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Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. 
Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. (1Kor 10, 23-24.) 
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KOMMENTÁR1 
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2013. ÉVI I. TÖRVÉNYE 
A LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS JOGÁLLÁSÁRÓL 
 

PREAMBULUM 
 
Krisztus az anyaszentegyház építésére mindenkor rendelt és adott pásztorokat és tanító-
kat. (1Kor 12,28; Ef 4,11-12): hogy magának egyházat gyűjtsön vagy szervezzen, s azt 
kormányozza és megtartsa, mindig felhasznált szolgákat, ma is felhasználja és a jövőben 
is fel fogja használni őket, amíg csak egyház lesz a földön.  
 
Tehát az egyházi szolgák eredete felhatalmazás és tiszte igen régi és isteni, nem pedig új 
és emberi rendelés. Tudna ugyan az Isten közvetlenül a maga hatalmával egyházat gyűj-
teni maga köré az emberek közül, de tetszett neki az emberek között az emberek szolgá-
lata által munkálkodni (II. Helvét Hitvallás XVIII. fejezet). Ugyanitt olvassuk tovább, 
hogy „Az egyházi szolgák feladatai sokfélék, ezeket azonban a legtöbben két dologra vezetik 
vissza, amelyekben minden más benne foglaltatik: Krisztus evangéliumának tanítására és a 
sákramentumok helyes kiszolgáltatására. Az egyházi szolgák feladata ugyanis egybegyűjte-
ni a szent gyülekezetet, ott Isten igéjét magyarázni és az általános igazságot a gyülekezet 
helyzetére és használatára alkalmazni, hogy az, amit tanítanak, javára váljék a hallgatók-
nak és építse a híveket. Az egyházi szolgák feladata, mondom, tanítani a tudatlanokat, buz-
dítani és haladásra ösztönözni az Úr útján hátramaradókat vagy lassabban haladókat, vi-
gasztalni és erősíteni a kislelkűeket és felvértezni őket a Sátán különféle kísértései ellen, 
megdorgálni a vétkezőket, visszahívni a jó útra a tévelygőket, felemelni az elesetteket, meg-
cáfolni az igének ellenmondókat, végül elűzni az Úr aklától a farkasokat. Bölcsen és komo-
lyan megróni a bűnöket és a bűnösöket, és szemet nem hunyni és nem hallgatni a bűn lát-
tán; továbbá kiszolgáltatni a sákramentumokat, ajánlani a velük való helyes élést, és azok 
vételére mindenkit  az egészséges tudomány által előkészíteni, a híveket szent egységben 
megtartani, a szakadásoknak elejét venni, végül a tudatlanokat a hitben oktatni, a szegé-
nyek gondját a gyülekezet figyelmébe ajánlani, a betegeket és a különböző kísértésekkel 
küszködőket meglátogatni, tanítani, az élet útján megtartani; ezen kívül szükség idején kö-
zös imádkozásokat vagy könyörgéseket rendezni, böjtöléssel, azaz szent önmegtartóztatással 
együtt, és a lehető legszorosabban gondoskodni mindenről, ami a gyülekezetek nyugalmára, 
békességére és üdvére szolgál. Hogy pedig az egyházi szolga mindezt jobban és könnyebben 
teljesíthesse, elsősorban azt kívánják tőle, hogy legyen istenfélő, szüntelenül imádkozzék, 
merüljön el a Szentírás olvasásába, mindenben és mindig legyen éber és életének tisztasá-
gával mindenki előtt példaként világoljon.” 
 
Ennek megvalósulása érdekében a Zsinat a következő törvényt alkotja. 
 
A törvény preambuluma az egyházi szolgálatra való felhatalmazás evangéliumi, azaz isteni 
eredetét hangsúlyozza, forrását az 1Kor 12,28-ban, továbbá az Ef 4, 11-12. versekben jelöli 
meg. Pál apostol mindkét helyen az ősi keresztyén egyház szolgálatának mint kegyelmi aján-
déknak a legfontosabb típusait emeli ki. A törvény preambuluma a szolgálatra mint kegyelmi 
ajándékra helyezi a hangsúlyt, amelyet az egyház tagjai nem azonos módon, hanem a Krisztus 
ajándékának megfelelő mértékben kaptak, és a Szentlélek által egy testté keresztelve ennek az 
ajándéknak a mikéntje határozza meg helyünket és feladatainkat az Egyházban. "Mert bár 
                                                
1 A törvény szövege vastag betűvel szedve 
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Istennek magának kell egyházát igazgatni és kormányozni, neki magának kell abban elöljárni 
és kitűnni, s a hatalmat egyedül az ő igéje által kell gyakorolni és kezelni, mindazonáltal, mi-
vel nem lakozik közöttünk látható jelenléttel, hogy akaratát saját szájával jelenthetné ki előt-
tünk ebben – mint mondottuk – az emberek szolgálatát mintegy helyettes munkásságot veszi 
igénybe, nem úgy, hogy azokra ruházza át a saját jogát és méltóságát, hanem csak úgy, hogy 
azok szája által végezze Ő maga a maga munkáját, olyanformán mint ahogy a mesterember 
munkájának elvégzésére szerszámot használ. [...] Isten ugyan megtehetné ezt a maga erejéből 
is, anélkül, hogy bármiféle más támaszra vagy eszközre volna szüksége, vagy megtehetné az 
angyalok által is, de több oka van arra, miért akarja ezt inkább az emberek által eszközölni. 
Ily módon ugyanis Isten első sorban az irántunk való megbecsülését mutatja ki akkor, amikor 
az emberek közül választ ki olyanokat, akik a világban mint az Ő követei szerepelnek, akik az 
ő titkos akaratának magyarázói, s akik végül az Ő személyét képviselik."2 Ez a reformátori 
gondolat kerül be a II. Helvét Hitvallásba, s határozza meg mind a mai napig a Magyarországi 
Református Egyházban a vocatio externa és a vocatio interna kettőségében az isteni elhívás 
elsődlegességét. Ez tehát a lelkészi hivatás teológiai alapja, egyben a lelkészi szolgálat elen-
gedhetetlen és folyamatosan szem előtt tartandó feltétele. Alapja és mindenkori viszonyítási 
pontja a lelkésznek az őt elhívó Istenhez. Ahogyan Kálvin inti szolgatársait:3 Ezért elhívás 
nélkül senki se vállaljon egyházi tisztséget, mert "Aki titeket hallgat, engemet hallgat, és aki 
titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem."4  
És alapja az egyház nem lelkész tagjai viszonyulásának a lelkészéhez:5 "Úgy tekintsen minket 
minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait."6  
 
Ezeknek a teológiai alapoknak a figyelembevételével hivatkozza meg a törvény Preambuluma 
a II. Helvét Hitvallás XVIII. fejezetét, s benne Kálvin Institutioja alapján emeli ki a lelkészi 
hivatás két legfontosabb területét, Krisztus evangéliumának tanítását és a sákramentumok 
kiszolgáltatását, majd ettől részletesebben, összefoglalóan határozza meg a későbbi tételesjogi 
szabályokkal kibontott és részletezett feladatokat: "egybegyűjteni a szent gyülekezetet, ott 
Isten igéjét magyarázni és az általános igazságot a gyülekezet helyzetére és használatára al-
kalmazni, hogy az, amit tanítanak, javára váljék a hallgatóknak és építse a híveket. Az egyhá-
zi szolgák feladata, mondom, tanítani a tudatlanokat, buzdítani és haladásra ösztönözni az Úr 
útján hátramaradókat vagy lassabban haladókat, vigasztalni és erősíteni a kislelkűeket és fel-
vértezni őket a Sátán különféle kísértései ellen, megdorgálni a vétkezőket, visszahívni a jó 
útra a tévelygőket, felemelni az elesetteket, megcáfolni az igének ellenmondókat, végül elűzni 
az Úr aklától a farkasokat. Bölcsen és komolyan megróni a bűnöket és a bűnösöket, és szemet 
nem hunyni és nem hallgatni a bűn láttán; továbbá kiszolgáltatni a sákramentumokat, ajánlani 
a velük való helyes élést, és azok vételére mindenkit  az egészséges tudomány által előkészí-
teni, a híveket szent egységben megtartani, a szakadásoknak elejét venni, végül a tudatlanokat 
a hitben oktatni, a szegények gondját a gyülekezet figyelmébe ajánlani, a betegeket és a kü-
lönböző kísértésekkel küszködőket meglátogatni, tanítani, az élet útján megtartani; ezen kívül 
szükség idején közös imádkozásokat vagy könyörgéseket rendezni, böjtöléssel, azaz szent 
önmegtartóztatással együtt, és a lehető legszorosabban gondoskodni mindenről, ami a gyüle-
kezetek nyugalmára, békességére és üdvére szolgál."7  
 

                                                
2 Ins IV.3.1. 
3 Ins IV.3.3. 
4 Lk 10,16 
5 Ins IV.3.6. 
6 1Kor 4,1. 
7 II.H.H.XVIII. 
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A törvény mindezek jegyében meghatározza a törvény célját, továbbá az egész törvényt átha-
tó, a tételesjogi rendelkezéseknek vita esetén a helyes értelmet adó, szabályozás hiányában 
pedig a törvény szellemére, valós céljára rámutató alapelveket. 
 

I. fejezet 
 

A törvény célja 
 
1.§  E törvény célja, hogy a Magyarországi Református Egyház (továbbiakban Egyház) 
szolgálatáról, alkotmányáról és kormányzatáról szóló törvényekkel összhangban egysé-
ges rendszerben szabályozza a kebelébe tartozó lelkészek szolgálatához és jogállásához 
fűződő fogalmakat, meghatározza a különböző szolgálati területek feladatellátásának 
főbb jellemzőit, szabályozza a lelkészi életpálya egyes szakaszainak lényeges vonásait, az 
ezekhez fűződő egyházi és adminisztratív cselekményeket, valamint rendelkezzék a lel-
készek jogairól és kötelezettségeiről.  
 
A szabad vallásgyakorlást biztosító állami rendelkezésekkel párhuzamosan újult meg az Egy-
ház jogalkotása, belső életének a megváltozott társadalmi, állami környezethez való igazítása. 
Az eltelt 20 év alatt szerzett tapasztalatok, a felmerülő szabályozásbeli hiányosságok, a hatá-
lyos szabályozásban rejlő anomáliák arra késztették a Zsinatot, hogy újra gondolja a lelkészi 
szolgálattal kapcsolatos szabályozást, s egy, az Egyház alkotmányához igazodó, de önálló 
törvényben foglalja össze a szolgálatra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, majd pontos tar-
talmat adjon a szolgálathoz kapcsolódó jogi fogalmaknak. Ennek keretében részletes jogi sza-
bályozását adja a lelkész nyilvános, tehát emberek általi elhívásának, rendezze, hogy kik, mi-
lyen eljárás keretében, kik által történő felhatalmazás révén, milyen módon szolgálatba állít-
va, milyen jogokkal és kötelezettségekkel felruházva lássák el a lelkészséggel járó feladato-
kat. Tenni kívánja pedig mindezeket úgy, hogy törvényben rögzíti a lelkészi életpályát, ezáltal 
tiszta és világos képet nyújtva valamennyi, belső elhívással bíró jelölt számára, hogy ha szol-
gálatba lép, annak kezdetétől a végég mi lesz a feladata, kikről, hogyan kell gondoskodnia, s 
kik, milyen módon gondoskodnak róla, családjáról. Lényeges újdonsága a törvénynek, hogy 
első ízben fogalmaz meg az életpálya modell megteremtésével egyetemben lelkészi jogokat. 
 

Alapelvek 
 
2.§ (1) A lelkészi szolgálatok végzése a Magyarországi Református Egyházban (a továb-
biakban Egyház) a Szentírás, az elfogadott hitvallások, az Egyház Alkotmánya és törvé-
nyi rendelkezései szerint történik. A lelkészi szolgálatban a krisztusi elhívás és az egyhá-
zi kiválasztás elvei érvényesülnek.  
 
Az alapelvek között a törvény konkretizálja a Preambulumban megfogalmazottakat, mely 
szerint az Egyházban a Zsinat által végrehajtott, tehát emberek általi jogalkotás csak a Szent-
íráson, az elfogadott hitvallásokon alapulhat, s az egyházi jogalkotásban is érvényesülő jog-
forrási hierarchia betartásával szabályozhatja a lelkészek jogállását, amelyben a krisztusi elhí-
vás és az egyházi kiválasztás együttes követelményét kívánja érvényre juttatni. Mindez azt 
jelenti, hogy valamennyi törvényi rendelkezésnek kell lennie szentírási alapjának, csak annak 
a jegyében és szellemében alkotható és értelmezhető az emberek által megfogalmazott jog-
anyag.  
 
A törvény által megfogalmazott első alapelv adja a törvényünk teológiai-dogmatikai alapját. 
A kálvini tételek alapján a keresztyén ember szabadsága Isten abszolút szuverenitásának elis-
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merésén, az Isten iránti feltétlen engedelmességen, nem pedig emberi tekintélyen, emberek 
által alkotott törvényeken alapul. Az 1Kor 14,40 szerinti ékes és szép rend az Egyházban a 
rendezettséget és az egyháztagok összességének egyetértését feltételezi, tehát bizonyos rend-
szabályokat kell felállítanunk, amellyel a rend és az ékesség tartóssá válik. Az egyház külső 
rendjének fenntartásához szükségesek tehát az emberek által felállított szabályok, rendtartás-
ok.  "Csak arra kell ügyelni ezekben a szabályokban, hogy azokat az üdvösségre szükséges 
dolgoknak ne tartsuk és így a lelkiismereteket a vallás által bilincsbe ne verjük; vagy hogy 
Istennek a tiszteletére ne használjuk őket, és így a kegyességet azokba ne helyezzük."8 Így mi 
is csak azokat a törvényeket tarthatjuk helyesnek, amelyek Isten tekintélyén alapulnak, rész-
ben pedig a Szentírásból vannak elvonva és így teljesen isteniek, s amelyeket úgy alkalma-
zunk, hogy azok az Egyház építését szolgálják, ahogyan azt az Egyház haszna megkívánja. 
"De hogy mi árt vagy épít, azt legjobban a szeretet tudja megítélni: s ha eltűrjük azt, hogy ez 
legyen a vezetőnk, akkor mindenek jó rendben lesznek."9  
 
Az Egyházban lelkészi szolgálatot vállaló lelkész – mint a Heidelbergi Káté 32. kérdésére 
adott válaszunk szerinti minden keresztyén ember – Krisztus hármas tisztségének (király, pap 
és próféta) aktív részeseként önként vállalja ezt a szolgálatot, s önként veti alá magát a Szent-
írás és az azon alapuló egyházi jogszabályok hatályának. Elfogadja és magára nézve kötele-
zőnek ismeri el, még abban az esetben is, ha ezek a szabályok korlátozzák az ő szabadságát, a 
világi életben elismert alapvető emberi és polgári jogait (ilyen lehet a házasságkötés szabad-
ságának korlátozása, a vallásszabadság korlátozása, stb.). Ez az alávetettsége önkéntes, mert 
Istent követni nem jelent kényszerítést, hiszen "[...] senki magát önként és szívesen Isten 
szolgálata alá nem adja, csak aki megízlelvén  az ő atyai szeretetét, viszont az ő szeretetére és 
szolgálatára indíttatott."10 Alávetése tehát Isten akaratának és az elhívásban kifejezésre jutott 
kívánságának szabad és önkéntes.11 Mindez azonban azt is jelenti, hogy ha a lelkész úgy látja, 
hogy ezt a kötelmet bármely okból a továbbiakban vállalni nem tudja vagy nem akarja, arról 
szabadon lemondhat, leteheti tisztségét, elhagyhatja egyházát. Amíg azonban szolgálni kíván-
ja, életét alapvetően e szabályok fogják meghatározni, mégpedig annak a szellemében, hogy 
egyedül Krisztus uralja és vezeti ezt az egyházat, a benne szolgálóknak (ministri) a már hivat-
kozottak szerinti kölcsönös szeretet jegyében, a Krisztusban részesülő többi keresztyénnel 
együtt kell ellátniuk a prófétai, királyi és papi feladataikat. 
 
A lelkészeknek ezen túlmenően be kell tartanuk Magyarország Alaptörvényének rendelkezé-
seit és az azon alapuló állami jogszabályokat is. Az állam erre kötelezi a területén élő valam-
ennyi magyar, nem magyar állampolgárt, s a hontalanokat is.  Egyházalkotmányi törvényünk 
3. §-a alapján az MRE az Alaptörvény rendelkezéseit tudomásul veszi, mert ez feltétele az 
Egyház állami, bevett egyházként történő elismerésének. Abban az esetben, ha a lelkész Isten 
iránti szabad engedelmessége, az egyedül szuverén Istennek felajánlott feltétlen engedelmes-
sége és az egyébként legitim, de az isteni szuverenitáshoz képest időleges és viszonylagos 
autoritást jelentő állam és legitim állami szervek által közvetített elvárások teljesítése esetén – 
a Róm 13,1-re is figyelemmel – a lelkészeknek szabad mozgásterük van abban, hogy részt 
vállalnak-e politikai feladatokban akár az állami rend támogatása, fenntartása, akár annak 
megjavítása, megváltoztatása, tiltakozások megfogalmazása, stb. területén. Ezt a lelkésznek a 
lelkiismerete alapján kell eldöntenie, de mindenképpen a szuverén Isten mint viszonyítási 
pont alapján. Kálvin genfi lelkészi esküje a következő, követendő példát adja: "Ígérem és es-
küszöm, hogy alávetem magam a város igazgatásának és törvényeinek. Másoknak, a törvé-
                                                
8 Ins IV.10.27. 
9 Ins IV.10.30. 
10 Ins I.5.3. 
11 Ins III.20.40. 
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nyeknek és a felsőbbségnek alárendelve magam s engedelmeskedve ezeknek, az engedelmes-
ség terén jó példát mutatok mindenkinek, amennyiben hivatásom magával hozza ezt, vagyis 
oly módon, ami nem ellenkezik azzal a szabadsággal, amellyel rendelkeznünk kell, hogy úgy 
tanítsunk és úgy végezzük tisztségünkkel járó kötelességeinket, amint Isten parancsolja né-
künk. Ígérem, hogy úgy szolgálok a város vezetőségének és a népnek, hogy semmiképpen ne 
akadályozzon meg engem abban, hogy Istennel szemben elvégezzem azt a szolgálatot, amely-
lyel tartozom Néki hivatásomban."12 
 
A Magyarországi Református Egyház 2009-ben a Barmenti Teológiai Nyilatkozat elfogadá-
sának 75. évfordulóján úgy tekintett erre a nyilatkozatra, mint az egyház hitvallásos helyzet-
ben való józan és szabad prófétai felelősségének kinyilvánítására. A Barmeni Teológiai Nyi-
latkozat 1. pontja így szól: 
 
"Jézus Krisztus, ahogy nekünk róla a Szentírás bizonyságot tesz, Istennek egyetlen Igéje, Akit 
nekünk hallgatnunk, Akiben életünkben és halálunkban bíznunk és Akinek engedelmesked-
nünk kell. Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az egyháznak, igehirdetése forrásaként, Istennek 
ezen az egy Igéjén kívül és e mellett még más eseményeket és hatalmasságokat, alakulatokat 
és igazságokat is Isten kijelentésének lehetne és kellene ismernie." 
 
Az Egyház mindennapi életében a Szentíráshoz kötöttség azt jelenti, hogy a jogalkalmazók a 
törvény szövegének értelmezése során a jogi szabályoknak nem adhatnak a Szentírással és az 
elfogadott hitvallással ellentételes tartalmat, nem értelmezhetik a törvény szövegét az Egyház 
alkotmányába ütköző módon és az értelmezés során figyelemmel kell lenni az Egyház összes 
jogszabályának egységére, koherenciájára. A jogforrási hierarchia jegyében a törvényeknél 
alsóbb szintű jogszabályok azokkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhatnak. Az egy-
házkerületi, majd az egyházmegyei és egyházközségi autonómia azonban lehetővé teszi, hogy 
a törvények által nem szabályozott ügyekben önálló jogalkotást folytassanak, így az egyház-
kerületi, egyházmegyei és egyházközségi szabályrendeletek a saját viszonyokra figyelemmel 
bonthatják le a törvényi szintű rendelkezéseket, s így alkothatnak speciális, csak az adott egy-
házkerület, egyházmegye, egyházközség területén érvényes és hatályos szabályokat. Mindad-
dig, ameddig ezek a szabályok nem ellentétesek a Szentírás, a hitvallások, az egyházalkot-
mány és adott szabályozási körben e törvény rendelkezéseivel, azok a maguk területén érvé-
nyes jogszabályok lesznek. Ekként előfordulhat, hogy a törvény által részletesen nem szabá-
lyozott kérdésekben az egyes egyházkerületek, egyházmegyék eltérő szabályozást alkalmaz-
nak. Az Egyháznak egyelőre nincsen egyházalkotmány-bíráskodással felruházott testülete, 
ilyen jogosítványokkal a Zsinati Bíróság nem  rendelkezik, ekként az autonómiából folyó par-
tikuláris jogalkotás egységesítésére nincs legális lehetőség. A jogalkalmazás, azaz az egyház 
általánosan érvényes törvények alkalmazásának, értelmezésének egységességét a Zsinati Bí-
róság hivatott a felülvizsgálat vagy a harmadfokú eljárás keretében biztosítani. Ennek során 
lehetősége van – ha nem is az értelmezésével ellentétes helyi jogalkotást megsemmisíteni – az 
alacsonyabb szintű jogalkotás eredményeként megszületett egyedi jogi aktust (határozatot) 
megváltoztatni, ha pedig annak tartalma a Szentírással, hitvallásainkkal, az egyházalkotmány-
nyal vagy e törvénnyel ellentétes, azt hatályon kívül helyezni. 
 
(2) Az egyházi hatalom az evangélium hirdetésének, tanításának, a sákramentumok ki-
szolgáltatásának, az egyházi rend megalkotásának és fenntartásának teljesítése, melyet 
                                                
12 Az eskü szövegét francia nyelven közli a Corpus Reformatorum XXXVIII. kötet 31-32. oldalon "Formule du 
serment préscrit aux ministres (1542)" címmel. Magyar fordításban Patay Lajos: Kálvin valláspedagógiája, Deb-
recen, 1935. 74. oldal. Idézi: Kováts J. István: A református egyházalkotmány alapvető kérdései. A reform-
kérdések. Budapest, Bethlen Gábor Irodalmi és Kiadói Részvénytársaság, 1948. 228. 
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az Egyház Alkotmányának megfelelően az egyetemes papság és a zsinat-presbiteri elvek 
alapján a lelkészek az egyház nem lelkész tagjaival választott testületekben közösen, kö-
zös felelősséggel gyakorolják (Róm 8,32; 1Ján 1,3; Ef 5,29-30; Róm 12,4-6; 1Pét 2,5.9.13-
18; 4,10; 1Kor 6,17; 12,12-13, 21-27; 3,1.5; Filip 2,4-8.; 2Tim 2,1; Heidelbergi Káté 55.; II. 
Helvét Hitvallás XVIII. rész). 
 
Különösen fontos és újszerű, s ebben a tekintetben jelentősen előre mutató rendelkezése a 
törvénynek az egyházi hatalom mibenlétének meghatározása és a jogirodalomban már régen 
hangoztatott egyházalkotmányi alapelvnek, az egyetemes papság elvének törvénybe emelése 
mellett az egyházi hatalom lelkészek és nem lelkészek közös felelősséggel való gyakorlása 
követelményének alapelvi szintű törvényi megjelenése. Ahogyan a Heidelbergi Káté 55 kér-
désére adott válasz szerint a szentek egyessége azt jelenti, hogy minden egyes hívő, mint tag, 
az Úr Jézus Krisztusnak, minden Ő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy 
ki-ki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag 
javára és üdvösségére fordítsa. Ez egyébként szükségképpen igényli az egyházalkotmányról 
szóló 1994. év II. tv. megfelelő módosítását és annak kibontását, hogy ez a felelősség a nem 
lelkész egyháztagok esetében milyen tényleges kötelezettségekkel és következményekkel jár. 
Ez ugyanis nem csak azt jelenti, hogy a lelkészeket fő szabály szerint az egyházközség válasz-
tójoggal rendelkező tagjai választják és az egyházkormányzatban a lelkészek mellett a nem 
lelkész egyháztagok is helyet kapnak, a magasabb szintű kormányzati testületekben a paritás 
elve érvényesül, hanem azt is, hogy a felelősség is azonos a kormányzat "ékes és szép rend-
ben" történő vitelért, így a jogi következmények súlya is azonos kell, hogy legyen. E köve-
telmény egyik fontos megjelenése ebben a törvényben, hogy a lelkész és az egyházközség 
viszonyának megromlása esetén az egyházközségnek is felróható szolgálati viszony megszű-
nésekor az adott egyházközség a következő lelkész választhatóságának jogát elveszíti. Az 
egyházi hatalom gyakorlásában, s annak az e törvényhely által is nevesített feladatai: az evan-
gélium hirdetésének, tanításának, a sákramentumok kiszolgáltatásának, az egyházi rend meg-
alkotásának és fenntartásának teljesítése egyszerre joga és kötelessége a lelkészeknek és a 
nem lelkész egyháztagoknak egyaránt. Így egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy az övé, vagy 
a másiké a nagyobb felelősség. A feladat ellátásában mindkét oldalt egyformán kötelezi – 
természetesen a feladathoz rendelt felhatalmazás függvényében – az egyház céljainak mara-
déktalan megvalósítása érdekében a munkálkodás, de különös hangsúllyal az együttes mun-
kálkodás felelőssége. Az evangéliumi céloknak megfelelően kell tehát mind a lelkészi, mind a 
nem lelkészi oldalnak együttesen megalkotni a földi, látható egyház szervezetét, gondoskodni 
annak célszerű működtetéséről, amelyhez a lelki és az anyagi természetű feladatok is hozzá-
tartoznak. Erre a kötelezettségre már az egyházalkotmányunk is utal a presbitérium és a pres-
biterek feladat-meghatározása során. Így az 1994. évi II. tv. 46. § (1) bekezdése a presbiterek 
feladatául adja az egyházközség lelki és anyagi életéről való gondoskodást, az egyházközség 
életének felelős irányítását. Az 50. § alapján a presbitérium az egyházközség lelki és anyagi 
életének irányítója. E rendelkezésben a közös felelősség, az egyház feladatainak közösségben 
való megvalósításának követelménye jelent meg.  
 
A Barmeni Teológiai Nyilatkozat a Mt 20,25-26-ra hivatkozással ezt a következők szerint 
fogalmazza meg: 
 
"Az egyházban a különböző tisztségek nem egynek a többi fölötti hatalmát alapozzák meg, 
hanem az egész gyülekezetre bízott és annak parancsolt szolgálat gyakorlói. Elvetjük azt a 
hamis tanítást, hogy az egyház ettől a szolgálattól távolesően, különleges uralmi jogkörrel 
felruházott vezetőket adhatna, vagy adathatna magának." 
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3.§ (1) A lelkészek személyes felelőssége, hogy a figyelmet Jézus Krisztus jelenlétére irá-
nyítsák, és a közösséget arra hívják, hogy életükkel és bizonyságtételükkel az Urat szol-
gálják (1Tim 2,5; 1Kor 4.1; Lk 22,26-27; 1Kor 9,19). 
 
A közös felelősség és együttes munkálkodás kötelezettségének előírását követően a lelkészek-
ről szóló törvénynek természetesen külön ki kell emelni a lelkészek személyes felelősségének 
mibenlétét is. Meg kell határozni azt, hogy a közös feladatok végrehajtása során a lelkész 
egyháztagok belső és külső elhívásából következően melyek azok a területek, ahol a lelké-
szeknek különösen fontos, hogy feladataikat az egy Krisztus-test tagjaiként miként, milyen 
szemlélettel lássák el. Így az 1Tim 2,5 alapján a református egyházban nincsen elkülönült 
papi rend, amely kiváltságos helyzetében közbenjáró funkciót tölt be és ennek alapján előjo-
gokat élvez,"mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus 
Jézus." Az 1Kor 4,1. alapján úgy kell viselkedniük, hogy minden tevékenységükkel, életükkel 
és bizonyságtételükkel az Urat szolgálják, hiszen az egyháztagság előtt Krisztus elhívott szol-
gáiként, Isten titkainak sáfáraként kell naponta megjelenniük az emberek előtt, akik a róluk 
alkotott véleményükkel egyben Krisztust és az Atyát is megítélik, még ha ettől az ítélettől az 
apostol óvja is Krisztus követőit.  
 
A II. Helvét Hitvallás XVIII. rész 9. pontja nem hagy kétséget afelől, hogy a lelkész elsődle-
gesen kinek is a szolgája: Krisztus szolgája a tőle kapott elhívás alapján. Az 1Kor 4,1 alapján 
hitvallásunk szerint "azt akarja az apostol, hogy az egyház szolgáit szolgáknak tekintsük. 
Hyperetáknak, azaz alárendelt evezősöknek nevezte őket az apostol, akik egyedül a kormá-
nyosra figyelnek; vagyis olyan emberek, akik nem önmagoknak és saját kénye-kedve szerint, 
hanem másoknak, tudniillik saját uraiknak élnek, akiknek parancsaitól függenek teljesen. 
Mert az egyház szolgájának az van parancsolva, hogy mindennemű kötelességében ne a saját 
önkényét kövesse, hanem csakis azt végezze, amit az ő Ura parancsol. Az említett szentirati 
helyen ki van fejezve, hogy kicsoda az Úr, tudniillik Krisztus, akinek az egyházi szolgálat 
minden teendőiben alá vannak rendelve az egyházi szolgák." Ugyanakkor azonban a 10. 
pontban hitvallásunk szerint az áll, hogy "E hatalom felett némelyek igen buzgón vitatkoztak 
és hatalmuk alá hajtottak minden magasztost e földön, az Úr parancsa ellenére, aki övéinek 
megtiltotta az uralkodást és ajánlotta mindenek fölött az alázatosságot. (Mt 18,1-4 és 20,25-
27, Lk 22,25-26) Mindenesetre van egy más, tiszta és korlátlan hatalom, amelyet jog szerint 
valónak is neveznek. E hatalom szerint mindenek a mindenség Urának, Krisztusnak vannak 
alávetve, amiként erről önmaga bizonyságot tett, mondván: Teljes hatalom adatott nékem 
mennyen és földön; (Mt 28,18) továbbá: Én vagyok amaz első és utolsó; íme élek örökkön 
örökké és bírok a pokolnak és halálnak kulcsaival; (Jel 1,18) viszont: Őnála van a Dávid kul-
csa; ki megnyitja és senki be nem zárja, bezárja és senki meg nem nyitja. (Jel. 3,7) Ezt a ha-
talmat az Úr magának tartja fenn és nem ruházza át senki másra, hogy aztán Ő maga, folyto-
nosan, a tevékeny szolgáinak szemlélője gyanánt álldogáljon ott tétlenül. Mert Ésaiás ekként 
szól: Az Ő vállára adom a Dávid házának kulcsát; (Ésa. 22,22) aztán így: Kinek vállán lészen 
fejedelemség. (Ésa. 9,6) Mert a kormányzást nem teszi másoknak a vállaira, hanem megtartja 
és gyakorolja hatalmát ma is, mindeneket igazgatván."13 
 
Ezzel az alapelvvel a jogalkotó nem kevesebbet mond ki, mint a lelki és a jogi, a nem látható 
és a látható egyház megkülönböztető, de el nem választható szoros kapcsolatát. A lelkészek 
tehát szolgálatuk teljesítése során nem hagyhatják figyelmen kívül a Lk 22,26-27. alapján, 
hogy szolgálatuk során nem csak Istennek, hanem a Krisztus test valamennyi tagjának, a teo-
lógiailag értelmezett Krisztus-test emberek által alkotott, jogi szervezettségben működő, meg-

                                                
13 II.H.H.XVIII. 9. pont 
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különböztethető, de el nem választható egységét jelentő Egyháznak, s ebből következően az 
azt alkotó, külön-külön kegyelmi ajándékokkal felruházott és az általuk ellátható feladatokkal 
megbízott egyháztagoknak is szolgálnak. Így tevékenységük ne csak a nevében maradjon 
szolgálat, hanem jellemezze azt az alázat, és Isten, továbbá a többi egyháztag feltétlen szerete-
te is, ahogyan Pál apostol az 1Kor 9,19-ben a minél többek megnyerése érdekében magát 
mindenki szolgájává téve erre az 1Kor 12,31. alapján a legjobb utat a szeretet gyakorlásában 
látta az 1Kor 13, 1-13. szerint. 
 
(2) A lelkész és a gyülekezet közötti bensőséges kapcsolat a közösségben fejeződik ki, 
hiszen a lelkésznek és a gyülekezetnek fel kell ismernie Isten akaratát és a Lélek vezeté-
sét. A lelkészek felelőssége, hogy a gyülekezetek és az egyházi szolgálat ügyeit közösen is 
képviseljék az egyházi testületekben és az Egyház egységét építsék (Mt 18,19-20). 
 
A törvény ezen alapelvi rendelkezése a II. Helvét Hitvallás XVIII.11. pontjára figye-
lemmel határozza meg az egyház igazgatásában ellátott lelkészi szolgálat mikéntjét. A 
hitvallásunk XVIII. rész 11. pontja szerint "Egészen más a hivatali vagy szolgálati hata-
lom, melyet az tart korlátok között, akié a teljes hatalom. Ez inkább hasonlít a szolgálathoz, 
mint az uralkodáshoz. [...] Ha pedig a szolga nem az ura parancsa szerint teljesít mindent, 
hanem túllép a megbízás határain: akkor ura bizonyára rosszallni fogja minden cselekedetét. 
Következésképpen az egyház szolgáinak egyházi hatalma az a hivatali cselekmény, amellyel a 
szolgák Isten egyházát kormányozzák ugyan, de az egyházban mindent úgy cselekesznek, 
amint az Úr igéjében meghagyta. Ha ezek így történnek, akkor úgy tekintsék a hívek, mintha 
maga az Úr cselekedte volna." 
 
Feltétlen értéke az új törvénynek a lelkész és a gyülekezete helyes, evangéliumi kapcsolatának 
hangsúlyozása. A törvény ezen alapelv megfogalmazásával kimondatlanul is utal arra a tény-
leges helyzetre, hogy a közös feladatok és a közös felelősség előírása mellett a lelkésznek kép-
zettsége és hivatásánál fogva vezető szerepet kell betölteni valamennyi egyházi közösség éle-
tében. Vezetője a gyülekezetnek, a magasabb egyházkormányzati egységekben az esperes, a 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke kiemelt szerepet kap az Egyház spirituális jellegének megőr-
zésében és annak folyamatos biztosításában. Ugyanakkor a lelkész felelősségét kiemelkedőnek 
tartja abban is, hogy az egyházi szolgálat ellátásának együttes, egyetértésen alapuló érvénye-
sülését óvja és biztosítsa. Mert ahogyan Mt 18, 19-20-ban találjuk, mennyei Atyánk egyetértés 
esetén teljesíti kérésünket, mégpedig olyan közösség konszenzusa alapján, ahol a Krisztus 
nevében, Vele közösségben eljárva hozzák döntéseiket. 
 
4. § (1) A tisztséget viselő lelkészek a tisztséget nem viselő lelkészekkel egyenlő tekinté-
lyűek (Mt 23,8-12.). 
(2) Szükséges azonban, hogy közülük egyesek az Egyház Alkotmánya és alkotmányos 
törvényei szerint a közösség választása alapján – rátermettségükre, alkalmasságukra 
figyelemmel – a többiek előtt járjanak, s gondoskodjanak arról, hogy az Egyházban 
minden ékes és jó rendben történjék (1Kor 14,40; 1Tim 3,1-7; 1Pét 5,2-3.). 
(3) A lelkész jogállásától és az általa ellátott szolgálattól függetlenül – Isten Igéje alapján 
az egyházi törvények által meghatározott szolgálati rend szerint – tartsa tiszteletben és 
hajtsa végre elöljárói törvényes rendelkezéseit, utasításait. 
 
A II. Helvét Hitvallás XVIII. rész 12. pontja szerint "Az egyházban pedig minden szolgának 
egy és ugyanazon hatalom vagyis foglalkozás adatott. Legalább kezdetben a püspökök és 
presbiterek közös munkával kormányozták az egyházat; egyik sem emelkedett a másiknak 
felibe, azaz nem igényelt magának nagyobb hatalmat vagy uraságot a püspöktársai felett. 



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

11 
 

Mert megemlékezvén az Úr e szavairól: Aki közöttetek első akar lenni, legyen szolgátok (Lk 
22,26), alázatosságban összetartottak és támogatták egymást kölcsönös szolgálattételekkel az 
egyház kormányzásában és fenntartásában. A Mt 23,8-12. alapján a tanítványokat Jézus a 
Mesterhez viszonyítva testvérként, azaz a családban azonos szinten álló, azonos jogokkal ren-
delkező tagként határozta meg, sőt arra utasította őket, hogy aki a legnagyobb közöttetek, az 
legyen a szolgátok, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, 
felmagasztaltatik. Ebből következően az egyházkormányzatban tisztséget ellátó lelkészek 
többlethatalommal nem rendelkeznek, szolgálják Krisztust és magát a Krisztus-test Egyházat, 
igazgatási feladatai ellátása során nem személyes hatalommal, nem isteni felhatalmazáson 
alapuló előjogokkal, hanem csak a szervezeti hierarchia által meghatározott körben törvény 
által adott hatalommal rendelkeznek. Az így meghatározott feladatok teljesítése során adhat-
nak kötelező utasításokat, hozhatnak végrehajtandó döntéseket a többi lelkész, egyházszerve-
zeti egység vonatkozásában, de ez a hierarchiában elfoglalt tisztségük ettől eltérő, általános 
hatalomként nem értelmezhető, a lelkészek csak a törvények által meghatározott szolgálati 
rendben kötelesek a magasabb tisztséget betöltő lelkészek törvényeknek megfelelő utasításait 
végrehajtani, de azokat maradéktalanul. 
 

