olyan panaszlott van, akik felett az elsőfokú eljárás a törvény rendelkezésénél 

fogva más-más bíróság hatáskörébe tartozik, ilyen esetben a tárgyi összefüggésnél fog-

va a magasabb fokú bíróság jár el az olyan panaszlottal szemben is, aki ellen az első 

fokon való eljárás alsóbb fokú bírósághoz tartoznék.421  

16.2.3. Az illetékesség  

Az illetékesség az azonos hatáskörű bíróságok közötti ügymegosztás szabályait 

jelenti. Azt határozza meg, hogy az egyes egyházközségi, egyházmegyei stb. bírósági 

hatáskörbe tartozó ügyekben melyik egyházközségi, melyik egyházmegyei stb. bíróság 

jár el. Alapszabály, hogy a bíróságok illetékességi területe az igazgatási szerv illetékes-

ségi területéhez igazodik. A hatályos bírósági törvény az ügyeket az illetőségi elv alap-

ján osztja meg, az egyháztagok fegyelmi ügyében ugyanis az az egyházközségi bíróság 

illetékes eljárni, amelyhez az egyháztag tartozik, függetlenül attól, hogy az egyháztag 

mely egyházkormányzat területén követte el a fegyelmi vétséget. Az egyházalkotmány 

13. § (2) bekezdése értelmében az egyháztagság főszabályként a lakóhelyhez igazodik. 

Tisztségviselők bírósági ügyében úgyszintén az a hatáskörrel bíró első bíróság illetékes, 

amelynek a bírósági ügy kapcsán területi joghatósága volt, ez pedig azt jelenti, hogy az 

a bíróság illetékes, amelynek területén a tisztségviselő hivatalánál fogva tevékenységét 

kifejti. Ha ugyanabban a fegyelmi ügyben több olyan panaszlott van, akikre nézve első 

fokon más-más hasonló fokú bíróság lenne hivatott eljárásra, az a bíróság fog eljárni, 

amelyik a magasabb tisztséget betöltő, illetőleg idősebb tisztségviselőre nézve illetékes-

séggel bír. Egyenlő feltételek esetén pedig az, amely a másikat megelőzte a fegyelmi 

eljárás megindításában. Illetékes bíróságtól senki – a törvényben írt kivételtől eltekintve 

– el nem vonható.422  

                                                
421 2000. évi I. egyházi tv. 18. §. 
422 2000. évi I. egyházi tv. 19-20. §. 
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16.2.4. A bírói segély  

Az illetékességi szabályok azt is kijelölik, hogy minden bíróság csak a saját ille-

tékességi területén jogosult, illetve köteles eljárási cselekményeket foganatosítani. Elő-

fordulhat azonban, hogy mindezekre más bíróság illetékességi területén adódik csak 

lehetőség. Más bíróság területén bírói cselekményeket rendszerint megkeresés útján kell 

foganatosítani. Ez azt jelenti, hogy a területileg illetékes bíróság jár el a nem az illeté-

kessége alá tartozó fél ügyében. Ilyen esetben az eljárása törvényi felhatalmazáson, 

konkrétan az illetékes bíróság felkérésén alapul. Az egyházi bíróságok kötelesek a má-

sik bíróság vagy hatóság megkeresésének tizenöt nap alatt eleget tenni. A megkeresés 

teljesítését csak abban az esetben szabad megtagadni, ha a teljesítendő cselekmény tör-

vénybe ütközik. Ha az eljárásra nem a bíróság székhelyén kerül sor, akkor az eljáró bí-

rósági tagot vagy küldöttséget a megkeresett bíróság elnöke rendeli ki.423  

                                                
423 2000. évi I. egyházi tv. 17. §. 
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1 7 . FEGYELMI  Ü GYEK  

17.1. A BÜNTETÉS CÉLJAI  

Kálvin az Institutio egyházfegyelemről szóló részében az egyháztagságot illető-

en három büntetési célt különböztet meg. Első célként jelöli meg, hogy az Isten gyalá-

zatára a keresztyének közé ne számláltassanak azok, akik rút és vétkes életet élnek. Ez-

zel az egyház külső megítélését, annak az „ékes és szép rendben” való működésében 

megnyilvánuló erejét, az egyház egészét kívánta védeni. Második célja szerinte az egy-

házfegyelmezésnek az, hogy a gonoszok állandó megszokása folytán a jók meg ne ro-

moljanak. Ezzel már nem az egyház egészét, hanem a gyülekezet még nem romlott tag-

jait akarja megóvni. A harmadik cél pedig az, hogy a bűnök elkövetői maguk szégyenle-

tében megzavarodva kezdjék megbánni rút cselekedeteiket, azaz a bűnösök megjavítása, 

a gyülekezet közösségébe való visszavezetése.424 A büntetésnek ettől függetlenül továb-

bi eredménye is lehet, amit a büntetéssel foglalkozó tudományok a büntetés céljaként 

határoznak meg. A büntetés ugyanis alkalmas lehet arra, hogy a bűnt elkövetőt vissza-

tartsa az újabb bűntől (speciális prevenció), és alkalmas lehet arra is, hogy a bűnössel 

szemben kiszabott büntetés másokat is elrettentsen a bűnelkövetéstől (generális preven-

ció). További célként határozhatjuk meg a megtorlást, melynek elvi alapja az, hogy ha 

valaki rosszat tett, másoknak kárt okozott, őt is ezzel arányos rossz vagy károsodás érje. 

Kálvin az egyháztagságot kötelező fegyelmen túlmenően a lelkészségnek további fe-

gyelmi követelményeket ír elő, nála a lelkészek kettős fegyelem alatt állnak.  

Ez a megkülönböztetés végighúzódik az egyházi fegyelmezés történetén. Kálvin 

Genfben a gyakorlatban is igyekezett megvalósítani elképzeléseit. Az egyházi tisztség-

viselőkkel szemben különböző korokban különböző szigorral alkalmazták az egyházfe-

gyelmezés büntető eszközeit. Ezek között a hatályos törvények szerint is vannak nem 

elsősorban a megjavítást, hanem a megtorlást szolgáló büntetések, ilyen a pénzbüntetés 

és az áthelyezés kisebb javadalmazású állásba. A hatályos törvény emellett nélkülözi az 

egyházi tisztségviselők esetében a pásztori elemet – mint azt Kováts J. István mondja –, 
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a javítás célját szolgáló egyházi fegyelmezésnek azt a velejáróját, hogy a bűnét vagy 

mulasztását töredelmesen megbánónak alkalmat adjon a komoly vezeklésre és annak 

elfogadása esetén a reá kirótt büntetésnek a megszüntetésére.425 A történelmi, társadalmi 

környezetet vizsgálva érdemes azonban visszatekinteni elődeink aktuális kérdéseire. Az 

1928-ban megnyílt zsinat egyik legfontosabb problémája volt, hogy hogyan állítsa hely-

re a korszellem által meggyöngített református öntudatot. Novák István a zsinati elő-

munkálatokat elemezve a következőket írja: „A liberális szellemi irányzatok lehetetlen-

né tették, hogy a polgári hatóságok az egyházat a lelki munka végzésében kellően támo-

gassák. A kapcsolatok meglazulása maga után vonta az egyház erejének, sőt – mondhat-

juk – erélyének jelentékeny meggyöngülését. E természetes folyamat hatásaiban még 

fokozódott is, amikor befejezetté vált a presbitériumnak a kálvini elgondolástól eltérő 

tagozódása, másrészt a lelkipásztorok erkölcsi színvonalának nagyon sok esetben elég-

telen, s viszonylag alacsony nívóra süllyedése. Az állapotoknak az ilyen mérvű tartha-

tatlansága, melyet a zsinat is elismert, késztette a törvényhozást arra, hogy a megtorló 

intézkedéseket az egyházfegyelmezés területén bevezesse.”426 Úgy gondolom tehát, 

hogy a mai körülmények között a pásztori jelleg erősítése mellett a megtorló jellegű, az 

egyéni megelőzést célzó büntetések mellőzése nem célszerű, meg kell fontolnunk az 

ilyen büntetések differenciált bevezetését és alkalmazását is.  

17.2. FEGYELMI VÉTSÉGEK  

A hatályos bírósági törvény a fegyelmi vétségek tekintetében – úgy, mint az 

egyházalkotmányban meghatározott jogok és kötelezettségek vonatkozásában – különb-

séget tesz az egyháztag és az egyházban tisztséget viselő egyháztagok fegyelmi vétségei 

között. A vétségek meghatározása ebből következően visszautal az egyházalkotmány 

kötelezettségeket megállapító rendelkezéseire. Az egyháztag fegyelmi vétséget követ el, 

ha egyháztagságából fakadó jogával visszaél vagy kötelességét szándékosan vagy sú-

lyosan gondatlanul nem teljesíti.427  

                                                                                                                                          
424 INSTITUTIO IV. könyv, 12. fejezet, 6. rész. 
425 KOVÁTS J. 1.: 389. p 
426 NOVÁK 2.: 116. p 
427 2000. évi I. egyházi tv. 29. §. 
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Az egyházi tisztségviselő fegyelmi vétségei428:  

a) Isten Igéjével és a Magyarországi Református Egyház hitvallásaival ellentétes tanok 

hirdetése és terjesztése;  

b hivatali jogaival való visszaélés, kötelezettségeinek megszegése;  

c) az egyházi szolgálatok el nem végzése vagy akadályoztatása esetén a megfelelő he-

lyettesről való gondoskodás elmulasztása;  

d) a hivatali teendők végzésében való mulasztás;  

e) az egyházi javak hűtlen kezelése, és minden olyan gondatlanság, amellyel az egyház-

nak kárt okoz;  

f) olyan cselekmény vagy mulasztás, amely az evangélium mértéke szerinti tiszta er-

kölcsbe ütközik vagy a viselt egyházi tisztség tekintélyét sérti, az egyház hitelét rontja 

és a tisztséghez szükséges bizalmat megingatja;  

g) ellenszegülés, engedetlenség az egyházi felsőbbségek törvényes rendeleteivel és hatá-

rozataival szemben;  

h) egyházi felsőbbségnek, egyházi szolgáknak és egyháztagoknak szóban, írásban való 

rágalmazása, becsületsértés, az egyházi vagy világi hatóságok vagy nyilvánosság előtti 

hamis vádaskodás;  

i) a törvényes ellenőrzési kötelezettség elmulasztása;  

j) bűncselekmény elkövetése;  

k) házassági kötelék felróható felbontása.  

17.2.1. Különleges szabályok a fegyelmi eljárásnál  

Nyugdíjasként tovább dolgozó egyházi tisztségviselő ellen akár nyugdíjazása 

előtt, akár nyugdíjasként elkövetett fegyelmi vétsége miatt fegyelmi eljárás indítható.  

17.3. FEGYELMI BÜNTETÉSEK ÉS MELLÉKBÜNTETÉSEK  

A hatályos bírósági törvény szerint fegyelmi büntetések egyháztaggal szemben429:  

a) feddés;  

b) a választás és választhatóság jogától való megfosztás egy–hat évi időtartamra.  

                                                
428 2000. évi I. egyházi tv. 30. §. 
429 2000. évi I. egyházi tv. 31. §. 
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Fegyelmi főbüntetések egyházi tisztségviselővel szemben:  

a) szóbeli feddés;  

b) írásbeli megrovás;  

c) pénzbüntetés;  

d) áthelyezés;  

e) választhatóságától való megfosztás 1–6 évre;  

f) tisztségtől való megfosztás;  

g) áthelyezés vezetői állásból beosztotti állásba;  

h) hivatalvesztés.  

 

Fegyelmi mellékbüntetések:  

a) a lelkész bármely főbüntetés mellett kizárható a jobb javadalmazású állásra, maga-

sabb egyházi tisztség viselésére való választhatóságból 1–6 éves időtartamra;  

b) egyes részjogosítványok (például utalványozási jog) meghatározott időre való meg-

vonása.  

17.4. A FEGYELMI BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI  

A tisztségtől való megfosztás, áthelyezés vezetői állásból beosztotti állásba, hi-

vatalvesztés fegyelmi büntetések végrehajtása két évig terjedő próbaidőre 

felfüggeszthető, ha az elkövető személyi körülményeire tekintettel alaposan feltehető, 

hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. Ha a felfüggesztés ideje 

alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt jogerősen újabb fegyelmi büntetést szabnak ki, a 

felfüggesztett büntetést végre kell hajtani, és ezt a határozatban ki kell mondani. A bün-

tetések közül a szóbeli feddés, írásbeli megrovás végrehajtását kihirdetés útján az eljáró 

bíróság foganatosítja. A pénzbüntetés végrehajtása ügyében a bíróság megkeresi az el-

marasztalt szolgálati felettesét, állásfenntartóját, munkáltatóját, hogy a pénzbüntetést 

levonás útján foganatosítsa. A pénzbüntetés mértéke az egyházi tisztségviselő évi illet-

ményének egyötöd részét nem haladhatja meg. A pénzbüntetés alapjául figyelembe ve-

hető összeg az előző évi nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem.  
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1 8 . IGAZGATÁ S I  Ü GYEK  

A hatályos törvény, a korábbi szabályozástól eltérően taxációt nem tartalmaz, 

vagyis nem sorolja fel tételesen, hogy mit tekint bírósági útra tartozó igazgatási ügynek. 

A törvényi rendelkezés szerint az egyházi tisztségviselők választása, megbízatása, java-

dalmazása, nyugdíjazása, áthelyezése, anyagi felelősségének érvényesítése körében 

felmerülő jogviták, valamint az egyházközségek és egyházi szervezetek és intézményeik 

között felmerülő viták intézése a jogszabályok értelmezésével és alkalmazásával kap-

csolatban az illetékes egyházi bíróság hatáskörébe tartozik.  
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1 9 . AZ EGYH Á ZI  F EGYELMI  B ÍRÓ S Á GI  ELJÁ RÁ S  

19.1. ALAPELVEK  

19.1.1. A társasbíráskodás elve  

A társasbíráskodás elve a protestáns egyházak legjellemzőbb bírósági eljárási 

alapelve. A reformáció a római egyház egyszemélyi (pápai, püspöki) bírói hatalmával 

szemben evangéliumi alapokon állva430 szakít ezzel, és előírja, hogy az ősegyházban is 

követett gyakorlat mintájára az egyházfegyelmezést a papság a néppel együtt gyakorol-

ja.431 Ebből következően – eltérően a világi bíróságok gyakorlatától, ahol tág tere van az 

egyesbíró eljárásának – az egyházi bíróságnak mindig több tagból kell állnia. Szorosan 

ide kapcsolódó elv, amely az egyetemes papság elvéből következik, hogy a bíróságokat 

páratlan számú bíróból kell összeállítani, és mellőzendő bármelyik bíró többiekétől elté-

rő értékű, rangú szavazati joga, azaz a határozathozatalban valamennyi bírónak ugyan-

olyan jogai és kötelezettségei vannak.  

19.1.2. A paritás elve  

Eredendően a reformáció történeti fejlődésének eredménye, a társas bíráskodás 

követelménye mellett, hogy a bíróságokban a lelkészek mellett a világiak is szerepet 

kapnak, létszámuknak pedig igazodni kell a lelkészi tagok számához.  

19.1.3. A nevelés elve  

Az egyházban az egyházfegyelem következetes fenntartásának követelménye 

mellett az elsődleges, ha nem kizárólagos cél a bűnösök megjavítása, a bűnös ember 

megtérése.432 Kálvin nem győzi hangsúlyozni a szelídség követelményét, hogy az egy-

ház kegyesen és ne a legnagyobb szigorral fenyítse az elbukottat, hanem a szeretetet 

tüntesse ki azok iránt, akik vétkeztek.433 A cél tehát az, hogy a bűnösök bánják meg bű-

                                                
430 1Kor 5,4–5. 
431 INSTITUTIO IV. könyv, 11. fejezet, 5. és 6. rész. 
432 1Kor 5,4–5; 2Kor 2,7–8. 
433 INSTITUTIO IV. könyv, 12. fejezet, 9–13. rész. 
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neiket, és ennek következtében visszatérhessenek az egyházba. Azokban az esetekben, 

amikor a bűnbánat nem elegendő, olyan jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ami nem 

a megtorlást, hanem a megtérést segíti elő.  

19.1.4. A törvény előtti egyenlőség elve  

Az egyházfegyelmezés körében nem fordulhat elő személyválogatás. Rangra, 

címre, beosztásra való tekintet nélkül el kell járni a vétségek elkövetőivel szemben. A 

törvények és más jogszabályok betartása valamennyi egyháztag számára egyaránt köte-

lező. Minden egyháztag ügyében ugyanazok a bíróságok járnak el. Ez alól azonban a 

hatályos egyházalkotmány kivételt tesz, ugyanis a Zsinati Bíróság első fokon határoz a 

püspökök és főgondnokok fegyelmi ügyében, a teológiai és gimnáziumi tanárok, a gyűj-

teményi főigazgató, a zsinati tanácsos, a zsinati jogtanácsos, a Zsinati Iroda osztályveze-

tői és munkatársai, az országos intézmények állandó jellegű munkatársai minden fe-

gyelmi és igazgatási ügyében. Ez a külföldi protestáns egyházakban meglehetősen ritka 

és szokatlan megkülönböztetés nálunk is indokolatlan. A jelenlegi bíráskodási rendszer-

ben a legmagasabb beosztású igazgatási vezetők hivatalbóli bírósága miatt még érthető 

és elfogadható a püspökök, főgondnokok esetében a Zsinati Bíróság kizárólagos illeté-

kessége, de vajon mi indokolja a teológiai tanárok, a Zsinati Iroda osztályvezetői eseté-

ben mindezt? Egy, az igazgatástól független bírói szervezet felállítása mellett mindenki 

a saját egyházmegyéjében lenne felelősségre vonható, legyen az esperes vagy püspök, 

gondnok vagy főgondnok.  

19.1.5. A nyilvánosság elve  

A bíróság eljárása – ha törvény kivételt nem tesz – nyilvános. A bíróság a tár-

gyaláson hozott határozatát nyilvánosan hirdeti ki. Ide tartozó követelmény a tárgyalási 

(szóbeliség) elv erősítése, mégpedig az, hogy a vizsgálat során feltárt bizonyítékok 

megismerése és értékelése a tárgyaláson, a bírák és az eljárásban részt vevők előtt nyil-

vánosan történjék meg, a nevelési célokat egy mindenki számára hozzáférhető, ellen-

őrizhető és nem titkos vagy legalábbis nehezen áttekinthető írásbeliségre épülő eljárás 

szolgálhatja. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a nyilvánosság kizárását 

más fontos elv – személyiségi jogok védelme, szolgálati érdekek stb. – indokolja. Ilyen 
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esetben kivételesen a nyilvánosság elve háttérbe szorul. A bírósági eljárás során az ügy-

felet megilleti a nyilatkozattétel joga. Köteles azonban a legjobb tudása szerint, jóhi-

szeműen eljárni. 

19.1.6. A védelemhez való jog elve  

A panaszlottat megilleti a védelem és a védőválasztás joga. A bírósági eljárás so-

rán a panaszos, a panaszlott vagy az érdekelt személy jogai érvényesítése érdekében, a 

jogszabályban meghatározott módon, képviselőt bízhat meg.434 Ez az elv a világi bírósá-

gokban kialakult szempontoknak megfelelően a jogban járatlan vagy kevésbé jártas 

egyháztagoknak vagy lelkészeknek biztosítja a perbeli felek egyenrangúságát azáltal, 

hogy a perbeli védő vagy képviselő pótolja a fél hiányzó anyagi és eljárásjogi ismerete-

it. 

19.1.7. A bizonyítékok szabad mérlegelésének elve  

A bíróság a tényállást a felek előadása és a bizonyítási eljárás során felmerült 

bizonyítékok egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk összességé-

ben értékeli és meggyőződése szerint bírálja el. Nincs tehát előírás az eljáró bíró számá-

ra arra vonatkozóan, hogy a bizonyítási eljárás, majd a bizonyítékok értékelése során 

meghatározott bizonyítékoknak perdöntő jelentőségük volna. Az ítélethozatali bizo-

nyosság követelménye szempontjából egy egészen apró, de bizonyítékként értékelhető 

tény, adat elegendő lehet az összes többi, látszólag igen nagy súlyú bizonyíték közötti 

logikai kapcsolat megtörésére, ami az értékelés eredményét akár ellenkezőjére is fordít-

hatja. 

19.1.8. A jogorvoslat elve 

 A bíróság első fokon hozott határozatát – ha törvény kivételt nem tesz – a pana-

szos, a panaszlott, képviselőjük és a jogtanácsos megfellebbezheti. Ez alól ma már csak 

a Zsinati Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozó személyek igazgatási ügyei, az 

egyházkerületek és az országos intézmények közötti igazgatási ügyekben szereplő ügy-

felek képeznek kivételt, ami azonban a mai, meglehetősen hiányos szakmai felkészült-
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ségű bíróságaink esetében még számos helytelen és megalapozatlan döntést eredmé-

nyezhet. A fellebbezés lehetőségét ezért – legalábbis egy esetben – valamennyi érintett 

fél és annak valamennyi ügyében biztosítani kell. Amennyiben az igazgatástól független 

bíróság jönne létre, és mindenkinek az ügyét első fokon legfeljebb az egyházkerületi 

bíróság előtt tárgyalnánk, akkor a Zsinati Bíróság elsőfokú és egyben megfellebbezhe-

tetlen hatásköre megszűnne, megmaradhatna viszont a másodfokú hatáskör és a jogegy-

ségi hatáskör.  

19.2. A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

19.2.1. A képviselet  

Egyházi bíróság előtt mind igazgatási, mind fegyelmi ügyben a felek személye-

sen vagy választott meghatalmazottjuk útján is eljárhatnak. A meghatalmazott csak hoz-

zátartozó vagy ügyvéd lehet. A hozzátartozó fogalmát a törvény 23. § c) pontja tartal-

mazza. Eszerint hozzátartozó az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbefo-

gadó és a nevelőszülő, az örökbefogadott és nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a 

házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. A meghatal-

mazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt az iratokhoz kell csa-

tolni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáson tanú aláírása nem szükséges.  

19.2.2. A bíró kizárása, a bíróság kijelölése  

Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt:  

a) a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy;  

b) az a) pont alá eső személy képviselője vagy olyan volt képviselője, aki az ügyben 

eljárt;  

c) az a) vagy b) pont alá eső személy hozzátartozója;  

d) akit az ügyben tanúként kihallgattak vagy akinek tanúként vagy szakértőként való 

kihallgatását a bíróság elrendelte;  

e) senki olyan határozat felülbírálásában, amelynek meghozatalában részt vett;  

f) az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okokból nem várható (elfogultság).  
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Az a–e) pontokban felsorolt eseteket a bíróság hivatalból köteles figyelembe 

venni az eljárás bármely szakában. Az f) pontban írt kizárási okot a fél a tárgyalás meg-

kezdése után csak akkor érvényesítheti, ha valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául 

szolgáló tényről csak a tárgyalás megkezdése után szerzett tudomást, és ezt nyomban 

bejelentette.  

19.2.2.1. A BÍRÓ KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK  

A tárgyalás megnyitása után az elnök a bíróság tagjait és a jegyzőkönyv vezető-

jét nyilatkozatra hívja fel, hogy tudomásuk szerint nem forog-e fenn valamelyikükre 

nézve a törvényben felsorolt kizárási okok valamelyike.435 Ezt követően a felek, illetve a 

képviselőik szólítandók fel nyilatkozattételre, hogy a bíróság valamelyik tagja ellen 

van-e kifogásuk és milyen címen. Elfogultság címén később emelt kifogás figyelembe 

nem vehető. Ha a bíró a reá vonatkozó kizárási okot maga jelentette be – vagy saját 

mellőzéséhez maga is hozzájárult –, másik bíró behívásáról a bíróság elnöksége gon-

doskodik. A felmerült érdekeltségre vonatkozó kifogás tárgyában a bíróság elnöksége 

dönt. E döntés meghozataláig az eljárást fel kell függeszteni. Ha valamelyik bíró érde-

keltségét a bíróság elnöksége megállapította, az elnökség új tag behívásáról intézkedik. 

Ha a kizárásra irányuló bejelentést nem maga a bíró tette, nyilatkozatát a döntés előtt be 

kell szerezni. A kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a kizárás 

megtagadása miatt pedig csak abban a fellebbezésben lehet panaszt tenni, amely az ügy 

érdemében hozott határozat ellen irányul. Ha a kizárási ok az egész bíróságra, illetve a 

bíróság elnökségére – kivéve a Zsinati Bíróságot – kiterjed, vagy annyi tagjára nézve áll 

fenn, hogy a bírói tanács nem alakítható meg, másik azonos hatáskörű bíróság kijelölé-

sének van helye.  