A törvény személyi és területi hatálya 
 
5. § A törvény hatálya kiterjed a református egyház lelkészi képesítésű – kivételesen az e 
törvény alapján lelkészi képesítést még nem szerzett – személyeire, akik e törvény sze-
rinti lelkészi nyilvántartásban vannak. 
 
A törvény hatálya – eltérően a korábbi szabályozástól – nem a lelkészi szolgálathoz, hanem 
attól tágabb körre kiterjedően az Egyház lelkészi nyilvántartásába (törzskönyvbe) felvett jog-
alanyokra terjeszti ki személyi hatályát. Hatálya kiterjed a lelkészi végzettségű és az egyház-
zal szolgálati viszonyban álló jogalanyokra. A törvény személyi hatálya kiterjed továbbá az 
egyházi vagy egyházi jellegű szolgálatot ellátó teológus egyetemi, akadémiai hallgatókra, az 
exmisszusokra, a lelkészi szolgálatban még nem álló, de lelkészi végzettségű, teológus-
lelkészekre, szolgálatban nem álló, de lelkészi képesítésüket hatályban tartó személyekre 
(rendelkezési állomány), lelkészi vagy lelkészi jellegű szolgálatban már nem álló, eseti szol-
gálatot ellátó lelkészi képesítéssel rendelkező egyháztagokra, a nyugdíjas lelkészekre is. Ők 
ugyanis valamennyien a törvény 110. §-a alapján nyilvántartásban vannak. 
 
6. § Az Egyház elismeri a Kárpát-medencében lévő református lelkészképzést nyújtó 
felsőoktatási intézmények oklevelét, azonban a szolgálati jogviszony létesítésére, szünete-
lésére, megszűnésére a szolgálat végzésének helyén hatályos jogszabályok irányadóak. 
 
Az Egyház a Magyar Református Egyház alkotmányának szellemében elismeri a tagegyházak 
területén működő református lelkészképzést folytató felsőoktatási intézmények oklevelét mint 
a lelkészi szolgálatba lépés egyik alapvető feltételét. Tekintettel azonban arra, hogy a magyar 
reformátusság a trianoni döntést követően több állam területére szakadva az eltelt közel 100 
év alatt más-más szervezeti formában kényszerült élni szervezeti életét, s alakított ki saját 
működési területén meghonosodott, hagyományként élő szabályokat, s a Magyarország terüle-
tén szerveződött egyházkerületek is történeti fejlődésük során sok esetben egymástól eltérő 
gyakorlatot követtek az egységes törvény adta keretek között, az adott szolgálati helynek 
megfelelő speciális szabályok érvényesülését kívánja a törvény érvényre juttatni. Így a szolgá-
lati viszony keletkezése, megszűnése, módosítása, szünetelése kérdésében a szolgálati viszony 
mindkét alanyának tiszteletben kell tartani az adott szolgálati helynek megfelelő, törvények-
ben, szabályrendeletekben megjelenő joganyagot. A törvény az egyházi jogszabályok figye-
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lembevételét és érvényesülési követelményét határozza meg, ekként nem követelhető meg 
egyház jogforrási formákban meg nem jelenő hagyományok érvényesítése a szolgálati vi-
szony egyik alanya részéről sem. 
 

II. fejezet 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
Az értelmező rendelkezések egységesítik és pontosan körülírják a lelkészi szolgálattal kapcso-
latos alapfogalmakat. Az egységes értelmezés jegyében ezt annak érdekében teszik, hogy az 
egyházi jogrendszer más jogi normáiban megjelenő ugyanezen fogalmak is e tartalommal 
éljenek, azoknak ezen értelmezéstől eltérő, más tartalom nem adható. Ennek érdekében a tör-
vény hatályba léptető rendelkezései során a Zsinat módosította és pontosította több más tör-
vény rendelkezését is, ezáltal kívánja elérni az egyházi jogrendszer következetes és egységes 
fogalomrendszerét, a belső szabályozás koherenciáját. Értelemszerűen a jogalkotó által meg-
határozott és értelmezett fogalmaknak az itt meghatározott tartalommal kell érvényesülni a 
jogalkalmazás során, ettől eltérő értelmezés nem adható. 
 
7. § Jelen törvény alkalmazásában 
 
1. Lelkész  a Magyarországi Református Egyház lelkésze  a jelen törvényben szabá-
lyozottak szerinti lelkészi képesítéssel rendelkező, felszentelt és egyházi jogviszonnyal 
rendelkező református egyháztag. 
 
A törvény az előző szakaszokban meghatározott területi és személyi hatályra figyelemmel 
határozza meg, hogy kit tekint a Magyarországi Református Egyház, tehát a magyar állami 
jogszabályok által elismert (bevett) egyház lelkészének. Ekként a lelkész a legáltalánosabb, 
legszélesebb kört átfogó fogalma az egyházi törvényeinknek. A törvényi meghatározás szerint 
lelkésznek a lelkészi képesítéssel rendelkező, felszentelt református egyháztag tekintendő. E 
három feltételnek együttesen kell fennállnia.  
 
a, református egyháztag 
 
Alapfeltétel a református egyháztagság. Az, hogy ki minősül református egyháztagnak – 
megint csak az állam által elismert (bevett) egyház, tehát egy jogilag szervezett, ún. látható 
egyház tagjának –, egyrészt az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. 
egyházi törvény 22. § (1) bekezdése tartalmazza. Eszerint a Magyarországi Református Egy-
ház (MRE), mint a 2013. évi CXXXIII. törvénnyel módosított, A lelkiismereti és vallássza-
badságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. tv. mellékletében bevett egyházként feltüntetett szervezet tagja minden ma-
gyar –illetve Magyarországon élő nem magyar – állampolgár, akit a református egyház szer-
tartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak 
vallja. Ezzel – sajnálatos módon – ellentétes, az egyháztagságot ettől szélesebb körre kiter-
jesztő rendelkezést tartalmaz a 2005. évi I. törvénnyel módosított 1967. évi I. törvényünk 1. § 
(2) bekezdése, mely szerint a Magyarországi Református Egyház tagjának tekinti a világ bár-
mely részén élő, magát magyar reformátusnak valló és ezt kinyilvánító egyháztagot. E két 
törvényi rendelkezés értelmében a MRE tagja a magyar, a Magyarországon élő nem magyar 
állampolgár, a világ bármely részén élő bármilyen állampolgárságú vagy hontalan személy, 
aki magát magyar reformátusnak vallja és ezt kinyilvánítja. Ez utóbbiak vallástételének és a 
magyar reformátusság kinyilvánításának módjára jogszabályi rendelkezések nincsenek, így a 
formai szabályok hiányában egységes értelmezés csak a gyakorlat alapján adható. Ennek 
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megfelelően magyar reformátusnak kell tekinteni azt a megkeresztelt keresztyén személyt, aki 
a Magyarországi Református Egyházban konfirmációs fogadalmat tett. 
 
A 2013. évi VIII. tv. az Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 
22. §-át új (3) bekezdéssel egészítette ki. Eszerint:  
 
 „(3) A Magyarországi Református Egyház valamely gyülekezetének teljes jogú tagjai közé 
kérheti felvételét az adott egyházközség presbitériumától az az evangélikus felekezetű nagy-
korú keresztyén, aki helyzetéből fakadóan a Református Egyház rendjét megtartva, hitét egy-
házunk keretein belül kívánja gyakorolni.” 
 
A törvénymódosítás a 40 éve megkötött Leuenbergi Konkordátum végrehajtása érdekében 
született. A Protestáns Egyházak Európai Közössége alapító dokumentuma a leuenbergi 
konkordia, amelyet több egyházközi megbeszélés után a Basel melletti Leuenbergben fogal-
maztak meg 1973-ban. Ez véget vetett a reformáció kálvini illetve lutheri útján járó egyházak 
közötti szakadásnak. A dokumentum megfogalmazta a tagegyházak közös felfogását 
a keresztségről, úrvacsoráról és evangéliumról, és a reformáció korabeli ellentéteket a jelen-
korra nézve érvénytelenítette. Az egyházak kölcsönösen elismerték egymás lelkészeit, isten-
tiszteleti és úrvacsorai közösséget vállalnak, és elkötelezték magukat az egyházi közösség 
megvalósítása mellett.  
 
Ebből következően az így református egyháztaggá váló és a további feltételeknek is megfelelő 
evangélikus lelkész is választható. 
 
b, lelkészi képesítéssel rendelkező 
 
A lelkészi képesítésű egyháztag alatt – ha a sorrendileg első, tehát már meglévő feltételnek 
tekintjük a református egyháztagságot – valamely hazai vagy külföldi, református lelkészkép-
ző oktatási intézmény lelkészi diplomájával rendelkező, de a törvény későbbi, a 8-13. §-aiban 
részletezettek szerint a Magyarországi Református Egyházban lelkészképesítő vagy honosító 
vizsgát tett, lelkészi végzettségű személyek értendők. 
 
c, felszentelt 
 
A felszentelés feltétele megszerezhető a MRE bármely egyházkerülete egyházkerületi köz-
gyűlésén a törvény 14. és 15. §-ának megfelelően, de megszerezhető a MRE Egységes Lel-
készképesítő Bizottság (ELB) előtt tett honosító vizsga előtti időpontban bármely református 
egyházban. Ez utóbbi esetben az ELB előtt már csak honosító vizsgát kell tenni, s értelemsze-
rűen elmarad a magyarországi egyházkerületben történő felszentelés is. 
 
A részletes értelmezéseket lásd a 8-15. §-oknál! 
 
2. Egyházi személy: a lelkész és mindazon lelkészi képesítéssel rendelkező személy, aki 
egyházi felhatalmazás alapján lelkészi vagy lelkészi jellegű szolgálatot lát el, tisztséget 
tölt be. 
 
A törvény – figyelemmel az állami jogszabályok által használt terminus technikusokra – 
meghatározza, hogy az állami jogszabályok alkalmazása szempontjából kit tekint egyházi 
személynek. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. 12. §-a bevett egyházat hatalmazza 
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fel arra, hogy belső szabályzatában határozza meg, kiket tekint az egyházzal szolgálati vi-
szonyban álló személynek, akiket az állami törvény fokozott szabálysértési és büntetőjogi 
védelemben részesít, őket közfeladatot ellátó személynek tekintve. A törvényi értelmezés 
alapján az állami jogszabályok szempontjából egyházi személy az, aki a MRE-ban egyházi 
felhatalmazás alapján lelkészi vagy lelkészi jellegű szolgálatot lát el, tehát nem elegendő az 
egyházi jogviszony, egyházi szolgálati viszony szükséges. 
 
3. Egyházi szolgálati viszony: az egyház belső rendje szerint megtörtént választás, vagy 
az arra feljogosított egyházi felettestől származó felhatalmazás (kirendelés, kinevezés, 
megbízás) alapján létrejött sajátos egyházi jogviszony. 
 
A törvény különbséget tesz az egyházi jogviszony és az egyházi szolgálati viszony között. A 
most hatályba lépő törvényünk egy többlépcsős folyamat eredményes lefolytatását követően 
ad csak felhatalmazást a lelkészi szolgálatok megkezdésére. A folyamat lényeges elemei: el-
méleti képzés az egyetemeken, akadémiákon, gyakorlati ismeretek megszerzése a segédlelké-
szi időszak alatt, egységes lelkészképesítő vizsga, felszentelés, bekebelezés, választás vagy 
kinevezés (kirendelés). A felhatalmazás záró aktusa a felszentelés, de a konkrét szolgálatba 
állítás feltételeként határozza meg a törvény a bekebelezés eljárását (erről részletesebben a 
121-124. §-ok ismertetésénél), majd a szabályos választási eljárást követő beiktatás, vagy a 
kinevezés, kirendelés, megbízás keletkezteti a konkrét, a törvény 7. § 3. pontjában értelmezett 
szolgálati viszonyt. Mindezek miatt fontos és lényeges, hogy lássuk a különbséget az egyházi 
jogviszony és az egyházi szolgálati viszony között. A két fogalom közül az egyházi jogvi-
szony a tágabb kategória, amelyet a törvény a lelkészi életpálya modell felállításával határoz 
meg. Az egyházi jogviszony – függetlenül attól, hogy az illető személy életében létrejön-e 
egyáltalán egyházi szolgálati viszony vagy sem – a nyilvántartásba vétellel kezdődik és tart a 
nyilvántartásból való törlésig. 
 
A törvény a korábbihoz képest eltérő módon szabályozza a nyilvántartásba vételi kötelezett-
séget. A törvény a lelkészi életpálya modellt a hittudományi egyetem/kar/akadémia elvégzésé-
től, s onnan teológus-lelkész diplomával kibocsátott, végzett hallgató nyilvántartásba vételétől 
indítja, kivételesen már az exmisszus is nyilvántartásba kerül. A törvény 110-120. §-ai szabá-
lyozza a nyilvántartásba vételi eljárást, erről részletesen e szakaszoknál szólunk. Az életpálya 
modell az alábbi ábra szerint lényegében a lelkészi minőség megtartásáig (lemondás, fegyelmi 
büntetésként hivatalvesztés büntetéssel megfosztás) illetve a lelkész haláláig tart. Ezen idő-
szak alatt a lelkészt megilletik az e törvény által az egyes szakaszokhoz rendelt jogok és terhe-
lik az egyes szakaszokhoz igazodó kötelezettségek. Ezt szemlélteti az alábbi ábra. 
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4. A lelkészi szolgálat legfontosabb területei: az Ige hirdetése, sákramentumok kiszolgál-
tatása, hitéleti alkalmak megtartása, a konfirmáció, az esketés és a temetés (szimbolikus 
és kazuális szolgálatok), egyházi anyakönyvek vezetése, tanítói, diakóniai, missziói, kul-
turális és egyházi igazgatási tevékenységek végzése. 
 
A lelkész mint az egyház szolgálatában álló személy értelemszerűen az egyház feladatait látja 
el. A törvény felsorolja mindazokat a szakrális, szimbolikus és kazuális szolgálatokat, ame-
lyeket a lelkésznek a hivatása gyakorlása során el kell látnia. 
 
5. Lelkészi jellegű szolgálat: a tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és közegyházi igaz-
gatási tevékenységek végzése, amennyiben az egyébként nem lelkészi képesítésű személy 
által elvégezhető feladatot református lelkészi képesítéssel rendelkező személy végzi, 
egyházi felhatalmazás alapján. 
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Az egyházban az egyház feladatainak ellátásban a lelkészeknek és a nem lelkész egyházta-
goknak – ahogyan a 2. § (2) bekezdésében írt alapelvnél kifejtésre került – közös kötelezett-
ségei vannak, így az egyház feladatainak ellátásában jelentős szerepet vállalnak a nem lelkész 
egyháztagok is, így a tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és közegyházi igazgatási tevé-
kenységekben önálló szerepük van. Mindezeket a feladatokat – kivéve természetesen azokat, 
amelyeket a törvény a lelkészek számára nem tesz lehetővé – lelkészek is elláthatják. A 2011. 
évi I. törvénnyel módosított 1996. évi I. törvény, a Magyarországi Református Egyház válasz-
tójogi törvény 4. § (3) bekezdése értelmében presbiteri tisztségre lelkészi jellegű személy nem 
jelölhető, következésképpen nem is választható. A lelkészek által is ellátható feladatokat, 
tisztségeket a törvény lelkészi jellegű szolgálatnak tekinti azon okból, hogy a nem lelkészek 
által ellátandó feladatokat lelkészek látják el. Ezáltal kívánja megkülönböztetni a lelkészi fel-
adatoktól, amelyeket csak lelkészek gyakorolhatnak.   
 
6. Lelkészi képesítés: Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság döntése arról, hogy a jelölt 
a lelkészi szolgálat ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készsé-
gekkel rendelkezve a lelkészi szolgálatra alkalmas. Erről az Egységes Lelkészképesítő 
Bizottság igazolást állít ki, melynek alapján a jelölt lelkésszé szentelhető. 
 
A lelkésszé válás folyamatának jelentős állomása a lelkészi képesítés megszerzése. A teoló-
gus-lelkész diplomát adó felsőoktatási intézmények csak a lelkészi képesítés elméleti és csak 
kismértékben gyakorlati ismereteinek elsajátítását igazolják. A MRE-ban lelkésszé azonban 
csak az válhat, aki az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati ismereteket is elsajátítja, s bi-
zonyságot tesz az ELB előtt a lelkészi pályára való alkalmasságáról. Részletes szabályait lásd 
a törvény 8-15. §-ainál, értelmezését az e szakaszokhoz fűzött magyarázatnál! 
 
7. Lelkészszentelési eljárás  az egyházkerületi közgyűlés határozatán alapuló és kereté-
ben elvégzett cselekmények sorozata, mely során a lelkészi képesítést szerzett egyháztag 
jogosulttá válik az önálló lelkészi szolgálatra, és az ezt igazoló oklevelét átveszi. 
 
A jelen törvény által felállított lelkészi életpálya modellben a lelkésszé válás folyamatának 
következő lényeges lépcsője a lelkészi képesítés megszerzését követően a felszentelés. Az itt 
adott fogalom-meghatározáson túl részletesebb szabályait lásd a 14. és 15. §-ban, értelmezését 
az e szakaszokhoz fűzött magyarázatban! 
 
8. Lelkészi eskü: a lelkészszentelési eljárás része, letételével a jelölt véglegesen elkötelezi 
magát a református anyaszentegyház lelkészeként történő szolgálatára. Az eskü egyben 
az egyházi joghatóság elismerésére és elfogadására vonatkozó alávetési nyilatkozat. 
 
A lelkészi eskü mint a lelkészszentelési eljárás része. A külsőleg és belsőleg elhívott lelki-
pásztor a gyülekezet előtt vallást tesz arról, hogy életével és halálával az Urat szolgálja. Meg-
fogadja, hogy a hitet megtartja, az isteni és az egyházi törvényeket magára nézve kötelezőnek 
ismeri el, azoknak engedelmeskedik, megsértése esetén a fegyelmi eljárásnak magát aláveti, 
azaz elfogadja az egyház fegyelmi joghatóságát.  
 
A lelkészi eskü szövege egyházkerületenként eltérő. A tiszáninneni reformátusok esküszöve-
ge a következő: 
 
…esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, 
hogy lelkészi hivatalomban, amelyre most véglegesen kibocsáttatom, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak hűséges szolgája leszek. A teljes Szentírást szorgalmasan tanulmányozom, a II. Helvét 
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Hitvallást és a Heidelbergi Kátét tiszteletben tartom, Isten igéjét mind alkalmas, mind alkal-
matlan időben anyaszentegyházunk hitelvei szerint tisztán és igazán hirdetem. A sákramen-
tumokat egyházunk rendtartása szerint szolgáltatom ki. A gyülekezetemhez tartozók tanításá-
ra s gyermekeiknek református keresztyén vallásunkban való nevelésére nagy gondot fordí-
tok. A tiszta erkölcs fenntartásán buzgón munkálkodom, evégből szükség esetén az egyházi 
fegyelmet Isten igéje és egyházunk törvényei szerint presbitertársaimmal együtt személyválo-
gatás nélkül gyakorlom, ha emberi gyöngeségből vétenék, az egyházi fenyítésnek magamat 
alázatosan alávetem. A szegények, elhagyatottak, betegek gondját felveszem. A hivatali titkot 
megőrzöm. Egyházunk törvényes szabadságát és függetlenségét fenntartani és megvédeni 
kötelességemnek ismerem, egyházi és iskolai ügyekben csak törvényes felsőbbségem rendel-
kezéseit teljesítem. Beszédemmel, tanításommal, mindennemű munkámmal, példaadásommal 
és egész életemmel Isten országának terjesztésére s református keresztyén anyaszentegyhá-
zunk építésére törekszem. Lelkészi pályámat ok nélkül el nem hagyom s az igaznak megis-
mert református keresztyén hitemet sem félelemből, sem adományért, sem világi gazdagsá-
gért, sem egyéb okból meg nem tagadom. Isten engem úgy segéljen. 

9. Képesítése szerint teljes jogú lelkész az, aki az egyházi törvényben előírt egyetemi dip-
loma megszerzése után a lelkészképesítési feltételeknek az Egyház szabályai szerint ele-
get tett és lelkészszentelési eljárás keretében lelkészi esküt tett. A teljes jogú lelkész önál-
ló jogállású lelkészi állásra, tisztségre megválasztható, kinevezhető, megbízható, nem 
önálló jellegű beosztott lelkészként, vagy helyettes lelkészként kirendelhető. 
 
A törvényi feltételeknek megfelelő, törvény előírásainak betartásával felszentelt lelkész ren-
delkezik mindazokkal a jogosultságokkal, amely a törvény által lelkészi képesítéshez kötött 
tisztségek ellátásához szükségesek: önálló jogállású lelkészi állásra megválaszthatók, kine-
vezhetők, megbízhatók, de nem önálló lelkészi tisztségre, így beosztott lelkészként, helyettes 
lelkészként kirendelhetők. 
 
10. Önálló lelkész: az a teljes jogú lelkész, akit önálló jogállású lelkészi állásra, tisztségre 
megválasztottak, vagy arra kirendelést, kinevezést, megbízást kapott. 
 
A korábbi törvényi szabályozásnak megfelelően a lelkész jogállását az általa betöltött tisztsé-
géhez igazodóan szerzi meg. A törvény 22. §-a meghatározza azokat a beosztásokat, amelyek 
betöltése esetén a lelkész önálló jogállású lelkészként lát el szolgálatot. Az önállóság esetük-
ben azt jelenti, hogy a szolgálatuk végzésében saját döntéseiknek, elhatározásuknak megfele-
lően önálló felelősséggel és nem utasítások alapján járnak el. 
 
11. Helyettes lelkész: az a képesítése szerint teljes jogú lelkész, akit az illetékes esperes 
lelkészi állás átmeneti vagy tartós megüresedése esetén meghatározott időre, vagy felté-
tel bekövetkeztéig önálló lelkészi szolgálatra, de nem önálló státusszal rendel ki. 
 
A helyettes lelkész jogállását a törvény 23. és 24. §-a részletezi. Képesítése szerint teljes ké-
pesítéssel rendelkezik, de az adott szolgálati helyen helyettesi feladatot ellátó lelkész. Felha-
talmazását főszabály szerint az esperes kirendelése jelenti, de intézményben a 24. § (1) be-
kezdése értelmében az intézményt fenntartó egyházkormányzati testület lelkészi elnöke jogo-
sult a kirendelésre. Szolgálata határozott időre vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig 
szól. Részletesebb magyarázatát lásd a 23. és 24. §-oknál! 
 
11. Beosztott lelkész: az a képesítése szerint teljes jogú lelkész, aki nem önálló jogállású 
lelkészi állásra püspöki kirendelést kapott. 
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A képesítése szerint teljes jogú lelkész a kapott szolgálati felhatalmazás alapján a törvény 23. 
§ (1) bekezdésében meghatározott, nem önálló jogállást jelentő szolgálatot lát el. Felhatalma-
zását püspöki kirendelés eredményezi. 
 
12. Segédlelkész: az a lelkészjelölt, aki teológus-lelkész diplomáját már átvette, de még 
nem rendelkezik teljes lelkészi képesítéssel, mivel a lelkészképesítő vizsgát még nem tette 
le és az illetékes egyházkerület püspöke ideiglenes jelleggel kirendeli lelkészi szolgálatra. 
A kirendeléssel felhatalmazást kap a lelkészi palást viselésére és sákramentumok kiszol-
gáltatására is. 
 
A törvény a korábbi szabályozástól eltérően az egyházi felsőoktatásról szóló törvény változá-
saira is figyelemmel határozza meg a segédlelkész státuszát. Eszerint a teológus-lelkész dip-
lomát szerzett, de még lelkészképesítő vizsgát nem tett lelkészjelölt, aki püspöki kirendeléssel 
ideiglenes lelkészi szolgálatra kapott felhatalmazást, amely kiterjedhet a palást viselésére és a 
sákramentumok kiszolgáltatására is. Részletesebben lásd a 26. §-hoz fűzött magyarázatot! 
 
13. Exmisszus: az a teológus-lelkész egyetemi hallgató, aki a teológus-lelkész diplomához 
tartozó kreditek legalább 75%-át már megszerezte, de még nem szerezte meg a diplomá-
ját, és az illetékes egyházkerület püspöke ideiglenes jelleggel kirendeli egyházi kisegítő 
szolgálatra. A kirendeléssel felhatalmazást kaphat a lelkészi palást viselésére és sákra-
mentumok kiszolgáltatására is. 
 
Az exmisszus sajátos lelkészi szolgálatot jelentő tisztség. Nem önálló jogállású, nem is teljes 
képesítésű lelkész hallgató, aki felsőfokú tanulmányai folytatása közben kap határozott idejű 
szolgálati felhatalmazást a szolgálat helye szerint illetékes püspöktől. Jogállásának részletes 
magyarázatát lásd a 25. §-hoz fűzött magyarázatnál! 
 
14. Egyházi felhatalmazás: a zsinat lelkészi elnöke, a püspök, vagy az esperes által a lel-
készi szolgálat végzésére adott, szolgálatba állításra vonatkozó megbízás. Kiadható csak 
egy helyre vonatkozó felhatalmazás (facultatio loci) és az egyházkerület területén, illetve 
az Egyház egészében szolgálatra jogosító felhatalmazás (facultatio generalis). 
 
Az új törvény egyházi felhatalmazás gyűjtőfogalommal illeti a lelkészi jogviszonyban álló 
személy szolgálati viszonyát keletkeztető jogi aktust. Ez gyülekezeti lelkész esetében lehet 
választás, kinevezés, kirendelés, megbízás. Hatálya vagy egy meghatározott szolgálati helyre, 
vagy az Egyház egészében ellátható szolgálatra terjedhet ki. 
 
15. Kirendelés: nem önálló lelkészi szolgálat végzésére kiadott, határozatba foglalt püs-
pöki szolgálati rendelkezés, mellyel a püspök felhatalmazást ad a palástviselésre és a 
sákramentumok kiszolgáltatását is magában foglaló egyházi szolgálatok elvégzésére. 
Melléklete a díjlevél. A püspök kirendeléssel határozhat egyházkerületi, zsinati, intéz-
ményi lelkészek helyettesítéséről, önálló jogállású intézményi lelkészek szolgálatba állí-
tásáról is. 
 
A törvény különbséget tesz a kirendelés és a kinevezés szolgálatot keletkeztető aktusa között. 
A kirendelés alapvetően nem önálló lelkészi szolgálatot keletkeztet, a szolgálat pedig jellem-
zően időleges jellegű. Kirendelés alapján jön létre a beosztott lelkész, a helyettes lelkész, a 
segédlelkész és az exmisszus szolgálati viszonya. A kirendelésre a szolgálati hely szerint ille-
tékes püspök jogosult. Sajátos módja a szolgálatba állításnak az intézményi önálló jogállású 
lelkészek kirendelése. A kirendelés felhatalmazást ad a palástviselésre, a sákramentumok ki-
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szolgáltatására is. Határozat formájában kerül kiadásra, melynek melléklete a nem önálló lel-
kész javadalmazásáról és a szolgálat ellátásának lényeges elemeiről rendelkező szolgálati 
szerződés, a díjlevél. 
 
16. Kinevezés: intézményi, vallásoktatói, missziói lelkészi és vezetői állások betöltésekor 
a szolgálati viszonyt keletkeztető, a püspök által kiállított okirat, melléklete a díjlevél. 
 
A főszabálytól eltérően a külső elhívás formája nem minden esetben választás, tehát a közös-
ség egyetértésének kifejezése útján történő szolgálatba helyezés, hanem egyetlen tisztségvise-
lő aktusa. Az önálló jogállású lelkészek közül kinevezéssel jön létre a szolgálati viszonya a 
missziói egyházközség lelkészének, az intézményi lelkészeknek (vallásoktató lelkész, börtön-
lelkész, kórházlelkész, tábori lelkész, egyetemi, főiskolai lelkész), továbbá a szeretetszolgála-
ti, egészségügyi, oktatási intézményben, missziói szervezetben, intézményben és közegyházi 
intézményben szolgálatban álló lelkész szolgálati viszonya. A nem választott tisztségviselők, 
vezető beosztású tisztségviselők szolgálatba állítása (pl. Zsinati Iroda osztályvezetői) úgyszin-
tén kinevezéssel keletkezik. Melléklete a javadalmazást és a szolgálatellátás feltételeit magá-
ban foglaló díjlevél. 
 
17. Díjlevél: a lelkész rendszeres pénzbeli és természetbeli javadalmát, jogviszonyával 
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megállapító okirat. A díjlevélnek tartalmaznia kell: 

 a lelkészi szolgálat önálló vagy nem önálló jellegét, 
 a szolgálat ellátásának határozott vagy határozatlan időtartamát, 
 szolgálati helyét, 
 beosztását, 
 szolgálati feladatkörét, 
 a feladat esetleges egyedi szakmai szempontjait, 
 felelősségi és felügyeleti rendszerét, 
 szolgálati idejének beosztását, 
 javadalmazását, 
 egyéb juttatásokat, 
 a törzskönyvi adatszolgáltatásért felelős egyházmegyét, 
 lelkészi nyugdíjintézeti tagságát, 
 szabadsága mértékét, 
 és mindazon körülményeket, amelyeket a szolgálat ellátása szempontjából az al-

kalmazó elnökség szükségesnek tart. 
 
A díjlevél e törvénnyel valamennyi lelkészi és lelkészi jellegű állás szolgálati szerződési for-
májává vált. Ebben az okiratban kell összefoglalni az adott szolgálati viszony legfontosabb 
elemeit. Mind a választással, mind a kinevezéssel és kirendeléssel keletkező szolgálati vi-
szony kétoldalú nyilatkozat. A jogviszony egyik oldalán a választói közösség, a kinevező 
vagy kirendelő püspök, a kirendelő esperes, a jogviszony másik oldalán a szolgálati megbí-
zást, felhatalmazást elfogadó lelkész áll. Ebből következően a szolgálati viszony az annak 
lényeges elemeit összefoglaló díjlevél elfogadásával jön létre. Amennyiben a megválasztott, a 
kinevezett vagy kirendelt lelkész bármely rendelkezését nem fogadja el, annak teljesítését 
nem vállalja, az alakilag és tartalmilag szabályos és érvényes választás, kinevezés vagy kiren-
delő határozat nem lép hatályba, az adott szolgálati viszony nem jön létre. A díjlevélre vonat-
kozó egyéb tételesjogi szabályokat a törvény 44-47. §-ai tartalmazzák, további magyarázatot 
lásd ott! 
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18. Concessa: a lelkészválasztás érvényességét igazoló, a lelkészi állás elfoglalását enge-
délyező, az illetékes esperes által kiállított okirat. 
 
A törvényes és szabályos lelkészválasztás lezárásakor, amikor a választás eredménye ellen 
nem jelentettek be panaszt vagy az egyházkerületi elnökség nem élt az óvás jogával, vagy a 
bíróság jogerős döntést hozott az előterjesztett panasz vagy óvás alapján, a szolgálati hely 
szerint illetékes egyházmegye esperese okiratot állít ki, amellyel igazolja, hogy a lelkész jo-
gosult elfoglalni a lelkészi állását. Valójában az esperes nem engedélyt ad az állás elfoglalásá-
ra, hanem igazolja, hogy a választási eljárás jogerősen lezárult, a jelölt ennek alapján elfoglal-
hatja a meghívással vagy a pályázattal meghirdetett gyülekezeti lelkészi állását. Amennyiben 
az eljárás jogerősen befejeződött, a concessa kiállítását az esperes nem tagadhatja meg. A 
concessa feltétele a szolgálati viszony keletkezését jelentő beiktatásnak, s egyben az állás el-
foglalásának. 
 
19. Stóla: Az eseti egyházi szolgálatokért az egyházközségnek vagy közvetlenül a lel-
késznek juttatott vagyoni jellegű adomány. 
 
A stóla a református lelkészi javadalmazás egyik legősibb összetevője. A latin eredetű szó 
eredeti jelentése az egyházi öltözéket kiegészítő széles szalag, nyakszalag, amely egyben bi-
zonyos egyházi szolgálatok ellátásának illetékeként is használatos volt. A katolikus egyház 
egyeduralma alatt az egyháztagok kötelező adót fizettek az egyház fenntartására és az egyes 
szolgálatokért illetéket. Idővel a református egyházban a kötelező illetéket az önkéntes va-
gyoni adomány váltotta fel. Önkéntes, mert az egyházalkotmányi törvényünk a törvényes 
egyházfenntartói járulékot megfizető valamennyi egyháztag alanyi jogaként említi, hogy a 
református egyháztag az egész Magyarországi Református Egyház illetékességi területén, 
tehát bármely egyházközségben tagságából folyó jogosultságként kérheti gyermeke megke-
resztelését, házasságának megáldását, hozzátartozója eltemetésének szolgálatát, az ezekkel 
való élést pedig ugyancsak egyháztagi kötelezettségként határozza meg. Ezen alkalmakon a 
lelkész szolgálati feladatából következően köteles ellátni a szolgálatát. A keresztelés mint az 
egyik sákramentum kiszolgáltatásakor azonban stóla a törvény 92. § (4) bekezdése alapján 
nem kérhető. Bár a törvény az ezen alkalommal nem kért, de felajánlott stóla elfogadását nem 
tilalmazza, de ugyanazon okból, mint a kérés tiltása nem elfogadható. Egyéb szolgálatokért 
sem kérhet a lelkész stólát, de azt elfogadhatja. Ez a törvény magyarázó rendelkezéséből kö-
vetkezik, amikor is az új törvényünk a stólát mint adományt határozza meg. Az adomány pe-
dig nem szolgáltatási díj, következésképpen nem lehet kötelező. A stóla a lelkész javadalmát 
képezi, ezért a lelkészi jövedelemhez hozzászámítandó, utána a járulékokat mind az állásfenn-
tartónak, mind a lelkésznek meg kell fizetnie. 
 
20. Nyilvántartásba vétel: A hallgatói jogviszony megszűnését követően az egyházi jogvi-
szony és a lelkészi életpálya kezdetét jelentő aktus. 
 
A lelkészi életpálya keletkeztető aktusa a nyilvántartásba vétel. Részletes szabályait és azok 
magyarázatát lásd a törvény 110-120. §-ainál! 
 
21. Törzskönyv: A nyilvántartásba vétel eredményeképpen létrejövő dokumentum, 
amely a hallgatói jogviszony megszűnését követően az első egyházkerületi bejegyzéssel 
keletkezik, és a lelkész természetes személyazonosító adatait, életpályájának mozzanata-
it, a lelkészi szolgálati jogviszony tartalmi elemeit hitelesen tartalmazza. 
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A törzskönyv a lelkészi jogviszonyt, szolgálati viszony esetében a szolgálati viszony valam-
ennyi lényeges elemét tartalmazó adatbázis. Formáját tekintve lehet nyomtatott, kézzel írott 
könyv, de lehet számítógépen vezetett adatbázis is. Tekintettel arra, hogy a lelkész személyes 
adatait tartalmazza a személyes adatok védelméről szóló állami és a megalkotandó egyházi 
jogszabály rendelkezéseit is figyelembe kell venni az egyházi adatkezelés során. A lelkész a 
saját adatait illetően ebbe az adatbázisba bármikor betekinthet, arról másolatot, kivonatot kér-
het, kérheti adatainak kiegészítését, a téves adatok helyesbítését és jogosult tudomást szerez-
nie az adatkezelés (új adat felvételétől az adatok végleges törléséig) valamennyi lépéséről. 
 
 22. Lelkészi szolgálati titok: mindazon személyiségi jogot érintő információ, tény, adat, 
körülmény, amely a hivatali és a hitéleti szolgálat végzése során a lelkipásztor tudomá-
sára jut, s amelyet köteles megőrizni a lelkészi eskü alapján. 
 
A törvény az általános gyakorlattól eltérően a szolgálati titkok körét szűken értelmezi. Szolgá-
lati titokként csak azokat a tényeket, információkat és adatokat határozza meg, amelyek vala-
mely magánszemély személyiségi jogait érintik, így köre a köznyelvben a "gyónási titokként" 
azonosított körre vonatkozik. Így nem minősül szolgálati titoknak az egyház működésével, 
gazdálkodásával, stb. összefüggő adatkör. 
 

III. fejezet 
HALLGATÓI JOGVISZONY, A LELKÉSZI ÉLETPÁLYA KEZDETE, 

LELKÉSZI KÉPESÍTÉS 
 
8. § A teljes jogú lelkészi jogállás megszerzéséhez az Egyház törvényeiben előírt diplo-
ma, lelkészképesítés (egységes lelkészképesítő vizsga) és felszentelés szükséges. 
 
9. § A hallgató az MRE Zsinata által elfogadott és államilag akkreditált felsőoktatási 
intézményben sajátítja el a teológus-lelkészi lelkészi diplomához szükséges ismereteket. 
A hallgatói jogviszony utolsó éve gyakorlati év. A lelkészjelölt hallgató a záróvizsgák 
sikeres letételével egyetemi oklevelet (diplomát) kap. 
10. § A hittudományi egyetemen megszerzett teológus-lelkész diploma segédlelkészi 
(kápláni) szolgálatok végzésére jogosít. 
11. § Az egyházi jogviszony a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kezdődik. 
12. § Az egységes lelkészképesítő vizsgára az jelentkezhet, aki valamely a Magyarországi 
Református Egyház egyházkerülete által fenntartott, államilag akkreditált lelkészképző 
intézet, illetve hittudományi kar/egyetem/akadémia által kiadott egyetemi oklevéllel 
rendelkezik, és a vonatkozó egységes lelkészképesítő vizsgaszabályzat egyéb feltételeinek 
eleget tesz. 
13. § A lelkészképesítő vizsga rendjét és követelményeit a Zsinat szabályrendeletben 
szabályozza. 
14. § A lelkész felszentelésére egyházkerületi közgyűlés keretében kerül sor, melynek 
során eskütételével a lelkész véglegesen elkötelezi magát az Anyaszentegyház szolgálatá-
ra. Ekkor kapja meg lelkészi oklevelét, amely tanúsítja, hogy ő a Magyarországi Refor-
mátus Egyház teljes jogú lelkésze. 
15. § A lelkészszentelési eljárás részletes rendjét az Egyházkerületek szabályozzák. 
 
A teljes jogú jogállás megszerzésének feltételéül a törvény az Egyház törvényeiben előírt dip-
lomát, az egységes lelkészképesítő vizsgán való megfelelést és felszentelést írja elő.  
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a, A diploma 
 
Az előírt diplomát az e törvény 9. és 10. §-a határozza meg akként, hogy a diplomaszerzés 
lehetséges helye az Egyház által elfogadott és az állam által akkreditált felsőoktatási intéz-
mény lehet. Figyelemmel az e törvény 6. §-ának rendelkezésére, ez a felsőoktatási intézmény 
nem csak magyarországi lehet, hanem valamennyi, a Kárpát-medencében református lelkész-
képzést nyújtó egyetem, egyetemi kar vagy akadémia, ha állami akkreditációval rendelkezik. 
A törvény hatályba lépésének idején ennek hat felsőoktatási intézmény felel meg: a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Ka-
ra, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Pápai Református Teológiai Akadémia, 
továbbá a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a révkomáromi székhelyű Selye János 
Egyetem Református Teológiai Kara. A törvény 6. §-a alapján az itt teológus-lelkész szakirá-
nyon szerzett felsőfokú diploma – az egyéb feltételek megléte mellett – a Magyarországi Re-
formátus Egyház valamennyi lelkészi diplomához kötött státuszának megszerzésére jogosít. 
Önmagában azonban ez a diploma Magyarországon csak a segédlelkészi kirendelés alapjául 
szolgálhat. Az abszolutórium megszerzésével, s a feltételek megléte esetén a diploma kiadá-
sával az adott felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszony megszűnik. A diploma az 
állami és az egyházi felsőoktatásról szóló jogszabályok alapján azt igazolja, hogy a végzett 
hallgató az egyházi felsőoktatási intézményben az Egyház által meghatározott kimeneti köve-
telményeknek eleget tett, a szükséges vizsgáit eredményesen letette, az előírt kreditpontokat 
megszerezte. A felsőoktatási intézmény a feltételek teljesítésén túl a végzett hallgató egyéb 
szempontok szerinti lelkészi alkalmasságára vonatkozóan sem döntést, jogorvoslatot lehetővé 
tevő jogviszony hiányában az Egységes Lelkészképesítő Bizottság (ELB) döntésének alapjául 
szolgáló véleményt sem adhat. Az egyéb feltételek meglétéről az ELB-nak, a felszentelést 
vizsgáló egyházkerületi közgyűlésnek, majd a bekebelező egyházmegyei közgyűlésnek, végül 
a konkrét szolgálatba állításról döntést hozó egyházközségi választói közgyűlésnek, vagy a 
kinevezési, kirendelési, megbízási jogkört gyakorló testületnek vagy személynek kell dönteni. 
 
b, A lelkészképesítő vizsga 
 
A teljes lelkészi képesítés megszerzéséhez második feltételként az ELB előtt tett sikeres vizs-
ga és a lelkészi szolgálatra való alkalmasság minősítés szükséges. Ahhoz, hogy valaki Ma-
gyarországon szerezhessen a 7. § 14. pontja szerinti egyházi felhatalmazást a ZS.-
176/2010.06.04. sz. határozattal elfogadott szabályrendelet 1. § (2) és (3) bekezdése alapján 
az Egységes Lelkészképesítő Bizottság előtt kell számot adni a lelkipásztori hivatás gyakorlá-
sához szükséges teológiai, gyakorlati ismeretekről és kompetenciákról a lelkészképző intéze-
teket fenntartó egyházi testületek által elfogadott képzési és képesítési követelményrendszer 
értelmében. A vizsga során a jelölt számot ad elméleti és gyakorlati felkészültségéről, amely 
képessé teszi őt a teológiai tudomány önálló művelésére, és felkészít a magyar református 
egyház gyülekezeteiben és egyéb szolgálati területein végzendő lelkipásztori feladatok ellátá-
sára. Egyházunk első évszázadaiban ezt a feladatot a lelkészek közössége, általában az adott 
egyházmegye lelkészei végezték, így egybeesett a bekebelezés intézményével. A most hatá-
lyos szabályozás azonban a bekebelezésnek ismét új tartalmat adott. (Erről részletesebben a 
121-124. §-oknál.) Az elméleti és gyakorlati ismeretek meglétéről az Egységes Lelkészképe-
sítő Vizsga (ELV) alatt kell számot adnia a jelöltnek. 
 
ELV-re jelentkezhet az a lelkészjelölt, aki valamely a Magyarországi Református Egyház 
egyházkerületei által fenntartott, államilag akkreditált lelkészképző intézet, illetve hittudomá-
nyi kar/egyetem/akadémia által kiadott egyetemi oklevéllel rendelkezik. Lelkészi oklevél hiá-
nyában is jelentkezhetnek azok, akik a Magyarországi Református Egyház valamelyik egy-
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házkerületének illetékességébe tartoznak, és 2011. január 1-je után tettek záróvizsgát s kaptak 
ennek nyomán egyetemi diplomát. Jelentkezni lehet továbbá más, külföldön szerzett egyetemi 
oklevéllel, amelyet a jelölt az érvényes ekvivalencia szabályok alapján valamely magyaror-
szági képzőhely által honosíttatott. Ezek a képzőhelyek ma Magyarországon a Református 
Egyház négy teológiai egyeteme, egyetemi kara és a két teológiai akadémia (Debrecen, Buda-
pest, Pápa, Sárospatak). Ezen jelentkezők esetében az ELB dönt a honosított diploma befoga-
dásáról és a gyakorlati évre bocsátás feltételeiről. A fenti döntés előtt az érintett hallgatók a 
Magyarországi Református Egyházban lelkipásztori szolgálatot nem végezhetnek.  
 
Az egységes lelkészképesítésről szóló szabályrendelet rendelkezéseinek és az e törvény 6. § 
rendelkezéseinek összevetése alapján azonban a helyes következtetés az, hogy a fenti hat 
Kárpát-medencei református felsőoktatási intézményben szerzett diplomát nem kell honosít-
tatni az e törvény 6. §-a szerinti elismerés okán, csak a más külföldi református felsőoktatási 
intézményben megszerzett lelkészi diplomát. Kérdés lehet, hogy a református felsőoktatási 
intézményen csak a kálvini irányzatú református jelleget kell-e érteni, vagy a lutheránus re-
formátus jelleg is idetartozónak tekinthető, tehát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 
szerzett diploma is elfogadható-e. A korábbi törvényi szabályozás áttérés esetén külön eljá-
rásban tette lehetővé a papi vizsga letételét, erről a hatályos törvény már nem rendelkezik. Így 
az általunk helyesnek tartott álláspont szerint a református jelleg szűken értelmezendő, így 
csak a kálvini irányzatú református felsőoktatási intézményben szerzett diploma alapján lehet 
esetleges honosítást követően egységes lelkészképesítő vizsgát tenni. 
 
A lelkészi képesítés 7. § 6. pontja által értelmezett eljárás alapján dönt az Egységes Lelkész-
képesítő Bizottság (ELB) arról, hogy a jelölt a lelkészi szolgálat ellátásához szükséges elméle-
ti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkezve alkalmas-e lelkészi szolgálatra. Po-
zitív vélemény esetén az ELB igazolást állít ki, amely feltétele a lelkészszentelési eljárás 
megkezdésének. 
 
c, A felszentelés 
 
A felszentelés bibliai alapjait az 1Kor 12;1-31. az Ef 4,11., a felszentelés feltételeit és módját 
pedig az 1Tim 3,10 és az ApCsel 6,6 és a 13,3 adja. Egyházjogi szempontból ez utóbbiakat 
kell kiemelnünk. A protestáns egyházakban, így a Magyarországi Református Egyházban is a 
lelkészi szolgálatnak a belső és külső elhíváson (vocatio interna, vocatio externa) kell alapul-
nia. Az egyházjog területére tartozó vocatio externa azonban nem csak egy formális jogi ak-
tus, hanem a jelöltségből a lelkésszé válás folyamatának több szakaszból álló, most már jogi-
lag részletesen szabályozott része, melynek során a jelölt külső elhívásával kapcsolatos eljárás 
tovább folytatódik. Önmagában az ELB igazolása nem ad ugyanis alanyi jogot a jelöltnek 
arra, hogy fel is szenteljék. A felszentelésének a 7. § 7. pontja alapján feltétele az adott egy-
házkerület közgyűlésének a határozata. E határozathozatal során az adott egyházkerület jogo-
sult és egyben köteles is vizsgálni az ELB által megvizsgált feltételein túl, hogy a jelölt testi, 
lelki adottságai, életvitele, eddig tanúsított egyházi és világi életbeli magatartása, emberi tu-
lajdonságai megfelelnek-e a keresztyén erkölcsi követelményeknek vagy sem. Mindezek 
ugyanis további, elengedhetetlen feltételei annak, hogy a jelölt felszentelésben részesüljön. A 
felszentelésnek ugyanis nincsen ellenaktusa, legfeljebb a felszentelés által jelentett egyházi 
áldással kísért megbízás vonható meg fegyelmi úton. A felszentelt lelkész akár szolgálatba áll, 
akár nem, az Egyház hivatalos tagjának tekintendő, olyannak, akinek viselkedése, magatartá-
sa, életvitele tükrözi az őt felhatalmazó jogilag szervezett egyház minden jó és rossz tulajdon-
ságát, s e jellege megmarad a szolgálati lehetőségektől történt hivatalos megfosztás után is. A 
közgyűlés felelőssége tehát nem elhanyagolható. Célszerű ezért a törvény 15. §-a értelmében 
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a lelkészszentelési eljárást nem csak liturgikus, hanem tartalmi elemeiben is részletesen sza-
bályozni. 
 
A felszentelés a jelölt oldaláról az eskü letételével válik teljessé. A törvény 7. § 8. pontja ér-
telmében a lelkészi eskü letételével a jelölt véglegesen elkötelezi magát a református anya-
szentegyház lelkészeként történő szolgálatára. Az eskü egyben az egyházi joghatóság elisme-
résére és elfogadására vonatkozó alávetési nyilatkozat. 
 
Mindezek megtörténtét követően az ELB-tól lelkészi képesítést szerzett lelkész jogosulttá 
válik az egyházi szolgálatra, s e felhatalmazást az egyházkerületi közgyűlés által kiállított 
okirat, a lelkészi oklevél bizonyítja. Ezen oklevél birtokában az immár felszentelt lelkész jo-
got szerez arra, hogy önálló jogállású lelkészi állásra, tisztségre választható, kinevezhető, 
megbízható, nem önálló jellegű beosztott lelkészként vagy helyettes lelkészként kirendelhető 
legyen. 
 
Az e törvénynek megfelelően lefolytatott eljárás keretében megtörtént felszentelés egyszeri, 
nem megismételhető vagy megismételendő aktus, érvényessége valamennyi egyházkerületre 
kiterjed. A felszentelési eljárás során csak az ezt engedélyező vagy elutasító egyházkerületi 
közgyűlési határozat ellen van helye jogorvoslatnak, a felszentelés ténye már jogi úton nem 
támadható, vissza nem vonható. A felszenteléssel egyházi szolgálatok ellátására adott felha-
talmazás a később kiderülő, már a felszenteléskor meglévő feltételbeli hiányok okán csak a 
megválasztás, kinevezés, kirendelés, megbízás elmaradásával, a később bekövetkező alkal-
matlansági okok fegyelmi vagy igazgatási eljárás keretében orvosolhatók. Így a fegyelmi vét-
ség elkövetése miatt a szolgálatra alkalmatlanná váló lelkész hivatalvesztés büntetéssel sújtha-
tó, amely megfosztja a lelkészi szolgálat ellátásának jogi lehetőségétől, az egészségügyi okok 
(testi vagy lelki jellegű egészségügyi problémák) miatti alkalmatlanság esetén – ha a törvényi 
feltételek fennállnak – a nyugdíjtörvény megfelelő rendelkezései alkalmazandók. 
 

IV. fejezet 
A LELKÉSZI SZOLGÁLAT 

 
A lelkészi szolgálat területei 

 
16. § A lelkészek szolgálatukat egyházközségekben, egyházi és nem egyházi fenntartású 
intézményekben és szervezetekben végzik, a jogviszonyra történő egyházi felhatalmazás 
(választás, kinevezés, kirendelés, megbízás) alapján. 
 
A törvény meghatározza a lelkészi szolgálat területeit. Így a szolgálat ellátható egyházközsé-
gekben és a törvény 18. §-ában felsorolt intézményekben. Az intézmények lehetnek egyházi 
alapítású és fenntartású intézmények (tudományos gyűjtemények, alsó-, közép- és felsőfokú 
tanintézetek, szociális és karitatív intézmények, kórház, stb.) és nem egyházi alapítású és 
fenntartású intézményekben (állami vagy önkormányzati fenntartású tanintézmény, kórház, 
szociális otthon, honvédségi szervezet, stb.). Az utóbbiakban a lelkészek kettős függőségi 
rendszerben szolgálnak. Lelkészi feladataikra a felhatalmazást azonban minden esetben az 
egyház testületeitől vagy az erre feljogosított tisztségviselőktől a választás, kinevezés, kiren-
delés vagy megbízás aktusával kapják. A lelki élettel kapcsolatosan utasítást mástól nem fo-
gadhatnak el, a konkrét szolgálat ellátása során azonban igazodnak az intézményi szervezeti 
és működési szabályokhoz, munkarendhez, s ennek végrehajtása során a világi szervezet ve-
zetőjének utasításait kell végrehajtaniuk. Konkrétan: azt, hogy mikor tart és hol istentiszteletet 
a munkahelyi vezető határozza meg, de arra, hogy ezen alkalmakkor miről prédikál és ho-



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

25 
 

gyan, ez a vezető neki utasítást nem adhat. Az első esetben mulasztásáért a világi intézmény 
vezetője, a lelkészi feladatok ellátása során elkövetett vétségekért az egyházi szervek alkal-
mazhatnak jogkövetkezményeket. 
 
17. § (1) A gyülekezeti lelkipásztor szolgálat szerint illetékességi területe az egyházköz-
ség. 
(2) Az illetékes lelkész hozzájárulása nélkül az adott területen más nem végezhet egyházi 
szolgálatot. Kivétel a felettes egyházi vezetők vagy általuk kirendelt helyettesítők köz-
egyházi szolgálata. 
 
A törvény a gyülekezeti lelkész tevékenységi területét az egyházközség területével azonosítja. 
Ez a parókiális jogok alapja. Azt jelenti, hogy a gyülekezeti lelkész az egyházközség földrajzi 
területén egyedül, vagy ugyanerre a területre megválasztott gyülekezeti lelkésszel, kinevezett 
beosztott lelkésszel vagy kirendelt segédlelkésszel együtt gyakorolja a rábízott feladatokat, a 
szolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit e területen köteles teljesíteni, a szolgálathoz fűződő 
jogait ezen a területen gyakorolhatja. Más területen szolgáló lelkész ezen a területen csak az ő 
hozzájárulásával láthat el feladatokat. Ennek oka a református egyházközség és az azt fenntar-
tó személy vagy közösség (kezdetben patrónus, majd az egyháztagság) kapcsolatából, eltartási 
kötelezettségéből eredeztethető. A szakrális és kazuális szolgálatokért  a megválasztott lelkész 
kapta az ellátást, a saját és családja megélhetését alapvetően ez biztosította. Elsőként 1576-
ban a Debreceni Zsinat a XXIX. és a XXX. cikkben szabályozta a parókiális jogok tartalmát 
ekként:  
 

"A lelkipásztorok magokhoz illő terhet vállaljanak az egyházakban és az általuk el nem 
bírhatót kerüljék. Ha egy városból vagy faluból megélhetnek, ne kötelezzék el magokat 
több helységeknek a fizetés vagy rút nyereségért. Azonban a lelkészek hiánya miatt meg-
engedjük, ha egy három falunak élén áll, hogy sürgős szükségben másoknak is szolgáljon, 
nem azért, hogy kalmárkodjék az isten igéjével, hanem hogy gyümölcsöztesse azt az Úr-
nak, építve az egyházat, mint az isten igéje kívánja. Egy lelkipásztor se hatoljon be vaktá-
ban a szomszédok vagy mások hivatalkörébe, hanem tartsa magát saját hivatala határai 
között. Ne is tanítson, avagy ne eskessen valahol a törvényesen beállított lelkipásztor tud-
ta nélkül, hanem csak azon hely lelkipásztorának engedélyével vagy akaratával. Hacsak a 
szükség nem kényszeríti a rendes lelkész távolléte miatt, a mikor jogosan szolgálhat."  

 
Ezt követően az 1576-os Hercegszőlősi Zsinat 11. és 12. pontja már kibővítve fogalmazta 
meg a parókiális jogok tartalmát:  
 

"11. Minden prédikátor az ő tisztiben híven eljárjon, de azonközben meglássa, hogy más 
tanítónak megyéjében ne hágjon, annak híre és akarata nélkül, se ne prédikáljon se ne ke-
reszteljen, se ne eskessen, hanem ha az vagy beteg volna, és a község az ő szolgálatát kí-
vánja, akkor meglehet az szolgálat, de úgy hogy az mit szolgálatáért adnak el ne vegye, 
hanem az ott való tanítónak hagyja. Akarjuk ezt is hogy senki más prédikátor helyiben ne 
menjen míg az előbbit az község meg nem elégíti. 12. Minden prédikátor csak annyi ter-
het vegyen föl amennyit elviselhet: Ez okáért ha őket egy város, avagy egy falu eltarthat-
ja, többhöz magokat ne kötelezzék nagyobb jutalomnak okáért. Mind az által ahol a taní-
tók szűkön vannak, ott szabad kettő vagy három falunak szolgálni, csak hogy az Isten igé-
jével ne kereskedjék a tanító, hanem a Krisztus Anyaszentegyházát építse, hogy folyjon 
az Istennek igéje, és az keresztyének mindenütt épüljenek a hitben."  

 
E jogok – osztva a lelkészt megillető egyéb jogosultságok szabályozatlanságának helyzetét – 
az utóbbi évtizedekben mint hagyományosan ismert, de törvényben nem szabályozott jogok 
éltek az egyházban. Szélesebb körű tartalmát és – a felettes egyházi szervek tisztségviselőinek 
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és az általuk kiküldött személyek törvényekben írt szolgálatát kivéve – az indokolt kivételeket 
azonban a mostani törvényünk sem szabályozza. Ilyen kivétel lehet az e törvényben szabályo-
zott gyülekezeti lelkészválasztási eljárás során az egyházmegyei küldöttség szolgálata. 
 
18. § Intézményi lelkészek az alábbi helyeken láthatnak el szolgálatot: 
 
egyházi jogi személy fenntartásában álló intézetben, intézményben, szervezetben 
 
a) oktatási intézményben, 
b) egészségügyi, szeretetszolgálati intézményben,  
c) missziói intézménynél, 
d) közművelődési, kulturális intézményben, 
 
nem egyházi fenntartású szervezeteknél 
 
e) büntetés-végrehajtási intézetekben  mint börtönlelkészek, 
f) honvédségnél, mint tábori lelkészek, 
g) egészségügyi intézményeknél lelkigondozó és/vagy kórház-lelkészek (ha az intézmény-
nyel állnak munkaviszonyban), 
h) nem egyházi, illetve nem református szociális szolgáltatásban, intézményben, 
i) nem egyházi, illetve nem református oktatási intézményben (hit- és erkölcstan tanár-
lelkész), 
j) az Egyház céljait szolgáló, illetve támogató, és erre megállapodást kötött civil szerve-
zetnél. 
 
közegyházi szolgálatban 
 
k) gyűjteményekben (könyvtár, levéltár), 
l) egyházi igazgatásban, hivatalokban. 
 

A lelkészi szolgálat típusai jogállás szerint 
 
19. § A törvényben előírt képesítéssel rendelkező református egyháztag a szolgálati vi-
szony létesítésével, egyházi felhatalmazással nyeri el lelkészi jellegét. Szolgálatba állítás-
nál figyelembe kell venni a lelkész képesítését. 
 
A törvény 8-15. §-a szerinti előfeltételek teljesítését követően kerülhet sor a lelkész szolgálat-
ba állítására, amely történhet választással, kinevezéssel, kirendeléssel, megbízással. A 7. § 3. 
pontja értelmében ezen aktusok valamelyikével létrejön a szolgálati viszony, amelynek ered-
ményeként az addigi, a képesítés szerinti teológus jelleg lelkészi jelleggé alakul át, s tart 
mindaddig, amíg a lelkész szolgálati viszonya fennáll. A 7. § 6. pontja szerinti lelkészi képesí-
tést szerzett lelkész teljes jogú lelkészi jogállást szerez szolgálatba állításával, amely a betöl-
tött szolgálat alapján minősül önálló vagy nem önálló jogállásnak. Szolgálati viszonyba állít-
ható a 7. § 6. pontja szerinti lelkészi képesítéssel még nem rendelkező személy is, az ő jogál-
lásuk azonban nem teljes jogú lelkészi jogállásnak minősül. (Lásd erről a lelkészi életpálya 
szakaszait bemutató, a 7. §-hoz készült ábrát!) Amikor a tartós vagy eseti szolgálatba állításra 
kerül sor, figyelemmel kell lenni arra, hogy a lelkészi jogviszonnyal rendelkező lelkész mi-
lyen képesítéssel rendelkezik. Ha teológus-lelkész diplomával rendelkezik, de még nem ka-
pott lelkészi képesítést, akkor csak segédlelkészi szolgálatot láthat el, ha lelkészképesítő vizs-
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gán lelkészi képesítést szerzett és felszentelték, akkor már elláthat önálló vagy nem önálló 
jogállást eredményező lelkészi szolgálatot is.  
 
20. § (1) A teljes jogú lelkész szolgálatát a szolgálati megbízása szerint önálló vagy nem 
önálló jogállású státuszban láthatja el. 
(2) Nem teljes jogú lelkész szolgálatra csak exmisszusként vagy segédlelkészként kaphat 
kirendelést. 
 
A lelkész a tényleges szolgálati viszony alapján minősül önálló vagy nem önálló jogállású 
lelkésznek. Az önálló jogállású lelkészi státuszokat a törvény 22. §-a sorolja fel, a teljes képe-
sítéssel ellátott, de nem önálló jogállású státuszokat pedig a törvény 23. §-a. A lelkészi képesí-
tést még nem szerzett személy csak exmisszusi vagy segédlelkészi szolgálatba állítható, ame-
lyek nem minősülnek teljes jogú szolgálatnak. 
 
21. § (1) Egyházi jogviszony hiányában az Egyház szervezeti keretében lelkészi vagy lel-
készi képesítésen alapuló lelkészi jellegű szolgálat nem végezhető.  
 
A törvény által felállított lelkészi életpálya modell szerint az egyházi jogviszony a törvény 11. 
§-a értelmében már a teológus-lelkész diplomát szerző egyetemi, főiskolai hallgató kibocsátá-
sával megkezdődik, őt nyilvántartásba kell venni, róla törzskönyvet nyit az egyház. E pillanat-
tól kezdődően az így már egyházi jogviszonnyal rendelkező személy már egyházi szolgálatot 
láthat el, felszenteléséig természetesen csak nem teljes jogú lelkészként, azt követően teljes 
jogú, vagy önálló vagy nem önálló lelkészi státuszban. Az exmisszus ebben a tekintetben ki-
vételnek tekinthető, az ő szolgálatba állítására a törvényi felhatalmazást a 25. § adja meg. 
 
(2) Egyedi alkalomra a szolgálat helye szerint illetékes püspök, esperes engedélyezheti az 
egyházi jogviszonyban álló, de szolgálati viszonnyal nem rendelkező lelkész szolgálatát. 
 
Az egyházi jogviszonnyal rendelkező, tehát nyilvántartásba vett lelkészek vagy szolgálatban 
állnak, vagy nem. Szolgálatba állításuk elmaradásának többféle oka lehet. Elképzelhető, hogy 
a teológus-lelkész diploma megszerzését követően a lelkészjelölt nem teszi le a lelkészképesí-
tő vizsgát, vagy a lelkészképesítő vizsgát leteszi, de valamilyen okból nem szentelik fel, vagy 
felszentelés után nem akar vagy szolgálati hely hiányában nem tud szolgálatba állni. E szemé-
lyek egyházi jogviszonya fennáll, s képzettségük fokának megfelelően léphetnek egyházi 
szolgálatba, vagy ennek hiányában egyedi alkalommal eseti szolgálatot elláthatnak. Erre a 
felhatalmazást a szolgálat helye szerint illetékes püspök vagy esperes adja meg. Így a még fel 
nem szentelt lelkészjelölt legfeljebb segédlelkészi, a felszentelt lelkész beosztott lelkész, he-
lyettes lelkész vagy önálló lelkészi szolgálatnak megfelelő feladatokat láthat el. 
 
(3) Református lelkészi minőségében csak a teljes lelkészi képesítéssel és szolgálati jogvi-
szonnyal rendelkező nyilatkozhat. Jogviszony hiányában megnevezése: teológus. Teljes 
képesítés hiányában megnevezése: református segédlelkész  ha szolgálatban áll. 
 
A lelkészi jogállás mikéntje meghatározza annak lehetőségét is, hogy az adott személy az 
egyházon kívüli viszonyokban miként azonosítja magát. Az egyház számára nem közömbös 
ugyanis, hogy külső megítélése miként alakul, az egyházzal azonosítható természetes személy 
viselkedése, magatartása, nyilatkozata az egyház számára anyagi és erkölcsi károkat is okoz-
hat, ugyanakkor a nyilatkozó számára is lényeges, hogy az egyházon belüli fegyelmi felelős-
sége miként alakul. Ezért a törvény előírja, hogy református lelkészként csak az a személy 
nyilatkozhat, e minőségben kívülállók számára az egyház reprezentánsaként csak az a sze-
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mély jelenhet meg, akit felszenteltek és tényleges egyházi szolgálati viszonyban áll. Ha még 
nem áll egyházi jogviszonyban (teológus-lelkész hallgató, lelkészjelölt), akkor csak teológus-
ként azonosíthatja magát, ha az egyházzal való kapcsolatára utal. Lelkészi képesítésének hiá-
nyában csak akkor azonosíthatja magát segédlelkészként, ha e minőségben ténylegesen is 
szolgálatban áll. Ha nem, akkor legfeljebb a felsőfokú végzettségére utaló teológus megneve-
zést használhatja. 
 

Önálló jogállású lelkészek 
 
22. § (1) Önálló jogállású lelkész:  
a) a megválasztott gyülekezeti lelkész (lelkipásztor), 
b) a vallásoktató lelkész, 
c) a missziói gyülekezetbe kinevezett missziói lelkész, 
d) hittudományi kar/egyetem/akadémia lelkészi jellegű docense, egyetemi tanára, 
e) a szeretetszolgálati, egészségügyi, oktatási intézményben, missziói szervezetben, in-
tézményben és közegyházi intézmény szolgálatában álló lelkész, amennyiben a szolgálat 
önállóan történő ellátására kapott egyházi felhatalmazást, és nem áll más jogviszonyban, 
f) kórházlelkész, 
g) börtönlelkész,  
h) tábori lelkész, 
i) egyetemi/főiskolai lelkész. 
(2) Az önálló jogállású lelkészek szolgálatuk végzése tekintetében önállóak, mindazon 
tisztségekre választhatók, amelyeket az egyházi törvények szerint lelkésznek kell betöl-
tenie. 
 
A törvény tételesen felsorolja, hogy milyen konkrét szolgálati viszony keletkeztet önálló lel-
készi jogállást. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy az egyházalkotmányi törvé-
nyünk, továbbá a választásról szóló törvényünk alapján e tisztségüknél fogva milyen egyház-
kormányzati testületnek válnak tagjaivá (pl. egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjává), illetve 
egyéb feltételek megléte esetén milyen kormányzati tisztségre választhatók (püspök, esperes, 
stb.). Az önállóság ebben a tekintetben azt jelenti, hogy szolgálati feladataikat az egyházi jog-
szabályok betartása mellett önállóan, nem szolgálati felettesük utasítása alapján végzik. 
 

Teljes képesítésű, de nem önálló jogállású lelkészek 
 
23. § Képesítése szerint teljes jogú, de alkalmazás szerint nem önálló jogállású lelkész a 
beosztott lelkész és a helyettes lelkész. 
(1) Beosztott lelkész  
a) a gyülekezeti szolgálatra kirendelt  beosztott lelkész, 
b) a hittudományi kar/egyetem/akadémia lelkészi jellegű tanársegédje, adjunktusa, 
c) intézménybe, diakóniai, missziói feladatok végzésében való közreműködésre, közegy-
házi igazgatási feladatok ellátására kirendelt beosztott lelkész. 
(2) A beosztott lelkész feladat-ellátási, irányítási, igazgatási jogai korlátozottak, szolgála-
tát az önálló gyülekezeti, intézményi-közegyházi igazgatási szolgálatot ellátó önálló, ve-
zető lelkész irányításával, útmutatásával végzi. 
 
A képesítése alapján teljes jogú lelkész a beosztott lelkész és a helyettes lelkész, de az e minő-
ségben ellátott szolgálatukat nem önállóan végzik. 
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A gyülekezeti szolgálatra, intézménybe, diakóniai, missziói feladatok végzésében való köz-
reműködésre, közegyházi igazgatási feladatok ellátására elhívott beosztott lelkész szolgálati 
viszonya püspöki kirendeléssel jön létre. Feladatait nem önállóan, hanem az adott területre 
önálló szolgálati viszonnyal rendelkező lelkész irányítása mellett, az ő útmutatása szerint vég-
zi. Függelmi viszonya így kettős, mert a szolgálati viszonyáról, annak megszüntetéséről, áthe-
lyezéséről, stb. a kirendelési jogot gyakorló püspök dönt, a szolgálat ellátása során az elvég-
zendő feladatokban pedig a vezető lelkész utasításai szerint kell eljárnia. Javadalmazásáról az 
egyházközség, missziói egyházközségben az állásfenntartó egyházmegye, egyházkerület gon-
doskodik, melynek forrása lehet az egyházi Közalap is. 
 
24. § (1) Intézményi helyettes lelkész kirendelésére az illetékes egyházkormányzati testü-
let lelkészi elnöke jogosult. 
(2) A helyettes lelkész kirendelése meghatározott időre vagy meghatározott feltétel be-
következtésig szól. 
(3) A helyettes lelkész csak a szolgálat ellátásának idejében korlátozott, jogosultságai és 
kötelezettségei megegyeznek a helyettesített lelkészével. 
 
A helyettes lelkész a megnevezéséből következően az adott szolgálati hely megüresedése 
vagy az ott szolgáló lelkész távolléte miatt átmenetileg ellátatlan szolgálat pótlására kap ki-
rendelést, gyülekezeti lelkészi szolgálat esetén az adott egyházmegye esperesétől, intézményi 
szolgálat esetén az intézményt fenntartó egyházi szervezet (egyházközség, egyházmegye, 
egyházkerület, Zsinat) lelkészi elnökétől. Megbízatása határozott időre vagy meghatározott 
feltétel bekövetkezéséig szól. A határozott időt naptári napban kell meghatározni (pl. 2014. 
december 31-ig), a feltétel pedig a jogi tény bekövetkezésére utal (a megüresedett szolgálati 
hely betöltéséig, a betegség miatt ellátatlan szolgálati hely esetén a lelkész felgyógyulásáig, 
stb.). A jogi státusza eltér a beosztott lelkészétől. Az adott szolgálati helyen a jogosultságai és 
kötelezettségei megegyeznek a helyettesített lelkészével, önállósága csak a szolgálat ellátásá-
nak idejében korlátozott. Helyettesítést elláthat más helyen szolgálatban álló lelkész és szol-
gálatban nem álló, ún. rendelkezési állományban lévő lelkész is. Az első esetben a helyettesítő 
lelkész státusza az eredeti szolgálati helyén változatlan marad. Ha ott önálló lelkész, e státu-
szának megfelelő jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, ha beosztott lelkész, továbbra is 
nem önálló jogállású lelkész marad, függetlenül attól, hogy pl. önálló lelkészi státuszú lelkészt 
helyettesít. 
 

Nem önálló jogállású, nem teljes képesítésű lelkész 
 
25. § (1) Exmisszus a hittudományi kar/egyetem/akadémia azon lelkész-szakos hallgató-
ja, aki a felsőfokú lelkészképesítést nyújtó intézményben a záróvizsgához előírt kredi-
teknek legalább 75%-át teljesítette és püspöki  határozott időre szóló  kirendeléssel 
egyházi kisegítő szolgálatot lát el. A kirendeléssel az exmisszus felhatalmazást kaphat a 
palást viselésére és a sákramentumok kiszolgáltatására is. 
(2) A kirendelésre a szolgálati hely szerint illetékes püspök jogosult, javadalmazásáról a 
szolgálati hely gondoskodik. 
(3) Az exmisszus szolgálatait a számára felettesként meghatározott önálló lelkész irányí-
tása szerint és felügyelete alatt végzi, tevékenységéről neki rendszeres beszámolási köte-
lezettséggel tartozik  
(4) Szolgálatvégzésével összefüggésben az egyházi törvények hatálya alatt áll. 
 
Az exmisszusi szolgálat a lelkészhiány idején kialakult szolgálatellátási forma, amely a már 
megfelelő szintű teológiai felkészültséggel rendelkező egyetemi, főiskolai, akadémiai teoló-



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

30 
 

gus hallgatókra épít. A törvény az állami és egyházi felsőoktatási törvényre figyelemmel a 
záróvizsga letételéhez szükséges kreditpontok 75 %-ának megszerzéséhez köti kirendelésüket. 
A kirendelésre jogosult az illetékes egyházkerület püspöke. A kirendelés szólhat olyan kisegí-
tő szolgálat elvégzésére is, amely nem jár a sákramentumok kiszolgáltatásával és nem kötele-
ző a palástviselés. Olyan szolgálat elvégzésére való kirendeléskor, amikor is a hallgató szak-
rális szolgálatot lát el, a felhatalmazás a palástviselésre és a sákramentumok kiszolgáltatására 
is kiterjed. A kirendelés minden esetben határozott időre szól, a javadalmazását a szolgálati 
hely biztosítja. Az exmisszus a számára felettesként meghatározott lelkész irányítása és fel-
ügyelete mellett látja el a szolgálatát, amelyről neki rendszeresen beszámol. A szolgálatteljesí-
tés ideje alatt az egyházi törvények hatálya alatt áll, tevékenysége után ő maga és az állás-
fenntartó fizeti a Nyugdíjintézetnek a járulékokat, az egyházfegyelmet illetően az egyházi 
bíráskodásról szóló törvény vonatkozik rá. Emellett továbbra is fennáll a hallgatói jogviszo-
nya, így az állami és az egyházi felsőoktatásról szóló jogszabályok hatálya alatt is áll. 
 
26. § Segédlelkész (káplán) az, aki 
(1) a) a hittudományi kar/egyetem/akadémia lelkész szakán tett sikeres záróvizsgája és 
megkapott diplomája alapján szolgálatra kirendelést kapott, a lelkészképesítő vizsgát 
azonban még nem tette le, vagy  
b) lelkészképesítő vizsgáját már letette, de még nem szentelték fel. 
(2) A kirendelésére a lelkészjelölt állandó lakhelye szerint területileg illetékes püspök 
jogosult. 
(3) Indokolt esetben a segédlelkészi szolgálatra jogosult kérheti más illetékességi terület-
re is kirendelését. A kérelmet ilyenkor is az egyébként illetékes püspökhöz kell benyúj-
tani, aki ezt véleményezi és továbbítja a kérelmezett szolgálati hely szerinti püspökhöz.  
(4) A püspök a kirendeléssel egyidejűleg felügyelő lelkészt jelöl ki, akinek irányítása és 
utasításai szerint köteles a segédlelkész a szolgálatokat elvégezni. 
(6) A segédlelkészi szolgálat célja a hittudományi egyetemen szerzett diploma után a 
lelkészképesítő vizsgára történő felkészülés. 
(7) A segédlelkészt fogadó egyházközség/intézmény köteles felelősséget vállalni azért, 
hogy az alkalmazás feltételeit, így a lakhatást, jövedelmet, ellátást biztosítani tudja. 
 
A segédlelkész a korábbi szabályozástól eltérően már nem az ún. első lelkészképesítő vizsgá-
val rendelkező, hanem a teológus-lelkész szak akkreditált képzését nyújtó felsőoktatási intéz-
ményben (egyetem, egyetemi kar, főiskola, akadémia) záróvizsgát tett, tehát felsőoktatási 
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett) és diplomát kapott lel-
készjelölt, aki erre figyelemmel az állandó lakóhelye szerint illetékes püspöktől segédlelkészi 
szolgálatra kirendelést kapott. Megjegyzendő, hogy e törvényi rendelkezés folytán főszabály 
szerint a lelkészjelölt segédlelkészi szolgálatot csak saját egyházkerületében láthat el, mert a 
püspök hatásköre csak a saját egyházkerületére terjed ki, más egyházkerületbe kirendelésre 
nem jogosult. Amennyiben a lelkészjelölt az állandó lakóhelyétől eltérő egyházkerületben 
szeretne segédlelkészi kirendelést kapni, kérelmet kell előterjesztenie a szolgálati hely szerint 
illetékes püspökhöz. A kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes püspök útján kell előter-
jeszteni, neki kell megküldeni, aki azt véleményezi és  ezzel együtt továbbítja a szolgálati 
hely szerint illetékes püspökhöz.  
 
A püspök a kirendeléssel egyidejűleg felügyelő lelkészt jelöl ki a segédlelkész számára. A 
segédlelkész a felügyelő lelkész irányítása mellett, az ő utasításai alapján köteles a szolgálatát 
ellátni. A segédlelkész szolgálat célja a lelkészképesítő vizsgára való felkészülés, a felsőokta-
tási intézményben szerzett elméleti ismeretek gyakorlati ismeretekkel való kiegészítése. A 
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szolgálatáról a felügyelő lelkész véleményt készít, amelyet a lelkészképesítő bizottság a képe-
sítés során figyelembe vesz. 
 