19.2.2.2. A BÍRÓSÁG KIJELÖLÉSE  

A bíróság kijelölésének jogát az egyházmegyei bíróság esetében az egyházkerü-

leti bíróság elnöksége, az egyházkerületi bíróság vonatkozásában pedig a Zsinati Bíró-

ság elnöksége gyakorolja.  
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19.2.3. Az elévülés 

Fegyelmi eljárást a vétségnek az illetékes fegyelmi hatóság tudomására jutásától 

számított hat hónapon belül lehet megindítani. Fegyelmi eljárást a fegyelmi vétség el-

követésétől számított két éven belül – bűncselekmény elkövetése esetén két éven túl is –

, de legkésőbb a büntetőeljárás jogerős befejezésétől számított három hónapon belül 

lehet megindítani. A bíróság igazgatási hatáskörébe tartozó polgári jogi igények az ese-

dékességtől számított öt év alatt évülnek el.436 

19.2.4. Mentesítés  

A fegyelmi eljárásban megbüntetett személy viseli a büntetés jogkövetkezmé-

nyeit, azaz a büntetés hatálya alatt áll. Ez azonban csak meghatározott ideig tarthat. A 

mentesítés feloldást jelent a fegyelmi eljárásban kiszabott büntetés hatálya alól, amely-

nek két módját különbözteti meg a törvény: a törvényi és a bírói mentesítést.  

19.2.4.1. TÖRVÉNYI MENTESÍTÉS  

A fegyelmi büntetéssel sújtott tisztségviselő a törvény erejénél fogva mentesül a 

fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól a pénzbüntetés esetében a kifizetésé-

től számított egy év elteltével; a választhatóság jogától való megfosztás esetében bünte-

tés időtartamának leteltével; a 32. § (1) bekezdés e–f) pontjaiban meghatározott fegyel-

mi büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat év elteltével. A 

mentesítés ebben az esetben a törvényben megszabott idő leteltével minden további jogi 

aktus nélkül bekövetkezik.437  

19.2.4.2. BÍRÓI MENTESÍTÉS  

A Zsinati Bíróság a fegyelmi büntetéssel sújtott tisztségviselőt kérelmére a tör-

vényi mentesítés határidejét megelőző idő eltelte előtt is mentesítheti a fegyelmi bünte-

tés hátrányos következményei alól, ha kiemelkedő szolgálata és példamutató magatartá-

sa alapján arra érdemes.438 A hátrányos következmények alóli mentesítés nem jelenti 
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egyben a fegyelmi eljárást megelőző állapot visszaállítását. Itt tehát a határidő eltelte 

még nem eredményez mentesülést, ahhoz bírói határozat szükséges.  

19.2.5. A fegyelmi eljárás megszűnése  

A fegyelmi eljárás megszűnik, ha a panaszlott a bíróság jogerős érdemi határo-

zatának meghozatala előtt tisztségéről és a hozzá fűződő minden igényéről, így az újabb 

választhatóságról is lemond.439 A fegyelmi vétségből esetleg származó kárigényt sem a 

lemondás, sem az eljárás megszüntetése nem befolyásolja.  

19.2.6. A jegyzőkönyv  

A bíróságok jegyzőkönyvet vezetnek eljárásukról. A jegyzőkönyvnek tartalmaz-

nia kell a tárgyalás lefolyását, a kihallgatott tanúk, szakértők vallomásának lényegét, a 

felek indítványait, ténybeli nyilatkozataik rövid összefoglalását és ha a felek között 

egyezség jött létre, annak szó szerinti tartalmát a bíróság jóváhagyó határozatával 

együtt. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a határozat kihirdetésénél a felek vagy 

a képviselőik közül kik voltak jelen. A jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyző-

könyvvezető írják alá. Az esetben, ha a bíróság határozata nem egyhangú, tanácskozási 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a szavazás során kisebbségben maradt 

bíró különvéleményét. Ez a jegyzőkönyv nem nyilvános, de lepecsételve az iratokhoz 

kell csatolni. A tanácskozási jegyzőkönyvet a fellebbezési bíróságok zárt tanácskozása 

során tekinthetik meg, s a megtekintés után azt ismét zárt borítékban kell tovább őrizni.  

19.3. RÉSZLETES ELJÁRÁSI SZABÁLYOK  

19.3.1. A bírósági eljárást megelőző eljárás 

19.3.1.1. SZÓBELI INTÉS  

Ha az egyháztag olyan kifogásolható magatartást tanúsít, amely a fegyelmi vét-

ség súlyát nem éri el, őt a presbitérium elnöksége intésben részesítheti.440 Az intés tör-

ténhet: a) négyszemközt; b) a presbitérium jelenlétében. Ha az egyházi tisztségviselő 
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olyan kisebb szabálytalanságot követ el vagy olyan kifogásolható magatartást tanúsít, 

amely a fegyelmi vétség súlyát nem éri el, őt az illetékes egyházmegyei, egyházkerületi 

bíróság vagy Zsinati Bíróság elnöksége intésben részesítheti.441 Az intés történhet: a) az 

elnökség jelenlétében; b) a lelkésztestület előtt. A presbitérium elnökségének intézkedé-

se ellen a megintett a közléstől számított tizenöt napon belül a presbitériumhoz felleb-

bezhet. Az egyházi tisztségviselő, akit a bíróság elnöksége intett meg, a bíróságtól tár-

gyalás tartását kérheti a közléstől számított tizenöt napon belül.  

19.3.2. A bírói eljárás elrendelése  

A bírói eljárás mind hivatalból, mind panaszra indulhat.442 A panaszt az illetékes 

bíróság elnökségénél kell előterjeszteni. Amennyiben a panaszt nem az illetékes bíróság 

elnökségénél, hanem más egyházi szervnél terjesztették elő, ez a szerv köteles azt nyolc 

napon belül a bíróság elnökségének megküldeni. A panaszost a megküldésről értesíteni 

kell. A bírósági tárgyalást előkészítő eljárás előzi meg, ez mintegy nyomozati eljárás-

ként hivatott a bizonyítékok beszerzésére.  

1.) A panasz alaki követelményei A jelenleg hatályos bírósági törvény a panasz 

alaki kellékeit nem szabályozza. Ebből az következik, hogy a panasz előterjeszthető 

szóban, írásban, illetve bármilyen információhordozó eszközön, akár elektronikus le-

vélben is elküldhető.  

2.) A panasz tartalmi követelményei A panasznak a benne foglaltak tartalma 

alapján alkalmasnak kell lenni arra, hogy az eljárás megindulhasson, így a benne kifo-

gásoltaknak törvényi alapja kell legyen, azaz a kifogásolt magatartásnak, jogi helyzet-

nek vagy fegyelmi vétséget, vagy olyan igazgatási bírósági ügyet kell valószínűsítenie, 

ami az egyházi bíróság elé tartozik. Ezt a panaszból természetesen nem kell és nem is 

lehet egyértelműen megállapítani, de ha a panasz tartalma szerint teljes alapossággal 

egyik sem állapítható meg, akkor a panasz nyilvánvalóan alaptalan. A nyilvánvalóan 

alaptalan panaszt a bíróság elnöksége, a jogtanácsos meghallgatásával, indokolt határo-

zattal utasítja el, és a panaszost a felmerülő költségek megfizetésére kötelezi. A határo-

zat ellen, annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül, a bíróság elnökségéhez 
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benyújtott, de a fellebbezés elbírálására hivatott bírósághoz címzett fellebbezésnek van 

helye.  

3.) Az eljárás elrendelése Az illetékes egyházi bíróság elnöksége nyolc napon 

belül köteles a panaszt megvizsgálni.443 Amennyiben a panasz hiányos, úgy hiánypótlás-

ra vissza kell adni azzal, hogy a panaszt a hiánypótlással és a bizonyítékok megjelölésé-

vel nyolc napon belül a panasztevő köteles visszaterjeszteni. Ennek elmulasztása esetén 

a bíróság elnöksége a panaszt visszautasítja.  

A bíróság elnöksége a szabályszerűen benyújtott panasz egy másolati példányát 

megküldi a panaszlottnak, és felhívja, hogy nyolc napon belül terjessze elő ezzel kap-

csolatos nyilatkozatát az erre vonatkozó bizonyítékokkal együtt. A nyilvánvalóan alap-

talan panaszt a bíróság elnöksége indokolt határozattal elutasítja. Ez ellen a határozat 

ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a bíróság elnökségéhez benyújtott, de 

a bírósághoz címzett jogorvoslatnak van helye.  

4.) Az eljárás költségeinek előlegezése A bírói eljárás alá tartozó ügyekben a 

vizsgálat költségeit a panasztevő nem köteles előlegezni. A panaszost a bíróság elnök-

sége az eljárási költségek megelőlegezésére és letétbe helyezésére kötelezheti.  

19.3.3. A bizonyítás előzetes felvétele  

Ha a panaszt nem kell elutasítani, a bíróság elnöksége az ügy iratait az illetékes 

jogtanácsosnak adja ki, aki gondoskodik az előzetes vizsgálat lefolytatásáról.444 A jogta-

nácsos a panasz kivizsgálása során a panaszost és a panaszlottat, valamint a tanúkat és 

szakértőket a szükséghez képest kihallgatja, az ügy felderítéséhez szükséges bizonyíté-

kokat és okiratokat beszerzi. A vizsgálatot harminc napon belül le kell folytatni. Ez in-

dokolt esetben az elnökség hozzájárulásával további harminc nappal meghosszabbítha-

tó. A vizsgálat befejezése után a jogtanácsos az összes irat beterjesztésével indítványt 

terjeszt elő a bíróság elnökségéhez, amelyben az eljárás lefolytatásának elrendelését 

vagy az eljárás megszüntetését indítványozza. A vizsgálat csak a bizonyítékok össze-

gyűjtésére és hiteltérdemlőségük megvizsgálására szolgál. Ügydöntő határozatot csak 

akkor eredményez, ha a vizsgálat a fegyelmi vétség alapos gyanúját nem támasztja alá. 
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A bíróság elnöksége a jogtanácsos indokolt javaslatára a fegyelmi eljárás elrendelését 

megtagadja, ha  

a) a vizsgálat tárgyává tett magatartás nem fegyelmi vétség;  

b) ha a fegyelmi vétséget képező magatartás elévült;  

c) ha a fegyelmi eljárás lefolytatásának egyéb akadálya van.  

Az eljárás elrendelését megtagadó határozat ellen annak kézbesítésétől számított 

tizenöt napon belül a bíróság elnökségéhez benyújtott, de a bírósághoz címzett jogor-

voslati kérelemnek van helye. Ha az eljárás megtagadásának nincs helye, a bíróság el-

nöksége a fegyelmi eljárás lefolytatását elrendeli, az eljáró tanácsot kijelöli.445 

19.3.4. A tárgyalás  

A tárgyalási elvből következően az eljárásnak ez a súlyponti szakasza. Itt ismer-

kedik meg a bíróság az előkészítő eljárás során összegyűjtött bizonyítási eszközökkel, 

itt fejthetik ki a felek álláspontjukat.  

19.3.4.1. A TÁRGYALÁS KITŰZÉSÉNEK SZABÁLYAI  

A tárgyalási határnapot a tanács elnökének úgy kell meghatároznia, hogy az idé-

zés kézbesítése és a határnap között legalább nyolc nap legyen. A tárgyalásra a jogtaná-

csost, a panaszost, a panaszlottat és képviselőiket idézni kell. A tanúk és a szakértők 

indítványra vagy szükség esetén idézhetők. A panaszlottal az idézéssel együtt közölni 

kell a panaszt és a jogtanácsos indítványát.  

19.3.4.2. A TÁRGYALÁS VEZETÉSE ÉS A REND FENNTARTÁSA  

A tárgyalás nyilvános. A bíróság a nyilvánosságot indokolt határozatával az 

egész tárgyalásról vagy annak egy részéről bármikor kizárhatja, ha az közérdekből vagy 

jogos magánérdekből feltétlenül szükséges. E határozat ellen fellebbezésnek helye 

nincs.446  

A bírósági eljárás során az ügyfelet megilleti a nyilatkozattétel joga, köteles vi-

szont legjobb tudása szerint, jóhiszeműen közreműködni. Ennek érdekében az eljáró 
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bíróság az ügyfelet jogairól és kötelességeiről tájékoztatja.447 A tárgyaláson a tanács 

elnöke felügyel a rend fenntartására és arra, hogy a felek jogaikat a törvény szerint gya-

korolják. Azt, aki a rendet zavarja, rendreutasítja. Ismételt vagy súlyosabb rendzavarás 

esetén az illetőt a teremből kiutasítja, a tárgyalást távollétében folytatja. Súlyosabb 

rendzavarás miatt az elnök az egyházi fegyelmi hatóság alá tartozó személyek ellen, az 

illetékes egyházi bíróság elnökségénél jelzéssel él fegyelmi eljárás megindítása céljá-

ból.448  

19.3.4.3. A TÁRGYALÁS MEGNYITÁSA  

Az elnök a tárgyalást a felek és az ügy tárgyának megnevezésével nyitja meg. 