Kirendelés hiányában a diplomaszerzéssel csak a jelölt lelkészi jogviszonya jön létre, szolgá-
lati viszonya nem. Segédlelkészi státusza a kirendelés alapján mindaddig fennmarad, amíg a 
lelkészképesítő vizsgának letételét követően lelkésszé nem szentelik és ezzel párhuzamosan a 
segédlelkészi kirendelése hatályban van. Ha a felszentelése előtt kirendelését a püspök visz-
szavonja, csak a lelkészi jogviszonya él tovább, de szolgálati viszonya megszűnik. Felszente-
lésével megszűnik a segédlelkészi minősége, hiszen ezen aktussal teljes jogú lelkésszé válik. 
Ha őt más szolgálatra való felhatalmazás hiányában továbbra is az adott helyen kívánja fogla-
koztatni a püspök, őt ugyanarra a szolgálati helyre már beosztott lelkészként kell kirendelni. 
 
A segédlelkész javadalmazásáról a fogadó egyházközség vagy egyházi intézmény gondosko-
dik, ő biztosítja a lakhatást, jövedelmet, egyéb ellátásokat. Ebből következően a püspök csak 
az adott egyházközség, egyházi intézmény hozzájárulásával vagy kérelmére élhet a kirendelés 
jogával. 
 

A lelkészi állás betöltése, szolgálatba állítás, a jogviszony létesítése 
 
27. § A lelkészi állás választással, kirendeléssel, kinevezéssel, vagy megbízással tölthető 
be. 
 
A törvény összefoglalóan meghatározza azokat a felhatalmazási formákat, amelyek egyikével 
lelkészi szolgálati viszony (és nem a lelkészi jogviszony) létesíthető. 
 

Lelkészi állás betöltése választással 
 
28. § (1) Önálló gyülekezeti lelkészi állás az adott egyházközség választása alapján tölthe-
tő be, kivételes esetben egyházmegyei választás alapján. A választás alapja meghívás 
vagy pályázat lehet. 
(2) A lelkészválasztás az anyaegyházközség joga és kötelezettsége. 
 
Az egyházközségi lelkész, továbbá az Egyház tisztségviselőinek választás alapján történő 
kiválasztásának teológiai alapját abban kell keresni, hogy a Szentírás és a hitvallásaink szerint 
az egyházi tisztségviselőink és vezetőink tisztségük legitimitását honnan származhatják. A 
református egyházak, így a magyar református egyház is kezdetektől fogva a reformáció 
dogmatikája alapján elutasítják a püspökök "sorendi utódságát". Már az első, 1545-ben tartott 
I. Erdődi Zsinat X. és XI. cikke hangsúlyozza, hogy az egyház feje Krisztus, nem pedig a 
püspökök sorrendi utódsága. A XI. cikkben ennek indokát a következők szerint adják meg:  
 

"Azért Istent hívjuk bizonyságul, hogy mi a püspököket örömmel akarnók hallgatni és 
nekik engedelmeskedni, csak el ne térnének az evangéliumtól; de midőn mind a tiszta tu-
dományt megvesztegették, mind a sákramentumok tanát és törvényszerű kiszolgáltatását 
megszentségtelenítették, inkább kell engedelmeskednünk az istennek, mint az emberek-
nek. Azért is kárhoztatjuk mindazokat, akik az egyházat a püspökök sorrendi utódságához 
kötik, mintha ők az evangélium többi szolgáinál isteni jog szerint előbbvalók volnának és 
mintha az egyház emberi intézmény volna. Kárhoztatjuk azokat is, akik azt mondják, 
hogy azoknál, akiknek sorrendi jogutódsággal kormányozó püspökeik nincsenek, sem 
felavatás, sem lelkészség, sem semmi egyházszervezet nem volna, mert az egyház nincs 
bizonyos helyhez vagy személyek utódságához kötve, a mint Krisztus világosan mondja: 
»Ím itt vagy amott vagyon a Krisztus, ne higgyétek!« És midőn Lukácsnál mondja, hogy: 



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

32 
 

»Az Isten országa nem jő úgy el, hogy azt megtudnátok«, – hanem az Isten országa csak 
az Isten igéjéhez van köttetve."  

 
Az egyetemes papság elvét, a zsinat-presbiteri elvet egyházalkotmányi alapelvként elfogadó 
törvény egyben azt is deklarálja, hogy a Magyarországi Református Egyházban, a látható, 
jogilag szervezett egyházban a külső felhatalmazást az egyházi szolgálatra, egyházkormány-
zati tisztségek ellátására az egyháztagság egészét jelentő közösség, az egyháztagok közössége 
adja vagy közvetlenül, vagy közvetett formában. A szolgálat alapja tehát nem a katolikus teo-
lógia szerinti isteni jog (ius divinum), hanem a gyülekezet felhatalmazása. Ezért bárki (lel-
kész, nem lelkész) csak a gyülekezet felhatalmazása alapján jogosult a közösség (nota bene 
Krisztussal közösség) számára egyházi szolgálatot végezni. A tisztségviselők a fő szabály 
szerint választással szerzik megbízatásukat. Megválasztásukkal nem a méltóság nő, hanem 
csupán a felelősségük (Lk 12,48.). Ezért a lelkészek között sincsen rangbéli különbség, aho-
gyan ezt a 4. § (1) bekezdésében írt alapelvnél már láttuk. A kálvini református egyházban az 
egyházközségi, majd a magasabb szintű gyülekezet vezetése nem egy-egy személyre, hanem 
testületekre bízatott. Olyan testületekre, amelyekben visszatükröződik Krisztus hármas tiszt-
sége az egymástól elválasztott feladatok hármas felosztásában. Az egyháztagok pedig, akik a 
Krisztus hármas tisztségében egyaránt részesek, s ezeket a Krisztus-test Egyház önmagában 
egyesíti egyaránt felelősek e látható, emberek által alkotott szervezet ékes és szép rendben 
való működéséért. Ez természetesen feltételezi azt, hogy az egyház tagjaiként a Heidelbergi 
Káté 32. kérdésére adott válaszunk szerinti keresztyénségünket, s ezáltal egyháztagságunkat 
Kálvinnal együtt úgy értelmezzük, hogy azok az igazi tagjai az egyháznak, akik hitük megval-
lása által, életük példáján keresztül és a sákramentumokban való részvétel által velünk együtt 
ugyanazt az Istent és Ő Krisztusát megvallják (Kálvin: Institutio IV.1,8.). Az egyházalkotmá-
nyi törvényünk 22. § (2) bekezdése szerinti teljes jogú egyháztagság feltételei megfelelnek e 
követelményeknek, hiszen nem minden egyháztag jogosult szavazati jogra, hanem csak azok, 
akiket megkereszteltek, konfirmációs fogadalmat tettek, a gyülekezeti istentiszteleten, az úr-
vacsorai közösségben részt vesznek és az egyház fenntartásához hozzájárulnak, továbbá 
nagykorúak. Életkoruk, keresztyéni mivoltuk alapján képesek tehát felelősen vezetőiket, egy-
házkormányzóikat megválasztani, választott vezetőikkel együtt a királyi, a papi és prófétai  
feladatokat ellátni. Ez a felelősségük és felelős döntések meghozatalára, a feladatok ellátására 
való képességük pedig azután is megmarad, miután a tisztségviselőket megválasztották. Az 
egyházkormányzati hatalom tekintetében tehát a választói névjegyzékbe ezen feltételek alap-
ján felvett egyháztagokból álló egyházközségi közgyűlés a szuverén, akinek felhatalmazása 
alapján a képviseleti (zsinati) elveknek megfelelően épül fel az Egyház szervezete, választat-
nak meg az Egyház tisztségviselői. Ezért a megválasztott tisztségviselők által e szuverenitás, e 
felelős döntésre való képesség megkérdőjelezése, kétségbe vonása ellentétes az Egyház al-
kotmányának alapelveivel, s egyben a választott tisztségviselők legitimitását kérdőjelezi meg. 
 
A törvény a lelkészválasztás jogát és egyben kötelezettségét az anyaegyházközségeknek adja 
meg. Ez megfelel annak az elvárásnak, hogy az anyaegyházközség azoknak az egyháztagok-
nak a közösségi formája, akik képesek egy lelkészi állást önállóan fenntartani, tehát az egyhá-
zuk szervezetének fenntartásáról önállóan képesek és hajlandók is gondoskodni. Ezekben az 
egyházközségekben a lelkészt az egyháztagok választják. Kivételesen az egyházmegyei köz-
gyűlést illeti a választás joga, amennyiben az adott anyaegyházközség nem élt a választás 
jogával, vagy élt, de az eredménytelen volt. Erről lásd a törvény 66. §-ához fűzött magyaráza-
tot! 
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29. § (1) A megválasztandó gyülekezeti lelkész személyéről az egyházközség köteles ki-
kérni az egyházkerületi elnökségek mellett működő Lelkészválasztási Tanácsadó Bizott-
ság (továbbiakban: Bizottság) véleményét. 
(2) A Bizottságot soron kívül és olyan időben kell összehívni, hogy az az állás betöltését 
ne hátráltassa, és a Bizottság állásfoglalása a kérelem beérkezésétől számított 30 mun-
kanapon belül a presbitérium tudomására jusson. 
(3) Amennyiben a Bizottság határidőben nem nyilatkozik, a véleményezni kért lelkész 
választásra bocsátható. 
 
A 28. §-hoz fűzött magyarázat alapján felelős választásra jogosult és képes közösség választá-
si szabadságát korlátozza a 29. § rendelkezése. Eszerint a megüresedett tisztségre vagy új lel-
kész állás szervezése esetén megválasztandó lelkész személyének eldöntése előtt az egyház-
községnek kötelezően ki kell kérni az egyházkerületi elnökség mellett működő Lelkészválasz-
tási Tanácsadó Bizottság véleményét. E szabály felállítása amellett, hogy sérti a választói kö-
zösség 28. §-nál körülírt autoritását, sérti a lelkészként lelkészi képesítéssel ellátott, felszente-
léssel szolgálat ellátására felhatalmazott, adott esetben már lelkészi szolgálatával más egyház-
községben bizonyított, a törvény 30. § (1) és (2) bekezdésében írt feltételeknek mindenben 
megfelelő lelkész passzív választójogát, ellentétes a törvény választási eljárás szabályait, sor-
rendiségét meghatározó további rendelkezéseivel. A választásra sor kerülhet ugyanis meghí-
vással vagy pályázat útján. A későbbi szakaszokban megjelenő szabályok alapján e véle-
ménykérés legfeljebb a meghívásról való döntés előtt lenne elképzelhető, mert a pályázat ese-
tén a pályázók személye előzetesen nem ismert. A törvény 56. §-a értelmében a meghívásnak 
két formája létezik. Az első szerint a presbitérium határozattal dönt a meghívásról, mely hatá-
rozat egyrészt eldönti a választás meghívással történő módját, de egyben meg is nevezi a 
meghívandó lelkészt. E kettő törvényi előírás folytán szükségképpen együtt jár. Ezzel azon-
ban már jogerős határozat született arról, hogy a választás meghívásos módja mellett ki lesz a 
meghívandó személy. Ha a 29. § (1) bekezdését akként kellene értelmezzük, hogy még  e 
presbitériumi döntés előtt kell véleményeztetni a megválasztandó lelkész személyét, s a Bi-
zottság nem támogatná a lelkész meghívását, előfordulhat, hogy a presbitérium nem a válasz-
tás meghívásos formája mellett döntene. Mindemellett a Bizottság véleménye a 29. § alapján 
nem köti sem a presbitériumot, sem a meghívásos választás másik változatában a választói 
közösség 10 %-ának döntését a meghívás és a megválasztandó személyének eldöntésében. Ha 
a tisztségviselők választására "nagykorúnak", felelős döntésre képesnek minősített testületek 
(presbitérium, egyházközségi közgyűlés) mégsem képesek a jogalkotó szerint felelősen dön-
teni saját lelkészük személyéről, az az egyházi jogrendszer olyan belső ellentmondását idézi 
elő, amely a zsinat-presbiteri elvnek a kiüresítését eredményezi, így az egyház alkotmányával 
és e törvény alapelveivel ellentétes. Ha pedig a törvényalkotó a Bizottságtól a jóhiszemű vá-
lasztói testületet megvédését tűzte ki célul a lelkészi szolgálat ellátására adott helyen alkal-
matlan lelkésztől, akkor azt a lelkésszé válás folyamatába beépített kontrollrendszer kialakítá-
sával kellett volna megtennie. A lelkészek szolgálatra való alkalmasságát szabályozott körül-
mények mellett, megfelelő jogorvoslat biztosításával kellene rendezni, amely egyben megold-
hatná a már szolgálatba állított és a szolgálatra bármely (szakmai, egészségügyi) okból alkal-
matlanná váló lelkész és választói közössége régen várt, de e törvénnyel sem orvosolt prob-
lémáját. 
 
A választás pályázattal történő lebonyolítását illetően a Bizottság véleményének kikérésére a 
pályázati határidő letelte után, a jelöltek választhatósága feltételeinek megvizsgálása utáni 
időben kerülhet sor. Ebben az esetben valamennyi pályázót a Bizottság elé kellene vinni, 
amely bizonyos előszűrést végezne véleménynyilvánítás címén. Erre azonban a törvény ké-
sőbbi 62. §-a értelmében a presbitérium jogosult, majd a bemutatkozó szolgálatokat követően 
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a választói közösség dönthet a lelkész megválasztásáról. Hangsúlyozva, hogy a Bizottság dön-
tése ebben az esetben sem kötelező, a 62. § alapján a presbitérium a Bizottság által nem java-
solt lelkészt is jelöltté nyilváníthatja, ha a pályázata és okiratai alapján a törvényi feltételek-
nek megfelel. Ez utóbbira a törvény egy további, öttagú, az esperest, két egyházmegyei taná-
csost is magában foglaló bizottságot állít fel, amely kizárólag a törvény 30. §-ában előírt felté-
teleket vizsgálhatja, érdemben nem foglalhat állást a meghívott vagy pályázó lelkész alkal-
masságát illetően. A kérdés ezt követően az, miben dönt a törvény 29. §-ával felállított Bizott-
ság? A törvény nem szabályozza ugyanis e bizottság összetételét, döntéshozatalának ellen-
őrizhető szempontjait, döntésének formáját és a jogorvoslati lehetőségeket sem, így döntése 
ab ovo önkényesnek minősítendő, hiszen nincsenek törvényben szabályozott viszonyítási pa-
raméterek, amelyekkel a Bizottság véleményének kialakítása összevethető, kontrollálható 
lenne. 
 
30. § (1) Gyülekezeti lelkészi állásra az a teljes jogú református lelkész választható, aki 
nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, büntetlen előéletű, ellene nincs folyamatban sem 
egyházi fegyelmi, sem világi büntető eljárás, valamint vállalja, hogy megválasztása ese-
tén az állást az adott feltételekkel elfogadja, és meghatározott időn belül betölti. 
(2) Az egyházkerületi közgyűlés meghatározhat olyan kiemelt egyházközségeket vagy 
lelkipásztori állásokat, amelyekbe gyülekezeti lelkésszé meghívás vagy pályázat útján 
csak az választható, aki a választást megelőző legalább 5 éven keresztül lelkészi jellegű 
szolgálatot teljesített. 
(3) Amennyiben valaki a gyülekezeti lelkészi állásáról lemondott, vagy megválasztása 
ellenére azt nem foglalta el, hat éven belül ugyanarra az állásra nem választható. 
 
A törvény ezen szakasza objektív feltételeket határoz meg a gyülekezeti lelkész választására 
vonatkozóan. Hangsúlyozandó, hogy objektív feltételekről van szó. A törvény a szubjektív 
vélemény kialakítását a választási eljárásban komoly szerepet kapó választói testületre, az 
egyházközség választójoggal rendelkező tagjaiból álló, az egyházalkotmányi törvény szerint 
választásra alkalmas, felelős testületre bízza. E testületnek áll jogában megvizsgálni és eldön-
teni azt, hogy a megüresedett, vagy betöltendő új lelkészi állására meghív-e valakit, vagy ki-
nek a pályázatát fogadja el. A felelős döntés meghozatalára többféle lehetőség áll rendelkezé-
sére. Lehetősége van a meghívandó vagy hozzá pályázó lelkészről információkat kérni koráb-
bi szolgálati helyéről, elöljáróitól, a bemutatkozó szolgálat törvényi előírás. Ha elismerjük 
egyházalkotmányban e testület felelős választásra való képességét, e lehetőségek mellett to-
vábbi "atyai" segítséget nem kell neki biztosítanunk. Ha viszont az egyházközségi választói 
testületeket a jogalkotó nem tartja alkalmasnak felelős döntés meghozatalára, az egyházal-
kotmányt kell alapjaiban átírnia. Ez azonban nagy valószínűséggel a Róma irányába mutató 
utat, az egyház hierarchizálását jelentené. A változó világban, a változó körülményekhez való 
igazodást lehetővé tevő semper reformari debet követelményének ez a döntés is megfelelne, 
de ezt a jogalkotó Zsinatnak kell felvállalnia egy határozott jövőkép birtokában. E törvény 
azonban még elfogadott jövőkép hiányában, komoly koncepció nélkül született meg, így ma-
gán viseli ennek mindenfajta következményét. 
 
A törvényt a Zsinat 2013. évi IX. törvénnyel módosította és iktatta be a (3) bekezdést. Ez a 
rendelkezés újabb választási akadályt épít be a törvénybe azzal a lelkésszel szemben, aki az 
adott lelkészi állásáról lemondott, vagy a megválasztás ellenére a lelkészi állást nem foglalta 
el. 
 
31. § A nem magyarországi lelkészképesítéssel vagy szolgálattal rendelkező lelkészek 
részére az egyház belső rendje külön vizsga és befogadási szabályokat is előírhat. 
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Annak ellenére, hogy a törvény 6. §-a elismeri a Kárpát-medencében református lelkészkép-
zést nyújtó felsőoktatási intézmények oklevelét, előírja honosító vizsga letételét, továbbá be-
fogadási szabályokat is felállít. Erről részletes magyarázatot a 8-15. §-hoz írt rész tartalmaz. 
 
32. § (1) Amennyiben a lelkész másik egyházkerületben kíván szolgálati viszony létesíte-
ni, előzetesen ki kell kérni a fogadó egyházkerület püspökének befogadó nyilatkozatát és 
az elbocsátó püspök engedélyét. A püspöknek a kérelem kézhezvételétől számított 10 
munkanapon belül kell nyilatkoznia. 
(2) Amennyiben a lelkész ugyanazon egyházkerületen belül kíván másik egyházmegyé-
ben szolgálati viszonyt létesíteni, erről előzetesen ki kell kérni a fogadó egyházmegye 
esperesének befogadó nyilatkozatát. Az esperesnek a kérelem kézhezvételétől számított 
10 munkanapon belül kell nyilatkoznia. 
(3) Hiánypótlási felhívás esetén a határidő az utolsó hiánypótló irat, nyilatkozat beérke-
zésétől számít. 
(4) A befogadási, tanácsadási ügyekben rövid úton történő iratkezelésnek is helye van, és 
határidőben történő ügyintézésnek kell tekinteni, ha az iratot faxon/e-mailben a határ-
napon igazoltan továbbították. 
 
Az 1881/82. évi Debreceni Alkotmányozó Zsinat döntése óta a Magyarországi Református 
Egyház egységes szervezet, az egyházkerületek ezen egységes egyházszervezet részei. A Zsi-
nat a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvényét az egységes egyház-
szervezetre hozta. Ennek ellenére a törvényben megmutatkoznak az egyházkerületi önállóság-
ra mutató rendelkezések is, amelyeknek értelmében az egységes törvény hatálya nem azonos 
módon érvényesül az egyes egyházkerületek jogalkalmazása során. 
 
A 28. és 29. §-okban írtakhoz sorosan hozzátartozik a lelkészválasztásra felhatalmazott és arra 
egyházalkotmányi szinten alkalmasnak minősített választói közgyűlés döntési autonómiájának 
e szakasz szerinti további korlátozása, amely már egyértelműen az egyházszervezet 
hierarchizálásának irányába mutat. E szakasz egyértelműen mutatja, hogy adott szolgálati 
helyen csak az lehet lelkész, akit az illetékes egyházkerület püspöke arra a saját maga által 
felállított, nem publikus és nem vitatható szempontrendszere alapján méltónak talál. A tör-
vény a püspök nyilatkozatát és nem egy erről szóló, indokolással ellátott és jogorvoslati lehe-
tőséget biztosító határozatot kíván meg. A kérdés az, hogy ezt követően a 28. § szerinti, az 
adott egyházkerületi elnökség mellett működő Bizottság milyen véleményt ad, adhat, s véle-
ményére ezt követően szükség van-e egyáltalán. Ha ugyanis egy tisztségviselő, esetünkben a 
püspök nem fogadja be az adott egyházkerületbe a másik egyházkerületben esetleg köztiszte-
letnek örvendő, megbecsült, de bármilyen téren az új szolgálati hely püspökével ellentétes 
nézetet valló, netán nála népszerűbb lelkészt, akit a választási törvény 48. § (3) bekezdése 
alapján minden különösebb befogadási eljárás nélkül akár püspöknek vagy lelkészi főjegyző-
nek is jelölhetnek, a püspök egyszemélyi, indokolást, így jogorvoslati lehetőséget is nélkülöző 
döntése folytán az adott egyházkerületben egy felelős testület által megválasztott lelkész sem 
lehet. Ez pedig ellentmond mind az egyetemes papság, mind a zsinat-presbiteri alkotmányos 
alapelvnek, mind az e törvény 4. § (1) bekezdésének.  
 
Bár a törvény nem rendelkezik erről kifejezett formában, de a határidő elmulasztása esetén a 
helyes értelmezés szerint a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 
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33. § Amennyiben a lelkész nem magyar állampolgár vagy nem Magyarországon szol-
gált, úgy előzetesen ki kell kérni az új szolgálati hely szerint illetékes püspök befogadás-
ról döntő határozatát. 
 
A törvény e rendelkezése ugyancsak püspöki befogadást ír elő a nem magyar állampolgár 
vagy nem Magyarországon szolgáló magyar állampolgár lelkész szolgálatba állításához. A 
befogadás formáját a törvény itt határozati formában határozza meg. Ez a helyes értelmezés 
szerint jogorvoslattal támadható az általános szabályok szerint. 
 
34. § Ha a lelkész nem magyarországi református gyülekezetben kíván szolgálni, az eh-
hez történő hozzájárulást  az elbocsátást  az utolsó magyarországi szolgálati hely sze-
rint illetékes püspök adja ki, a befogadás rendjére a fogadó egyház szabályai az irány-
adóak. 
 
A törvény a magyarországi szolgálati hely szerint illetékes püspök elbocsátó hozzájárulását 
írja elő arra az esetre, ha a lelkész nem magyarországi református gyülekezetben kívánja szol-
gálatát folytatni. E rendelkezés tovább korlátozza a lelkész passzív választójogát, azt a lehető-
ségét, hogy az egységesnek kijelentett Magyarországi Református Egyházban egy másik egy-
házmegyében, egy másik egyházközségben az ottani közösség szabad és törvényen alapuló 
döntése nyomán szolgálatba lépjen. Ha a lelkész "kinőtte" korábbi gyülekezetét vagy bármely 
más, méltányolható ok miatt váltani szeretne, kényszerű, régi szolgálati helyén való tartására 
komoly érv nem hozható, az szükségképpen a lelkész és a gyülekezet közötti viszony meg-
romlásához fog vezetni. Célszerűbb a lelkészt elengedni, s az utódlását komolyan megszer-
vezni. A jelen törvényi rendelkezések ugyancsak a püspök egyedi, a döntés objektív szem-
pontjait nélkülöző felhatalmazásával, a jogorvoslati lehetőség hiánya mellett ellentétes az 
egyház alkotmányával. 
 
35. § (1) Az önálló gyülekezeti lelkész a megválasztásával nyeri el ezen státuszát. 
(2) Az esperes a választás érvényességét a választás jogerőre emelkedésének napjával 
kiállított, a választó egyházközségnek megküldött, a beiktatás alkalmával a lelkésznek 
átadott concessával igazolja. 
(3) A lelkész önálló gyülekezeti szolgálatát a beiktatással kezdheti meg. 
(4) A beiktatás a concessa és a díjlevél istentiszteleten történő átadása, amelynek a kiállí-
tástól számított 30 napon belül meg kell történnie. 
(5) Az állás elfoglalásáról az esperes értesíti az illetékes egyházkerületet, a korábbi szol-
gálati hely szerint illetékes egyházmegyét és egyházkerületet, a Zsinati Hivatalt, a Lelké-
szi Nyugdíjintézetet. 
 
A törvény különbséget tesz a gyülekezeti lelkészi állást keletkeztető választás érvényessége és 
hatályossága között. A lelkészválasztás a 64-68. §-okban szabályozottak szerint válik érvé-
nyessé, az állás elfoglalásával lép hatályba, amelyet a törvény új szabályozása szerint a beik-
tatás jogi aktusa jelenít meg. A megválasztott lelkészt a beiktatástól kezdődően illetik meg a 
díjlevélben foglalt jogosultságok és terhelik a szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettsé-
gek, esetleges korábbi szolgálati helye ettől a pillanattól kezdődően üresedik meg. A concessa 
az e törvény 7. § 18. pontjának megfelelően azt igazolja, hogy a választási eljárás törvényesen 
fejeződött be, azaz érvényes volt, a lelkész ennek alapján elfoglalhatja az állást. Törvényi elő-
írás, hogy a concessa kiállításának dátuma az az időpont, amikor a választási eljárás jogerősen 
befejeződött, s ettől az időponttól számított 30 napon belül sor kell, hogy kerüljön a lelkész 
beiktatására. A beiktatás alkalmával istentiszteleti keretek között kerül sor a concessa átadásá-
ra, melynek átvételével lép hatályba a szolgálati viszony. Figyelemmel arra, hogy az állás 
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elfoglalásával a régi szolgálat megszűnik, és az új szolgálat hatályossá válik, e változásokat 
valamennyi nyilvántartásban át kell vezetni, hiszen ettől az időponttól kezdődően megszűnik 
a korábbi szolgálati hely járulékfizetési kötelezettsége, ettől az időponttól keletkezik az új 
szolgálati hely járulék befizetési kötelezettsége, így a változások átvezetése szükségessé válik. 
A bejelentési kötelezettséget a törvény az espereshez telepíti. 
 
Ha és amennyiben az esperes – akadályoztatása esetén helyettese – elmulasztaná a concessa 
kiadását, s a lelkész beiktatását a törvény által előírt határidőben, az adott szolgálati helyen 
nem léphetne hatályba a szolgálati viszony keletkezése, a lelkész a (3) bekezdés alapján a 
szolgálatát nem kezdheti meg. Ugyanakkor az érvényes választás eredménye alapján alanyi 
joga keletkezik a beiktatásra, s ha nem állna ezt megelőzően más szolgálati viszonyban – ahol 
az új helyen történő beiktatásig nem szűnik meg a szolgálati viszonya, tehát a javadalmazásá-
ra ott igényt tarthat a korábbi szolgálat ellátása mellett – a vétkesen mulasztóval szemben 
igényt tarthat a díjlevélben meghatározott javadalmazására. Beiktatását és javadalmának meg-
ítélését azonban az illetékes egyházi bíróságon kell érvényesítenie. Ugyanekkor vétkes mu-
lasztás esetén vizsgálandó a mulasztó fegyelmi felelőssége. 
  
36. § A gyülekezeti lelkipásztor megválasztása határozatlan időre szól, a jogviszony csak 
az egyházi törvényben meghatározott feltételek bekövetkeztével szűnik meg, vagy az 
erről rendelkező eljárás szerint szüntethető meg. 
 
A lelkészi szolgálat a korábbi törvényi rendelkezéseknek megfelelően határozatlan időre szól. 
E törvény 89. §-a határozza meg a lelkészi jogviszony és a szolgálati viszony megszűnésének 
okait, lehetőségeit, részletes magyarázatát lásd e szakasznál! 
 
37. § Az önálló jogállású, missziói egyházközségben szolgáló lelkészt az egyházközségbe a 
püspök a presbitériummal egyeztetve nevezi ki. A lelkészt az egyházközség alkalmazza, 
díjlevelét is az egyházközség állítja ki, azzal, hogy a szolgálat anyagi feltételeihez az egy-
házkerület is előre meghatározott módon hozzájárul. 
 
Sajátos formája az egyháztagok együttműködését és az egyház fenntartásáért felelősséget érző 
anyaegyházközségek, társegyházközségek mellett az alapvetően a népegyházi változat ered-
ményezte egyházközségi forma, a missziói egyházközség lelkészének szolgálatba állítása. A 
missziói egyházközségbe önálló jogállású lelkészt az állást ténylegesen fenntartó közösség 
nevében a püspök nevezi ki. Arra tekintettel, hogy a lelkészi állás fenntartása – ha azt teljes 
mértékben az adott közösség nem is biztosítja – továbbra is az adott közösség kötelezettsége 
marad, az ide kinevezendő lelkész személyéről a missziói egyházközség presbitériumával 
előre egyeztetetten dönt a püspök. Alkalmazása, a díjlevél kiállítása, s a benne foglalt ellátási 
kötelezettség az adott egyházközség feladata, de a szolgálat ellátásnak feltételeihez az egy-
házkerület hozzájárul. A kinevezéssel létrehozandó szolgálati viszony alapvető indoka az, 
hogy az egyházkerületi hozzájárulás nélkül az adott szolgálati hely nem lenne fenntartható. 
 
38. § (1) A beosztott jogállású gyülekezeti lelkész püspöki kirendelés alapján végzi szolgá-
latát. 
(2) A beosztott lelkészt az egyházközség alkalmazza, díjlevelét az egyházközség presbité-
riuma állapítja meg. 
(3) A beosztott lelkész kirendeléséről szóló határozatban meg kell jelölni, hogy a beosz-
tott lelkész kinek a felügyelete mellett látja el szolgálatát. 
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A beosztott lelkész kirendelésére akkor kerülhet sor, ha az adott egyházközségnek van ugyan 
egy vagy akár több önálló jogállású választott lelkésze, de az ellátandó feladatok mértéke to-
vábbi személy vagy személyek szolgálatba állítását igényli. A szolgálat lehet tartós, de lehet 
átmeneti jellegű is. Szolgálati viszonya püspöki kirendeléssel keletkezik, de az állásfenntartó 
az egyházközség, díjlevelének, s benne a javadalmazásnak a meghatározása ezért az egyház-
község presbitériumának a feladata. A törvény 23. §-ához fűzött magyarázatra visszautalva a 
beosztott lelkész kettős függőség alatt áll, a szolgálati viszonyáról a püspök dönt, az ellátandó 
feladatairól a felügyelő lelkész. Ezért a határozatában meg kell határoznia a kirendelő püs-
pöknek a felügyelő lelkész személyét. 
 
(4) A kirendelés kezdeményezhető az egyházközség presbitériumának határozata, az 
esperes kérelme alapján, vagy hivatalból. 
(5) Hivatalból történő kezdeményezés esetén be kell kérni a fogadó egyházközség véle-
ményét és a kiállítandó díjlevéltervezetet is. 
(6) Amennyiben az egyházközség presbitériuma vagy az esperes kezdeményezi beosztott 
lelkészi státus létesítését, illetőleg betöltését, úgy indokolni kell annak megalapozottsá-
gát, és fel kell terjeszteni a beosztott lelkész elhelyezésére, javadalmazására vonatkozó 
nyilatkozatot. 
 
A kirendelést kezdeményezheti az egyházközség. Ebben az esetben a presbitérium erről hatá-
rozat formájában dönt. A beosztott lelkész kirendelését kérő határozatban a kirendelést indo-
kolni kell, s be kell mutatni, hogy a kirendelt lelkész ellátását (elhelyezését, javadalmazását) 
miként kívánja a kérelmet előterjesztő egyházközség biztosítani. Ha a kirendelést az esperes 
látja indokoltnak, s ő kezdeményezi azt, úgy neki kell indokát adnia a kirendelésnek s nyilat-
kozni, hogy miként kívánja biztosítani a beosztott lelkész elhelyezését, javadalmazását. Ha 
pedig a püspök hivatalból látja szükségét az adott egyházközségbe beosztott lelkész kirende-
lésének, előzetesen ki kell kérni az egyházközség véleményét. Az egyházközség nevében eljá-
ró presbitérium véleményét határozati formában fogalmazza meg. Ebben a határozatban állást 
kell foglalni a kirendelés indokoltságáról és a megküldött díjlevél tervezetről is. A vélemény 
lehet elfogadó és lehet elutasító is, de ez a vélemény nem köti a kirendelő püspököt. Elutasító 
vélemény alapján azonban nem kötelezhető az adott egyházközség az elhelyezésre és ellátás-
ra. 
 
(7) Az egyházközség presbitériuma vagy az esperes kérelmére a beosztott lelkész kiren-
delése indokolt esetben visszavonható. A kirendelést hivatalból vissza kell vonni, ha an-
nak feltételei nem állnak fenn vagy megszűntek. A kirendelés visszavonásáról a püspök 
dönt, és erről határozatban rendelkezik. 
 
A beosztott lelkész kirendeléséről és a kirendelés megszűntetéséről a püspök jogosult dönteni. 
A szolgálati viszony megszüntetését ugyancsak kérheti az egyházközség presbitériuma, az 
esperes, de történhet hivatalból is. Ha a kirendelés megszüntetésére irányuló kérelmet a pres-
bitérium vagy esperes terjeszti elő, azt indokolniuk kell. A kirendelést a püspök is visszavon-
hatja, ha a kirendelés indoka megszűnt vagy a beosztott lelkészi állás fenntartásának feltételei 
nem állnak fent. A kirendelés visszavonásáról a püspök határozati formában dönt. Döntése 
ellen az e törvény 50. §-a alapján nincs helye fellebbezésnek. 
  

Lelkészi állás betöltése intézményekben 
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39. § Az intézményi lelkész szolgálati jogviszonya kirendeléssel, kinevezéssel vagy megbí-
zással, keletkezik. A jogviszony keletkeztetését pályázat vagy meghívás előzheti meg, az 
intézmény alapító okiratában foglalt rendelkezések figyelembe vételével. 
 
Az intézményi lelkészek szolgálatba állítása kinevezéssel vagy megbízással keletkezik, ame-
lyet pályázat vagy meghívás előzhet meg. A pályázattal a kinevező oly módon keres a szolgá-
latra alkalmas jelöltet, hogy felméri az általa nem vagy nem minden szempontból ismert po-
tenciális jelöltek elképzeléseit, terveit, javaslatait, s ezek közül választja ki a legmegfelelőb-
bet, meghívás esetén egy már jól ismert és elismert jelöltet hív meg a szolgálat ellátására. Az 
állás betöltésének feltételeit (pályázat vagy meghívás) vagy állami vagy egyházi jogszabály, 
illetve ezek felhatalmazása alapján az adott intézmény alapító okirata vagy szervezeti és mű-
ködési szabályzata is meghatározhatja, így a kinevezőnek e rendelkezéseket is figyelembe kell 
venni. 
 
40. § (1) A szolgálati jogviszony keletkeztetésére és megszüntetésére az egyházi fenntartó 
szerint illetékes esperes, püspök, vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult. 
(2) Nem egyházi fenntartóhoz történő kirendelésről országos hatáskörű szervezet esetén 
a Zsinat lelkészi elnöke, egyebekben a fenntartó szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező esperes javaslatára a püspök intézkedik. 
 
Egyházi intézménybe történő szolgálatba állítás esetén a kinevezésre az intézmény fenntartója 
szerint illetékes esperes, püspök vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult. Így e törvényhely 
alapján egy egyházközségi oktatási intézménybe lelkészi szolgálat ellátására az egyházközség 
szerint illetékes esperes vagy püspök is kinevezhet lelkészt, zsinati alapítású vagy fenntartású 
intézménybe a Zsinat lelkészi elnöke nevezi ki a lelkészeket, de lásd a 43. §  rendelkezéseit is. 
A kinevezés vagy megbízás  visszavonása a kinevezése jogkörébe tartozik. 
 
41. § Az intézményi lelkészi állás betöltése az érintett intézmény kérésére, vagy hivatal-
ból történik. Ez utóbbi esetben ki kell kérni az intézményvezető vagy az illetékes felelős 
vezető véleményét is. 
 
Az intézményi lelkészi állás létesítését kezdeményezheti maga az intézmény, de történhet 
hivatalból is. Ez utóbbi esetben a kinevezésre jogosult tisztségviselő ki kell, hogy kérje az 
adott intézmény vezetőjének előzetes véleményét. Ez a vélemény nem köti a kinevezőt. 
 
42. § Az intézményi lelkészi állás betöltése előtt szolgálati úton be kell szerezni a lelkész 
törzskönyvét, és ki kell kérni a területileg illetékes egyházkerület püspökének hozzájáru-
lását. 
 
A törvény 40. §-a értelmében az intézményi lelkész szolgálat keletkeztetésére  az esperes, 
püspök, vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult. A törvény e §-a legfeljebb az esperesi kineve-
zés esetén követendő eljárást tartalmazza, a püspök és a Zsinat lelkész elnöke esetében a terü-
letileg illetékes püspök egy és ugyanaz a személy. 
 
43. § Az intézményi lelkész szolgálati jogviszonyának létesítéséről és megszüntetéséről 
egyházközségi fenntartású intézmény esetén a presbitérium javaslatára az esperes felter-
jesztésére a püspök dönt, a kirendelést részére az esperes adja ki. Egyéb esetekben a 
fenntartó szintjén történik a testületi döntéshozatal és a kirendelés is. 
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Hasonlóan az előző §-hoz, mivel a törvény 40. §-a értelmében az intézményi lelkész szolgálat 
keletkeztetésére  az esperes, püspök, vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult, ellentmondásos a 
szabályozás, mert így az esperes szolgálat keletkeztetési joga kiüresedik. Ha ugyanis már az 
egyházközségi fenntartású intézményben is a püspök gyakorolja a kinevezés jogát, akkor az 
esperes kinevezési joga máshol nem érvényesül. 
 
44. § Az intézményi lelkész szolgálati szerződése a díjlevél. A javadalomról (pénzbeli és 
természetbeli juttatások) a díjlevelet kiállító az alkalmazó intézménnyel történő egyezte-
tés alapján rendelkezik. Ezek meghatározása során tekintettel lenni az ágazatra vonat-
kozó és kötelezően alkalmazandó állami előírásokra is. 
 