Megállapítja, hogy a bíróság tagjai teljes számban megjelentek, továbbá, hogy a felek, a 

tanúk és a szakértők megidézése szabályszerűen megtörtént és a tárgyalás megtartásá-

nak nincs akadálya. A tárgyalás megnyitása után az elnök a bíróság tagjait és a jegyző-

könyv vezetőjét nyilatkozatra hívja fel, hogy nem áll-e fenn valamelyikükkel szemben a 

törvényben felsorolt kizárási ok. A bíróság tagjainak nyilatkozata után a felek és képvi-

selőik szólítandók fel nyilatkozattételre, hogy a bíróság tagjai ellen van-e kifogásuk. 

Kifogás előterjesztése esetén a kizárás elintézésének törvényi szabályait kell értelemsze-

rűen alkalmazni.449  

19.3.4.4. A BIZONYÍTÁS FELVÉTELE  

A tárgyaláson a tanács egyik tagja, tanács elnöke által kijelölt előadó bíró, is-

merteti az ügyet. Ezt követően a jogtanácsos előterjeszti az indítványát, a panaszlott 

pedig a védekezését. A bizonyítás felvételét a bíróság foganatosítja. Arra azonban a 

törvény nem ad egyértelmű eligazítást, hogy ez a közvetlenség elvére figyelemmel teljes 

egészében a bíróság előtt történik-e vagy kiterjed az előkészítő eljárás során keletkezett 

iratok ismertetésére. A törvénynek ugyanis abból a rendelkezéséből, miszerint a bizo-

nyítás keretében szükség szerint tehetnek fel kérdéseket a bíróság tagjai, a jogtanácsos, a 

panaszos és a panaszlott, az vélelmezhető, hogy a bizonyítás döntően az előkészítő 

                                                
447 2000. évi I. egyházi tv. 43. §. (1). 
448 2000. évi I. egyházi tv. 43. §. (2). 
449 2000. évi I. egyházi tv. 44. és 45. §. 
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anyag ismertetésére szorítkozik. Az ellentmondások tisztázására a bíróság szembesíté-

seket rendelhet el. Ez a rendelkezés szükségessé teszi a tanúk megidézését.  

A jelenlegi törvényi szabályozás szerint a közvetlenség elve így nem tartható be 

maradéktalanul, hiszen a bíróság az előkészítő eljáráson felvett bizonyítás anyagát az 

előadó bíró ismertetéséből tudhatja meg, így nem hallgatja meg a tanúkat, szakértőket, 

nem vizsgálja meg közvetlenül az okirati bizonyítékokat. Ezt az eljárást nem előzi meg 

egy elsőfokú bírósági eljárás, hiszen a jogtanácsos előzetes vizsgálata az ügyész által 

irányított nyomozás szakaszának felel meg. Az egyházi törvénykezésben szabályozott 

bírósági eljárás a világi igazságszolgáltatás másodfokú bírósági eljárásának felel meg, 

ezért szerencsésebb lenne a bizonyítási eljárás kellő terjedelmű lefolytatása azzal, hogy 

a bíróság szükség esetén a bizonyítás kiegészítését rendelheti el. A közvetlenül felvett 

bizonyítás során a tanúkhoz az elnök és a bíróság tagjai is intézhetnek kérdéseket.  

A tanúkat a tényállás felderítésére szolgáló körülményekről és az üggyel kapcso-

latban álló tényekről kell kihallgatni. A tanúkhoz a tárgyalást vezető elnök engedélyével 

a felek450 is intézhetnek kérdéseket. Bár a törvény ezt nem írja elő, a tanúkat – kihallga-

tásuk előtt – igazmondási kötelezettségükre figyelmeztetni kell. Az igazmondási kötele-

zettségre vonatkozó figyelmeztetést a szakértőre is alkalmazni kell. Igazgatási ügyek-

ben, amennyiben az eljárásban jogtanácsos nem vesz részt, a panaszos számára az ész-

revételezési jogot biztosítani kell. Igazgatási ügyekben a felek között az egyezség létre-

hozását a tárgyalás alkalmával is meg kell kísérelni. A bizonyítási eljárás befejezése 

után a jogtanácsos végindítványt terjeszt elő. A panaszlott vagy képviselője a jogtaná-

csosi végindítványban foglaltak kapcsán nyilatkozatot tehet.  

19.3.5. A bírói határozatok  

A bíróság az ügy érdemében és az eljárás folyamán felmerülő egyéb kérdések-

ben is határozattal dönt. A bíróság a határozat meghozatalánál a bizonyítékokat, az eny-

hítő és súlyosító körülményeket szabadon mérlegeli. A bíróság határozatát zárt ülésen 

hozza meg, nyilvánosan hirdeti ki, és tizenöt napon belül írásban közli a felekkel. A 

határozat három részből áll: a bevezető és a rendelkező részből, valamint az indokolás-

                                                
450 Feleken a jogtanácsost és a panaszlottat, olyan igazgatási ügyekben, amelyekben a jogtanácsos nem 
vesz részt, a panaszost és a panaszlottat kell érteni. 
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ból. A bevezető résznek tartalmaznia kell az ügyszámot, a bíróság, valamint a felek és 

képviselőik megnevezését, a határozathozatal helyét és idejét. A határozat rendelkező 

részének tartalmaznia kell a bíróság döntését és a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatót. 

Utalni kell a fellebbezés lehetőségére vagy kizártságára, annak határidejére, címzettjére 

és benyújtásának helyére. A határozat indokolásában röviden elő kell adni a bíróság 

által megállapított tényállást az arra vonatkozó bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni 

kell azokra a jogszabályokra, amelyeken a bíróság határozata alapszik. Meg kell röviden 

említeni azokat a körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél 

irányadónak vett, végül utalni kell azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság valamely 

tényállást nem talált bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőz-

te.451  

19.3.6. A költségek viselése  

A határozat rendelkező részében dönteni kell az eljárási költségekről és azok vi-

seléséről is. Költségek: a bíróság tagjai, a jogtanácsos, a tanúk, a szakértők útiköltségei, 

napidíjai és az eljárás során felmerült összes egyéb költség. Költség a felet képviselő 

ügyvéd készkiadása és munkadíja is. Fegyelmi ügyben a bíróság kötelezi a panaszlottat 

az eljárási költségek részben vagy egészben való megfizetésére, amennyiben őt vétkes-

nek mondja ki. Igazgatási ügyben a bíróság a költségek viselése felől az összes adat 

mérlegelésével dönt. Ha a bíróság a fegyelmi ügyben a panaszlottat felmenti vagy az 

eljárást megszünteti, a panaszlott és meghatalmazottja költségeit az elsőfokú bíróságot 

megválasztó egyházi szervezet viseli. Egyházi javadalmat élvező személy terhére meg-

állapított költségeket a teljesítési határidő eredménytelen eltelte után a bíróság felhívá-

sára a jogerős határozat alapján a folyósított havi illetményéből annak egyharmad része 

erejéig le kell vonni és a bíróság rendelkezése szerint kell átutalni.452  

                                                
451 2000. évi I. egyházi tv. 49-51. §. 
452 2000. évi I. egyházi tv. 52. §. 
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19.4. JOGORVOSLATOK 

19.4.1. A fellebbezés  

Fellebbezésnek a bíróság azon eljárást befejező határozata ellen van helye, 

amelyre ezt a törvény kifejezetten megengedi. Egyéb bírói vagy elnökségi határozatok 

és intézkedések ellen az eljárást befejező határozat elleni fellebbezésben lehet jogorvos-

latot kérni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fegyelmi 

ügyben fellebbezésre jogosult a jogtanácsos, a panaszlott és akire a határozat rendelke-

zést tartalmaz.453  

1.) A fellebbezés előterjesztése A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számí-

tott tizenöt napon belül a határozatot hozó bíróságnál kell benyújtani. A határidőn túl 

benyújtott, nem a jogosulttól származó vagy a törvényben egyébként kizárt fellebbezést 

a megfellebbezett határozatot hozó bíróság elnöksége visszautasítja. A fellebbezést visz-

szautasító határozat ellen egyfokú fellebbezésnek van helye a felsőbb fokon eljárni hi-

vatott bírósághoz. A fellebbezési határidőt mulasztó fél a határidő lejártát követő tizenöt 

napon belül elfogadható indokolással igazolhatja mulasztását. Az igazolás elfogadásáról 

az első fokon eljáró bíróság dönt. Határozata ellen külön fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezett ügy iratait a fellebbezési határidő lejártától számított nyolc napon belül a 

bíróság köteles a felsőbb fokú bíróság elnökségéhez felterjeszteni.454  

2.) A fellebbezési eljárás A fellebbezési eljárásra az elsőfokú bírósági tárgyalás 

törvényi szabályai az irányadók (41–48. §). A fellebbezési tárgyalás határnapjáról a 

másodfokon eljáró kerületi vagy zsinati jogtanácsost is értesíteni kell a határozat és a 

fellebbezés megküldésével. A fellebbezési tárgyaláson a tanács elnöke által kijelölt elő-

adó bíró ismerteti az ügyet. Ezt követően a jogtanácsos és a panaszlott teszi meg észre-

vételeit. A fellebbezési bíróság az első fokon eljárt bíróság által megállapított tényállás 

alapján határoz, figyelembe véve a felek által a fellebbezési eljárás során újonnan előa-

dott és bizonyított tényeket is.  

A fellebbezési bíróság az elsőfokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja, 

hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot – szükség esetén – új eljárásra utasítja 

                                                
453 2000. évi I. egyházi tv. 53. § (1). 
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vagy az eljárást megszünteti. Ha a fellebbezési bíróság az ügyet a tényállás tisztázatlan-

sága miatt nem tartja eldönthetőnek, az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül he-

lyezi és az elsőfokú bíróságot megfelelő iránymutatással új eljárásra utasítja.455  

A fellebbezési bíróság az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi és 

az elsőfokú bíróságot az eljárás megismétlésére utasítja, ha  

a) az elsőfokú bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva;  

b) az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabályt sértett.456  

Ezeket az eseteket a fellebbezési bíróságnak hivatalból kell figyelembe venni. A 

fellebbezési bíróság határozatát az első fokon eljárt bíróság elnöksége útján kézbesíti.  

19.4.2. Az újrafelvétel  

Az újrafelvétel a ténybeli hibák kiküszöbölésére szolgáló, rendkívüli perorvos-

lat. A jogerős határozat ellen perújításnak van helye, ha a fél olyan tényre vagy bizonyí-

tékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a 

bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az – elbírálás esetén – reá kedvezőbb hatá-

rozatot eredményezhetett volna.457 A felek bármelyike csak akkor élhet perújítással, ha 

az ott említett tényt, bizonyítékot vagy határozatot a korábbi eljárás során önhibáján 

kívül nem érvényesíthette. Az újrafelvétel iránti kérelem előterjesztésének határideje a 

jogerős határozat szabályszerű közlésétől számított két év. E határidő elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs. Az újrafelvétel elrendelésének a bírói határozat végrehajtására 

halasztó hatálya csak akkor van, ha azt az újrafelvételt elrendelő bíróság kimondja. Az 

újrafelvételt elutasító határozat ellen egyfokú fellebbezésnek van helye. Az újrafelvételi 

eljárás lefolytatására a törvényben foglalt elsőfokú eljárási szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. A választás érvényessége vagy érvénytelenítése tárgyában folytatott bírósá-

gi ügyekben újrafelvételnek nincs helye. Az újrafelvételi eljárásban nem vehet részt az a 

bíró, aki az alaphatározat meghozatalában részt vett.  

                                                                                                                                          
454 2000. évi I. egyházi tv. 53. §. (2) és (4). 
455 2000. évi I. egyházi tv. 58. és 59. §. 
456 2000. évi I. egyházi tv. 60. §. (1). 
457 2000. évi I. egyházi tv. 62-68. §. 
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19.4.3. A felülvizsgálati eljárás  

Az új törvény a korábbi eljárási törvény lényeges hiányosságát pótolta, amikor is 

bevezette a felülvizsgálat intézményét.458 A tényállás megalapozottságát érintő ténybeli 

tévedések vagy hiányosságok kiküszöbölésére eddig is rendelkezésre állt az újrafelvétel 

intézménye, de nem volt lehetőség a jogszabálysértő módon keletkezett jogerős határo-

zat orvoslására. A felülvizsgálat lehetősége most ezt is orvosolhatóvá tette. Elbírálására 

a legfőbb egyházi bírói testület, a Zsinati Bíróság jogosult.  