Az intézményi lelkész kinevezésen alapuló szolgálati szerződése a díjlevél. A szerződés jelle-
géből következően elfogadásával válik hatályossá, az intézményi szolgálati viszony tehát két-
oldalú, a szerződő felek megállapodásán alapuló jogviszony. A kinevezésről tehát az előző 
szakaszok szerinti kinevező dönt, de a szolgálat tartalma a felek megállapodásán alapul. A 
javadalom és a szolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb állami vagy egyházi jogszabályi felté-
teleket, előírásokat be kell tartani. Így az állami intézményben foglalkoztatottak (pl. közal-
kalmazottak) fizetési besorolását, előmenetelét kell alkalmazni. 
 
45. § Nem kell kiállítani díjlevelet azokban az esetekben, amikor az alkalmazásra, java-
dalom kifizetésére nem egyházi jogviszony alapján kerül sor (pl. tábori lelkész, börtön-
lelkész, alkalmazott kórházlelkész). 
 
A díjlevelet a nem egyházi jogviszony alapján létesült szolgálati viszony alapján nem kell 
kiállítani, a díjlevél tartalmának megfelelő szerződési tartalmat a kinevezésnek kell tartalmaz-
nia. Lásd a továbbiakban a 49. §-nál írtakat! 
 
46. § A lelkészi diplomája alapján közoktatásban foglalkoztatott egyházi személyek al-
kalmazási feltételeiről külön egyházi törvény rendelkezik. Az oktatási intézményben 
lelkészi diplomája alapján foglalkoztatott egyházi személy vagy vallásoktató lelkész püs-
pöki kirendeléssel látja el szolgálatát. 
 
A közoktatásban foglalkoztatott lelkészek alkalmazási feltételeiről a Magyarországi Reformá-
tus Egyház közoktatási törvényét az 1995. évi I. tv-t. és a református hittanoktatásról szóló 
2007. évi II. tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az oktatási intézményben kizárólag a 
lelkészi diploma alapján foglalkoztatott egyházi személy vagy vallásoktató lelkész kinevezé-
sére a püspök jogosult. 
 
47. § Intézetben betöltött vezetői lelkészi szolgálat esetén a fenntartó (világi állás esetén a 
munkáltató) a kinevezés, kirendelés, megbízás feltételéként a szolgálat ellátásához szük-
séges egyéb szakmai képesítés meglétét és megszerzését is előírhatja. 
 
Állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben egyaránt a vezetői megbí-
zás ellátásához az egyházi fenntartó vagy a világi állás esetén a munkáltató a lelkészi képesí-
tésen kívül egyéb szakmai képesítés meglétét, megszerzését is előírhatja. Így jogi, közgazda-
sági, egészségügyi, stb. ismeretek megszerzése is előírható. 
 
48. § (1) Az intézményi lelkészek egyházi jogviszonyukból fakadó alárendeltségük mel-
lett az intézmény ágazati szabályait is kötelesek betartani. 
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(2) Amennyiben a lelkész nem az intézet/szervezet vezetője, úgy a szakmai vezetőt illeti 
meg a szolgálatok rendjével, beosztásával összefüggésben (pl. munkaidő, szabadság) az 
utasítási jog. 
(3) Az intézményi lelkészek esetében a lelkészi szolgálatok tartalma és végzése tekinteté-
ben az egyházi függelmi viszonyok érvényesülnek, a hitéleti jellegű szolgálatok ellátásá-
ban a lelkész az egyház rendje köteles eljárni. Fegyelmi felelősségük tekintetében az 
egyházi bíróság joghatósága alá tartoznak. 
 
Az Egyháznak az állammal való megállapodása, állami jogszabályok alapján lelkészek szol-
gálhatnak állami intézményekben. Ez esetben a lelkészek kettős függelmi viszonyban állnak. 
A kinevezésükre az állami szabályok vonatkoznak, de a szolgálat ellátása, annak tartalma és 
mikéntje tekintetében az egyházi jogszabályok az irányadók. Így pl. a szolgálat ellátásának 
helyét, idejét, gyakoriságát az állami, önkormányzati vezető, de annak módját (liturgia) és 
tartalmát az egyházi szabályok betartásával látja el a lelkész. 
 
49. § (1) A nem egyházi fenntartású intézményekben az intézményi lelkészi szolgálat 
végzéséhez az egyházi kirendelésen túl az álláshellyel rendelkezővel megkötendő munka-
szerződés is szükséges. 
(2) Visszavonásra kerül a kirendelés, ha ezt a munkaviszony létesítője kezdeményezi. 
(3) A kirendelés visszavonása esetén meg kell szüntetni a lelkész alkalmazásával kapcso-
latos munkaviszonyt is. 
 
A már hivatkozott kettős függelmi viszony alapja, hogy a nem egyházi fenntartású intéz-
ményben szolgálatot ellátó lelkész egyházi szolgálati viszonya a kinevezést gyakorló egyházi 
tisztségviselő (püspök) kinevezésén alapul, de az adott intézményben ellátott munkaköréhez a 
nem egyházi foglalkoztatóval kötött munkaszerződés megkötése szükséges, mert az adott in-
tézményben ellátandó feladatokat, jogokat és kötelességeket ezek figyelembevételével kell a 
lelkésznek ellátnia. Ha bármelyik jogviszony (egyházi szolgálati viszony vagy állami, önkor-
mányzati munkaviszony) megszűnik, ez magával vonzza a másik szolgálati viszony megszün-
tetését is. Így az egyházi kirendelést is vissza kell vonni abban az esetben, ha a világi munkál-
tató bármely okból megszünteti a szolgálat alapjául szolgáló munkaviszonyt. 
 
50. § A törvény e fejezetében szabályozott, jogviszonyt létesítő esperesi, püspöki, zsinat 
lelkészi elnöki döntések e személyek kizárólagos rendelkezési jogkörébe tartoznak, elle-
nük nincs helye jogorvoslatnak. 
 
A törvény IV. fejezetében szabályozott, a kinevezéssel, kirendeléssel, megbízással kapcsola-
tos döntések (szolgálati viszony keletkeztetése, megszüntetése) ellen a jogorvoslati lehetősé-
geket kizárja. 
 
51. § Az intézményi lelkészi állások létesítéséről, megszüntetéséről a szolgálati jogvi-
szonyt keletkeztető tájékoztatja az illetékes esperesi és püspöki hivatalt, a Lelkészi 
Nyugdíjintézetet és a Zsinati Hivatalt. 
 
A nyilvántartást végző szervezetek számára a szükséges adatszolgáltatást a szolgálati viszonyt 
keletkeztető, megszüntető, módosító tisztségviselő végzi. 
 

Többes jogviszony, alkalmazási összeférhetetlenség 
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52. § (1) Többes jogviszonnyal rendelkezik az a lelkész, aki több egyházi módon (válasz-
tás, kinevezés, kirendelés, megbízás) keletkeztetett szolgálatot lát el, vagy egyházi jogvi-
szonya mellett munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
világi állást, kereső foglalkozást, vállalkozói tevékenységet lát el, vagy világi választott 
tisztséget vállal.  
(2) Nem minősül többes jogviszonynak a határozott időre szóló, egyházi kirendelés alap-
ján ellátott helyettesítés. 
(3) A többes jogviszonyról minden esetben tájékoztatni kell az egyházi jogviszonyok ke-
letkeztetőjét. 
(4) Többes jogviszonyt a lelkész csak az e törvényben meghatározott jóváhagyás esetén 
vállalhat. 
(5) A többes jogviszony engedélyezésénél elsődlegesen az egyházközség, és az eredetileg 
ellátott egyházi szolgálat érdekeit kell figyelembe venni. 
(6) Nem engedélyezhető olyan tevékenység, amely a lelkészi tisztséggel összeférhetetlen. 
 
Többes alkalmazásról, többes szolgálati viszonyról akkor beszélhetünk, ha egy személy kü-
lönböző szolgálati helyeken, különböző szolgálati minőségben lát el szolgálatot. E szolgálati 
viszonyok lehetnek egyháziak (pl. gyülekezeti lelkész teológiai tanárként oktat), lehet egyházi 
és világi szolgálati viszony (gyülekezeti lelkész vállalkozóként nyomdát üzemeltet). Meg kell 
különböztetnünk ettől a lelkész politikai tevékenység körében ellátott választott tisztségét. 
Ilyen tisztséget ugyanis lelkészi szolgálati viszony mellett nem láthat el párhuzamosan. Az e 
törvény 79. §-a alapján politikai párttagságot, országgyűlési képviselőséget, egyéb főállású 
belföldi közszolgálatot, polgármesterséget vállaló lelkész köteles lelkészi szolgálatát szünetel-
tetni. 
 
Hasonlóképpen nem minősíti a törvény többes jogviszonynak az egyébként szolgálatban álló 
lelkész helyettesítésre történő kirendelését. 
 
A többes jogviszony ellátása hozzájáruláshoz, mégpedig az egyházi szolgálati hely fenntartója 
képviselőjének hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás megadása során elsősorban azt kell 
figyelembe venni, hogy a lelkész a szolgálati viszonyából fakadó kötelezettségeit időben és 
maradéktalanul el tudja látni. A további jogviszony a lelkészi szolgálat ellátását nem veszé-
lyeztetheti. Olyan tevékenység ellátáshoz pedig, amely a lelkészi szolgálattal összeegyeztethe-
tetlen, hozzájárulás nem adható. 
 
53. § (1) Gyülekezeti lelkész többes jogviszonyának engedélyezéséről a presbitérium 
dönt, mely határozat az egyházmegyei közgyűlés (tanács) jóváhagyásával válik érvé-
nyessé. Amennyiben a többes jogviszony keretében nem egyházi tevékenység ellátására 
kerül sor, a határozat érvényességéhez szükséges az egyházkerületi közgyűlés jóváha-
gyása is. 
(2) Az intézményi lelkész más (első egyházi felhatalmazásán  főállásán  kívüli) lelkészi 
jellegű szolgálatot, munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a 
szolgálatot keletkeztető hozzájárulásával láthat el. 
 
Amennyiben a gyülekezeti lelkész további egyházi szolgálatot kíván ellátni, előzetesen a 
presbitérium engedélyező határozata szükséges. Ha a presbitérium az engedélyt megadja, an-
nak hatályba lépéséhez szükséges az egyházmegyei közgyűlés vagy a tanács jóváhagyása is. 
Amennyiben a gyülekezeti lelkész nem egyházi további jogviszonyt kíván létesíteni, szüksé-
ges hozzá az egyházkerületi közgyűlés hozzájárulása is, tehát a sorrend: presbitériumi enge-
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dély, egyházmegyei közgyűlés vagy egyházmegyei tanács hozzájárulása, majd az egyházkerü-
leti közgyűlés hozzájárulása. 
 

V. fejezet 
A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS 

 
A gyülekezeti lelkészi állás betöltésének előkészítése 

 
54. § (1) A gyülekezeti lelkészi állás betöltendő az állás megüresedése vagy új állás szer-
vezése esetén. 
(2) Megüresedik a gyülekezeti lelkész állása: 
a) más lelkészi állás elfoglalása napjával, az új álláshely elfoglalásának kezdő időpontjá-
val, 
b) lemondás esetén a lemondás elfogadásával, 
c) nyugdíjazás esetén a nyugdíjazást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjá-
val. 
d) fegyelmi hatósági határozat következtében történt áthelyezés esetén a bírósági hatá-
rozat jogerőre emelkedésével, 
e) gyülekezet érdekéből elrendelt áthelyezés vagy nyugdíjazás esetén az igazgatási bíró-
sági határozat jogerőre emelkedésével, 
f) elhalálozás esetén a halál napjával. 
 
A gyülekezeti lelkészi állásra választást akkor kell tartani, ha az egyházközség új lelkészi 
szolgálati hely létesítésére kapott engedélyt vagy a meglévő lelkészi állás vagy a választással 
betöltendő állások valamelyike megüresedett. A törvény felsorolja a lelkészi állás megürese-
désének lehetséges eseteit. Szövegéből következően ez taxációt jelent, de valójában ez a fel-
sorolás nem meríti ki a lelkészi állás megüresedésének eseteit. Ez részben a törvény egyéb 
rendelkezéseinek hiányából, másrészt e felsorolás hiányosságából ered. Megüresedettnek kell 
ugyanis tekintenünk a lelkészi állást abban az esetben is, ha a lelkész magáról a lelkészi minő-
ségéről mond le, mely a lelkészi jogviszony megszűnésével automatikusan a szolgálati vi-
szony megszűnését is eredményezi. Megüresedettnek kell tekintenünk a lelkészi állást abban 
az esetben is, ha a lelkész tisztségének ellátására alkalmatlanná válik (pl. elmebetegség esetén 
egészségügyi alkalmatlanság, cselekvőképességét korlátozó vagy azt kizáró bírósági gond-
nokság alá helyezésével). Az új törvény szövegezése következetlen, mert a lelkészek jogállá-
sáról szóló törvény 35. § (3) bekezdése értelmében a lelkész önálló gyülekezeti szolgálatát a 
beiktatással kezdheti meg. A beiktatás a concessa és a díjlevél istentiszteleten történő átadása, 
amelynek a kiállítástól számított 30 napon belül meg kell történnie. A korábbi törvény rendel-
kezéséhez képest tehát nem az állás elfoglalásával lép hatályba az érvényes választás eredmé-
nye, hanem kifejezetten a beiktatás aktusához köti azt. Így az 54. § (2) bekezdését is ehhez 
kellett volna igazítani.  
 
55. § A gyülekezeti lelkészi állás megüresedése esetén az esperes 8 napon belül intézke-
dik az egyházközség ingó és ingatlan vagyonának leltározásáról, megőrzéséről és a szol-
gálat folyamatos ellátásáról. 
 
A törvény a lelkészi állás megüresedése esetén az esperes feladatává teszi, hogy gondoskod-
jon az egyházközség vagyonának leltározásáról, megőrzéséről, továbbá a szolgálat folyamatos 
ellátásáról. Álláspontom szerint a leltározás és a vagyon megőrzésének feladatát minden to-
vábbi nélkül el tudja látni az ezzel a feladattal egyébként is megbízott és felhatalmazott pres-
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bitérium, mely testület sok esetben gondosabban sáfárkodik a reá bízott javakkal, mint a szol-
gáló lelkészek. A helyettesítés megszervezése az esperes szolgálati feladata. 
  

Választás meghívás útján 
 
56. § (1) Meghívás útján töltendő be a gyülekezeti lelkészi állás, ha a presbitérium teljes 
létszámának 2/3-os többségű határozatában dönt a meghívásról, és e határozatában 
megnevezi a meghívandó lelkészt.  
(2) A presbitérium határozatáról készített jegyzőkönyv hitelesített másolatát 3 napon 
belül fel kell terjeszteni az egyházmegye elnökségéhez. 
 
A meghívásban az egyházközségi autonómia egyik legalapvetőbb jelét láthatjuk, az adott kö-
zösség maga döntheti el, hogy a megüresedett lelkészi állást vagy az általa újonnan alakított 
lelkészi állást kivel kívánja betölteni. A meghívásról dönthet a választói közösség közvetlen 
módon és közvetett úton, a presbitérium mint választott képviselő testület döntése útján. Ha a 
meghívásról a presbitérium dönt, az két, egymáshoz szorosan kapcsolódó kérdésben való dön-
téshozatalt jelent. A döntés ugyanis egyszerre szól a megüresedett vagy újonnan alakított lel-
készi állás betöltésének módjáról és ha a presbitérium a meghívás és a pályázat alternatívák 
között a meghívást választja, egyben meg is nevezi a meghívandó személyt, lévén a kettő 
egymástól elválaszthatatlan, hiszen a testület akkor fog a meghívás mellett állást foglalni, ha 
van olyan személy, akit lelkészének szeretne megválasztani. Ha ilyen személy nincsen, akkor 
pályázat útján tud lelkészt választani. Meghívás esetén ugyanis a presbitérium már rendelke-
zik ismeretekkel a meghívandó személyről, ismeri munkásságát és azt megfelelőnek tartja, 
míg ilyen ismeretek hiányában pályázat útján keres számára megfelelő lelkészt. A törvény 29. 
§-a szerinti Lelkészválasztási Tanácsadó Bizottság véleményének kikérése e döntést megelő-
zően kötelező, de az ott írtaknak megfelelően csak a vélemény kérése kötelező, a tanács elfo-
gadása nem. 
 
A presbitérium határozata – mint minden határozat ellen – ellen fellebbezésnek van helye, 
amelyet az egyházmegyei bíróságnak kell elbírálni a 2000. évi I. tv. 34. §-a alapján. A határo-
zatot és az ülésről készült jegyzőkönyvet a presbitérium 3 napon belül felterjeszti az egyház-
megye elnökségének. 
 
 (3) Ha a presbitérium a meghívás jogával nem élt, vagy a közgyűlés a presbitérium je-
löltjét nem választotta meg, meghívás útján töltendő be a gyülekezeti lelkészi állás ak-
kor, ha az érvényes választói névjegyzékbe felvett választók 10%-a megnevezi a meghí-
vandó személyét. 
(4) Amennyiben a választói névjegyzékbe felvett választók 10%-a nevezi meg a meghí-
vandó személyét, ehhez az ajánlási ívek eredeti példányát, valamint a presbitérium ha-
tározatának a másolatát fel kell terjeszteni az egyházmegye elnökségéhez. Az ajánlási 
íveknek az ajánló egyháztagok nevét, aláírását és lakcímét kell tartalmaznia. Az ajánlók 
jogosultságát a nevek és a lakcímek alapján a presbitérium köteles ellenőrizni. 
 
Ha a presbitérium a meghívás jogával nem él, vagy élt ugyan, de az általa meghívott lelkészt 
az egyházközségi közgyűlés nem választotta meg, a választói névjegyzékbe felvett, választó-
joggal rendelkező egyháztagok 10 %-a élhet a meghívás jogával. Ebben az esetben ajánlási 
ívet kell készíteni, ami tartalmazza a meghívandó lelkész nevét, továbbá az ajánló egyházta-
gok nevét, aláírását és lakcímét kell tartalmazni. Ezen adatok hitelességét a presbitériumnak 
ellenőrizni kell. Ezt az ajánlási ívet kell felterjeszteni az ellenőrzést követően az egyházmegye 
elnökségéhez. Mivel ez nem formális testületi határozat, ellene jogorvoslatnak helye nincsen. 
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(5) A presbitérium az állás megüresedését követő 60 napon belül köteles bejelenteni az 
esperesnek, hogy a választók vagy a presbitérium kit kíván meghívni. Ezt a határidőt a 
presbitérium indokolt kérésére az egyházmegye elnöksége egy ízben további 60 nappal 
meghosszabbíthatja. 
 
A presbitérium kötelessége, hogy a meghívásról és a meghívandó személyéről tájékoztassa az 
esperest. A döntés előkészítésére és a kötelező tanácsadásra is figyelemmel a törvény erre 60 
napos határidőt biztosít, melyet indokolt esetben az egyházmegye elnöksége további 60 nap-
pal meghosszabbíthat. 
 
(6) Az iratokat az esperes  egy lelkészi és egy világi tanácsossal, valamint az egyházköz-
ség két képviselőjének bevonásával  8 napon belül megvizsgálja. Ezen vizsgálat után 
haladéktalanul felhívja a meghívandót okiratainak 15 nap alatt történő beterjesztésére. 
 
Amennyiben a presbitérium határozata vagy az ajánlási ív az egyházmegyei elnökséghez 
megérkezik, 8 napon belül az esperes az egyházmegye két tanácsosával és a választással érin-
tett egyházközség két képviselőjével megvizsgálja a beküldött határozatot, jegyzőkönyvet 
illetve az ajánlási ívet. A vizsgálat a határozathozatal, vagy az ajánlás törvényességére terjed 
ki, nem érdemi vizsgálat, a döntés tartalma nem vizsgálható. Ha a határozathozatalt vagy az 
ajánlási ívek felvételét törvényesnek találja, ez a bizottság felhívja a meghívandó lelkészt, 
hogy 15 napon belül csatolja be a (7) bekezdés szerinti iratait. 
 
(7) Be kell terjeszteni: 
a) a jelölt lelkészi oklevelét vagy annak hitelesített másolatát, 
b) az illetékes esperes által kiállított szolgálati bizonyítványt, amelyben azt is igazolni 
kell, hogy a jelölt ellen egyházi bíróság előtt fegyelmi eljárás nincs folyamatban, és hogy 
a jelölt nem áll választhatóságát korlátozó fegyelmi határozat hatálya alatt, 
c) a jelölt nyilatkozatát, hogy megválasztása esetén az állást elfogadja, és hogy nem áll 
büntető ítélet hatálya alatt, valamint ellene sem egyházi bírósági eljárás, sem világi ható-
ság előtti büntetőeljárás nincs folyamatban, 
d) a jelölt hiteles törzskönyvi kivonatát, melyet egyidejűleg az illetékes püspöki hiva-
tal(ok)nak is meg kell küldeni. 
(8) Egyházkerületen kívül történő meghívás vagy pályázat esetén a szolgálati bizonyít-
ványt az illetékes egyházkerületek püspökeivel is záradékoltatni kell. A záradékolás 
alapja az elbocsátó, illetve befogadó elnökségi határozat. 
 
A (7) bekezdésben felsorolt okiratok közül a lelkészi oklevél eredeti vagy a kiállító illetve a 
közjegyző által hitelesített másolatának becsatolása szükséges. Ha a meghívandó lelkész már 
szolgálatban áll, be kell szereznie a szolgálat helye szerint illetékes esperes szolgálati bizo-
nyítványát, aminek tartalmaznia kell azt is, hogy a jelölt nem áll egyházi fegyelmi büntetés 
hatálya alatt, amely kizárná vagy korlátozná őt a választhatóság jogában, továbbá, hogy a je-
lölt nem áll fegyelmi eljárás alatt. A jelöltnek kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll világi bün-
tető bíróság ítéletének hatálya alatt s nincs ellene folyamatban büntetőeljárás. Ezt a jelölt ha-
tósági erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja, de mivel a törvény ezt kifejezetten nem írja elő, 
erről egy maga által kiállított magánokiratban is nyilatkozhat. A jelöltnek be kell szerezni a 
nyilvántartás helye szerinti püspöki hivatalból a törzskönyvi kivonatát. Ha más egyházkerü-
letben kíván szolgálatba lépni, akkor ezt a kivonatot az addigi szolgálati hely vagy nyilvántar-
tási hely püspökével és a tervezett új szolgálati hely püspökével is záradékoltatni kell. Formá-
lisan ekkor történik meg az elbocsátó egyházkerület püspökének hozzájárulása, majd a fogadó 
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egyházkerület püspökének a befogadó nyilatkozat megtétele. Itt a törvény a záradékolás alap-
jául az elbocsátó és a fogadó egyházkerület elnökségének nyilatkozatát említi, amely így el-
lentmondást mutat a 32. § rendelkezéseivel, ahol kifejezetten püspöki nyilatkozatot ír elő a 
törvény. Álláspontom szerint az ellentmondás az egyházkerületi elnökség döntésének megkö-
vetelésével oldható fel. 
 
(9) Nem magyar állampolgár, vagy nem magyarországi szolgálati bizonyítvánnyal ren-
delkező lelkész magyarországi választhatósága érdekében előzetes befogadási kérelmet 
terjeszthet elő valamely egyházkerület elnökségéhez. A kérelméhez csatolni kell az 56.§ 
(7) bekezdés a.) b.) c.) d) pontjaiban felsoroltakon túl  
a) a kérelmező önéletrajzát, 
b) rövid indoklást arról, hogy miért kíván a Magyarországi Református Egyház terüle-
tén, illetve az adott egyházkerületben szolgálni.  
(10) Az elbocsátási, a befogadási és az előzetes befogadási kérelemről az egyházkerület 
püspöke dönt. 
 
Amennyiben a jelölt nem magyar állampolgár, vagy nem magyarországi szolgálati viszonnyal 
rendelkező lelkész, az 56. § (7) bekezdésében felsorolt okiratokon túl csatolnia kell önéletraj-
zot és annak indokolását is, hogy miért kíván magyarországi szolgálati helyen szolgálatot vál-
lalni. Álláspontom szerint ebben elegendő arról nyilatkoznia, hogy azért, mert őt magyaror-
szági egyházközség kívánja meghívni és ezt a bizalmat kívánja megszolgálni. A törvény lehe-
tőségként előírja, hogy előzetes befogadási kérelmet terjeszthet elő a püspöknél, de a befoga-
dási és elbocsátási kérelem ebben az esetben is kötelező. Az előbbit a meghívással érintett 
egyházközség szerint illetékes egyházkerület püspöke, utóbbit a meglévő szolgálati hely püs-
pöke adja ki. Továbbra is az a véleményem azonban, hogy a választhatóság feltételeként 
egyébként elő nem írt püspöki nyilatkozatok megkövetelése sérti a zsinat-presbiteri egyházal-
kotmányi alapelv tartalma alapján kormányzati hatalommal felruházott egyházközségi válasz-
tói közösségének autonómiáját. 
 
(11) A törvény által előírt választási okiratok beérkezésétől számított 8 napon belül az 
esperes egy lelkészi és egy világi tanácsossal és a gyülekezet két képviselőjével együtt 
megvizsgálja az okiratokat. Amennyiben megállapítható, hogy iratok hiányosak, és ezt 
rajta kívül álló adminisztrációs hiba okozta, a jelöltet a kézhezvételtől számított 3 napos 
jogvesztő határidővel fel kell hívni a hiányok pótlására. Ezt követően a bizottság megál-
lapítja, hogy a jelölt választható-e vagy sem. 
(12) Amennyiben a vizsgálat eredményeként választási akadály nincs, erről az egyház-
község elnökségének mindkét tagját és a jelöltet értesíteni kell. 
 
Ha a jelölt a törvényes határidőben iratait becsatolja, azt az öttagú bizottság megvizsgálja. Ha 
a benyújtott okiratok hiányosak, de benyújtásának elmulasztása nem a jelölt hibájára, mulasz-
tására vezethető vissza, őt a bizottság 3 napos jogvesztő határidővel hiánypótlásra hívja fel. A 
helyes álláspont szerint, ha a lelkész a szolgálati bizonyítványt, a törzskönyvi kivonatot, azok 
záradékolását az iratok becsatolására szóló felhívás kézhezvételét követően azonnal megkéri, 
de azt sem az eredeti, sem a hiánypótlásra kapott határidő alatt nem kapja meg, azt terhére 
értékelni nem lehet, szükség esetén a bizottságnak hivatalból kell a szükséges okiratokat a 
kiállítójuktól megszerezni. A határidőket elmulasztó esperest, püspököt fegyelmi felelősség 
terheli a szükséges okiratok időbeni kiállításáért. Kötelezettségük megszegése ugyanis a jelölt 
választhatóságát nem akadályozhatja. 
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A bizottság az iratok megvizsgálása körében csak a jelölt törvény szerint előírt, a törvény 30. 
§-ában meghatározott feltételeknek való megfelelőségét vizsgálhatja. Ennek alapján kell meg-
állapítania, hogy a jelölt megfelel-e a törvény által előírt követelményeknek vagy sem, azaz 
választható, vagy választásának törvényi akadálya van. Amennyiben törvényi akadályt nem 
észlelnek, a választási eljárás folytatódik, a bizottság erről értesíti a jelöltet és a választással 
érintett egyházközség presbitériumát. A törvény ugyan az egyházközség elnökségének két 
tagja értesítését írja elő, de éppen a megüresedett lelkészi állás betöltése kapcsán egy lelké-
szes egyházközség esetében ez nem teljesíthető, tehát nem törvényes előírás. 
 
Amennyiben a bizottság választási akadályt észlel, megállapítja, hogy a jelölt nem választha-
tó, s erről a jelöltet és az egyházközség presbitériumát értesíti. E határozat ellen fellebbezés-
nek van helye, melyet az egyházmegyei bíróság bírál el. 
 
57. § (1) A meghívandóként megnevezett választásra jogosultságának megállapítása után 
az esperes – a presbitériummal egyetértésben – 15 napon belül kitűzi a bemutatkozás, 
illetve a választás napját, és intézkedik, hogy mind a bemutatkozó szolgálat, mind a vá-
lasztás időpontját a megelőző két vasárnapon a szószékről és a helyben szokásos módo-
kon hirdessék ki. 
(2) Az esperes a bemutatkozó szolgálatra és a lelkészválasztásra egy lelkészi és egy világi 
tanácsosból álló küldöttséget küld ki. 
 
A törvény meghatározza az egyházmegye lelkészi elnökének, az esperesnek a választási eljá-
rásban ellátandó feladatait. Ennek megfelelően az esperes – a presbitériummal egyeztetve – 
tűzi ki a bemutatkozó szolgálat és a választás időpontját is, majd kijelöli a lelkész és nem lel-
kész tanácsosok közül a választási közgyűlésen résztvevő küldöttség tagjait. E rendelkezésből 
következően a küldöttség két tanácsosból áll, tehát a lelkész tag nem lehet az esperes vagy 
helyettese, a lelkészi főjegyző. Nem zárja ki a törvény azt, hogy az egyházmegye elnöksége 
vagy az egyházmegyei közgyűlés bármely tagja részt vegyen a lelkészválasztó közgyűlésen, 
de az eljárásban feladatot nem ad részükre. Ennek többek között az az indoka, hogy a válasz-
tás ellen jogorvoslatnak van helye, amelyet az egyházmegyei bíróság bírál el, annak pedig 
lelkészi elnöke az esperes. Így, ha ő vezetné a választói közgyűlést vagy bármilyen módon 
tevőlegesen venne részt a választás lebonyolításában, a panasz az ő tevékenységét is érintené, 
amely a bíróság kizárását eredményezné. Ezért tehát az esperes legfeljebb hallgatója lehet a 
választói közgyűlésnek. 
 
58. § (1) A küldöttség lelkészi tagja által vezetett istentisztelet utáni lelkészválasztói köz-
gyűlésen a küldöttség ismerteti a választásra vonatkozó szabályokat. 
(2) A választói gyűlés határozatképes, ha a választásra jogosultaknak 10%-a, de leg-
alább a presbitérium létszámának a kétszerese jelen van. Ha az első választói gyűlés nem 
volt határozatképes, a 14. napra összehívott megismételt választói gyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. 
(3) A jelöltet megválasztottnak kell kijelenteni, ha az érvényes szavazatok többségét el-
nyerte. 
(4) A továbbiakban a 64 és 65. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Az egyházmegyei küldöttség lelkész tagja – és nem a jelölt – által megtartott istentiszteletet 
követően kerül sor a közgyűlés megtartására. 
 
Törvényi rendelkezés folytán a választói közgyűlést a küldöttség lelkész tagja vezeti.  
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A levezető elnök megjelöli a közgyűlés összehívásának célját, azt, hogy ezen alkalommal a 
megnevezett református egyházközség választásra jogosult tagjai lelkészük megválasztására 
gyűltek össze. Bejelenti, hogy az egyházmegye esperese a választói közgyűlésre küldöttséget 
küldött ki és megnevezi annak lelkészi és nem lelkész tagját, ezzel bemutatva a küldöttség 
tagjait. Bejelenti, hogy a törvény előírása értelmében a választói közgyűlést a küldöttség lel-
készi tagja vezeti. Bejelenti, hogy a választás lefolytatásáról 2 példányos jegyzőkönyv készül, 
amelyet a jegyzőkönyvvezető mellett a küldöttség tagjai és a gyülekezet 2 tagja írnak alá. 
 
Az elnök az általa javasolandó személlyel történt előzetes egyeztetés alapján javaslatot tesz a 
jegyzőkönyvvezető személyére, majd megkérdezi, hogy a közgyűlés tagjainak van-e más ja-
vaslat a jegyzőkönyv vezetője személyére. Amennyiben nincsen, nyílt szavazás keretében 
szavazást rendel el, majd annak eredményét megállapítja. Ha van más személyi javaslat, a 
szavazást egyenként, személyenként kell lefolytatni. Ha az első személy esetében megvan a 
többség, a másodikra már nem kell szavazni. Nemleges szavazás esetén az elnök új személyre 
szóló javaslat megtételére hívja fel a jelenlévőket, majd ugyancsak nyílt szavazás keretében 
dönt a közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyéről. 
 
Az elnök az általa javasolandó személyekkel történt előzetes egyeztetés alapján javaslatot tesz 
a hitelesítők személyére, majd megkérdezi, hogy a közgyűlés tagjainak van-e más javaslat a 
hitelesítők személyére, majd az előzőekkel azonos rendben levezeti a nyílt szavazást. 
 
Ezt követi a szavazatszámláló bizottság megalakítása. A törvény a lelkészek választását ille-
tően nem rendelkezik a szavazatszámláló bizottság megalakításáról, így alapvetően két meg-
oldás jöhet szóba. Az egyik, hogy a szavazatszámlálást a küldöttség nem lelkész tagjából és a 
presbitérium által a választás előkészítése során az előkészítést végző bizottságba választott 
két egyháztag végzi, a másik pedig a közgyűlés által erre a feladatra a választói közgyűlésen 
bizottság megválasztása. Ha a közgyűlést választ szavazatszedő bizottságot, tagjaira javaslatot 
úgyszintén az elnök tesz, a jelölését megelőzően előzetes egyeztetés alapján. 
 
A választói közgyűlésen – különösen nagy létszámú egyháztagság esetén – szavazatszámláló 
bizottságot kell választani. Létszáma 3-5 fő legyen, elnökét a küldöttség által előterjesztett 
javaslat alapján nyílt szavazással választja meg a közgyűlés. Tagja lehet a küldöttség nem 
lelkész tagja, de ez nem kötelező.  
 
Az eljárást eddig a folyamatig mindenképpen le kell folytatni. Abban az esetben, ha a határo-
zatképesség hiánya egyértelműen megállapítható, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a sza-
vazatszedő bizottság tagjainak megválasztásától el lehet tekinteni, hiszen határozatképesség 
hiányában az ő megválasztásuk is érvénytelen lesz. Ebben az esetben a küldöttség jegyző-
könyv helyett egy feljegyzést vesz fel, megállapítva a szükséges és a tényleges létszámot, 
majd rögzíti a határozatképtelenséget. Ezt követően az elnök a közgyűlést az adott naptól 
számított 14. napra összehívja, figyelmezteti a megjelenteket, hogy az így összehívott köz-
gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz, majd a közgyűlést berekeszti. 
 
Ha a közgyűlés határozatképessége valószínűsíthető, sor kerül a szavazólapok kiosztására és a 
jelenléti ív aláírására. A szavazatszámláló bizottság feladata a szavazólapok kiosztása, s ezzel 
együtt az aláírással átvétetett szavazólapok kiosztása mellett a jegyzőkönyv mellékletét képe-
ző jelenléti ív egyidejű elkészítése is. Célszerűen a jelenléti ív aláírása mellett, annak feltéte-
leként kapja meg a névjegyzéken szereplő egyháztag a szavazólapot. Ennek alapján kerülhet 
sor a határozatképesség megállapítására. Szavazólap csak a névjegyzéken szereplő és sze-
mélyazonosságát hitelt érdemlően igazoló egyháztagnak adható ki. Ebből következően a bi-
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zottság tagjainak ellenőrizni kell a szavazólapért jelentkező egyháztag személyazonosságát. 
Erre a választás előtti heteken való hirdetések során az egyháztagságot figyelmeztetni kell, s 
fel kell őket hívni arra, hogy a személyi azonosító okmányaikat hozzák magukkal. Természe-
tesen kis létszámú egyházközség esetében kisebb településeken a "mindenki ismer mindenkit" 
elv alapján ez az előírás feleslegesnek tűnhet, de a választás szabályos lefolytatása érdekében 
szükséges a megkövetelése, mert ezzel elejét lehet venni a választás elleni alaptalan panasz 
benyújtásának. Aki nincsen rajta a választói névjegyzéken, szavazólapot nem kaphat. A vá-
lasztói névjegyzék elkészítésének és felülvizsgálatának az 1996. évi I. tv. 1. § (3) bekezdésé-
ben írt szabályai kötelezőek. Az adott naptári év január 15-től január 31-ig van lehetőség a 
névjegyzék kiigazítására, hitelesnek az ezt követően az esperes által záradékolt példány te-
kinthető. Választójoga tehát csak annak lesz, aki ezen a záradékolt példányon szerepel. Az itt 
jelentkező létszám határozza meg a határozatképesség feltételét, a választói névjegyzékbe 
felvett egyháztagok létszáma legalább 10 %-ának, de legalább a presbitérium engedélyezett 
létszáma kétszeresének megfelelő számú választójoggal rendelkező egyháztagnak kell megje-
lenni a határozatképesség érdekében. 
 
A választói közgyűlés határozatképességét az egyházmegye bélyegzőjével ellátott szavazó-
lapok kiosztását és ezzel együtt a jelenléti ív aláírását követően a szavazatszámláló bizottság 
jelentése alapján a levezető elnök állapítja meg. A választói közgyűlést levezető elnök ezt 
kihirdeti, majd következik a választási szabályok ismertetése.  
 
Bár a törvény szövege szerint a küldöttség ismerteti a választásra vonatkozó szabályokat, de 
ez értelemszerűen egy személy lehet. Így ezt a feladatot elláthatja vagy a lelkész tag, vagy a 
küldöttség nem lelkész tagja. A választási szabályok ismertetése nem állhat kizárólag a tör-
vény erre vonatkozó rendelkezéseinek felolvasásából, hanem olyan módon kell azt megtenni, 
hogy a választói közgyűlés valamennyi tagja pontosan értse, mi fog történni és nekik mi a 
feladatuk. Pontosan el kell mondani a szavazás mikéntjét. A meghívásos eljárás esetén azt, 
hogy a szavazólapon összesen egy név szerepel, akire érvényesen úgy lehet szavazni, hogy a 
neve mellett feltüntetett "igen" vagy "nem" szavak egyike melletti körbe vagy négyzetbe a 
szavazó egymást keresztező két vonalat tesz. Az igen szó megjelölésével az egyháztag a jelölt 
megválasztása mellett, a nem szó melletti jelöléssel pedig a megválasztása ellen szavaz. Ha 
egyik szó mellett sem tesz jelölést, a szavazat érvénytelen lesz. A szavazás akkor lesz ered-
ményes, ha a jelölt az érvényes szavazatok többségét megszerzi. A szavazólapokat a válasz-
tásra jogosultak a kitöltést követően egy vagy több előre elkészített, az egyházmegye bélyeg-
zőjével a szavazatszedő bizottság tagjai által ellenőrzött, üres urnába helyezik. A szavazatok 
leadására nagy létszámú egyházközség esetében megfelelő időt kell biztosítani, de célszerű 
meghatározni a szavazatok leadásának óra, perc szerinti végső határidejét. Ennek leteltét kö-
vetően kerülhet sor a szavazatok összeszámlálására. 
 