 A bíróság jogerős, ügydöntő határozata vagy határozatának meghatározott része 

ellen felülvizsgálati kérelemnek van helye, ha:  

a) a jogerős határozat anyagi jogszabályt sért;  

b) törvénysértő büntetést szabtak ki, vagy intézkedést alkalmaztak;  

c) a határozatot az eljárási jogszabályok megsértésével hozták meg.  

A felülvizsgálati kérelem benyújtására jogosultak igazgatási ügyben a felek, fe-

gyelmi ügyben a panaszlott, a jogtanácsos és mindazok, akikre vonatkozóan a határozat 

rendelkezést tartalmaz. A felülvizsgálati kérelmet a jogerős határozat közlésétől számí-

tott hatvan napon belül lehet előterjeszteni az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnál. A 

bíróság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival harminc napon belül köteles felter-

jeszteni a Zsinati Bírósághoz. A Zsinati Bíróság elnöksége a kérelem előterjesztőjét 

harminc napon belül kiegészítésre hívja fel, ha a kérelemből nem lehet megállapítani, 

hogy a kérelmező milyen jogszabálysértésre alapítja felülvizsgálati kérelmét. A tör-

vényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó, ismételt vagy elkésett indítványt a 

Zsinati Bíróság elutasítja. Amennyiben a felülvizsgálati kérelmet nem a jogtanácsos 

terjeszti elő, úgy azt a zsinati jogtanácsos részére az ügy irataival együtt nyilatkozattétel 

végett a bíróság megküldi. A zsinati jogtanácsos köteles észrevételeit harminc napon 

belül előterjeszteni. A Zsinati Bíróság a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, 

és a korábban eljárt bíróságot, illetőleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíró-

ságot új eljárására utasítja, ha:  

a) az eljárt bíróság határozatát anyagi jogszabálysértéssel hozta;  

b) az eljárási szabályok megsértésére került sor.  

                                                
458 2000. évi I. egyházi tv. 69-76. §. 
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A Zsinati Bíróság maga is hozhat a törvénynek megfelelő határozatot, ha ennek 

törvényes előfeltételei fennállnak. A Zsinati Bíróság, amennyiben az indítványnak nem 

ad helyt, a felülvizsgálati kérelmet elutasítja, és a megtámadott határozatot hatályában 

fenntartja. Amennyiben a Zsinati Bíróság határozata ellen nyújtanak be felülvizsgálati 

kérelmet, úgy a Zsinati Bíróság teljes ülése jár el.  

19.5. A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA  

Végrehajtani csak jogerős bírói határozatot lehet. Jogerős az a bírói határozat: a) 

amely elleni fellebbezési jogukról a felek lemondtak; b) amely ellen a törvényes határ-

időn belül a jogosultak egyike sem jelentett be fellebbezést vagy a fellebbezést vissza-

vonta; c) amely ellen további fellebbezésnek a törvény értelmében nincs helye. A hatá-

rozat végrehajtásáról az első fokon eljárt bíróság elnöksége gondoskodik. A bíróság 

jogerőre emelkedett, ügydöntő határozatát jogerősítési záradékkal látja el, és megküldi a 

feleknek. A jogerős határozatokat az egyházkerület elnökségével az első fokon eljárt 

bíróság elnöksége közli. Az egyházkerület elnöksége a fegyelmi büntetésekről nyilván-

tartást vezet.459  

19.5.1. A felfüggesztés  

A felfüggesztés az eljárás lefolytatásának feltételét hivatott biztosítani annyiban, 

hogy a fegyelmi vétséget elkövető s eljárás alá vont személy az eljárás lefolytatását be-

osztásánál, tisztségénél fogva akadályozni ne tudja, a bizonyítékok összegyűjtését azok 

visszatartásával, megsemmisítésével meg ne hiúsítsa. A bíróság fegyelmi eljárás során a 

tisztségviselőt tisztségéből felfüggesztheti, ha  

a) ellene büntetőeljárás van folyamatban;  

b) a felfüggesztés a fegyelmi vétség súlyára vagy jellegére tekintettel szüksé-

ges.460  

A tisztségviselőt fel kell függeszteni, ha az elsőfokú bíróság határozatában a hi-

vatalvesztés fegyelmi büntetést alkalmazta a határozat jogerőre emelkedéséig terjedő 

időtartamra. A felfüggesztés kimondására az a bíróság illetékes, amely a tisztségviselő 

                                                
459 2000. évi I. egyházi tv. 77-79. §. 
460 2000. évi I. egyházi tv. 80. §. (1). 
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ügyében első fokon eljárni hivatott. A felfüggesztés tárgyában – a tárgyalás mellőzésé-

vel is – indokolt határozatot hoz. A felfüggesztés tárgyában hozott határozat ellen ha-

lasztó hatállyal nem bíró, egyfokú fellebbezésnek van helye, amelyet a másodfokú bíró-

ság tizenöt napon belül köteles elbírálni. Az első fokon eljáró bíróság a felfüggesztést 

legfeljebb hatvan napi időtartamra mondhatja ki, amelyet fellebbezés esetén a másodfo-

kú bíróság legfeljebb további hatvan nappal hosszabbíthat meg.461  

A felfüggesztett tisztségviselő részére a természetben járó javadalmán kívül il-

letményének felét kell folyósítani. A bíróság a felfüggesztésről értesíti a felfüggesztett 

szolgálati felettesét, aki a felfüggesztett helyettesítéséről gondoskodik. A felfüggesztés 

megszűnik, ha a) a bíróság az eljárást jogerős határozattal megszüntette; b) ha a felfüg-

gesztési idő letelt; c) ha a bíróság a tisztségviselővel szemben nem alkalmazott hivatal-

vesztés fegyelmi büntetést. A visszatartott illetményt a tisztségviselőnek ki kell fizetni, 

ha a bíróság nem alkalmazott a 32. § (1) bekezdés f–h) pontjaiban meghatározott fe-

gyelmi büntetést. A fegyelmi eljárás megszűnik, ha a panaszlott a bíróság jogerős érde-

mi határozatának meghozatala előtt tisztségéről és a hozzá fűződő minden igényéről – 

beleértve az újabb választhatóságra való jogát is – lemond. A fegyelmi vétségből szár-

mazó kárigény érvényesítését a panaszlottal szemben sem a lemondás, sem az eljárás 

megszüntetése nem érinti.  

19.6. ELJÁRÁS IGAZGATÁSI ÜGYEKBEN  

Az igazgatási ügyekben alapvetően a fegyelmi eljárás szabályai az irányadók a 

következő eltérésekkel: ha más jogszabály szorosabb határidőt nem ír elő, úgy az igaz-

gatási ügy bírósághoz való beérkezését követően a bíróság harminc napon belül köteles 

az előkészítő eljárást megtenni és köteles az elsőfokú ügydöntő határozatot kilencven 

napon belül meghozni. Ez utóbbi határidőt a bíróság elnöke egy ízben, indokolt esetben, 

legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Erről a feleket köteles értesíteni.462  

                                                
461 2000. évi I. egyházi tv. 81. §. 
462 2000. évi I. egyházi tv. 89-95. §. 
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19.6.1. Hatáskör és illetékesség  

a) Az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő és az egyházme-

gye vagy az egyházmegyei intézmény közötti jogvitában az egyházkerületi bíróság el-

nöksége által kirendelt egyházmegyei bíróság;  

b) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő és az egyházkerü-

let közötti jogvitában a Zsinati Bíróság elnöksége által kirendelt egyházkerületi bíróság;  

c) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő és a Zsinat közöt-

ti jogvitában a Zsinati Bíróság;  

d) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő és az egyházme-

gyéhez tartozó egyházközségek vagy egyházi intézmények közötti jogvitában az egy-

házmegyei bíróság;  

e) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő, az egyházmegye 

és a hozzá tartozó egyházközség vagy egyházi intézmény közötti jogvitában az egyház-

kerületi bíróság elnöksége által kirendelt másik egyházmegyei bíróság;  

f) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő, azonos egyház-

kerület különböző egyházmegyéihez tartozó egyházközségek vagy egyházi intézmények 

közötti jogvitában az egyházkerületi bíróság elnöksége által kirendelt, nem érintett egy-

házmegyei bíróság; 

g) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő, egy egyházkerü-

lethez tartozó egyházmegyék közötti jogvitában az egyházkerületi bíróság;  

h) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő, különböző egy-

házkerületekhez tartozó egyházmegyék közötti jogvitában a Zsinati Bíróság elnöksége 

által kirendelt, nem érintett egyházkerületi bíróság;  

i) az igazgatási ügyben érintett egyháztag vagy egyházi tisztségviselő és egyházkerület 

és a hozzá tartozó egyházi szervezet közötti jogvitában a Zsinati Bíróság elnöksége által 

kirendelt nem érintett egyházkerületi bíróság jár el.  

A felek által kiválasztott bíróság jár el, ha valamennyi fél erre irányuló kérelmet 

terjeszt elő, figyelemmel a fenti hatásköri szabályokra. Nem lehet kirendelni azt a bíró-

ságot, amely ellen valamennyi érintett tiltakozott.  
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19.6.2. EGYÉB SZABÁLYOK  

A bírák kizárása ügyében az általános rendelkezéseket kell alkalmazni azzal a 

különbséggel, hogy a bíróság elnökének kizártsága kiterjed a bíróság egészére. Ameny-

nyiben az ügy jellege lehetővé teszi, a bíróság elnökségének meg kell kísérelni a felek 

közötti egyezség létrehozását. Ha a rendelkezésre álló iratok alapján az ügy eldönthető, 

a bíróság elnöke ezt írásban közli a felekkel. Amennyiben nyolc napon belül nem kérik 

tárgyalás megtartását, a bíróság tárgyalás mellőzésével hozza meg határozatát. Ha a 

bíróság tárgyalást tart, a fegyelmi eljárás rendelkezései szerint kell eljárni, de zárt tár-

gyalás nem rendelhető el. A határozat ellen egyfokú fellebbezésnek van helye. A má-

sodfokú eljárásban is lehetősége van a bíróságnak a tárgyalás mellőzésére. Igazgatási 

ügyekben újrafelvételnek nincs helye. 
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ÖS S ZEF OGLALÓ  

A történeti fejlődés bemutatásával igyekeztem bizonyítani azt, hogy hazánkban 

az egyházszervezet mindig akkor volt erős, amikor világi tagjaira támaszkodott, amikor 

a nép egyháza kívánt lenni. A kálvini egyházszervezet lényegét jelentő, a polgárok (és 

nem alávetett jobbágyok) alkotta presbitériumok azonban meglehetősen későn, a XVIII. 

század végén jelentek meg nagyobb számban, de a mai fogalmak szerinti polgári fejlő-

désről csak a XIX. század második felétől beszélhetünk. Az alkotmányozó debreceni 

zsinat által elgondolt szervezeti struktúra - mely először tette egyházalkotmányi szinten 

kötelezővé a presbitériumok felállítását - a hamar jött háborúk, majd az egyházellenes 

állam uralkodása miatt ténylegesen megvalósulni soha nem tudott. Az igazi reformok 

ideje talán csak most lett igazán aktuális, de ennek felismerésében az egyház késlekedik. 

1990 után az egyháznak kétségkívül még kevés idő jutott, hogy holtából felépül-

jön. Lelki birtokállományából is túl sokat feladott, s a szabadság kezdeti lelkesedésében 

szembetalálta magát a megoldhatatlannak tűnő feladatok sokaságával. Meg kellett sza-

badulnia hitelét vesztett korábbi vezetőitől, újra kellett fogalmazni teológiáját, a meg-

változott körülmények között elvégzendő feladatai stratégiáját úgy, hogy szakképzett, 

egyházszervezésben jártas lelkészei, világi segítői nem voltak. Szembetalálta magát a 

leromlott infrastruktúrával, elsorvasztott intézményrendszerével, mely különösen az 

egyház tagjaival fenntartandó kapcsolataiban tűnt végzetesnek. Nem működtek a világi 

egyháztagság társadalmi szervezetei, a hajdan volt aktivistái megöregedtek, elhaltak. Az 

egyházjog tudományos művelése a történetiség kutatására korlátozódott, nem jelentek 

meg tudományos művek, tankönyvek, a teológiákon főleg egyháztörténészek oktattak 

egyházjog történetet. Erejének nagy részét lekötötte az intézményeinek újraindítása, az 

anyagi források felkutatása, megszerzése. Emellett pedig a zsigerekben élő bizalmatlan-

ság okán továbbra is befelé fordult, bizalmatlanul tekintett és tekint az egyház világi 

tagjaira, s ebben a körben is kiemelten igyekszik távol tartania magát a világi jogászság-

tól. A viszonylag hamar megindult alkotmányozó tevékenysége során történelmi ha-

gyományait kereste, a múltbéli alkotmányformák között keresett példát, de ugyanakkor 

ragaszkodott az 1967. évi törvényalkotás eredményeként kialakult, erősen központosí-

tott szervezeti felépítéséhez is. Nem vette figyelembe, hogy a világ, s benne az egyház-
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szervezet, az egyház tagjainak gondolkodásával együtt lényegesen megváltozott. Így 

struktúrája hirdetett alapelveivel ellentmondásba került.  

Az egyház vezetése a jövőt még tervezni sem kezdte el. A vezetők személye ki-

cserélődött, de még várat magára a jelenlegi helyzet értékelése, annak pontos meghatá-

rozása, hogy milyen a Magyarországi Református Egyház most. Várat magára a pozíci-

ók, képességek, adottságok feltárása annak érdekében, hogy megállapítsuk, mire lehet 

ezekkel a lehetőségeivel képes, és várat magára annak a feltárása is, hogy mivé kellene 

válnia. Mivé kellene válnia ahhoz, hogy az egyház örök feladatát az adott és jövőbeli 

körülményei között teológiájában az alapító Isten és a részeit képező egyháztagok elvá-

rásának megfelelően megvalósítsa. Végezetül várat magára annak pontos meghatározá-

sa, hogy kimondhassa határozottan és céltudatosan, mivé kíván válni. A katolikus egy-

házban ezt a II. Vatikáni Zsinat megtette. A Magyarországi Református Egyház a maga 

területén ezzel még adós maradt. 

Minden szervezet akkor működhet hatékonyan, ha a vezetése meghatározza a 

szervezet hosszú távú céljait, a célhoz vezető utakat, a célok eléréséhez szükséges tevé-

kenységeket, melynek során számba veszik a szükséges erőforrásokat, meghatározzák, 

hogy a célok elérése, a feladatok megvalósításában résztvevők általi elfogadása érdeké-

ben milyen szervezet szükséges. Meghatározzák azt a gondolkodásmódot, amelyet a 

vezetés a mindennapi döntéseiben érvényesíteni fog, és talán sokak számára szokatlan 

lesz, de kialakítják a szervezet egységes képét, az egyházszervezet image-ét.  

A dolgozatom a fenti feladat-együttesből a helyzetelemzésre vállalkozott. Azt 

igyekezett bemutatni, hogy honnan indult és hová jutott a Magyarországi Református 

Egyház, mint a látható egyház szervezete. Az alapelvek újragondolásával arra töreked-

tem, hogy bemutassam, a református egyház csak a gyülekezetekre épülve tudhat jövőt 

maga számára. Értékén kell kezelnie a világi egyháztagságban rejlő kezdeményező 

készséget, energiát, jószándékú ötleteket. A szervezeti felépítés ellentmondásainak feltá-

rásával arra hívom fel a figyelmet, hogy az alapelvek között szereplő egyetemes papság 

és a zsinatpresbiteri elvek sokszor csak formálisan érvényesülnek, a szervezet működése 

és működtetése néha indokolatlanul kizárja a világi egyháztagság alkotóerejét a közös 

célokért folyó munkálkodásból. Az egyháznak választ kell adnia végre arra a kérdésre, 
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amit Révész Imre 1935-ben a sárospataki előadásában máig aktuálisan felvetett: presbi-

teri rendszerű-e a magyar református egyház?463 Szerintem gyakorlatában nem az. 

A református egyház az örök reformáció szükségességét vallja: ecclesia semper 

reformari debet. Így a hagyományai tiszteletben tartása mellett a megváltozott társadal-

mi környezetben, a szekularizáció soha nem látott növekedésében elengedhetetlenül 

szükséges újragondolnia a népegyházból a hitvalló egyházba való átmenet lelki és 

anyagi természetű feladatait. Az egyháztagsággal kapcsolatos problémák felvetésével 

rávilágítok arra, hogy ez a kérdés megválaszolatlan, az egyháztagság feltételei ellent-

mondásosak, az egyház tagsága nem meghatározható sem számában, sem minőségében. 

Ez azon túl, hogy ellenkezik az egyházakról szóló törvény rendelkezéseivel belső viták 

forrása is lehet. Az egyháznak döntenie kell a gyermekkeresztség, a kötelező vagy ön-

kéntes egyháztagság kérdésében, mert ez fogja meghatározni az egyháztagokkal szem-

beni elvárások mikéntjét. Az egyháztagság új fogalmának meghatározásával ezt a prob-

lémát kívánom kiküszöbölni, mely fogalom-meghatározás közelebb viheti a Magyaror-

szági Református Egyházat a hitvalló egyházhoz való viszonyának meghatározásában.  

Az egyházi igazságszolgáltatás szakszerűségének igényét és szükségességét az 

egyházi bíróságok szervezetének hibái és hiányosságai feltárásával igyekszem körülírni. 

Csak megismételni tudom Kenéz Ferenc e körben már idézett gondolatait, mely szerint 

az egyházjog nem tévesztendő össze az etikával: „Nagyon is lehetséges, hogy az ilyen 

bíróságok ítélete megfelel az általános emberi erkölcsi érzésnek, de szinte biztos, hogy 

nem felel meg a tételes jognak, ami legalábbis sajátossá – ha nem furcsává – teszi a jog-

szabályok alkalmazását.”464  

Az elemzett törvények fogalmazási, szövegütközési, szerkesztési hibáinak feltá-

rásával arra akarom ráirányítani a figyelmet, hogy az elengedhetetlenül szükséges szer-

vezeti reformokhoz meg kell teremtenie az egyházon belül az egyházjog tudományos 

művelésének feltételeit, ki kell nevelnie egy új tudós nemzedéket. Az egyháznak hittu-

dományi és jogtudományi egyetemei számára egyházjogi tanszékeket kell létrehoznia. 

Csak ezeken az alapokon nőhet fel az egyházjog tudományával foglalkozó fiatal nem-

zedék, amelynek képviselői nem csak szeretnék tudni, hanem tudják is, hogy milyen 

                                                
463 RÉVÉSZ 6.: 133-141. p 
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törvényszerűségei vannak a jogalkotásnak, a jogszabályszerkesztésnek. Ismerik a szer-

vezetek működési mechanizmusát, és képesek is hatékonysága növelésére.  

A Magyarországi Református Egyháznak feladatai szakszerű ellátásához erősí-

tenie kell református egyházkormányzat presbiteri jellegét, a szakmailag jól felkészült 

világi egyháztagság szerepvállalását. Leendő lelkészeit az elméleti tudományok mellett 

több és hasznosabb gyakorlati ismeretekre kell megtanítania, hogy a szószék közelebb 

kerülhessen a padsorokban helyet foglaló és a krisztusi közösséget áhító lelkekhez. Az 

egyházigazgatásának egyszerűbbnek, hatékonyabbnak és olcsóbbnak kell lenni, ugyanis 

látható, hogy az állami szerepvállalás az egyház hitéletének támogatásában csökken, az 

állam és az egyház alkotmányos elválasztását meghatározó politikai erők értelmezik 

úgy, hogy az egyház csak saját bevételeire támaszkodhat. Ehhez azonban új szervezeti 

forma, kevesebb igazgatási szint szükséges. Törekednie kell az egyháznak a gazdasági 

önállóság megteremtésére, melyben nagyobb teret kell biztosítani a közösség, az egy-

más terhének hordozása krisztusi gondolat érvényesítésének. Ahogyan kényszerűen 

közeledik az egyház a hitvalló egyház megteremtésének szükségessége felé, úgy kell 

növelni az egyházfegyelmet mind a lelkészek, mind a világi egyháztagság körében. A 

kötelezettségek teljesítésének elvárásához pedig felelősséget kell adni, a felelősséghez 

pedig önálló döntési hatáskört, a kettő nem lehet meg egymás nélkül. 

                                                                                                                                          
464 KENÉZ: 53. p 
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SU MMARY 

I strove to confirm by the demonstration of historical development that our 

national church was powerful only in the periods when she depended upon her general 

(laity) members, and when she wanted to be the people’s church. But the sessions, 

which were the essentials of Calvin’s church-structure that consisted of simple citizens 

(not bondslaves), appeared in major numbers fairly late about the end of XVIII century. 

By contemporary concepts we can talk about civilian development only from the second 

half of XIX century. The organizational structure that was thought out by the 

conventional synod in Debrecen, which improved the obligatory establishment of 

presbyteries first on church constitutional level, could not be carried out in consequence 

of the soon coming wars and the ruling of the anticlerical state. Maybe the time of real 

reforms became actual just now, the church, however, still lingers to recognize this. 

No doubt that after 1990 the church did not have enough time to recover from 

her death. She gave up too much of her spiritual properties, and in the initial enthusiasm 

of freedom she faced the plurality of tasks seeming insolvable. She had to get rid of her 

leaders who had lost their trustworthiness, and redefine her theology and strategies for 

performing tasks that were waiting for solution in the midst of changed circumstances, 

without having trained pastors or secular helpers. She faced the run down infrastructure 

and its atrophied institution structure which seemed hopeless especially considering her 

relationship with her members. The social organizations of the common church 

membership did not function. Their formal activists got old or died. The scientific 

development of canon law was limited to historical researching, Treatises and textbooks 

were not published, and the history of canon law was mainly taught by church historians 

in the Theological Seminaries. A big part of her power was engaged with the restarting 

her institutions, and researching and obtaining financial resources. Beside all that, due 

to the mistrust within, she remained introverted, and looked and still looks at the 

common members of the church mistrustfully and kept away from the legal fraternity 

and organizing of the laity. During the constitutional activity that got started relatively 

soon, she was seeking her historical traditions. She sought good samples of 

constitutions from the past, however she insisted on keeping the strongly centered 
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organizational pattern which was established in the 1967’s enactment. She did not 

consider that the world and the church in it and the church members’ way of thinking 

greatly changed. Thus her structure came into conflict with her advertised principles. 

Church leadership did not even begin to plan the future. The leadership has 

changed, but the evaluation of the current status keeps waiting for itself and so does the 

exact definition of what the Hungarian Reformed Church is like. The exploration of the 

positions, capabilities and talents for ascertaining what they can do with the possibilities 

they have keep, is kept waiting for results. The exploration of the question, what the 

church ought to become, is also kept waiting. What should happen in order to carry out 

the eternal task of the Church in the current and future circumstances in her theology 

according to God the Creator’s and the participator church members’ expectations? 

Finally, the exact definition to assert boldly and purposeful what needs to be done, is 

also kept waiting as an unanswered question. In the Roman Catholic Church it was 

performed by the II Vatican Synod. The Hungarian Reformed Church remained to be a 

debtor on her own domain. 

 All the organizations can operate effectively only if their leadership define their 

long-term goals, the ways that lead to these goals and the activities that are necessary 

for achieving them considering their source power and defining what kind of 

organizations are necessary for the achievement of the aims and for making the 

participants accept the tasks. They determine the mentality the leadership will enforce in 

the course of its daily ruling. Although it may be quite unusual for some people, they 

will develop the uniform image of the organization, the church-organization. 

Primary my work tries to analyze the situation by the collection of tasks above. 

It strove to represent where the Hungarian Reformed Church started from, and what she 

has become of as a visible church organization. Retracing the essentials, I strove to 

show that the Reformed Church has a future only if she is built on the congregations. 

She has to appreciate the willingness to initiate the energy and the constructive ideas 

that lie in the common church membership. Revealing the conflicts in the organizational 

structure, I want to draw the attention to the fact that the universal priesthood and the 

synod-Presbyterian principles, which are among the church principles, often 

predominate only formally. The operation and the actuation of the organization 
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sometimes unduly disqualify the constructive power of secular church membership in 

the common work of achieving the aims. The Church must give answers to the 

following question which was delivered in Sárospatak in 1935 in Révész Imre’s lecture: 

“Is the Hungarian Reformed Church Presbyterian-systematic?”465 I think that in practice 

it isn’t. 