A szavazatok leadását követően az urnákat a szavazatszámláló bizottság tagjai összegyűjtik, 
majd az erre kijelölt helyiségben az urnákat felnyitják,  
 
1. A leadott szavazólapokat megszámolják, számát jegyzőkönyvben rögzítik. Rögzítik a ki-
osztott szavazólapok számát is a jelenléti ív alapján. Ha több szavazólapot találnak az urnák-
ban, mint a kiadott, a számolást be is fejezték, a választás érvénytelen. Ha a beérkezett szava-
zatok száma nem több a kiosztottnál, a számolás folytatódik. 
 
2. Ezt követően különválasztják az érvényes és érvénytelen szavazatokat, majd ezek számát 
rögzítik a jegyzőkönyvben. A szavazólapos szavazás esetén nincsen tartózkodás. Aki sem az 
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igen, sem a nem szavazatot nem jelöli meg és úgy adja le a szavazatát, ez a szavazat érvényte-
len, nem számítható az érvényes szavazatok közé. 
 
Egy jelölt esetében (meghívásos eljárás keretében mindig egy jelölt van!) 
 
3. megállapítják az érvényes "igen" és a "nem" szavazatok számát. 
 
A számlálás eredményét a levezető elnök nyomban kihirdeti. Ennek során közölnie kell a 
közgyűléssel a kiosztott szavazólapok számát, a leadott szavazólapok számát, a leadott szava-
zólapok közül az érvényes és érvénytelen szavazólapok számát, az érvényes szavazólapok 
alapján a jelöltre leadott "igen" és a "nem" szavazatok számát, s ennek alapján kell megállapí-
tani a választás eredményét. Ha a jelöltre leadott érvényes szavazatokból az "igen" szavazatok 
száma a több, a szavazás érvényes és eredményes. Ekkor az elnök kihirdeti, hogy a közgyűlés 
a név szerint megnevezett jelöltet az egyházközség lelkipásztorának megválasztotta. Tájékoz-
tatja a közgyűlést a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról. 
 
Ha az érvényes szavazatok között a "nem" szavaztok száma a több, az elnök megállapítja, 
hogy a szavazás érvényes, de eredménytelen volt. Ebben az esetben tájékoztatja a választói 
közgyűlés megjelent tagjait, hogy mivel a közgyűlés a presbitérium jelöltjét nem választotta 
meg, ismételten meghívás útján tölthető be a gyülekezeti lelkészi állás akkor, ha az érvényes 
választói névjegyzékbe felvett választók 10%-a megnevezi a meghívandó személyét. Ha az 
egyházközség az állást nem kívánja a továbbiakban meghívással betölteni, vagy ebben a meg-
ismételt meghívásos eljárásban nem töltik azt be, az egyházmegyei elnökség 30 napon belül 
javaslatot tehet a gyülekezetnek a meghívandó lelkész személyére vonatkozóan. Ha pedig a 
jelöltet meghívás keretében nem választják meg, és az egyházmegye elnöksége a meghívásra 
vonatkozó javaslattétel jogával élni nem kíván, az esperes 30 napon belül intézkedik a gyüle-
kezeti lelkészi állásnak pályázat útján való betöltése iránt.  
 
Ezt követően a közgyűlést az elnök berekeszti. 
 
59. § Ha az állást az 56-58. §-ban meghatározott eljárásban foglaltak szerint nem töltöt-
ték be, az egyházmegyei elnökség 30 napon belül javaslatot tehet a gyülekezetnek a 
meghívandó lelkész személyére vonatkozóan. 
 
60. § Ha a jelöltet az 56-58. §-ban meghatározott eljárásban foglaltak szerint nem vá-
lasztották meg, és az egyházmegye elnöksége a 59. §-ban írt jogával élni nem kíván, az 
esperes 30 napon belül intézkedik a gyülekezeti lelkészi állásnak pályázat útján való be-
töltése iránt. 
 
Ha a választás eredménytelen volt, vagy annak eredményét a bíróság megsemmisítette, két 
lehetőség áll fent. Ha a meghívást a presbitérium kezdeményezte, a választás eredménytelen-
sége esetén az e törvény 56.§ (3) bekezdése alapján a választásra jogosult egyháztagok 10 %-a 
kezdeményezheti a lelkészi állás meghívással történő betöltését. Ha ezzel a választók élni 
kívánnak, ez megelőzi az egyházmegyei elnökség javaslattételi jogát. Ha a választók 10 %-a 
nem él a meghívás kezdeményezésének jogával, terjesztheti elő az egyházmegyei elnökség a 
javaslatát a meghívandó lelkész személyére. Ha az egyházmegye elnöksége javaslatot tesz, ez 
nem köti az egyházközség presbitériumát, de határozniuk kell a javaslat elfogadásáról vagy 
annak elvetéséről. Ha a presbitérium elfogadja az egyházmegyei elnökség javaslatát, azt a 
presbitérium teljes létszámának 2/3-os többségével kell megtennie. Más meghívandó személyt 
azonban a presbitérium már nem nevezhet meg. Ha a presbitérium elveti – mert nemmel sza-
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vaznak, vagy az egyházmegyei elnökség által javasolt személy nem szerzi meg a presbitérium 
teljes létszáma 2/3-át kitevő szavazatot – a javaslatot, az esperes 30 napon belül kiírja a lelké-
szi állásra a pályázatot. 
 

Választás pályázat útján 
 
61. § (1) A pályázatot az esperes írja ki 30 napon belül, amelyet köteles meghirdetni az 
egyház hetilapjában. A pályázat tartalmazza a betöltendő állásra vonatkozó pályázati 
feltételeket és a lelkészi díjlevelet. 
(2) A pályázatot a pályázni kívánó jelöltek a hirdetményben meghatározott határidőig 
nyújthatják be az espereshez. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőt a megjele-
néstől számított 30 és 60 nap között kell megállapítani. A pályázathoz csatolni kötelesek 
az 56. §-ban meghatározott okiratokat, amelyeket az esperes egy lelkészi és egy világi 
tanácsossal, továbbá az érdekelt egyházközség 2 képviselőjével együtt megvizsgál, és 
megállapítja, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel-e.  
 
Ha az egyházközség nem élt a meghívás jogával, vagy a meghívott személyt a közgyűlés nem 
választotta meg, s az egyházmegye elnöksége nem tett javaslatot a meghívandó lelkész sze-
mélyére, illetve azt a presbitérium nem fogadta el, továbbá maga a presbitérium döntött a 
megüresedett állás pályázat útján történő betöltéséről, a megüresedett lelkészi állást pályázat 
útján kell betölteni. A pályázatot az esperes írja ki, melyet az egyház hetilapjában kell megje-
lentetni. A pályázatnak tartalmaznia kell valamennyi pályázati feltételt és a lelkészi díjlevél 
tartalmát. Itt kell megjelölni, hogy ha az egyházközség kiemelt egyházközségnek minősül, 
csak az választható, aki a választást megelőző legalább 5 éven keresztül lelkészi jellegű szol-
gálatot teljesített. Ennek értelmezését lásd a törvény 30. §-ához fűzött magyarázatban! A pá-
lyázati határidőt az esperes vagy 30 vagy 60 napos határidővel írhatja ki. Ebben a tekintetben 
a törvény szövege félrevezető, mert a 30 és 60 közötti kapcsolat a "vagy" és nem az "és" kap-
csolat alapján helyes. A pályázatnak helyesen úgy kell szólnia, hogy a pályázat beadható a 
megjelenéstől számított 30. napig, tehát ebben az esetben a pályázónak 30 nap áll rendelke-
zésre a pályázat benyújtására, vagy pedig úgy kell kiírni, hogy 60 nap áll rendelkezésre a pá-
lyázat benyújtására. Mindkét esetben érvényes lesz a pályázat, ha valaki a megjelenését köve-
tő 1-től a 30. nap bármelyikén beadja a pályázatát, vagy az 1-től a 60. napok között bármelyik 
napon pályázatot nyújt be. Ha a törvényt a magyar nyelvtani szabályok szerint értelmeznénk 
csupán, akkor a 30. nap letelte előtt érvényesen nem lehetne pályázni, csak a 30. nap és a 60. 
nap közötti időben, de ez nyilvánvalóan téves értelmezés lenne. 
 
A pályázónak ugyanazon okiratokat illetve azok hiteles másolatait kell benyújtania a pályáza-
tához, mint amelyeket a törvény az 56. § (7) bekezdésében megkövetel. Értelmezése azonos 
az 56. §-nál kifejtettekkel. A benyújtott iratokat ugyancsak az az összetételű bizottság vizsgál-
ja meg, mint a meghívás esetén az 56. § (6) bekezdése alapján. 
 
62. § (1) A pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül az egyházközség presbitéri-
uma titkos szavazással 2-5 személyt jelöltté minősít és bemutatkozó szolgálatra hív. A 
jelöltet állító presbiteri gyűlésen az egyházmegye küldöttsége elnököl. Az esperes megha-
tározza a bemutatkozás sorrendjét és időpontját és a pályázóknak a szavazólapon törté-
nő feltüntetését, vezetéknevük ábécé szerinti sorrendjében, és erről a gyülekezetet értesí-
ti. 
 
A pályázati feltételeknek megfelelt pályázók nevét a pályázók pályázati anyagának megkül-
désével a bizottság közli az egyházközség presbitériumával. A presbitérium legalább kettő és 
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legfeljebb 5 személyt titkos szavazással jelöltté nyilvánít. Ennek az az indoka, hogy a válasz-
tás valóban az arra érdemes pályázók megmérettetése legyen, tehát ha több pályázó van, leg-
alább kettő jelölt közül lehessen választani, de ötnél több személy esetében a választás ered-
ményes lefolytatása már megkérdőjelezhető lenne. Ez így egyfajta előszűrést jelent a presbité-
rium részéről. Az ülésen az egyházmegye küldöttsége, tehát egy lelkészi és egy nem lelkész 
tanácsos alkotta küldöttség elnököl. Itt ugyancsak nem lehet a küldöttség tagja az elnökség. 
Tekintettel ugyanis arra, hogy e titkos szavazás eredményeként határozat formájában dönt a 
presbitérium a jelöltek személyéről, és a törvény kifejezetten nem zárja ki a jogorvoslat lehe-
tőségét, e határozattal szemben az egyházalkotmányi törvényünk 57. §-a alapján fellebbezés-
sel élhet az, akit a határozat érint vagy az egyházközség választóinak 10 %-a. A fellebbezést 
az egyházmegyei közgyűlésnek kell címezni, amely vagy maga dönt az egyházalkotmányi 
törvény 95. § (3) bekezdés j, pontja alapján, vagy az egyházmegyei tanács a 99. § (4) bekez-
dése alapján kapott felhatalmazás birtokában. Mindkét testület ülésén az egyházmegye elnök-
sége elnököl, vezeti egyikük az ülést a fellebbezés elbírálása tárgyában, így részvételük össze-
férhetetlenséget eredményezne, ha olyan határozat felülbírálatában kellene részt venniük, 
amelyet maguk is hoztak.  
 
A jogerős határozat alapján az esperes határozza meg a bemutatkozó szolgálat sorrendjét, idő-
pontját, majd a pályázóknak a szavazólapon való feltüntetésének nevük alapján ábécé sor-
rendben való feltüntetését, majd erről – nem a gyülekezetet, hanem helyesen – az egyházköz-
séget értesíti. E törvényhely helyes értelme szerint mind a bemutatkozás sorrendje, mind a 
jelöltek nevének szavazólapon való feltüntetése ábécé sorrendben történik. E követelmény 
felel meg a tisztességes eljárás követelményének, több jelölt esetén a választók a bemutatko-
zás alapján így tudják a jelölteket a szavazólapon is azonosítani. 
 
(2) A bemutatkozó szolgálatra, illetve a lelkészválasztásra az 57-58. és a 64-65. §-okban 
foglaltak az irányadók. 
 
A bemutatkozó szolgálatokra, továbbá a választói közgyűlés megtartására az 57-58. §-hoz írt 
értelmezés az irányadó az alábbi szakaszban írt különbséggel. 
 
63. § (1) A választás több jelölt esetén csak titkos szavazással történhet. Egy jelölt esetén 
a közgyűlés nyílt szavazással dönt, kivéve, ha a jelenlevő választásra jogosultak legalább 
10%-a titkos szavazást kér. 
(2) A szavazás az egyházmegye által hitelesített szavazólapokkal történik. 
(3) A jelöltek nevét ábécé sorrendben kell feltüntetni. A jelöltet megválasztottnak kell 
kijelenteni, ha az érvényes szavazatok több mint felét elnyerte. 
(4) Amennyiben a többséget egyik jelölt sem nyerte el, a legtöbb szavazatot kapott 2 je-
löltre új szavazást kell elrendelni és lefolytatni, és azt kell megválasztottnak tekinteni, 
aki az ismételt szavazás eredményeként a szavazatok többségét elnyerte. 
 
64. § (1) A választás eredményét – mind meghívás, mind pályázati eljárás esetén – az 
egyházmegyei küldöttség a helyszínen a választók gyűlésén kihirdeti. 
 
Ha csak egy pályázó van, a törvény lehetővé teszi az általános szabályoktól eltérően a titkos 
szavazás helyett a nyílt szavazást. Rendelkezése szerint csak abban az esetben kell titkosan 
szavazni, ha a jelenlévő választásra jogosultak 10 %-a azt kéri. Ebben az esetben nem kell 
szavazólapot alkalmazni, hanem a levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést, ki szavaz 
igennel, ki nemmel és ki tartózkodik. E szavazatszámok rögzítése és összevetése alapján 
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megállapítja, hogy a jelölt elnyerte-e az érvényes szavazatok több mint a felét. A tartózkodás 
– figyelemmel az 58. §-hoz írt értelmezésre – itt is érvénytelen szavazatnak számít. 
 
Ha pályázati eljárás keretében kerül sor a választásra és több jelölt van, akkor csak titkos sza-
vazásra kerülhet sor a jelölteket ábécé sorrendben feltüntető, az egyházmegye pecsétjével 
ellátott szavazólapok alapján. A szavazatszedő bizottság tagjai az érvényes szavatokat közül 
az érvényes szavazatokat jelöltenként különválasztják, megszámolják és rögzítik a jegyző-
könyvben. Ezt követően megállapítják, hogy van-e olyan jelölt, aki megszerezte az érvényes 
szavazatok több mint felét. Ne feledjük, ha egy jelölt töredékszavazattal lépi túl a számtani 
közepet, megszerezte a szavazatok több mint felét! (Példa: Három jelöltről kell szavazni, az 
érvényes szavazatok száma 33. Ennek fele 16,5 szavazat. Ha az egyik jelölt 17 igen szavaza-
tot kapott, a másik kettő a maradék 16 szavazaton osztozik, elérte a szavatok több mint felét.)  
Ha van ilyen jelölt, a szavazás érvényes és eredményes volt. 
 
Ha egyik jelölt sem szerezte meg az érvényes szavazatok több mint felét (Példa: A jelölt 16 
szavazat, B jelölt 15 szavazat, C jelölt 2 szavazat) a szavazás érvényes, de eredménytelen. 
Ebben az esetben a két legtöbb szavazatot elért (A és B jelöltre) új szavazást kell elrendelni. A 
szavazólapon ebben az esetben csak az ő nevük fog szerepelni. A két jelölt közül azt kell 
megválasztottnak tekinteni, aki az érvényes szavazatok többségét megszerezte (példánk sze-
rint A jelölt 17 szavazat, B jelölt 16 szavazat mellett az A jelölt a nyertes). 
 
Ezt követően a levezető elnök kihirdeti a számlálás és ezzel a választás eredményét. A továb-
biakra a törvény 58. §-ánál írtak az irányadók. 
 
(2) A választás lefolytatásáról és eredményéről 2 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a küldöttség tagjai és a gyülekezet 2 megbízottja írnak alá. A jegyzőkönyv egy 
példányát az összes választásra vonatkozó irattal együtt 3 napon belül az espereshez kell 
terjeszteni. 
  
A választásról 2 példányban készített jegyzőkönyvet aláírják az egyházmegyei küldöttség 
tagjai és az egyházközség megbízottjai, egy példány jegyzőkönyvet a választás során keletke-
zett egyéb iratokkal együtt 3 napon belül meg kell küldeni az esperesi hivatalnak. Az egyéb 
iratok alatt a meghívásról szóló presbitériumi jegyzőkönyvet és határozatot vagy az ajánlási 
ívet, a jelölt(ek) által a meghívás vagy a pályázat során benyújtott iratait, az öttagú bizottság-
nak az iratok megvizsgálása során készített jegyzőkönyveit, pályázat esetén a kiírt pályázatot, 
annak megjelenését igazoló lapszámot, a benyújtott pályázatokat, az egyházközség, a jelöltek 
értesítéséről keletkezett iratokat, továbbá a szavazás során felhasznált szavazólapokat kell 
érteni. 
 
Akát eredményes, akár eredménytelen a választás, a megszámolt szavazólapokat a számláló-
bizottság visszateszi az urnákba, az urnát lezárják, lepecsételik, s mindaddig őrzi az egyház-
megyei esperesi hivatal, amíg a panasztételre nyitva álló határidő le nem zárul, továbbá az 
egyházkerületi elnökség számára nyitva álló óvási határidő le nem telik, illetve panasz esetén 
a bírósági eljárás jogerősen be nem fejeződik. Ha a határidők leteltek, illetve a bíróság eljárás 
jogerősen befejeződött, akkor a szavazólapokat a számlálóbizottság megsemmisíti. 
 
65. § (1) A választás ellen 8 napon belül az egyházmegyei bírósághoz címzett panasznak 
van helye. E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
(2) Panaszra jogosult: 
a) a választásban részt vettek 10%-a, 
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b) a választó egyházközség presbitériuma, 
c) az egyházmegye jogtanácsosa vagy a választás vezetésére kiküldött egyházmegyei 
küldöttség bármely tagja, 
d) akit jogsérelem ért. 
 
A választási eredmény kihirdetését követően nyílik meg a panasz előterjesztésére nyitva álló 8 
napos határidő. A határidő számítása eljárásjogi jellegű, amely azt jelenti, hogy számítása a 
választás utáni napon kezdődik és ekként érvényesen panasz a választást követő 8. napon ter-
jeszthető elő utoljára, a 9. napon a választás eredménye jogerős lesz. Ezt követően már csak 
az egyházkerületi elnökség törvényességi kifogása mint rendkívüli jogorvoslat terjeszthető 
elő. A törvény ezt objektív határidőként határozza meg, elmulasztása esetén igazolási kére-
lemnek helye nincsen, tehát jogvesztő hatályú. A panasz oka a 66. § (4) és (5) bekezdésében 
meghatározott magatartások lehetnek.  
 
A panaszt előterjesztheti a választásban részt vett egyháztagok 10 %-a. Ez azt jelenti, hogy 
nem a választójoggal rendelkező egyháztagok arányában kell számolni, hanem azokat kell 
figyelembe venni, akik ténylegesen részt is vettek a választáson, tehát nevük, aláírásuk szere-
pel a jelenléti íven, s igazoltan szavazólapot is kaptak. Panaszt terjeszthet elő az egyházközség 
presbitériuma. Erről szabályosan összehívott presbitériumi ülésen többségi szavazással való 
döntést követően kerülhet sor. A presbitérium összehívására vonatkozó szabályok az e tör-
vény 89. § (3) bekezdéséhez írt magyarázat szerint értelmezendők. Panaszt nyújthat be az 
egyházmegyei jogtanácsos, vagy a választás vezetésére kiküldött küldöttség bármelyik tagja. 
A panaszjog e jogosultjai az eljárás alatt észlelt, vagy nem észlelt, az eljárás befejezését köve-
tően nyilvánosságra került törvénysértések esetén kell, hogy éljenek a jogorvoslat e formájá-
val. Bár a küldöttség tagjainak törvény által rájuk osztott szerepük folytán egyrészt kötelessé-
gük a törvényi rendelkezések betartása, másrészt a vezető szerepük folytán képesek a törvé-
nyes mederben tartani az eljárást. Ennek ellenére ők is követhetnek el hibákat. Végül panaszt 
terjeszthet elő az, akit jogsérelem ért. Itt nem csak a meg nem választott jelöltre kell gondolni, 
hanem arra is, aki esetleg választójogát gyakorolni nem tudta. 
 
66. § (1) Az Egyházmegyei Bíróság a panasz tárgyában  az egyházi törvénykezésről 
szóló törvény soronkívüliségi eljárásra vonatkozó szabályai szerint  határoz. A bíróság 
döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 
A panasz elbírálására az egyházmegyei bíróság jogosult. Eljárására vonatkozó szabályokat az 
egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. tv. tartalmazza. Eljárása a választási ügyekre érvé-
nyes szabályok szerint soron kívüli és határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételnek és fe-
lülvizsgálatnak helye nincsen.  A panasz érdemi elbírálása során a bíróság elutasítja a panaszt, 
ha az nem a törvényben felsorolt jogosultak valamelyikétől származik, ha a panaszt 8 napon 
túl terjesztették elő vagy alaptalan. Amennyiben a panaszt alaposnak találja a választási eljá-
rást egészben vagy egy meghatározott részében érvénytelennek nyilvánítja, s a választó testü-
letet határidő tűzésével az érvénytelen részében új eljárásra utasítja. Bármilyen részben kerül 
is sor a választási eljárás érvénytelenítésére, az kihat a választás eredményére is, így az ér-
vénytelennek nyilvánított részben és az azt követő eljárásban kell az új eljárást lefolytatni, 
illetve megismételni. Ha és amennyiben az érvénytelennek nyilvánított eljárásban megválasz-
tott lelkész visszalép a meghívástól, az eljárást teljes mértékben elölről kell kezdeni, az egy-
házközség presbitériumának vagy választójoggal rendelkező tagjainak meghívásra vonatkozó 
joga megmarad, ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha a korábbi eljárás meg sem történt 
volna. Ha a megválasztott pályázó a pályázatát visszavonja, de a pályázat kiírásáig, majd a 
pályázatok beadásáig az eljárás törvényes volt, a pályázatot nem kell újra kiírni, a megmaradó 
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pályázókra vonatkozóan kell azt lefolytatni. Más pályázó hiányában – hiába történt a megelő-
ző eljárás szabályosan – a pályázatot újra ki kell írni, s az eljárást innentől kell megismételni. 
 
(2) Elutasítja a panaszt, ha az nem jogosulttól származik, elkésett, vagy alaptalan.  
(3) Amennyiben a panasz megalapozott, dönt a választási eljárásnak egészben vagy 
részben érvénytelenné nyilvánításáról és a választó testületet határidő kitűzésével az 
érvénytelen részben új eljárásra utasítja.  
(4) Ha valamely jelölt megválasztása érdekében vagy ellene az egyházi élet tisztaságával 
össze nem férhető módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak, vagy ha a vá-
lasztókat szavazati joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási sza-
badságukat korlátozták, a választást vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett 
eszközökkel megválasztott jelölt megválasztására vonatkozik, érvénytelennek kell nyil-
vánítani. 
(5) Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a választást is, amelynél e törvénynek a válasz-
tási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megsértették. 
 
A törvény 66. § (4) és (5) bekezdése határozza meg azokat az okokat, amelyek fennállása ese-
tén a választás érvénytelen. Ezekre az okokra hivatkozással élhetnek a panaszjog jogosultjai a 
jogorvoslattal vagy az egyházkerületi elnökség a törvényességi kifogással. A 66. § (4) bekez-
dése a választás folyamatába történő jogellenes beavatkozást tiltja. Az egyházi élet tisztasága 
melletti kampány nem tiltott, így nem minősül tiltott beavatkozásnak valamelyik jelölt pozitív 
tulajdonságainak kiemelése, a másik jelölt negatív tulajdonságainak tényszerű, a közlést ille-
tően becsületet nem sértő módon való nyilvánosságra hozatala. Tilos azonban a korteskedés, a 
szavazatok bármilyen módon történő "megvásárlása", valamelyik jelölt gyalázkodó minősíté-
se, hamis, valótlan tények terjesztése. A törvény tiltja a választók szavazati joga gyakorlásá-
nak bármilyen módon történő akadályozását, a választási szabadság korlátozását. Hangsúlyo-
zandó, hogy ezek az előírások mind a szándékos és aktív, tevékenységben megnyilvánuló, 
mind a szándékos, mulasztásban megnyilvánuló magatartásokat is tilalmazzák. A választási 
szabadság korlátozását jelentheti a bemutatkozó szolgálatok ideje, a választási közgyűlés ideje 
hirdetésének elmulasztása, olyan időpontok meghatározása, amelyekben a választók nagy 
száma más kötelezettség teljesítése folytán nem tud megjelenni, a szavazólapok leadására 
biztosított idő rövid volta miatt a szavazás olyan időpontban való lezárása, amikor a válasz-
tóknak nem volt ideje a szavazólapokat kitölteni és az urnába helyezni. 
 
Az érvénytelenségi okok kiterjedhetnek a választás egészére, amikor azok jellege vagy súlya 
zárja ki a választás törvényességét, de kiterjedhetnek a választási eljárás egyes szakaszaira is. 
Ebből következően a jogkövetkezmények is eltérőek lehetnek. A bíróság érvénytelennek nyil-
váníthatja az egész eljárást, aminek következtében azt a kezdetektől kell megismételni, de 
érvénytelenné nyilvánítható az eljárás egy bizonyos szakasza is. 
 
A 66. § (5) bekezdése a választási eljárás törvényi előírásainak súlyos megsértését szankcio-
nálja. E körbe tartozhatnak a szándékos, de a gondatlan, az eljárási szabályok ismeretének 
hiányából adódó súlyos eljárási szabálysértések is. A jogkövetkezményeket illetően a válasz-
tás egészének érvénytelenségét vonja maga után. Ilyen lehet a kiemelt egyházközségben a 
feltételeknek meg nem felelő szolgálati idővel rendelkező lelkész meghívása, a kötelező titkos 
szavazás helyett nyílt szavazás megtartása, érvénytelen szavazólapok felhasználása, stb. 
 
67. § (1) Az esperes – a választás napjától számított 15 napon belül, illetve panasz esetén 
a bírósági határozatot követő 3 napon belül jelentést tesz az egyházkerület elnökségének. 
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(2) Az egyházkerületi elnökség a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül óvást 
(törvényességi kifogást) emelhet. Erről értesíti az esperest és az egyházmegyei bíróság 
elnökségét.  
(3) Az óvásnak a választási eljárás további menetére halasztó hatálya van. 
 
Ha a 8 napos panasztételre nyitva álló határidő lejárt és panaszt nem nyújtottak be, az esperes 
jelentést készít a választásról és azt a választás napjától számított 15 napon belül az egyházke-
rület elnökségének megküldi. A jelentés tartalmazza a választási eljárás összefoglalóját, a 
lelkészi állás megüresedésétől vagy az új állás létesítésének engedélyezésétől a történések 
tényszerű felsorolását, majd annak eredményét. 
 
Az egyházkerületi elnökség azt követően kapja meg az esperes jelentését, amikor is a válasz-
tási eljárás jogerősen befejeződött, azaz nem nyújtottak be panaszt, vagy a benyújtott panaszt 
a bíróság elbírálta. Az egyházkerület elnöksége megvizsgálja a lefolytatott eljárás törvényes-
ségét, és ha azt tapasztalja, hogy a 66. § (4) és (5) bekezdésében írt érvénytelenséget eredmé-
nyező okok bármelyike fennáll, óvást (törvényességi kifogást) emelhet. A törvény ezt lehető-
ségként és nem kötelező előírásként fogalmazza meg, így az egyházkerület elnökségének 
mérlegelési joga van, melynek során eldöntheti, hogy a felmerült érvénytelenségi okok, az 
elkövetett szabálytalanságok súlya valóban olyan fokú-e, amelynek következtében a választá-
si eredmény nem tartható hatályban. Az egyházkerületi elnökség törvényességi kifogása a 65. 
§ (2) bekezdésében panaszjoggal rendelkezők által nem érvényesített jogorvoslatot pótolja. A 
törvény 67. § (2) bekezdése ezt a törvényesség biztosítása érdekében biztosítja az egyházke-
rült elnöksége részére, hogy panasz hiányában se legyen érvényes a törvényi előírások meg-
sértésével lefolytatott választás eredménye. Ha a panaszjoggal rendelkezők éltek jogukkal és a 
bíróság azt a panaszt – annak keretei között – érdemben elbírálta, de az nem az egyházkerületi 
elnökség által észlelt szabálytalanságra vonatkozott, vagy a bíróság bármely okból (mert a 
panasz során nem hivatkoztak rá, vagy nem állt rendelkezésére megfelelő információ, okirat, 
stb.) eljárása során nem észlelte az érvénytelenségi okot, az egyházkerület elnökségének tör-
vényességi kifogása folytán újabb bírósági eljárás keretében soron kívüli eljárásban kell azt 
elbírálni. A választás érvénytelenségét csak a bíróság határozata mondhatja ki. 
 
68. § (1) A választási eljárás akkor ér véget, ha a választás ellen e törvényben meghatá-
rozott határidőn belül panaszt nem adtak be, az egyházkerület elnöksége törvényességi 
kifogást nem emelt, illetve a bíróság ez ügyben hozott határozata jogerőre emelkedett. 
(2) A választás jogerős eredményét az eljárás befejezését követő legközelebbi vasárna-
pon a szószékről ki kell hirdetni. 
(3) A választás költségeit – a megválasztott lelkész költözködési költségeivel együtt – a 
választó egyházközség viseli. 
 
A választás költségeihez tartoznak az egyházmegyei küldöttek utazási, élelmezési, esetlegesen 
szállás költségei, bírósági eljárás esetén az utazási és megítélt perköltségek. A megválasztott 
lelkész új szolgálati helyére vonatkozó költségek a bútorok, ruhaneműk szállítási költségei és 
a lelkész, valamint családjának utazási költségei. Ennek során kölcsönösen figyelemmel kell 
lenni az egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. tv. felelős gazdálkodást, továbbá a gazda-
ságosságot és takarékosságot előíró elveire. 
 
69. § (1) A megválasztott lelkész az esperes által a 35. § (4) bekezdésben meghatározott 
határidőn belül kitűzött beiktatással köteles az állást elfoglalni. 
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(2) Az állás elfoglalását követő 15 napon belül meg kell történnie az egyházközség anya-
könyvei, ingó és ingatlan vagyontárgyai, pénztára és irattára, a számadások és leltár 
szerinti pontos átadásának és átvételének. 
(3) Az esperes által felkért egyházmegyei lelkészi és világi tanácsosoknak jelen kell len-
niük az átvételnél, és a jegyzőkönyvet alá kell írniuk. 
 
A lelkész szolgálati viszonya e törvény 35. § (3) bekezdése szerinti új szabályozása értelmé-
ben a beiktatással kezdődik. A 69. § (1) bekezdése a beiktatást összeköti az állás elfoglalásá-
val. A beiktatásnak, és ezzel együtt az állás elfoglalásának a concessa kiállításától számított 
30 napon belül kell megtörténnie. Az esperes a concessát a választási eredmény jogerőre 
emelkedésének napjával állítja ki, s a beiktatás alkalmából tartott istentisztelet keretében adja 
át a megválasztott lelkésznek a díjlevéllel együtt. A lelkészt ettől az időponttól illetik meg a 
díjlevélben meghatározott javadalmak, s terhelik az egyházközségben ellátandó szolgálattal 
kapcsolatos kötelezettségek. Ugyancsak ezzel az időponttal szűnik meg az esetleg fennálló 
korábbi szolgálati viszonya. A díjlevélben foglaltak a meghívást és a pályázat kiírását követő-
en a választó egyházközség részéről nem módosíthatók, a választást követően pedig csak a 
felek egyező akaratnyilvánításával változtathatnak a tartalmán. Ha és amennyiben a megvá-
lasztott lelkész egyoldalú módosítási kérelmét a presbitérium nem fogadja el, s a lelkész erre 
tekintettel az állást nem foglalja el, a beiktatás kitűzött napjával a lelkészi állást megürese-
dettnek kell tekinteni, s gondoskodni kell újra a lelkészi állás betöltéséről vagy meghívás vagy 
pályázat kiírása útján. A megválasztott, de állását így jogellenesen el nem foglaló lelkész a 70. 
§-ban írt kötelezettsége megszegése folytán fegyelmi vétséget követ el, szolgálati viszonya az 
új helyen nem jön létre, a korábbi szolgálati helyén nem szűnik meg, így a meglévő szolgálati 
hely szerint illetékes egyházi elöljárók jogosultak és egyben kötelesek vele szemben a fe-
gyelmi eljárást hivatalból megindítani. Ennek alapja a megválasztás helye szerint illetékes 
esperes tájékoztatása lesz. 
 
70. § (1) Az állását elfoglalt gyülekezeti lelkész abban az egyházközségben, amelyben 
megválasztották, a beiktatástól számított legalább 3 évig szolgálni köteles. Ez alól az 
egyházmegyei közgyűlés kivételes és indokolt esetben felmentést adhat. 
(2) A lelkészi állást fenntartó egyházközség, egyházi testület és intézmény – a díjlevél 
alapján – megfelelő javadalom biztosításával gondoskodni tartozik a gyülekezeti lelkész 
és családja tisztes létfenntartásáról. 
 
A megválasztott lelkész a beiktatásától számított legalább 3 éven át köteles az új szolgálati 
helyén a szolgálatot ellátni. Ez alól csak kivételesen indokolt esetben adható felmentés az 
egyházkerületi közgyűlés részéről. A szolgálat alatt a lelkészt megilletik a díjlevélben írt ja-
vadalmazások. Amint már hivatkozás történt rá, a díjlevélben foglaltak csak a lelkész és a 
presbitérium egyező akaratnyilvánításával módosítható. Az egyházközség a lelkész és közvet-
len családtagjai lakásául szolgáló parókiát kötelesek az egészséges életfeltételeket biztosító 
állapotban tartani, átadáskor tisztasági festéssel, kitakarítva átadni. A szolgálat fennállása alatt 
kötelesek biztosítani az adott infrastruktúra (víz-, villany-, gázszolgáltatás) egészségre nem 
veszélyes, balesetmentes működését. Kötelesek gondoskodni az épület indokolt mértékű, fo-
lyamatos karbantartásáról. Nem köteles az egyházközség kielégíteni a lelkész ezt meghaladó 
felújítási, bővítési, korszerűsítési igényét. 
 
71. § Ha a választó egyházközség a megüresedett gyülekezeti lelkészi állást sem meghí-
vás, sem pályázat, sem jelölés útján betölteni nem tudta, a választást a legközelebbi egy-
házmegyei közgyűlés teljesítheti titkos szavazással.  
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Ha a választás érvényes, de eredménytelen volt a meghívás, majd az ezt követő, vagy eredeti-
leg is kiírt pályázat alapján, a választást az egyházmegyei közgyűlés teljesítheti titkos szava-
zással. Ennek módjára vonatkozóan a törvény előírásokat nem tartalmaz. Így nincsen rendel-
kezés a jelölésre, az iratok megvizsgálására, a bemutatkozó szolgálatra, a választás módjára, a 
jogorvoslat jogosultjaira. Ezért az egyházalkotmánynak az egyházmegyei közgyűlés határo-
zathozatalára és e határozat elleni jogorvoslat szabályaira vonatkozó szabályokat kell alkal-
mazni. Az egyházalkotmány 95. § (3) bekezdés, h, pontjában meghatározott hatáskörét a 99. § 
(4) bekezdése alapján az egyházmegyei tanács is gyakorolhatja. Ha az egyházmegyei közgyű-
lés dönt, határozata ellen a 97. §-a alapján fellebbezéssel élhet az alkotó tagok 10 %-a, a hatá-
rozattal érintett személy vagy testület. Ez utóbbi alatt kell érteni az egyházközség presbitéri-
umát. Ha az egyházmegyei tanács hozott határozatot, döntése ellen az egyházmegyei közgyű-
léshez lehet fellebbezni, a fellebbezésre jogosultak azonosak az előzőekkel. 
 
 

VI. fejezet 
A SZOLGÁLATI JOGVISZONY VÁLTOZÁSAI 

 
Eljárás gyülekezeti lelkészek álláscseréje esetén 

 
72. § (1) A gyülekezeti lelkészi állás cseréjét kezdeményezhetik az érdekelt gyülekezeti 
lelkészek és az eljárásban érintett egyházmegyei közgyűlés(ek) egyaránt. 
(2) Csere útján akként történik változás a gyülekezeti lelkészi állásban, hogyha ebben az 
érdekelt gyülekezeti lelkészek megegyeztek, az érintett gyülekezetek presbitériumai ezzel 
egyetértenek, és az illetékes felettes egyházi hatóságok ezt jóváhagyják. Ha a cserére 
más-más egyházkerületbe tartozó gyülekezeti lelkészek között kerül sor, ehhez mind a 
két egyházkerület hozzájárulása szükséges. Bármely feltétel hiánya esetén a csere nem 
jön létre. 
 
73. § (1) A cserét jóváhagyó határozatot 15 napon belül mindkét gyülekezet előtt ki kell 
hirdetni istentisztelet alkalmával. 
(2) A cserét a jóváhagyást tartalmazó határozatot követően 30 napon belül végre kell 
hajtani. 
 
A lelkészek álláscseréje nem tipikus szolgálati viszony változás egyházunkban. Szükséges 
hozzá az érintett egyházközségek lelkészeinek megegyezése, ezt követően az érintett egyház-
községek presbitériumainak hozzájárulása, majd a felettes egyházi hatóságok jóváhagyása. Ha 
egyházmegyén belül történik a csere, az egyházmegyei közgyűlés (egyházmegyei tanács), ha 
eltérő egyházmegyék egyházközségei között történik a csere, az egyházkerületi közgyűlés 
(egyházkerületi tanács), ha különböző egyházkerületek egyházközségei között jön létre a cse-
re, a két érintett egyházkerület közgyűlésének (egyházkerületi tanácsának) jóváhagyása szük-
séges. A cserét jóváhagyó határozatokat mindkét gyülekezet előtt istentiszteletet követően ki 
kell hirdetni, majd a cserét a jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül 
végre kell hajtani. 
 

A lelkészi állás betöltése áthelyezés útján 
 
74. § (1) Missziói vagy intézeti lelkészi állást áthelyezés útján is be lehet tölteni. 
(2) Az áthelyezés tárgyában a bíróság igazgatási vagy fegyelmi ügykörben jár el. 
75. § Az áthelyezésre vonatkozó és igazgatási ügykörben lefolytatandó eljárást az illeté-
kes egyházmegyei bíróságnál kezdeményezhetik: 
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a) az illetékes egyházközség választójogosult tagjainak több mint 50%-ának szavazata, 
illetve a presbitérium 2/3-os többséggel, 
b) az egyházmegyei közgyűlés, 
c) az érintett lelkész. 
76. § Az áthelyezésről a bíróság határozatban dönt. E határozatban dönt az eljárási 
költségekről is. 
77. § Az áthelyezés ügyében igazgatási ügykörben a bíróság eljárási szabályaira a hatá-
lyos egyházi törvénykezésre vonatkozó törvényben foglaltak az irányadók. A jogerős 
határozat alapján az áthelyezést az ügyben I. fokon eljárt bíróság foganatosítja. 
 
A kirendeléssel és kinevezéssel létrejövő szolgálati viszonyok esetében a kirendelő, kinevező 
püspök (esperes) saját elhatározása alapján is rendelkezhet a szolgálati viszony ilyen módon 
történő megváltoztatásáról, hiszen a kinevezés, kirendelés joga magában foglalja a kirendelés 
visszavonását is. Így a beosztott lelkész, helyettes lelkész, segédlelkész, exmisszus szolgálata 
a kirendelés visszavonásával és a másik helyre történő kirendeléssel létrejöhet. A szolgálat 
változtatásának ez a módja azonban nem jelent egyidejűséget, azaz a szolgálati viszonynak 
egyik helyen történő megszüntetését és a másik helyen a következő nappal történő keletkezte-
tését, következésképpen a jogviszony nem lesz feltétlenül folyamatos. Áthelyezés esetén 
azonban a szolgálati viszony folyamatos marad. Áthelyezni e törvényi rendelkezés folytán 
azonban csak a missziói vagy az intézeti lelkészt lehet, mégpedig csak azonos egyházmegyén 
belül, holott mindkettő szolgálati viszonya kinevezéssel keletkezik. Áthelyezéssel megváltoz-
tatni valamely lelkész szolgálati viszonyát az egyházi bíróság jogosult. Hatásköre az egyház-
megyei bíróságnak van, ahol az áthelyezést vagy igazgatási úton vagy fegyelmi úton lehet 
foganatosítani, a már hivatkozottak szerint a bírósági hatáskörökre figyelemmel csak azonos 
egyházmegyében. 
 
Az igazgatási úton történő áthelyezést kezdeményezheti az egyházközség választásra jogosult 
tagjainak több mint 50 %-a, vagy a presbitérium 2/3-os többséggel, az egyházmegyei közgyű-
lés és a lelkész. A bíróság döntése szerint a lelkészt más egyházközségben megüresedett vagy 
újonnan létesített szolgálati helyére áthelyezi vagy a kérelmet elutasítja. A határozat ellen az 
általános szabályok szerint van helye fellebbezésnek. Az áthelyezés jogi hatálya a bíróság 
döntésének jogerőre emelkedését követő napon áll be. Az áthelyezés végrehajtása a határoza-
tot hozó első fokú bíróság foganatosítja. 
 
Fegyelmi ügyben büntetésként kerülhet sor az áthelyezés kimondására, az eljárás lefolytatásá-
ra a fegyelmi eljárás szabályai szerint kerül sor. 
 

A lelkészi szolgálat szünetelése 
 
78. § Szünetel a lelkészi szolgálati viszony, ha a lelkész a szolgálati viszonyából eredő 
feladatait e törvényben meghatározott okokból, így különösen 
a) újabb tanulmányi jogviszony létesítésére tekintettel, 
b) külföldi egyházban vállalt szolgálat ellátása alatt, 
c) gyermek születése, nevelése miatt, a gyermek 3 éves koráig, 
d) politikai párttagság, országgyűlési képviselőség, polgármesterség, közszolgálat válla-
lása miatt tartósan nem tudja ellátni. 
 
A szünetelési okok felsorolása a törvényben nem taxatív, így a felsoroltakon kívül más okból 
is előfordulhat, hogy a lelkész szolgálati viszonya szünetel. Jellegét tekintve a szolgálati vi-
szony szünetelése lehet határozott idejű és határozatlan idejű, tarthat meghatározott időtarta-
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mig vagy valamely jogi tény bekövetkezéséig. Tanulmányi viszony létesítése esetén a végső 
időpont a tanulmányok befejezése, ez pontosan nem határozható meg, szemben a gyermek 3. 
életévének betöltéséig tartó szünetelés esetével. Az itt meghatározott esetekben a szüneteltetés 
nem kötelező, csak kérhető. 
 
79. § (1) A lelkész politikai párt tagja nem lehet. Amennyiben mégis politikai párttagsá-
got vagy országgyűlési képviselőséget vállal, a jelöltként történő nyilvántartásba vételé-
től fogva, az érintettsége tartamára a lelkészi szolgálatát szüneteltetnie kell. 
(2) Ha a lelkész meghatározott idejű egyéb főállású belföldi közszolgálatot, polgármes-
terséget vállal, köteles lelkészi szolgálatának szüneteltetését kérni, attól az időponttól, 
amikortól jelöltté minősítették. 
(3) A szüneteltetése idején az illető református lelkészként nem nyilatkozhat. 
 
Ha a lelkész politikai pályát választ, valamely politikai pártba tagként belép, párttagság nélkül 
országgyűlési képviselőséget, polgármesteri tisztséget vagy egyéb közszolgálati tisztséget 
vállal, lelkészi szolgálatának szüneteltetését kell kérnie. A szüneteltetés kezdete a jelöltként 
történő nyilvántartásba vétel. A politikai, közszolgálati tevékenység miatti szünetelés idején a 
lelkész református lelkészi minőségében nem nyilatkozhat. 
 
80. § (1) A lelkésznek a szüneteltetés iránti kérelmet, a szünetelésre okot adó eseménytől 
számított 30 napon belül az őt nyilvántartó egyházmegye espereséhez kell benyújtania. 
A szünetelési körülmények észlelése esetén az egyházi felettes hivatalból is kezdemé-
nyezheti a szünetelés megállapítását. 
 
Ha a lelkész kérheti vagy kérni köteles a szolgálati viszonyának szüneteltetését, a kérelmet az 
okot adó eseménytől számított 30 napon belül be kell nyújtania a szolgálati hely szerint illeté-
kes esperesnél. Ha a szünetelés kötelező, azt a lelkész szolgálati felettese is kezdeményezheti 
hivatalból. 
 
(2) A szüneteltetés megállapítására gyülekezetben szolgáló lelkész esetében a presbitéri-
um határozata alapján az esperes, a missziói, ill. intézményi lelkész esetében a szolgálati 
jogviszonyt keletkeztető jogosult. A szünetelés határozott vagy határozatlan időre álla-
pítható meg. 
 
A szünetelés megállapítására a gyülekezeti lelkész esetén esetében a presbitérium határozata 
szükséges. A határozat alapvetően nem a szünetelés engedélyezésének támogatására vagy 
annak elvetésére irányul, hiszen annak esetei vagy olyan tényeken alapul, amelyre hivatkozás-
sal a kérelem megtagadása indokolatlan lehet (gyermek születése) vagy a szünetelés a törvény 
erejénél fogva kötelező (országgyűlési képviselővé választás). A presbitériumnak alapvetően 
abban kell állást foglalni, hogy a szüneteléshez milyen időtartammal járul hozzá, hiszen nem 
közömbös, hogy az egyházközség meddig lesz kénytelen nélkülözni lelkészét. A szünetelés 
megállapítására választott gyülekezeti lelkész esetében az esperes, missziói és intézményi 
lelkész esetében a kirendelő tisztségviselő jogosult. A szünetelés határozott vagy határozatlan 
időre szólhat, de a törvény beépít egy végső, objektív határidőt, ez pedig a lelkészi képesítés 
hatályban tartásának leghosszabb időtartama, azaz 5 év. A törvény e §-ának (5) bekezdése 
értelmében a presbitérium ülésén az egyházmegyei elnökség által kiküldött elnökség elnököl. 
 
(3) A szüneteltetésről írásbeli határozatot kell hozni. A határozatnak tartalmaznia kell a 
szünetelés kezdő időpontját és annak várható időtartamát, a szünetelés alatt megmaradó 
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jogokat és kötelezettségeket, különös tekintettel arra, hogy a szünetelés alatt a lelkész 
mennyi ideig és milyen feltételekkel jogosult a parókia használatára. 
 
A döntésre jogosult a szünetelésről határozatot hoz, amelyben meghatározza a szünetelés kez-
dő és várható végső időpontját. A határozatnak tartalmaznia kell a szünetelés alatt a szolgálati 
helyen megmaradó jogokat és kötelezettségeket, ebben a körben kifejezetten arról is dönteni 
kell, hogy meddig illeti meg a lelkészt a parókia használati joga. 
 
(4) Amennyiben a szüneteléshez a presbitérium határozott időre járult hozzá, akkor a 
határidő lejártával – amennyiben a határozott idő lejártával nem áll szolgálatba – az 
adott egyházközségben a lelkész tisztsége megszűnik. A szünetelés maximum a hatály-
ban tartás határidejéig tarthat.  
 
Ha a presbitérium a szüneteléshez határozott időre járul hozzá, a határozott idő leteltével a 
lelkész köteles szolgálatba állni, Ha ezt elmulasztja a szolgálati viszonya a határidőt követő 
napon megszűnik, lelkészi állása megüresedik. 
 
(5) A szünetelésről tárgyaló presbiteri gyűlésen az egyházmegye elnöksége által megbí-
zott lelkészi és világi küldött elnököl. 
(6) A szünetelésről rendelkező határozatban fel kell hívni az érintett figyelmét a lelkészi 
képesítés hatályban tartásának lehetőségére, ennek határidejére és mulasztása követ-
kezményeire. 
(7) A határozatban rendelkezni kell a szüneteltetés alatti egészségbiztosítási, állami, ill. 
egyházi nyugdíjjárulék-fizetés kérdéséről is. 
 
A szünetelésről szóló határozatnak a határozott vagy határozatlan időtartam megállapítása, a 
jogok és kötelezettségek meghatározása mellett rendelkezni kell a szünetelés alatti egészség-
biztosítási, állami és egyházi nyugdíjjárulék fizetéséről is. A határozatban fel kell hívni a lel-
kész figyelmét a szünetelés tartama alatti időre a lelkészi képesítés hatályban tartása kötele-
zettségére, illetve annak elmulasztása következményeire. 
 
(8) A határozatlan ideig tartó szünetelés esetén a jogviszony aktiválása kérelemre törté-
nik. 
 
A határozatlan ideig tartó szünetelés esetén a szolgálat aktiválását a lelkésznek kell kérnie. Ha 
azt elmulasztja, a végső határidő lejártát követően az adott szolgálati helyen szolgálati viszo-
nya – összefüggésben a lelkészi képesítés hatályvesztésével – megszűnik. Ezt a szünetelés 
kérdésében határozatot hozó esperes vagy szolgálati felettes hozza meg. 
 
(9) A szünetelést, annak kezdő időpontját és lejártát a törzskönyvben fel kell tüntetni, és 
a határozat egy példányát meg kell küldeni a Lelkészi Nyugdíjintézetnek is. 
 
A nyilvántartásba történő bejegyzés végett a szüneteltetésről szóló határozatot meg kell kül-
deni a törzskönyvet vezető püspöki hivatalnak és a Lelkészi Nyugdíjintézetnek. 
 
A szünetelés tárgyában született határozatok ellen fellebbezésnek van helye, melyet – figye-
lemmel arra, hogy e határozatok a lelkész szolgálati viszonyát érintik – a 2000. évi I. tv. 34.§ 
(1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával az egyházmegyei bíróság bírál el. 
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A lelkészi képesítés hatályban tartása 
 
81. § (1) A lelkészi képesítés hatálya kiterjed mindazon időszakra, amikor a lelkész a 
Magyarországi Református Egyházban szolgálati viszonyban áll. Amennyiben a lelkész 
nem lép szolgálatba, vagy szolgálati viszonya megszűnik, úgy e törvény rendelkezései 
szerint kérnie kell lelkészi képesítésének hatályban tartását. Ellenkező esetben a nyugdí-
jazás és szünetelés e törvényben meghatározott eseteit kivéve lelkészi képesítését elveszti. 
 
A lelkészi életpálya bevezetése folytán a lelkész egyházi jogviszonya a teológus-lelkész dip-
loma megszerzését követően létrejön és tart haláláig, továbbá a lelkészi jogviszonyról történő 
lemondásig, fegyelmi bírósági ítélettel kiszabott hivatalvesztésig, vagy ha a lelkész nem kéri 
lelkészi jogviszonyának hatályban tartását, az itt szabályozottak szerinti megszűnést megálla-
pító határozat jogerőre emelkedéséig. A lelkész a diplomája megszerzését vagy már meglévő 
szolgálati viszonyának megszűnését vagy szünetelésének lejártát követően dönthet úgy, hogy 
nem lép szolgálatba, vagy nem kap szolgálatra felhatalmazást. Ha elhatározása nem végleges 
vagy későbbi időpontban szolgálatba kíván lépni, kérnie kell lelkészi képesítésének hatályban 
tartását. 
 
A szabályozás indoka, hogy a lelkészi életpálya a felsőoktatási intézményben megszerzett 
elméleti és csekély gyakorlati ismeret mellett a gyakorolt szolgálat mellett ad alapot a szolgá-
lati felhatalmazás megszerzésére. A hivatás nem gyakorlása mellett a szolgálatra való alkal-
masságot jelentő képesítés elveszíthető. Ezért, aki lelkészi képesítését hatályban kívánja tarta-
ni, az ezzel járó kötelezettségek vállalása mellett kérnie kell azt, kivéve, ha szolgálati viszo-
nya a nyugdíjazása miatt szűnt meg, illetve a szolgálati viszony törvényben meghatározott 
eseteiben - viszonylag rövid időtartamra – szünetel. 
 
(2) Amennyiben a lelkész szolgálati jogviszonya megszűnt, vagy határozatlan időre, ille-
tőleg előre láthatóan 1 évnél hosszabb határozott időre szünetel, úgy a szolgálat megszű-
nésének napjától számított egy éven belül kérnie kell lelkészi képesítésének hatályban 
tartását. 
 
A lelkészi képesítés hatályban tartását annak a lelkésznek kell kérnie, akinek megszűnt a 
szolgálati viszonya, felszentelték, de nem kapott szolgálatra felhatalmazást vagy a szolgálati 
viszonya előre láthatóan egy évnél hosszabb határozott időtartamra szünetel. Az egy év a dip-
loma megszerzésétől, a szolgálat megszűnésének vagy a szünetelés kezdő napjától számít. 
 
(3) A kérelmet az utolsó szolgálati hely  vagy ennek hiányában a lelkészi diploma meg-
szerzése  szerint illetékes egyházmegyéhez kell benyújtani. 
(4) A kérelemhez csatolni kell  
a) a lelkészi képesítést igazoló oklevelet, 
b) a hatályban tartási kérelem alapjául szolgáló tény megjelölését, 
c) a szolgálati bizonyítványt az utolsó szolgálati helyről és az azt megelőző szolgálatok-
ról, 
d) igazolást arról, hogy melyik gyülekezet életében vesz részt és milyen módon, 
e) a kérelem benyújtásának időpontjában milyen tevékenységet végez és milyen indokok 
alapján kéri a lelkészi képesítés hatályban tartását, 
f) nyilatkozatot arról, hogy olyan foglalkozást vagy életmódot nem folytat, amely a lelké-
szi hivatás gyakorlásával összeegyeztethetetlen, 
g) nyilatkozatot arról, hogy egyházi vagy világi bírósági eljárás, vagy büntetés hatálya 
alatt nem áll. 
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A lelkészi képesítés hatályban tartása iránti kérelmet az utolsó szolgálati hely, ennek hiányá-
ban a diploma megszerzése szerinti egyházmegye közgyűlésének címzett, de az egyházmegye 
elnökségének kell benyújtani. A kérelemhez a törvény okiratok csatolását írja elő, melyeket a 
(4) bekezdés sorol fel. A kérelmet indokolni kell, meg kell jelölni benne a hatályban tartás 
iránti kérelem okát, tényét. Figyelemmel a rendelkezési állomány idején ellátandó szolgálatok 
kötelezettségére, közölnie kell, hogy mely egyházközség életében vesz részt a kérelmező és 
milyen módon. Jeleznie kell, hogy a kérelem benyújtása idején milyen tevékenységet végez, 
hogy ellenőrizhető legyen, tevékenysége nem összeférhetetlen-e a lelkészi hivatással. Ugyan-
akkor nyilatkoznia is kell arról, hogy ilyen tevékenységet, életmódot nem folytat, egyházi és 
világi bíróság ellene eljárást nem folytat és nem áll egyházi fegyelmi büntetés vagy büntető-
jogi büntetés hatálya alatt. Ez esetben ugyanis a 83. § rendelkezése folytán lelkészi képesítése 
nem tartható hatályban. 
 
82. § (1) A lelkészi képesítés hatályban tartására irányuló, hiánypótlásra nem szoruló 
kérelmet az egyházmegyei közgyűlés vagy egyházmegyei tanács a következő ülésén köte-
les tárgyalni. Az eljáró testület a lelkészi képesítés hatályban tartását legfeljebb 5 évre 
javasolhatja az egyházkerületi közgyűlésnek, vagy a kérelem elutasítására tesz javasla-
tot. 
(2) A jogerős határozatot az egyházmegyei közgyűlés előtt ki kell hirdetni. 
(3) A tanács által meghozott határozatot a közgyűlés előtt is ki kell hirdetni. 
 
83. § Nem lehet hatályban tartani a lelkészi képesítését annak, aki olyan foglalkozást 
vagy életmódot folytat, amely a lelkészi hivatás gyakorlásával összeegyeztethetetlen. 
 
A benyújtott kérelmet először az egyházmegyei közgyűlés vagy egyházmegyei tanács tárgyal-
ja meg és tesz javaslatot az egyházkerületi közgyűlésnek a lelkészi képesítés legfeljebb 5 évig 
tartó hatályban tartására vagy a kérelem elutasítására. Ha a kérelem hiányos, lehetőség van 
hiánypótlásra. Ha a kérelem hiánypótlásra nem szorul, az egyházmegyei közgyűlés vagy egy-
házmegyei tanács a következő ülésén tárgyalja. A határozat ellen jogorvoslatnak van helye. 
Tekintettel arra, hogy a határozat a lelkészi jogviszonyt érinti, elbírálására az egyházmegyei 
bíróságnak van hatásköre a 2000. évi I. tv. 34. § (1) bekezdése alapján. 
 
Amennyiben a határozat ellen fellebbezést nem nyújtottak be, a jogerős határozatot az egy-
házmegye elnöksége megküldi az egyházkerület elnökségének, mely testület az egyházkerüle-
ti közgyűlés vagy egyházkerületi tanács ülésére napirendre tűzi. Az egyházmegyei közgyűlés 
vagy egyházmegyei tanács a kérelemnek helyt ad, s a lelkész képesítését legfeljebb öt éves 
időtartamig hatályban tartja vagy a kérelmet elutasítja.  
 
Nem lehet hatályban tartani annak a lelkésznek a lelkészi képesítését, aki olyan foglalkozást 
vagy életmódot folytat, amely a lelkészi hivatással összeegyeztethetetlen. 
 
Az egyházkerületi közgyűlés vagy egyházkerületi tanács határozata ellen úgyszintén fellebbe-
zésnek van helye, melyet a 2000. évi I. tv. 34. § (1) bekezdése alapján az egyházkerületi bíró-
ságnak kell elbírálni. 
 
84. § (1) A lelkészi képesítés hatályban tartására vonatkozó határozatot az egyházkerü-
let elnöksége megküldi a kérelmezőnek, a javaslatot tevő egyházmegyének és a Zsinati 
Hivatalnak. 
(2) A határozatot a törzskönyvbe is be kell jegyezni. 
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A lelkészi képesítést hatályban tartó határozatot az egyházkerületi elnökség az általa vezetett 
törzskönyvbe bejegyzi és megküldi az egyházmegye elnökségének és a kérelmezőnek, továb-
bá a Zsinati Hivatalnak. 
 
85. § (1) Akinek lelkészi képesítését hatályban tartják, rendelkezési állományba kerül. 
Köteles részt venni a lakóhelye vagy a munkahelye szerinti gyülekezet életében. E tevé-
kenységéről a lakóhely vagy munkahely szerinti lelkész évente összesített jelentést készít 
az esperes részére. 
(2) Istentiszteleten, más gyülekezeti alkalmon szolgálatot, a sákramentumok kiszolgálta-
tását csak a szolgálatvégzés helye szerint illetékes lelkész tudomásával és egyetértésével 
végezhet. 
 
Akinek a lelkészi képesítését hatályban tartották, köteles részt venni az általa megjelölt egy-
házközség életében és ott lehetőségei szerint szolgálatot ellátni. Tevékenységéről az egyház-
község lelkész évente jelentést készít az esperes részére. Istentiszteleti vagy más gyülekezeti 
alkalmon az egyházközség lelkészének hozzájárulásával végezhet. E tevékenységéért javada-
lom nem illeti meg. 
 
86. § (1) Akinek a lelkészi szolgálata szünetel és a szünetelésre vonatkozó határozat jog-
erőre emelkedésétől számított 1 éven belül nem kéri a lelkészi képesítésének hatályban 
tartását, az elveszíti azt. 
(2) Az egy éves határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet lehet előterjeszteni, ha a 
lelkész nem volt abban a helyzetben, hogy igényét érvényesíteni tudta volna. Az igazolási 
kérelemben elő kell adni és valószínűsíteni kell a gátló körülményeket. 
(3) Amennyiben valaki az egy évet elmulasztja, de a kérelmet 3 éven belül benyújtja, a 
kérelméről az egyházmegyei közgyűlés vagy tanács csak a benyújtástól számított egy év 
próbaidő elteltével dönthet. 
(4) Ha a kérelmet 3 éven belül nem nyújtják be, vagy azt elutasították, úgy a lelkészi 
képesítés visszaállítását csak a megszűnéstől számított 5 év elteltével lehet újra kérel-
mezni. 
 
A lelkészi képesítés hatályban tartását a lelkészi szolgálat szünetelése esetén a szünetelésre 
vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül lehet kérni. Aki ezt elmu-
lasztja, a lelkészi képesítését elveszíti. A mulasztásnak lehet menthető oka, ezért a törvény az 
egy évet nem jogvesztő határidőként határozza meg. Az igazolási kérelmet a gátló körülmé-
nyek megszűnését követően kell a kérelemmel együtt előterjeszteni. A törvény objektív határ-
időt nem állapít meg, de  3 éven belül előterjesztett kérelem esetén az egyházmegyei közgyű-
lés vagy egyházmegyei tanács már csak egy éves próbaidő elteltével hozhat a képesítés ha-
tályban tartásáról szóló javaslatról dönteni. Ha a kérelem benyújtására 3 éven belül nem kerül 
sor, vagy a kérelmet elutasították, a lelkészi képesítés visszaállítását lehet kérni, de csak a 
megszűnéstől számított 5 év elteltével. Ennek indokoltsága azonban megkérdőjelezhető, hi-
szen éppen az időmúlás és gyakorlatvesztés indokolja a hatályban tartás külön eljárás szerinti 
igénylését, ez a hosszú időre történő várakozási idő előírása sem az elméleti ismeretek fenn-
tartását, sem a szükséges gyakorlat megszerzését nem segíti elő. Az egyházi jogviszony meg-
szüntetése pedig büntetési jellegű nem lehet, különösen akkor, ha a kérelem benyújtásának 
elmulasztási oka pl. a szolgálat megfelelő ellátását akadályozó hosszan tartó betegség. 
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87. § (1) A lelkészi képesítés hatályban tartása iránti eljárásban az egyházmegyei vagy 
egyházkerületi közgyűlés vagy tanács hivatalból, vagy a kérelmező indítványára bekér-
heti az Egységes Lelkészképesítő Bizottság véleményét. 
(2) Amennyiben valakinek 5 évnél hosszabb ideig nem volt hatályban a lelkészi képesíté-
se, vagy legalább 10 éve nem állt lelkészi jogviszonyban, az Egységes Lelkészképesítő 
Bizottság véleményének bekérése kötelező. 
(3) Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság a lelkész jelleg visszaállítása előtt alkalmassá-
gi vizsga letételét rendelheti el. 
 
A már említett alkalmassági feltételek vizsgálata során mind az egyházmegyei közgyűlés 
(egyházmegyei tanács), mind az egyházkerületi közgyűlés (egyházkerületi tanács) hivatalból 
vagy a kérelmező indítványára meggyőződhet arról, hogy a lelkész alkalmas-e a továbbiakban 
is a lelkészi szolgálatra. Ebben az esetben az Egységes Lelkészképesítő Bizottság ad véle-
ményt a lelkész szolgálatra való alkalmasságáról. E véleményt a testületeknek kötelező be-
kérni abban az esetben, ha a kérelmező 10 évnél hosszabb ideig nem állt szolgálati viszony-
ban vagy 5 évnél hosszabb ideig nem volt hatályban a lelkészi képesítése. Az Egységes Lel-
készképesítő Bizottság alkalmassági vizsga letételét is előírhatja.  
 
A Zsinat által a ZS. - 317/2013.11.15. számú határozattal módosított Szabályrendelet 1. § (5) 
bekezdése értelmében az Egységes Lelkészképesítő Bizottság jár el a lelkészek szolgálatáról 
és jogállásáról szóló 2013. törvény 87. §-ában ráruházott jogkörben is, a lelkészi képesítés 
hatályban tartása, vagy a lelkészi képesítés visszaállításával kapcsolatos vélemény kiadása 
tárgyában. Ezen ügyekben jelen szabályrendelet 6. § szerint kell eljárni. Az eljárást a Szabály-
rendelet 6. §-a a következők szerint szabályozza: 
 
A lelkészi képesítés hatályban tartásával és visszaállításával kapcsolatos ügyekben mindazon 
iratok másolatát be kell csatolni, amelyek a hatályban tartási kérelemhez szükségesek. A ké-
relmet határidő nélkül be lehet nyújtani, de a Bizottság csak a meghirdetett vizsgaidőpont 
előtt legalább 30 nappal korábban szabályszerűen beérkezett kérelmet tárgyalja. 
 
A lelkészi képesítés hatályban tartásával, vagy visszaállításával kapcsolatos eljárás keretében 
történt egyházmegyei, egyházkerületi megkeresésre az Egységes Lelkészképesítő Bizottság a 
korábban lelkészi képesítéssel rendelkezőt elbeszélgetésre hívja be. Az elbeszélgetés célja, 
hogy Vizsgabizottság megismerje a megjelent életkörülményeit, egyházzal való kapcsolatát, 
és megvizsgálja, hogy magatartása, életvezetése, ismeretei alkalmassá teszik-e őt a lelkészi 
képesítés hatályban tartására, vagy ennek visszaállítására – figyelembe véve azt, hogy szolgá-
lati lehetőség esetén ennek ellátására képes és alkalmas lenne-e. Az elbeszélgetést és az egy-
házmegyétől/ egyházkerülettől érkezett iratok áttanulmányozását követően a Vizsgabizottság 
az alábbi javaslatokat teheti: 
a) Javasolja a lelkészi képesítés hatályban tartását vagy visszaállítását – amennyiben azt álla-
pítja meg, hogy a megjelent kapcsolata mindvégig aktív maradt az egyházzal, nem egyházi 
hivatása gyakorlása során is az egyház érdekeit szolgálta, magát a teológiai tudományokban 
képezte, rendszeresen látott el egyházi szolgálatokat, így alkalmas arra, hogy a Magyarországi 
Református Egyházban lelkészi szolgálatot végezzen. 
b) Az Egységes lelkészképesítő, vagy különbözeti-honosító vizsga egészének vagy meghatá-
rozott részének letételére kötelezi a jelentkezőt, ha a lelkészi szolgálatok végzése óta eltelt 
idő, az aktív egyházi kapcsolat hiánya ezt szükségessé teszi. 
c) Nem javasolja a lelkészi képesítés hatályban tartását, ha 
– a kérelmezőnél olyan fegyelmi, magatartási, életvezetési, vagy mentális problémákat észlel, 
amely a hatályban tartást kérelmezőt alkalmatlanná teszi a lelkészi szolgálatra, vagy 
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– a részére az előírt vizsgát 2 év éven belül nem teljesíti. 
 
A Bizottság határozatban foglalt indokolt véleményéről az egyházmegyei, egyházkerületi 
elnökséget értesíti. 
 
88. § Aki nem kéri lelkészi képesítésének hatályban tartását vagy kérelmét elutasították, 
lelkészi szolgálatra való jogosultságát is elveszíti. A felsőoktatási intézményben szerzett 
diploma érvénye változatlanul megmarad. 
 
Annak, aki nem kéri lelkészi képesítésének hatályban tartását, vagy az erre irányuló kérelmét 
elutasítják, elveszíti a lelkészi szolgálatra való jogosultságát, egyházjogi értelemben tevé-
kenységének joghatálya nincsen, így pl. a keresztség sákramentumának kiszolgáltatása ér-
vénytelen. 
 

A lelkészi szolgálati viszony megszűnése 
 
89. § (1)  Megszűnik a lelkészi jogviszony: 
a) elhalálozással, 
b) ha az egyházi bíróság a lelkészt hivatalvesztés büntetéssel sújtja. 
 
(2) Megszűnik a lelkész szolgálati jogviszonya: 
a) nyugdíjba vonulással, 
b) az adott álláshelyről való lemondással, 
c) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel, 
d)  határozott idejű kinevezés, megbízás, kirendelés esetén a határozott idő leteltével, 
vagy visszavonással, 
e) határozatlan idejű kinevezés, megbízás, kirendelés esetén visszavonással, 
f) az adott szolgálati jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetésével, 
g) egyházi közérdekből hozott bírósági igazgatási döntéssel az alábbiak szerint: 
 
(3) Az egyházlátogató bizottság–szükség szerint a presbitérium véleményének kikérése 
után – kezdeményezheti az egyházmegyénél az önálló gyülekezeti lelkész szolgálati jogvi-
szonyának 6 hónapon belüli, közös megegyezéssel történő megszüntetését. Amennyiben 
az egyházmegyei elnökség előtt a szolgálati viszony megszüntetéséről megegyezés nem 
jön létre, a presbitérium – egyházi közérdekre hivatkozással – egyházi bírósághoz for-
dulhat, amely igazgatási eljárás keretében dönt a jogviszony megszűnéséről. Amennyi-
ben a bíróság döntése szerint a viszony megromlása a gyülekezetnek is felróható, a meg-
üresedett lelkészi állás betöltéséről az egyházmegyei közgyűlés dönt.  
 
A látható, jogilag szervezett egyházban azé a hatalom, akié a lelkészi állások betöltésének 
joga. Ez a hatályos egyházalkotmányi törvényünk 2. § (1) bekezdése alapján a zsinat-
presbiteri elven alapuló, továbbá a jelenlegi joggyakorlatban egyházalkotmányi alapelvként 
elfogadott egyetemes papság elvén is nyugvó hatalom a gyülekezeteknél van. E hatalmat nem 
a teljes egyháztagság, hanem csak a névjegyzékbe felvett, vallásukat aktívan, közösségi for-
mában gyakorló, egyházfenntartói járulékot fizető, névjegyzékbe felvett nagykorú teljes jogú 
egyháztagok rendelkeznek választójoggal. A választás hatálya a megválasztott lelkész halálá-
ig, de legfeljebb a nyugdíjkorhatár betöltéséig tart.  
 
A magyar reformátusság történetében a gyülekezetekben szolgáló lelkészek megválasztása 
tekintetében szinte töretlen a választáson alapuló gyakorlat. Viszont kezdetektől problémát 
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jelentett annak a kérdésnek a megnyugtató rendezése, hogy ha a gyülekezet és lelkésze között 
megromlik a kapcsolat, vagy ha a lelkész bármely okból alkalmatlanná válik a lelkészi felada-
tok ellátására, minek következtében a felszentelés során kapott felhatalmazással feladatait 
ellátni az elvárt módon nem tudja, milyen módon lehet mindkét oldal érdekeit tiszteletben 
tartva rendezni ezt a jogi helyzetet. Az új lelkésztörvény megalkotásának egyik elsődleges, ha 
nem a leginkább indokolt célja e kérdés megnyugtató rendezése lett volna. A választás jogát 
szélesebb értelemben úgy is értelmezhetjük, hogy ha a teljes kormányzati hatalom birtokában 
a választásra jogosult egyháztagok dönthetnek a lelkész megválasztásáról, e joguk kiterjed az 
adott körben hatályos felhatalmazás megvonására is. Azt, hogy ez az értelmezés nem a leg-
újabb kor szülötte, bizonyítja egyháztörténetünk. A XVI. század második felétől 
Dunamelléken 1814-ig, a Tiszántúlon azonban egészen 1881-ig élt egyházunkban a papma-
rasztás intézménye. Először 1576-ban a hercegszőllősi zsinat kánonjai szabályozták, majd 
bekerült az Articuli minoris-ba, majd a borsod-gömör-kishonti cikkek XXIII. artikulusa szólt 
a nova vocatio-ról. A Geleji-Katona kánonok XVIII-XIX. kánonja értelmében a lelkipásztor 
megbízása egy évi időtartamra terjedt ki. Az 1791-es budai kánonok három évenkénti válasz-
tást írtak elő, de e rendelkezések királyi szentesítés hiányában nem emelkedtek törvényerőre, 
a gyakorlatban leginkább az évenkénti megújítás érvényesült. Ezt a gyakorlatot a ma szolgá-
latban álló lelkészség mint az általuk hangoztatott, a gyülekezet kényének-kedvének való ki-
szolgáltatottságot teljes mértékben elvetette, de ugyanígy hevesen ellenezte az egyház 
hierarchizálásával járó püspöki vagy esperesi kinevezési jog bevezetését is. Ez a helyzet azért 
is kedvezhetett a lelkészeknek, mert így szolgálatuk ellátása közvetlen ellenőrzés nélkül ma-
radhatott, szolgálati helyükről csak súlyos fegyelmi vétségek elkövetése és annak általában a 
gyülekezeti kapcsolatuk jelentős megromlása utáni hosszadalmas fegyelmi bírósági eljárás 
eredményeként lehetett őket eltávolítani, amikor már sok esetben visszafordíthatatlanul bekö-
vetkezett a közösségek megosztása. Egyre több jel és egyházi bírósági ügy mutatott rá azon-
ban a gyülekezetek azon jogos igényére is, hogy a gyülekezeti munkát elhanyagoló, a lelkészi 
munkában elfásult, lélektelen, csak a legszükségesebb szolgálatokat ellátó, a gyülekezeti ta-
gok elmaradását megakadályozni nem tudó, az ifjúsággal közös hangot nem találó, vagy be-
tegség következtében feladatának ellátására alkalmatlan, de szolgálati helyéhez foggal-
körömmel ragaszkodó lelkésze helyett aktívabbat, alkalmasabbat választhasson. 
 
A törvényalkotás – hasonlóan több zsinati próbálkozáshoz – az első körben egy erősen komp-
romisszumos változatot fogadott el, az alkalmatlanság kérdésében a szabályozást továbbra is 
mellőzte. 
 
Az elfogadott szabályozás szerint sem az egyháztagság, sem a képviseletében eljáró presbité-
rium közvetlenül nem kezdeményezheti a lelkész adott helyen lévő szolgálati viszonyának 
megszüntetését. Erre a törvény az egyházlátogató bizottságnak ad felhatalmazást, ha e bizott-
ság úgy ítéli meg, hogy a gyülekezeti lelkész és a választói közössége közötti viszony olyany-
nyira megromlott, hogy a szolgálati viszony megszüntetése célszerűnek mutatkozik. A szolgá-
lati viszony kétoldalú jellegére tekintettel azonban erre a kezdeményezésre sor kerülhet a bi-
zottság által észlelt problémákra tekintettel  
a, önállóan a bizottság részéről, de  
b, az erre vonatkozó javaslat megtételét kezdeményezheti a presbitérium és  
c,  a lelkész is.  
 