The Reformed Church confesses the principle of perpetual reformation: ecclesia 

semper reformari debet. Beside respecting her traditions, it is indispensably necessary 

for the Church to reconsider the spiritual and material tasks of her transition from 

people’s church to confessors’ church in the changed setting in the midst of the 

unprecedented growth of secularization. Bringing up the problems of church 

membership, I throw light upon the fact that this question is unanswered and the 

requirements of church membership are full of contradictions. Neither the church 

membership nor the quality of it is definable. This status saving is in contradiction with 

the church law’s orders and can become the source of core debates in the church. The 

Church has to make a decision in the issue of children baptism and of obligatory or 

volunteer membership because all these are going to determine the expectations of 

church membership. I will leave out the above-mentioned problem by the redefinition of 

conception of the membership, which may take the Hungarian Reformed Church closer 

to the definition of the confessors’ church. 

I intended to represent the demand and the necessity of ecclesiastic justice by the 

exploration of the mistakes and the defects of the ecclesiastical court. The only thing I 

can do is to repeat Kenéz Ferenc’s thoughts that say that ecclesiastic justice is not equal 

with ethics: “It is very possible that the judgment of such courthouses suits the 

requirements of general human morality, and it is almost sure that it does not suit the 

positive law that makes use of specific statutes.466” 

By the exploration of the compositional and constructional problems along with 

textual errors of the analyzed statutes, I want to draw the attention to the fact that the 

Church has to create the scientific study of canon law and raise a new scholarly 

                                                
465 Presbiteri rendszerű-e a magyar református egyház? (Is the Hungarian Reformed Church 
Presbyterian-Systematic?) Lecture at ORLE-conference in Sárospatak; 1935, the 24th of August. Printed 
in: Theológiai Szemle (Theological Review); 1935, contracted number 1-6. 133-141pp. 
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generation, which is indispensably necessary for the constitutional reforms. The Church 

has to create church law departments at her theological and jurisprudential universities. 

A young generation studying church law, who would not only like to know but also 

understand the ways of legislation and drawing up laws, can grow up only this way. 

They naturally know the operational mechanism of organizations, also they must be 

capable to enlarge the efficiency of them. 

 The Hungarian Reformed Church has to reinforce her Presbyterian character and 

the role-taking of the well prepared common church membership. In addition to 

theoretical knowledge, the Church has to teach her pastors more useful practical 

knowledge so that the pulpit may be closer to the people sitting in pews and who long 

for Christ’s community. The church government must be more simple, efficient and 

cheaper, since it is obvious that the state plays less and less part in the support of the 

Church’s authenticity. The political parties that determine the constitutional separation 

of the state and the Church construe that the Church should support herself by her own 

income. It requires, however, a new organizational system and less administrational 

levels. The Church must strive for creating an independent economic system that allows 

the validation of community and Christ’s idea of carrying each other’s burdens. As the 

church comes closer to the necessity of creating a confessional church it becomes more 

and more important to tighten up the disciplines among pastors and secular church 

members. Responsibilities should be given for the accomplishment of the obligation but 

independent decision making is needed for the responsibilities since these two are 

inseparable. 

                                                                                                                                          
466 Kenéz Ferenc: Egyházjogtan (Doctrine of Church Law); manuscript; page 53. 
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РЕ З Ю М Е  

Ч ер ез  п р ед ставл ен ие истор ическог о р аз вития я п оп ы тал ся д оказ ать, что 

п остр оен ие отечествен н ой  ц ер кви б ы л о кр еп кое тол ько в тех  вр ем ен ах , ког д а 

ц ер ковь п ол аг ал ась н а своих  светских  чл ен ов, ког д а он а стр ем ил ась б ы ть 

ц ер ковью  н ар од а. О д н ако п р есвитер ии, чл ен ы  котор ы х  явл ял ись г р аж д ан е ( н о н и 

в коем  сл у чае н е кр еп остн ы е) и котор ы е об оз н ачал и им ен н о ц ер ковн у ю  стр у кту р у  

з ад у м ан н у ю  К ал ьвин ом , р асп р остр ан яться н ачал и д остаточн о п оз д н о; в кон ц е 

XVIII века, а есл и г овор им  о ц ивил ьн ом  р аз витии в н ы н еш н их  п он ятиях , то э то 

сб ы л ось тол ько во втор ой  п ол овин е XIX века. О р г ан из ац ион н ая стр у кту р а 

з ад у м ан н ая у чр ед ител ьн ы м  син од ом  в Д еб р ец ен е – котор ая вп ер вы е г овор ил а о 

об яз ател ьн ой  п остан овке п р есвитер ий  – н иког д а н е см ог л а осу щ ествится из - з а 

скор о п р иш ед ш их  воин , а п оз ж е из - з а ан тикл ер икал ьн ог о г осу д ар ства. Н авер н ое 

вр ем я р еал ьн ы х  р еф ор м  стал о акту ал ьн ы м  тол ько сей час; од н ако ц ер ковь 

з ап аз д ы вает п р из н ать э то. 

Н есом н ен н о, что п осл е 1990-г о г од а ц ер ковь ещ е н е им ел а сл иш ком  м н ог о 

вр ем ен и, чтоб ы  встать н а н ог и от ее см ер ти. О н а сд ал а сл иш ком  м н ог о ее 

д у х овн ы х  им у щ еств; и в н ачал ьн ом  воод у ш евл ен ии своб од ы  он а стол кн у л ась с 

м н ож еством  з ад ач, каж у щ их ся н ер аз р еш им ы м и. Ц ер ковь б ы л а вы н у ж д ен а 

из б авится от ее л ид ер ов, котор ы е п отер ял и их  д остовер н ость, м од иф иц ир овать ее 

теол ог ию  и стр атег ию  вы п ол н ен ия з ад ан ий , котор ы е ж д ал и р еш ен ия ср ед и 

из м ен ен н ы х  об стоятел ьств; п р и э том  ц ер ковь н е им ел а квал иф иц ир ован н ы х  

п астор ов ил и светских  п ом ощ н иков. О н а стол кн у л ась с г н ил ой  ин ф р астр у кту р ой  

и с ее атр оф ир ован н ой  стр у кту р ой  з авед ен ий , котор ая каз ал ась ф атал ьн ой  

п р ед н ам ер ен н о д л я отн ош ен ий  м еж д у  ее соб ой  и ее чл ен ам и. С оц иал ьн ы е 

стр у кту р ы  светской  части ц ер кви н е д ей ствовал и; и б ы вш ие активисты  п остар ел и 

ил и у м ер л и. Н ау чн ое р аз витие ц ер ковн ог о п р ава ог р ан ичил ось д о п р остог о 

истор ическог о иссл ед ован ия; н е из д авал ись тр актаты , у чеб н ики; истор ия 

ц ер ковн ог о п р ава н а сем ин ар ах  п р еп од авал ась ц ер ковн ы м и истор икам и. Б ол ьш ая 

часть ее э н ер г ии б ы л а з ан ята п ер ез ап у ском  ее з авед ен ий ; р аз ы скан ием  и 

д об ы ван ием  м атер иал ьн ы х  ср ед ств. П ом им о э тог о из -з а н ед овер ия в п р ед ел ах  
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ц ер кви он а б ы л а вы н у ж д ен а ин тр овер тир оватся; ц ер ковь н ед овер чиво см отр ел а и 

см отр ит н а светских  чл ен ов ц ер кви; а особ ен н о он а стар ал ась об х од ить 

отн ош ен ия со светской  ю р исд икц ией . В п р оц ессе у чр ед ител ьн ой  д еятел ьн ости 

ц ер кви, котор ая отн осител ьн о б ы стр о з ачал ась, он а оты скивал а ее истор ические 

тр ад иц ии; р аз ы скивал а какой -н иб у д ь х ор ош ий  об р аз ец  кон ститу ц ий  из  п р ош л ог о, 

од н ако н астаивал а к у п р ям о соср ед оточен н ом у  ор г ан из ац ион н ом у  

об щ ествен н ом у  стр ою , котор ы й  б ы л  у стан овл ен  в п остан овл ен ии в 1967 г од у . 

О н а н е вз ял а в у чет, что м ир , а особ ен н о ц ер ковн ая ор г ан из ац ия  су щ ая в н ем , 

из м ен ил ись совм естн о с из м ен ен ием  м ы ш л ен ия ср ед и чл ен ов ц ер кви. Т аким  

об р аз ом  ее стр у кту р а б ы л а н еп осл ед овател ьн а с ог л аш ен н ы м и п р ин ц ип ам и 

ц ер кви. 

Р у ковод ство ц ер кви все ж е ещ е н е н ачал о п л ан ир овать б у д у щ ее. Л ю д и 

л ид ер ства п ом ен ял ись, н о оц ен ка н ы н еш н ег о состоян ия ц ер кви з аставл яет себ я 

ж д ать; м ы  н е в сил ах  сд ел ать точн ое оп р ед ел ен ие, какова Вен г ер ская 

Р еф ор м атская Ц ер ковь в н астоящ ее вр ем я. М ы  вы н у ж д ен ы  д ож ид аться тог о, 

чтоб ы  иссл ед ован ие д ол ж н остей , сп особ н остей  и тал ан тов ц ер кви п р ин есл о 

р ез у л ьтат; з атем  чтоб ы  д иаг н остир овать, что он а сп особ н а д ел ать со 

сп особ н остям и, котор ы е он а им еет; од н ако з аставл яет себ я ж д ать иссл ед ован ие 

воп р оса: чем  ц ер ковь д ол ж н а стать? Ч ем  он а д ол ж н а стать д л я тог о, чтоб ы  

вы п ол н ить вечн у ю  з ад ачу  ц ер кви м еж д у  ее сег од н яш н им и и б у д у щ им и 

об стоятел ьствам и в теол ог ии, д л я тог о, чтоб ы  б ы ть в соответствии с Б ог ом  

О сн овател ем  и ож ид ан иям и вер у ю щ ег о чл ен а ц ер кви. В кон ц е кон ц ов з аставл яет 
себ я ж д ать точн ое оп р ед ел ен ие тог о, каким  п у тем  д ол ж н а ц ер ковь у твер ж д ать – 

см ел о и ц ел еу стр ем л ен н о – свое н ам ер ен ие, чем  он а стр ем ится стать? В 

К атол ической  ц ер кви э то б ы л о осу щ ествл ен о II Ватикан ским  С ин од ом . 

Вен г ер ская Р еф ор м атская Ц ер ковь остал ась д ол ж н иц ею  во ее соб ствен н ой  

об л асти п о вы ш ен аз ван н ом  воп р осу . 

Л ю б ая ор г ан из ац ия м ож ет р аб отать э ф ф ективн о тол ько в том  сл у чае, есл и 

ее л ид ер ство сп особ н о п р ед н аз н ачить д ол г оср очн ы е ц ел и, п у ти, котор ы е 

п р ивод ят к ц ел ям , и д ей ствия, котор ы е явл яю тся н еоб х од им ы м и д остичь их ; в 

п р оц ессе э тог о он а д ол ж н а п од вер г н у ть ан ал из у  ее ср ед ства вл асти; он а д ол ж н а 
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оп р ед ел ить, какие ор г ан из ац ии н еоб х од им ы  д л я исп ол н ен ия з ад ан ий , д л я 

д остиж ен ия ц ел ей . О н а д ол ж н а осн овать м ен тал итет, котор ы й  б у д ет осу щ ествл ен  

р у ковод ител ьством  п р и еж ед н евн ом  п р авл ен ии; воз м ож н о он  б у д ет стр ан н ы м  д л я 

н екотор ы х  л ю д ей , од н ако он  сф ор м ир у ет од н ор од н ое из об р аж ен ие ор г ан из ац ии; 

из об р аж ен ие ц ер кви. 

 М ое п исан ие стр ем ил ось п р оан ал из ир овать состоян ие ц ер кви сквоз ь 

г р у п п у  вы ш еу п ом ян у ты х  воп р осов. О н о стар ал ось п р ед ставить, отку д а 

Вен г ер ская Р еф ор м атская Ц ер ковь п р оиз ош л а, и ку д а он а п оп ал а, как вид им ая 

ор г ан из ац ия Ц ер кви. П ер ед у м ы вая п р ин ц ип ы  я ж ел ал  п р ед ъ явить, что 

Р еф ор м атская Ц ер ковь им еет б у д у щ ее тол ько, есл и он а б у д ет б аз ир оваться н а 

кон г р ег ац ии. О н а д ол ж н а ц ен ить г отовн ость ин иц иир овать, э н ер г ию  и 

д об р осер д ечн ы е ид еи в п р ед ел ах  светског о чл ен ства ц ер кви. И ссл ед ован ием  

кон ф л иктов в ор г ан из ац ион н ой  стр у кту р е я вр ащ аю  вн им ан ие н а п р ин ц ип ы  

ц ер кви: всеоб щ ее д у х овен ство и син од ал ьн о-п р есвитер ское п остр оен ие ц ер кви, 

котор ы е осу щ ествл яю тся часто л иш ь ф ор м ал ьн о; д ей ствие и об сл у ж иван ие 

ц ер ковн ой  ор г ан из ац ии вр ем я от вр ем ен и б ез осн овател ьн о д исквал иф иц ир у ю т 

кон стр у ктивн у ю  сил у  светског о чл ен ства ц ер кви в об щ ей  сл у ж б е д остиж ен ия 

ц ел ей . Ц ер ковь д ол ж н а ответить н а д он ы н е акту ал ьн ы й  воп р ос, котор ы й  

п р оз ву чал  в 1935-ом  г од у  в Ш ар ош п атаке с у ст И м р е Р евес: « Р а з в е  

с о о т в е т с т в у е т  В е н г е р с к а я  Р е ф о р м а т с к а я  Ц е р к о в ь  с и н о д а л ь н о - п р е с в и т е р с к о м у  

п о с т р о е н и ю ?467» Я считаю , что п р актически н ет. 

Р еф ор м атская Ц ер ковь п р из н ает п р ин ц ип  вечн ой  р еф ор м ац ии: «ecclesia 

semper reformari debet». Т аким  об р аз ом  ц ер ковь п ом им о п очтен ия ее тр ад иц ий  

п р и из м ен ен н ы х  соц иал ьн ы х  об стоятел ьств и п р и б есп р им ер н ом  п овы ш ен ии 

из ол яц ии ц ер кви от г осу д ар ства, д ол ж н а п р од у м ать д у х овн ы е и м атер иал ьн ы е 

п р об л ем ы  п ер ех од а н ар од н ой  ц ер кви к И сп овед у ю щ ей  Ц ер кви. С квоз ь су ж д ен ие 

п р об л ем  ц ер ковн ог о чл ен ства я ж ел аю  п р ед ставить то, что э тот воп р ос явл яется 

н ер еш ен н ы м ; у сл овия ц ер ковн ог о чл ен ства п р отивор ечивы е; ц ер ковн ое чл ен ство 

                                                
467 Presbiteri rendszerű-e a Magyar Református Egyház? (Ра з ве  с о о т ве т с т ву е т  В е н г е р с к а я  Ре ф о р м а т с к а я  Ц е р к о вь  с и н о д а л ь н о - п р е с ви т е р с к о м у  п о с т р о е н и ю ?) Л е к ц и я  н а  ORLE- к о н ф е р е н ц и и  в 
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явл яется н еоп р ед ел им ы м  п о ег о кол ичеству  и качеству . Э то состоян ие п ом им о 

тог о, что н ах од ится в п р отивор ечии с ин стр у кц иям и ц ер ковн ог о п р ава; м ож ет 

стать источн иком  вн у тр ен н их  стол кн овен ий  в п р ед ел ах  ц ер кви. Ц ер ковь д ол ж н а 

п р ин ять р еш ен ие п о воп р осу  м л ад ен ческог о кр ещ ен ия, а такж е п о воп р осу  

об яз ател ьн ог о ил и д об р овол ьческог о чл ен ства в ц ер кви, п отом у  что э ти воп р осы  

оп р ед ел ят качества ам б иц ий  к ц ер ковн ом у  чл ен ству . З а п ер еоп р ед ел ен ием  

кон ц еп ц ии ц ер ковн ог о чл ен ства я ж ел аю  об ой ти вы ш еу п ом ян у ту ю  п р об л ем у ; и 

э та д еф ин иц ия н ам ер ен н а п р иб л из ить Вен г ер ску ю  Р еф ор м атску ю  Ц ер ковь к 

д еф ин иц ии И сп овед у ю щ ей  Ц ер кви. 

З ап р ос и н ад об н ость ц ер ковн ог о п р авосу д ия я стр ем л ю сь п оказ ать сквоз ь 

иссл ед ован ие ош иб ок и н ед остатков Ц ер ковн ог о С у д а. Я м ог у  тол ько п овтор ить 

м ы сл и Ф ер ен ц а К ен ез , котор ы й  вы каз ы вает, что ц ер ковн ое п р авосу д ие н е р авн о с 

э тикой : «Весьм а воз м ож н о, что су ж д ен ие п од об н ы х  су д ов вп ол н е у д овл етвор яет 

об щ у ю  чел овеческу ю  м ор ал ь, н о я п очти у вер ен н ы й , что он о н е соответству ет 

п ол ож ител ьн ом у  з акон у ; и так э то п р евр ащ ает п р им ен ен ие оп р ед ел ен н ы х  у ставов 

п о кр ай н ей  м ер е свой ствен н ой , д а и все ж е н еестествен н ой .468» 

И ссл ед у я р ед акц ион н ы е и кон стр у ктивн ы е ош иб ки н ар яд у  с текстовы м и 

ош иб кам и п р оан ал из ир ован н ы х  у ставов я ж ел аю  об р атить вн им ан ие, что д л я 

тог о, чтоб ы  ввести ор г ан из ац ион н ы е р еф ор м ы , ц ер ковь д ол ж н а соз д ать у сл овия, 

котор ы е явл яю тся н еоб х од им ы м и д л я н ау чн ог о р аз вития: он а д ол ж н а вз р астить 

н овое п окол ен ие у чен ы х . Ц ер ковь д ол ж н а соз д ать каф ед р ы  ц ер ковн ог о п р ава в ее 

теол ог ических  и ю р ид ических  у н ивер ситетах . М ол од ое п окол ен ие, котор ое 

соб ир ается у частвовать в р аз витии ц ер ковн ог о п р ава м ож ет р асти тол ько н а э той  

осн ове; л ю д и, котор ы е н е тол ько ж ел аю т з н ать, н о з н аю т, какову ю  з акон н ость 

им еет з акон од ател ьство, п р ин ятие у ставов. О н и естествен н о д ол ж н ы  з н ать, каким  

чин ом  д ей ству ет м ех ан из м  ор г ан из ац ий , а такж е д ол ж н ы  б ы ть сп особ н ы м и 

у вел ичить э ф ф ективн ость их . 

                                                                                                                                          

Ш а р о ш п а т а к е ; 24. а вг у с т а  1935. г о д а . Н а п е ч а т а н н ы й  в: Theológiai Szemle ( Т е о л о г и ч е с к и й  О б з о р ); 
1935 с во д н о е  и з д а н и е  1-6. с т р а н и ц ы  133-141. 
468 Kenéz Ferenc: Egyházjogtan ( Ф е р е н ц  К е н е з : Д о к т р и н а  ц е р к о вн о г о  п р а ва ); р у к о п и с ь ; с т р а н и ц а  53. 
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В ц ел ях  п р оф ессион ал ьн ог о р еш ен ия своих  з ад ан ий  Вен г ер ская 

Р еф ор м атская Ц ер ковь д ол ж н а у кр еп ить п р есвитер ский  х ар актер  ц ер ковн ог о 

п р авител ьства; и в том  числ е д ол ж н а п р ин ять р ол ь п р оф ессион ал ьн о 

п од г отовл ен н ог о светског о чл ен ства ц ер кви. П ом им о теор етическог о з н ан ия 

ц ер ковь д ол ж н а п р еп од авать ее п астор ам  б ол ее п ол ез н ое п р актическое з н ан ие; 

чтоб  каф ед р а п р оп овед н ика п р иб л из ил ась к л ю д ям , сид ящ им  ср ед и скам ей , 

котор ы е ж аж д у т сооб щ ества Х р иста. Ц ер ковн ое п р авител ьство д ол ж н о стать 

б ол ее п р осты м , э ф ф ективн ы м  и б ол ее д еш евы м , п отом у  что вид им о, что р ол ь 

г осу д ар ства в п од д ер ж ке н аб ож н ой  ж из н и ц ер кви у м ен ьш ается; п ол итические 

сил ы , котор ы е оп р ед ел яю т кон ститу ц ион н ое р аз д ел ен ие г осу д ар ства и ц ер кви, 

истол ковы ваю т так, что ц ер ковь д ол ж н а п ол аг аться тол ько н а свои соб ствен н ы е 

д ох од ы . О д н ако э то тр еб у ет н овой  ор г ан из ац ион н ой  систем ы ; и п ом ен ьш е 

ад м ин истр ативн ы х  у р овн ей . Ц ер ковь д ол ж н а б ор оться з а д остиж ен ие 

н ез ависим ой  э кон ом ической  систем ы , в котор ой  н еоб х од им о д ать б ол ее ш ир окий  

п р остор  сооб щ еству  и ид еи Х р иста н ести тяж ести д р у г  д р у г а. П оскол ьку  ц ер ковь 

п од х од ит к н еоб х од им ом у  сотвор ен ию  И сп овед у ю щ ей  Ц ер кви, так н еоб х од им о 

у вел ичить д исц ип л ин у  как ср ед и п астор ов так и ср ед и светског о чл ен ства ц ер кви. 

Д л я вы п ол н ен ия об яз ател ьств м ы  д ол ж н ы  д ать ответствен н ость, а з атем  в п р ид ачу  

к ответствен н ости м ы  д ол ж н ы  д ать сф ер у  сам остоятел ьн ог о р еш ен ия; э ти д ва 

п он ятия н е сп особ н ы  су щ ествовать д р у г  б ез  д р у г а. 
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te: Rácz Lajos) HVG-ORAC Könyv- és Lapkiadó Kft. Budapest, 2004. 

BALLAGI=Ballagi Géza: A Protestáns Pátens és a sajtó különlenyomat a Protestáns 

Szemle 1892. évfolyam I-II. füzeteiből Budapest, 1892. 
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(2004) 
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SZATHMÁRY 3=Szathmáry Béla: Az egyházszervezet kialakulása és fejlődése a re-

formációig Collega 2002. augusztus 

SZATHMÁRY 4=Szathmáry Béla: A presbiter a társadalmi életben, közéletben Zemp-

léni Múzsa 2002. augusztus 32-39. oldal  

SZATHMÁRY 5=Szathmáry Béla: Az egyházszervezet kialakulása és fejlődése a re-

formációig Collega 2002. június 38-46. oldal  

SZATHMÁRY 6=Szathmáry Béla: Az egyháztagság problémái Collega 2001. decem-

ber 37-44. oldal  

SZATHMÁRY 7=Szathmáry Béla: Az egyházi bíráskodás törvénytervezetéről Reformá-

tus Egyház 1998. január 22-23. oldal  

SZATHMÁRY 8=Szathmáry Béla: Gondolatok az egyházi bíráskodásról Theológiai 

Szemle 1998. január 2-8. oldal  

SZENTPÉTERI=Szentpéteri István: A szervezet és a társadalom Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó Budapest, 1985. 

SZENTPÉTERI KUN 1=Szentpéteri Kun Béla: A Magyarországi Református Egyház 
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SZENTPÉTERI KUN 3=Szentpéteri Kun Béla: Állam és egyház Debrecen sz. királyi 

város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda-vállalata, Debrecen, 
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Debrecen sz. királyi város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda-
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SZENTPÉTERI KUN 5=Szentpéteri Kun Béla: Tisza István és a vallásfelekezeti béke. 
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SZENTPÉTERI KUN 6=Szentpéteri Kun Béla: Magyar református egyházalkotmány. 
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Szeredi József Egyházjog I-II. kötet 
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TAKÁCS=Takács Béla: A magyar református lelkészek öltözete Hernád Kiadó 2004. 

TOMKA FERENC=Tomka Ferenc: A világiak helye az egyházban Vigilia 1998. 7. 
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TOMKA MIKLÓS=Tomka Miklós: Egyház és "civil társadalom" Vigilia 1998. évi 5. 
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TÓTH ENDRE=Tóth Endre: Az ellenreformáció győzelme in: Bíró Sándor-Bucsay 

Mihály-Tóth Endre-Varga Zoltán: A Magyar Református Egyház története, Sárospataki 

Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak, 1995. 93-176. oldal 

TÓTH SÁMUEL=Tóth Sámuel (szerkesztő) Egyházi törvények az Evangeliom Szerint 

Reformált Magyarországi Keresztyén Egyházban. Debrecen, 1882. 
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lalata 1944. 574-598. oldal 
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Debrecen, 1921. 
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• Magyar egyházjog Századvég Kiadó, Budapest (2004) 
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• Jogi és egyházjogi alapismeretek (második, bővített kiadás) Debreceni Hittudományi 
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• A presbiter a társadalmi életben, közéletben Zempléni Múzsa 2002. augusztus 32-39. 

oldal (2002) 
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2003. című tankönyvről Egység 2003. november hónap 8. oldal (2003) 

• Az állami bíróság joghatósága az egyházi jogviszonyok elbírálására Reformátusok 

Lapja 2003. augusztus 3. 5. oldal (2003) 