Amennyiben a kezdeményezést a presbitérium javasolja, annak feltétele kell, hogy legyen, 
hogy az egyházközséget képviselő presbitériumban – az összeférhetetlenségi szabályokra fi-
gyelemmel a lelkész mint elnök távollétében meghozott – határozat szülessen arról, hogy az 
egyházközség a szolgálati viszony megszüntetését kívánja. A határozatot a presbitérium meg-
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hozhatja a rendes negyedévente tartott presbiteri gyűlésen, de rendkívüli presbitériumi ülésen 
is. Az eddigi gyakorlat alapján merül fel, hogy a presbitérium elnökének, a lelkésznek a tilta-
kozása, a rendkívüli presbitériumi ülés összehívásának megtagadása esetén milyen módon 
kerülhet sor a presbitérium ülésének szabályos összehívására. Külön szabályozás hiányában 
az egyházalkotmányi törvény általános szabályai az irányadók. Az 1994. évi II. törvényünk 
51. § (1) bekezdése értelmében a presbitériumot az elnökség hívja össze és vezeti az ülést. A 
presbitérium ülését az 52. § (1) bekezdése alapján negyedévente össze kell hívni, de összehí-
vandó a (2) bekezdés alapján akkor is, ha a presbitérium tagjainak negyed része írásban a tár-
gyalandó ügyek megjelölésével kéri. Az (1) bekezdés szerinti törvényi előírás, valamint a 
presbitérium tagjainak fenti kérelme az ülés összehívásának kötelezettségét jelenti az elnök-
ség tagjai számára. E rendelkezések értelmében akár rendes, akár rendkívüli ülést kell össze-
hívni, arról az elnök és társelnök főgondnok vagy gondnok mint az elnökséget alkotó testület 
dönt. Ha azonban a kérelem a lelkész szolgálati viszonyának megszüntetésére irányul, ő sem a 
presbitérium ülésének vezetésében sem az ügy tárgyalásában nem vehet részt, mert kizárja e 
tevékenységét az egyházalkotmány 8. §-a. Ennek az összeférhetetlenségi rendelkezésnek a 
helyes értelme szerint ez az elnök, s ennek következtében az elnökség akadályozatását ered-
ményezi. Az egyházalkotmány 51. § (2) bekezdése az elnökség akadályoztatása esetén lehe-
tővé, illetve kötelezővé teszi a presbitérium egyházmegyei elnökség általi összehívást. Követ-
kezésképpen az egyházmegye elnöksége kell, hogy összehívja a presbitérium ülését. A prob-
lémát azonban fokozhatja, ha éppen az adott lelkész az egyházmegye esperese, ekként az egy-
házmegyei elnökség egyik tagja. A gyülekezeti lelkésszel ellentétben azonban az esperesnek 
van törvényes helyettese, így akadályozatása esetén a lelkészi főjegyző kell, hogy ellássa a 
presbitérium összehívásának, majd a későbbiek során a közvetítői tárgyalások levezetésének 
feladatát. Ha az esperes személye okán felvetődne az egész egyházmegye elfogultsága, az 
adott egyházkerület elnökségének más egyházmegyei elnökséget kell kijelölnie e feladatok 
ellátására. 
 
Ha az így összehívott presbitérium a lelkész szolgálati viszonyának megszüntetésének kérdé-
sében arról dönt, hogy a látogató bizottságnál indítványozza a bizottság kezdeményezését, az 
elfogadott törvényi rendelkezés folytán ez az indítvány nem köti a bizottságot. Célszerű azon-
ban ilyen esetben élni a kezdeményezés lehetőségével, s az egyházmegyei elnökség közvetítői 
tevékenységét elindítva a tárgyalásokat vagy a megbékélés, vagy a gyülekezetet egységének 
megőrzése miatt a fel nem oldható ellentmondás okán a szolgálati viszony közös megegye-
zéssel történő megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket mihamarabb megtenni. 
 
Az egyházmegyei elnökség által közvetített egyeztetési eljárás a szolgálati viszony két alanya, 
a lelkész és a presbitérium képviselője között folyik. Ebben az eljárásban mind a lelkészt, 
mind a presbitériumot ügyvéd is képviselheti. Ha a szolgálati viszony megszüntetéséről álla-
podnak meg a felek, akkor ezt a megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodásnak mini-
málisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
a, a felek egybehangzó szándékát arra vonatkozóan, hogy a szolgálati viszonyt közös meg-
egyezéssel szüntetik meg; 
b, a szolgálati viszony megszűnésének időpontját; 
c, azt, hogy a lelkész mikor, milyen formában adja át a szolgálatát (leltár, anyakönyvek, pénz-
ügyi zárás, stb.); 
d, mikor és milyen állapotban hagyja el a parókiát; 
e, a javadalom elszámolásának módját, idejét, mértékét; 
f, a szolgálat ellátásával kapcsolatosan esetleg felmerülő kártérítési, megtérítési igények ki-
elégítése mértékét, idejét. 
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A szolgálati viszony megszűntetésének határidejére a törvényi általános rendelkezés az irány-
adó, ennek megfelelően a tárgyalások megkezdésétől számított 6 hónapon belüli időben kell 
megszűntetni. 
 
Ha a megállapodás nem jön létre, az egyházmegye elnöksége erről írásban értesíti a presbité-
riumot. A testület ezt követően a fentiek figyelembevételével összehívott presbiteri gyűlésen 
dönt arról, hogy a szolgálati viszony egyházi közérdekből történő megszűntetése érdekében 
megindítja-e a bírósági eljárást vagy sem. A presbitériumnak ennek során kell mérlegelnie azt 
a törvényi következményt, hogy ha a bíróság megállapítja, hogy a lelkész és az egyházközség 
közötti viszony megromlása az adott egyházközségnek is felróható, akkor elveszti lelkészvá-
lasztási jogát, helyette az egyházmegye közgyűlése választ lelkészt. 
 
Figyelemmel arra, hogy a lelkész e törvény 89. § (2) bekezdés b, pontja értelmében – figye-
lemmel a 70.§ rendelkezéseire – megválasztását követő három év elteltével lemondhat az 
adott szolgálati helyen létesített szolgálati viszonyáról, nem várható, hogy elsődlegesen ebben 
az eljárásban kéri a szolgálati viszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését. Az 
általa ezen eljárás keretében kezdeményezett közös megegyezéssel történő megszűntetés ak-
kor kerülhet szóba, ha ehhez 3 éven belül vagy a presbitérium, vagy az egyházmegye vagy 
egyik sem járul hozzá, vagy a 89. § (1) bekezdés f, pontja szerinti közös megegyezéses meg-
szüntetés egyébként eredménytelen volt, de a lelkész mégis szeretné szolgálati viszonyát jog-
szerűen megszüntetni. Ha ugyanis megtagadja a szolgálatok ellátását, az fegyelmi vétségnek 
minősül, amelynek következménye akár hivatalvesztés is lehet. Ez esetben, ha a közvetítői 
eljárás nem vezet eredményre, a lelkész kérheti a bíróságtól egyházi közérdekből a szolgálati 
viszonyának megszüntetését, amelyet az indokolhat, hogy ha a lelkész nem érzi magáénak az 
őt megválasztó közösséget, hatékony munka nem várható el tőle. 
 
90. § (1) A nyugdíjba vonult lelkész lelkészi jellegét a nyugdíjazás után is megtartja. 
Szolgálatot határozott időre szóló megbízással vagy eseti jelleggel láthat el, a szolgálat 
helye szerint illetékes lelkész tudomásával és a parókiális jogok tiszteletben tartásával. 
(2) A nyugdíjas lelkész is köteles életvitelében a lelkészekre előírt kötelezettségeket meg-
tartani. E körben, valamint szolgálatvégzésével összefüggésben az egyházi törvények 
hatálya alatt áll. 
 
Az új törvény rendezi a nyugdíjba vonult lelkész jogállását, kimondva, hogy a nyugdíjba vo-
nult lelkész lelkészi jellegét a nyugdíjazás után is megtartja. Törvényesíti azt a gyakorlatot, 
hogy a nyugdíjas lelkész szolgálatot láthat el. Ennek feltétele a határozott időre szóló megbí-
zás vagy eseti jellegű szolgálati alkalom. Mindezek során a parókiális jogokat köteles tiszte-
letben tartani. E jogosultságokra és lehetőségekre figyelemmel mind a szolgálat ellátása során, 
mind pedig életvitelében – a lelkészi életpálya élethosszig tartó folyamatában – vonatkoznak 
rá az egyház törvényei, így fegyelemsértő magatartása esetén az aktív szolgálatban álló lelké-
szekkel azonosan felelősségre vonható. Az e törvénnyel párhuzamosan módosított az egyházi 
bíráskodásról szóló 2000. évi I. tv. 32. § (2) bekezdés i) pontja alapján velük szemben legsú-
lyosabb büntetésként a lelkészi tevékenység gyakorlásától való eltiltás alkalmazható. E szabá-
lyozás lényeges eltérést mutat a korábbi szabályozáshoz képest, mely szerint a nyugdíjas lel-
késszel szemben csak a minden, tisztséget nem viselő egyháztaggal szemben alkalmazható 
szóbeli feddés vagy írásbeli megrovás büntetés volt kiszabható. 
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IV. fejezet 

A LELKÉSZI SZOLGÁLAT 
 

A lelkészi szolgálat területei 
 
16. § A lelkészek szolgálatukat egyházközségekben, egyházi és nem egyházi fenntartású 
intézményekben és szervezetekben végzik, a jogviszonyra történő egyházi felhatalmazás 
(választás, kinevezés, kirendelés, megbízás) alapján. 
 
A törvény meghatározza a lelkészi szolgálat területeit. Így a szolgálat ellátható egyházközsé-
gekben és a törvény 18. §-ában felsorolt intézményekben. Az intézmények lehetnek egyházi 
alapítású és fenntartású intézmények (tudományos gyűjtemények, alsó-, közép- és felsőfokú 
tanintézetek, szociális és karitatív intézmények, kórház, stb.) és nem egyházi alapítású és 
fenntartású intézményekben (állami vagy önkormányzati fenntartású tanintézmény, kórház, 
szociális otthon, honvédségi szervezet, stb.). Az utóbbiakban a lelkészek kettős függőségi 
rendszerben szolgálnak. Lelkészi feladataikra a felhatalmazást azonban minden esetben az 
egyház testületeitől vagy az erre feljogosított tisztségviselőktől a választás, kinevezés, kiren-
delés vagy megbízás aktusával kapják. A lelki élettel kapcsolatosan utasítást mástól nem fo-
gadhatnak el, a konkrét szolgálat ellátása során azonban igazodnak az intézményi szervezeti 
és működési szabályokhoz, munkarendhez, s ennek végrehajtása során a világi szervezet ve-
zetőjének utasításait kell végrehajtaniuk. Konkrétan: azt, hogy mikor tart és hol istentiszteletet 
a munkahelyi vezető határozza meg, de arra, hogy ezen alkalmakkor miről prédikál és ho-
gyan, ez a vezető neki utasítást nem adhat. Az első esetben mulasztásáért a világi intézmény 
vezetője, a lelkészi feladatok ellátása során elkövetett vétségekért az egyházi szervek alkal-
mazhatnak jogkövetkezményeket. 
 
17. § (1) A gyülekezeti lelkipásztor szolgálat szerint illetékességi területe az egyházköz-
ség. 
(2) Az illetékes lelkész hozzájárulása nélkül az adott területen más nem végezhet egyházi 
szolgálatot. Kivétel a felettes egyházi vezetők vagy általuk kirendelt helyettesítők köz-
egyházi szolgálata. 
 
A törvény a gyülekezeti lelkész tevékenységi területét az egyházközség területével azonosítja. 
Ez a parókiális jogok alapja. Azt jelenti, hogy a gyülekezeti lelkész az egyházközség földrajzi 
területén egyedül, vagy ugyanerre a területre megválasztott gyülekezeti lelkésszel, kinevezett 
beosztott lelkésszel vagy kirendelt segédlelkésszel együtt gyakorolja a rábízott feladatokat, a 
szolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit e területen köteles teljesíteni, a szolgálathoz fűződő 
jogait ezen a területen gyakorolhatja. Más területen szolgáló lelkész ezen a területen csak az ő 
hozzájárulásával láthat el feladatokat. Ennek oka a református egyházközség és az azt fenntar-
tó személy vagy közösség (kezdetben patrónus, majd az egyháztagság) kapcsolatából, eltartási 
kötelezettségéből eredeztethető. A szakrális és kazuális szolgálatokért  a megválasztott lelkész 
kapta az ellátást, a saját és családja megélhetését alapvetően ez biztosította. Elsőként 1576-
ban a Debreceni Zsinat a XXIX. és a XXX. cikkben szabályozta a parókiális jogok tartalmát 
ekként:  
 

"A lelkipásztorok magokhoz illő terhet vállaljanak az egyházakban és az általuk el nem 
bírhatót kerüljék. Ha egy városból vagy faluból megélhetnek, ne kötelezzék el magokat 
több helységeknek a fizetés vagy rút nyereségért. Azonban a lelkészek hiánya miatt meg-
engedjük, ha egy három falunak élén áll, hogy sürgős szükségben másoknak is szolgáljon, 
nem azért, hogy kalmárkodjék az isten igéjével, hanem hogy gyümölcsöztesse azt az Úr-



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

71 
 

nak, építve az egyházat, mint az isten igéje kívánja. Egy lelkipásztor se hatoljon be vaktá-
ban a szomszédok vagy mások hivatalkörébe, hanem tartsa magát saját hivatala határai 
között. Ne is tanítson, avagy ne eskessen valahol a törvényesen beállított lelkipásztor tud-
ta nélkül, hanem csak azon hely lelkipásztorának engedélyével vagy akaratával. Hacsak a 
szükség nem kényszeríti a rendes lelkész távolléte miatt, a mikor jogosan szolgálhat."  

 
Ezt követően az 1576-os Hercegszőlősi Zsinat 11. és 12. pontja már kibővítve fogalmazta 
meg a parókiális jogok tartalmát:  
 

"11. Minden prédikátor az ő tisztiben híven eljárjon, de azonközben meglássa, hogy más 
tanítónak megyéjében ne hágjon, annak híre és akarata nélkül, se ne prédikáljon se ne ke-
reszteljen, se ne eskessen, hanem ha az vagy beteg volna, és a község az ő szolgálatát kí-
vánja, akkor meglehet az szolgálat, de úgy hogy az mit szolgálatáért adnak el ne vegye, 
hanem az ott való tanítónak hagyja. Akarjuk ezt is hogy senki más prédikátor helyiben ne 
menjen míg az előbbit az község meg nem elégíti. 12. Minden prédikátor csak annyi ter-
het vegyen föl amennyit elviselhet: Ez okáért ha őket egy város, avagy egy falu eltarthat-
ja, többhöz magokat ne kötelezzék nagyobb jutalomnak okáért. Mind az által ahol a taní-
tók szűkön vannak, ott szabad kettő vagy három falunak szolgálni, csak hogy az Isten igé-
jével ne kereskedjék a tanító, hanem a Krisztus Anyaszentegyházát építse, hogy folyjon 
az Istennek igéje, és az keresztyének mindenütt épüljenek a hitben."  

 
E jogok – osztva a lelkészt megillető egyéb jogosultságok szabályozatlanságának helyzetét – 
az utóbbi évtizedekben mint hagyományosan ismert, de törvényben nem szabályozott jogok 
éltek az egyházban. Szélesebb körű tartalmát és – a felettes egyházi szervek tisztségviselőinek 
és az általuk kiküldött személyek törvényekben írt szolgálatát kivéve – az indokolt kivételeket 
azonban a mostani törvényünk sem szabályozza. Ilyen kivétel lehet az e törvényben szabályo-
zott gyülekezeti lelkészválasztási eljárás során az egyházmegyei küldöttség szolgálata. 
 
18. § Intézményi lelkészek az alábbi helyeken láthatnak el szolgálatot: 
 
egyházi jogi személy fenntartásában álló intézetben, intézményben, szervezetben 
 
a) oktatási intézményben, 
b) egészségügyi, szeretetszolgálati intézményben,  
c) missziói intézménynél, 
d) közművelődési, kulturális intézményben, 
 
nem egyházi fenntartású szervezeteknél 
 
e) büntetés-végrehajtási intézetekben  mint börtönlelkészek, 
f) honvédségnél, mint tábori lelkészek, 
g) egészségügyi intézményeknél lelkigondozó és/vagy kórház-lelkészek (ha az intézmény-
nyel állnak munkaviszonyban), 
h) nem egyházi, illetve nem református szociális szolgáltatásban, intézményben, 
i) nem egyházi, illetve nem református oktatási intézményben (hit- és erkölcstan tanár-
lelkész), 
j) az Egyház céljait szolgáló, illetve támogató, és erre megállapodást kötött civil szerve-
zetnél. 
 
közegyházi szolgálatban 
 
k) gyűjteményekben (könyvtár, levéltár), 
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l) egyházi igazgatásban, hivatalokban. 
 
 

A lelkészi szolgálat típusai jogállás szerint 
 
19. § A törvényben előírt képesítéssel rendelkező református egyháztag a szolgálati vi-
szony létesítésével, egyházi felhatalmazással nyeri el lelkészi jellegét. Szolgálatba állítás-
nál figyelembe kell venni a lelkész képesítését. 
 
A törvény 8-15. §-a szerinti előfeltételek teljesítését követően kerülhet sor a lelkész szolgálat-
ba állítására, amely történhet választással, kinevezéssel, kirendeléssel, megbízással. A 7. § 3. 
pontja értelmében ezen aktusok valamelyikével létrejön a szolgálati viszony, amelynek ered-
ményeként az addigi, a képesítés szerinti teológus jelleg lelkészi jelleggé alakul át, s tart 
mindaddig, amíg a lelkész szolgálati viszonya fennáll. A 7. § 6. pontja szerinti lelkészi képesí-
tést szerzett lelkész teljes jogú lelkészi jogállást szerez szolgálatba állításával, amely a betöl-
tött szolgálat alapján minősül önálló vagy nem önálló jogállásnak. Szolgálati viszonyba állít-
ható a 7. § 6. pontja szerinti lelkészi képesítéssel még nem rendelkező személy is, az ő jogál-
lásuk azonban nem teljes jogú lelkészi jogállásnak minősül. (Lásd erről a lelkészi életpálya 
szakaszait bemutató, a 7. §-hoz készült ábrát!) Amikor a tartós vagy eseti szolgálatba állításra 
kerül sor, figyelemmel kell lenni arra, hogy a lelkészi jogviszonnyal rendelkező lelkész mi-
lyen képesítéssel rendelkezik. Ha teológus-lelkész diplomával rendelkezik, de még nem ka-
pott lelkészi képesítést, akkor csak segédlelkészi szolgálatot láthat el, ha lelkészképesítő vizs-
gán lelkészi képesítést szerzett és felszentelték, akkor már elláthat önálló vagy nem önálló 
jogállást eredményező lelkészi szolgálatot is.  
 
20. § (1) A teljes jogú lelkész szolgálatát a szolgálati megbízása szerint önálló vagy nem 
önálló jogállású státuszban láthatja el. 
(2) Nem teljes jogú lelkész szolgálatra csak exmisszusként vagy segédlelkészként kaphat 
kirendelést. 
 
A lelkész a tényleges szolgálati viszony alapján minősül önálló vagy nem önálló jogállású 
lelkésznek. Az önálló jogállású lelkészi státuszokat a törvény 22. §-a sorolja fel, a teljes képe-
sítéssel ellátott, de nem önálló jogállású státuszokat pedig a törvény 23. §-a. A lelkészi képesí-
tést még nem szerzett személy csak exmisszusi vagy segédlelkészi szolgálatba állítható, ame-
lyek nem minősülnek teljes jogú szolgálatnak. 
 
21. § (1) Egyházi jogviszony hiányában az Egyház szervezeti keretében lelkészi vagy lel-
készi képesítésen alapuló lelkészi jellegű szolgálat nem végezhető.  
 
A törvény által felállított lelkészi életpálya modell szerint az egyházi jogviszony a törvény 11. 
§-a értelmében már a teológus-lelkész diplomát szerző egyetemi, főiskolai hallgató kibocsátá-
sával megkezdődik, őt nyilvántartásba kell venni, róla törzskönyvet nyit az egyház. E pillanat-
tól kezdődően az így már egyházi jogviszonnyal rendelkező személy már egyházi szolgálatot 
láthat el, felszenteléséig természetesen csak nem teljes jogú lelkészként, azt követően teljes 
jogú, vagy önálló vagy nem önálló lelkészi státuszban. Az exmisszus ebben a tekintetben ki-
vételnek tekinthető, az ő szolgálatba állítására a törvényi felhatalmazást a 25. § adja meg. 
 
(2) Egyedi alkalomra a szolgálat helye szerint illetékes püspök, esperes engedélyezheti az 
egyházi jogviszonyban álló, de szolgálati viszonnyal nem rendelkező lelkész szolgálatát. 
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Az egyházi jogviszonnyal rendelkező, tehát nyilvántartásba vett lelkészek vagy szolgálatban 
állnak, vagy nem. Szolgálatba állításuk elmaradásának többféle oka lehet. Elképzelhető, hogy 
a teológus-lelkész diploma megszerzését követően a lelkészjelölt nem teszi le a lelkészképesí-
tő vizsgát, vagy a lelkészképesítő vizsgát leteszi, de valamilyen okból nem szentelik fel, vagy 
felszentelés után nem akar vagy szolgálati hely hiányában nem tud szolgálatba állni. E szemé-
lyek egyházi jogviszonya fennáll, s képzettségük fokának megfelelően léphetnek egyházi 
szolgálatba, vagy ennek hiányában egyedi alkalommal eseti szolgálatot elláthatnak. Erre a 
felhatalmazást a szolgálat helye szerint illetékes püspök vagy esperes adja meg. Így a még fel 
nem szentelt lelkészjelölt legfeljebb segédlelkészi, a felszentelt lelkész beosztott lelkész, he-
lyettes lelkész vagy önálló lelkészi szolgálatnak megfelelő feladatokat láthat el. 
 
(3) Református lelkészi minőségében csak a teljes lelkészi képesítéssel és szolgálati jogvi-
szonnyal rendelkező nyilatkozhat. Jogviszony hiányában megnevezése: teológus. Teljes 
képesítés hiányában megnevezése: református segédlelkész  ha szolgálatban áll. 
 
A lelkészi jogállás mikéntje meghatározza annak lehetőségét is, hogy az adott személy az 
egyházon kívüli viszonyokban miként azonosítja magát. Az egyház számára nem közömbös 
ugyanis, hogy külső megítélése miként alakul, az egyházzal azonosítható természetes személy 
viselkedése, magatartása, nyilatkozata az egyház számára anyagi és erkölcsi károkat is okoz-
hat, ugyanakkor a nyilatkozó számára is lényeges, hogy az egyházon belüli fegyelmi felelős-
sége miként alakul. Ezért a törvény előírja, hogy református lelkészként csak az a személy 
nyilatkozhat, e minőségben kívülállók számára az egyház reprezentánsaként csak az a sze-
mély jelenhet meg, akit felszenteltek és tényleges egyházi szolgálati viszonyban áll. Ha még 
nem áll egyházi jogviszonyban (teológus-lelkész hallgató, lelkészjelölt), akkor csak teológus-
ként azonosíthatja magát, ha az egyházzal való kapcsolatára utal. Lelkészi képesítésének hiá-
nyában csak akkor azonosíthatja magát segédlelkészként, ha e minőségben ténylegesen is 
szolgálatban áll. Ha nem, akkor legfeljebb a felsőfokú végzettségére utaló teológus megneve-
zést használhatja. 
 

Önálló jogállású lelkészek 
 
22. § (1) Önálló jogállású lelkész:  
a) a megválasztott gyülekezeti lelkész (lelkipásztor), 
b) a vallásoktató lelkész, 
c) a missziói gyülekezetbe kinevezett missziói lelkész, 
d) hittudományi kar/egyetem/akadémia lelkészi jellegű docense, egyetemi tanára, 
e) a szeretetszolgálati, egészségügyi, oktatási intézményben, missziói szervezetben, in-
tézményben és közegyházi intézmény szolgálatában álló lelkész, amennyiben a szolgálat 
önállóan történő ellátására kapott egyházi felhatalmazást, és nem áll más jogviszonyban, 
f) kórházlelkész, 
g) börtönlelkész,  
h) tábori lelkész, 
i) egyetemi/főiskolai lelkész. 
(2) Az önálló jogállású lelkészek szolgálatuk végzése tekintetében önállóak, mindazon 
tisztségekre választhatók, amelyeket az egyházi törvények szerint lelkésznek kell betöl-
tenie. 
 
A törvény tételesen felsorolja, hogy milyen konkrét szolgálati viszony keletkeztet önálló lel-
készi jogállást. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy az egyházalkotmányi törvé-
nyünk, továbbá a választásról szóló törvényünk alapján e tisztségüknél fogva milyen egyház-
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kormányzati testületnek válnak tagjaivá (pl. egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjává), illetve 
egyéb feltételek megléte esetén milyen kormányzati tisztségre választhatók (püspök, esperes, 
stb.). Az önállóság ebben a tekintetben azt jelenti, hogy szolgálati feladataikat az egyházi jog-
szabályok betartása mellett önállóan, nem szolgálati felettesük utasítása alapján végzik. 
 

Teljes képesítésű, de nem önálló jogállású lelkészek 
 
23. § Képesítése szerint teljes jogú, de alkalmazás szerint nem önálló jogállású lelkész a 
beosztott lelkész és a helyettes lelkész. 
(1) Beosztott lelkész  
a) a gyülekezeti szolgálatra kirendelt  beosztott lelkész, 
b) a hittudományi kar/egyetem/akadémia lelkészi jellegű tanársegédje, adjunktusa, 
c) intézménybe, diakóniai, missziói feladatok végzésében való közreműködésre, közegy-
házi igazgatási feladatok ellátására kirendelt beosztott lelkész. 
(2) A beosztott lelkész feladat-ellátási, irányítási, igazgatási jogai korlátozottak, szolgála-
tát az önálló gyülekezeti, intézményi-közegyházi igazgatási szolgálatot ellátó önálló, ve-
zető lelkész irányításával, útmutatásával végzi. 
 
A képesítése alapján teljes jogú lelkész a beosztott lelkész és a helyettes lelkész, de az e minő-
ségben ellátott szolgálatukat nem önállóan végzik. 
 
A gyülekezeti szolgálatra, intézménybe, diakóniai, missziói feladatok végzésében való köz-
reműködésre, közegyházi igazgatási feladatok ellátására elhívott beosztott lelkész szolgálati 
viszonya püspöki kirendeléssel jön létre. Feladatait nem önállóan, hanem az adott területre 
önálló szolgálati viszonnyal rendelkező lelkész irányítása mellett, az ő útmutatása szerint vég-
zi. Függelmi viszonya így kettős, mert a szolgálati viszonyáról, annak megszüntetéséről, áthe-
lyezéséről, stb. a kirendelési jogot gyakorló püspök dönt, a szolgálat ellátása során az elvég-
zendő feladatokban pedig a vezető lelkész utasításai szerint kell eljárnia. Javadalmazásáról az 
egyházközség, missziói egyházközségben az állásfenntartó egyházmegye, egyházkerület gon-
doskodik, melynek forrása lehet az egyházi Közalap is. 
 
24. § (1) Intézményi helyettes lelkész kirendelésére az illetékes egyházkormányzati testü-
let lelkészi elnöke jogosult. 
(2) A helyettes lelkész kirendelése meghatározott időre vagy meghatározott feltétel be-
következtésig szól. 
(3) A helyettes lelkész csak a szolgálat ellátásának idejében korlátozott, jogosultságai és 
kötelezettségei megegyeznek a helyettesített lelkészével. 
 
A helyettes lelkész a megnevezéséből következően az adott szolgálati hely megüresedése 
vagy az ott szolgáló lelkész távolléte miatt átmenetileg ellátatlan szolgálat pótlására kap ki-
rendelést, gyülekezeti lelkészi szolgálat esetén az adott egyházmegye esperesétől, intézményi 
szolgálat esetén az intézményt fenntartó egyházi szervezet (egyházközség, egyházmegye, 
egyházkerület, Zsinat) lelkészi elnökétől. Megbízatása határozott időre vagy meghatározott 
feltétel bekövetkezéséig szól. A határozott időt naptári napban kell meghatározni (pl. 2014. 
december 31-ig), a feltétel pedig a jogi tény bekövetkezésére utal (a megüresedett szolgálati 
hely betöltéséig, a betegség miatt ellátatlan szolgálati hely esetén a lelkész felgyógyulásáig, 
stb.). A jogi státusza eltér a beosztott lelkészétől. Az adott szolgálati helyen a jogosultságai és 
kötelezettségei megegyeznek a helyettesített lelkészével, önállósága csak a szolgálat ellátásá-
nak idejében korlátozott. Helyettesítést elláthat más helyen szolgálatban álló lelkész és szol-
gálatban nem álló, ún. rendelkezési állományban lévő lelkész is. Az első esetben a helyettesítő 
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lelkész státusza az eredeti szolgálati helyén változatlan marad. Ha ott önálló lelkész, e státu-
szának megfelelő jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, ha beosztott lelkész, továbbra is 
nem önálló jogállású lelkész marad, függetlenül attól, hogy pl. önálló lelkészi státuszú lelkészt 
helyettesít. 
 

Nem önálló jogállású, nem teljes képesítésű lelkész 
 
25. § (1) Exmisszus a hittudományi kar/egyetem/akadémia azon lelkész-szakos hallgató-
ja, aki a felsőfokú lelkészképesítést nyújtó intézményben a záróvizsgához előírt kredi-
teknek legalább 75%-át teljesítette és püspöki  határozott időre szóló  kirendeléssel 
egyházi kisegítő szolgálatot lát el. A kirendeléssel az exmisszus felhatalmazást kaphat a 
palást viselésére és a sákramentumok kiszolgáltatására is. 
(2) A kirendelésre a szolgálati hely szerint illetékes püspök jogosult, javadalmazásáról a 
szolgálati hely gondoskodik. 
(3) Az exmisszus szolgálatait a számára felettesként meghatározott önálló lelkész irányí-
tása szerint és felügyelete alatt végzi, tevékenységéről neki rendszeres beszámolási köte-
lezettséggel tartozik  
(4) Szolgálatvégzésével összefüggésben az egyházi törvények hatálya alatt áll. 
 
Az exmisszusi szolgálat a lelkészhiány idején kialakult szolgálatellátási forma, amely a már 
megfelelő szintű teológiai felkészültséggel rendelkező egyetemi, főiskolai, akadémiai teoló-
gus hallgatókra épít. A törvény az állami és egyházi felsőoktatási törvényre figyelemmel a 
záróvizsga letételéhez szükséges kreditpontok 75 %-ának megszerzéséhez köti kirendelésüket. 
A kirendelésre jogosult az illetékes egyházkerület püspöke. A kirendelés szólhat olyan kisegí-
tő szolgálat elvégzésére is, amely nem jár a sákramentumok kiszolgáltatásával és nem kötele-
ző a palástviselés. Olyan szolgálat elvégzésére való kirendeléskor, amikor is a hallgató szak-
rális szolgálatot lát el, a felhatalmazás a palástviselésre és a sákramentumok kiszolgáltatására 
is kiterjed. A kirendelés minden esetben határozott időre szól, a javadalmazását a szolgálati 
hely biztosítja. Az exmisszus a számára felettesként meghatározott lelkész irányítása és fel-
ügyelete mellett látja el a szolgálatát, amelyről neki rendszeresen beszámol. A szolgálatteljesí-
tés ideje alatt az egyházi törvények hatálya alatt áll, tevékenysége után ő maga és az állás-
fenntartó fizeti a Nyugdíjintézetnek a járulékokat, az egyházfegyelmet illetően az egyházi 
bíráskodásról szóló törvény vonatkozik rá. Emellett továbbra is fennáll a hallgatói jogviszo-
nya, így az állami és az egyházi felsőoktatásról szóló jogszabályok hatálya alatt is áll. 
 
26. § Segédlelkész (káplán) az, aki 
(1) a) a hittudományi kar/egyetem/akadémia lelkész szakán tett sikeres záróvizsgája és 
megkapott diplomája alapján szolgálatra kirendelést kapott, a lelkészképesítő vizsgát 
azonban még nem tette le, vagy  
b) lelkészképesítő vizsgáját már letette, de még nem szentelték fel. 
(2) A kirendelésére a lelkészjelölt állandó lakhelye szerint területileg illetékes püspök 
jogosult. 
(3) Indokolt esetben a segédlelkészi szolgálatra jogosult kérheti más illetékességi terület-
re is kirendelését. A kérelmet ilyenkor is az egyébként illetékes püspökhöz kell benyúj-
tani, aki ezt véleményezi és továbbítja a kérelmezett szolgálati hely szerinti püspökhöz.  
(4) A püspök a kirendeléssel egyidejűleg felügyelő lelkészt jelöl ki, akinek irányítása és 
utasításai szerint köteles a segédlelkész a szolgálatokat elvégezni. 
(6) A segédlelkészi szolgálat célja a hittudományi egyetemen szerzett diploma után a 
lelkészképesítő vizsgára történő felkészülés. 
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(7) A segédlelkészt fogadó egyházközség/intézmény köteles felelősséget vállalni azért, 
hogy az alkalmazás feltételeit, így a lakhatást, jövedelmet, ellátást biztosítani tudja. 
 
A segédlelkész a korábbi szabályozástól eltérően már nem az ún. első lelkészképesítő vizsgá-
val rendelkező, hanem a teológus-lelkész szak akkreditált képzését nyújtó felsőoktatási intéz-
ményben (egyetem, egyetemi kar, főiskola, akadémia) záróvizsgát tett, tehát felsőoktatási 
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett) és diplomát kapott lel-
készjelölt, aki erre figyelemmel az állandó lakóhelye szerint illetékes püspöktől segédlelkészi 
szolgálatra kirendelést kapott. Megjegyzendő, hogy e törvényi rendelkezés folytán főszabály 
szerint a lelkészjelölt segédlelkészi szolgálatot csak saját egyházkerületében láthat el, mert a 
püspök hatásköre csak a saját egyházkerületére terjed ki, más egyházkerületbe kirendelésre 
nem jogosult. Amennyiben a lelkészjelölt az állandó lakóhelyétől eltérő egyházkerületben 
szeretne segédlelkészi kirendelést kapni, kérelmet kell előterjesztenie a szolgálati hely szerint 
illetékes püspökhöz. A kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes püspök útján kell előter-
jeszteni, neki kell megküldeni, aki azt véleményezi és  ezzel együtt továbbítja a szolgálati 
hely szerint illetékes püspökhöz.  
 
A püspök a kirendeléssel egyidejűleg felügyelő lelkészt jelöl ki a segédlelkész számára. A 
segédlelkész a felügyelő lelkész irányítása mellett, az ő utasításai alapján köteles a szolgálatát 
ellátni. A segédlelkész szolgálat célja a lelkészképesítő vizsgára való felkészülés, a felsőokta-
tási intézményben szerzett elméleti ismeretek gyakorlati ismeretekkel való kiegészítése. A 
szolgálatáról a felügyelő lelkész véleményt készít, amelyet a lelkészképesítő bizottság a képe-
sítés során figyelembe vesz. 
 
Kirendelés hiányában a diplomaszerzéssel csak a jelölt lelkészi jogviszonya jön létre, szolgá-
lati viszonya nem. Segédlelkészi státusza a kirendelés alapján mindaddig fennmarad, amíg a 
lelkészképesítő vizsgának letételét követően lelkésszé nem szentelik és ezzel párhuzamosan a 
segédlelkészi kirendelése hatályban van. Ha a felszentelése előtt kirendelését a püspök visz-
szavonja, csak a lelkészi jogviszonya él tovább, de szolgálati viszonya megszűnik. Felszente-
lésével megszűnik a segédlelkészi minősége, hiszen ezen aktussal teljes jogú lelkésszé válik. 
Ha őt más szolgálatra való felhatalmazás hiányában továbbra is az adott helyen kívánja fogla-
koztatni a püspök, őt ugyanarra a szolgálati helyre már beosztott lelkészként kell kirendelni. 
 
A segédlelkész javadalmazásáról a fogadó egyházközség vagy egyházi intézmény gondosko-
dik, ő biztosítja a lakhatást, jövedelmet, egyéb ellátásokat. Ebből következően a püspök csak 
az adott egyházközség, egyházi intézmény hozzájárulásával vagy kérelmére élhet a kirendelés 
jogával. 
 

A lelkészi állás betöltése, szolgálatba állítás, a jogviszony létesítése 
 
27. § A lelkészi állás választással, kirendeléssel, kinevezéssel, vagy megbízással tölthető 
be. 
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A törvény összefoglalóan meghatározza azokat a felhatalmazási formákat, amelyek egyikével 
lelkészi szolgálati viszony (és nem a lelkészi jogviszony) létesíthető. 
 

Lelkészi állás betöltése választással 
 
28. § (1) Önálló gyülekezeti lelkészi állás az adott egyházközség választása alapján tölthe-
tő be, kivételes esetben egyházmegyei választás alapján. A választás alapja meghívás 
vagy pályázat lehet. 
(2) A lelkészválasztás az anyaegyházközség joga és kötelezettsége. 
 
Az egyházközségi lelkész, továbbá az Egyház tisztségviselőinek választás alapján történő 
kiválasztásának teológiai alapját abban kell keresni, hogy a Szentírás és a hitvallásaink szerint 
az egyházi tisztségviselőink és vezetőink tisztségük legitimitását honnan származhatják. A 
református egyházak, így a magyar református egyház is kezdetektől fogva a reformáció 
dogmatikája alapján elutasítják a püspökök "sorendi utódságát". Már az első, 1545-ben tartott 
I. Erdődi Zsinat X. és XI. cikke hangsúlyozza, hogy az egyház feje Krisztus, nem pedig a 
püspökök sorrendi utódsága. A XI. cikkben ennek indokát a következők szerint adják meg:  
 

"Azért Istent hívjuk bizonyságul, hogy mi a püspököket örömmel akarnók hallgatni és 
nekik engedelmeskedni, csak el ne térnének az evangéliumtól; de midőn mind a tiszta tu-
dományt megvesztegették, mind a sákramentumok tanát és törvényszerű kiszolgáltatását 
megszentségtelenítették, inkább kell engedelmeskednünk az istennek, mint az emberek-
nek. Azért is kárhoztatjuk mindazokat, akik az egyházat a püspökök sorrendi utódságához 
kötik, mintha ők az evangélium többi szolgáinál isteni jog szerint előbbvalók volnának és 
mintha az egyház emberi intézmény volna. Kárhoztatjuk azokat is, akik azt mondják, 
hogy azoknál, akiknek sorrendi jogutódsággal kormányozó püspökeik nincsenek, sem 
felavatás, sem lelkészség, sem semmi egyházszervezet nem volna, mert az egyház nincs 
bizonyos helyhez vagy személyek utódságához kötve, a mint Krisztus világosan mondja: 
»Ím itt vagy amott vagyon a Krisztus, ne higgyétek!« És midőn Lukácsnál mondja, hogy: 
»Az Isten országa nem jő úgy el, hogy azt megtudnátok«, – hanem az Isten országa csak 
az Isten igéjéhez van köttetve."  

 
Az egyetemes papság elvét, a zsinat-presbiteri elvet egyházalkotmányi alapelvként elfogadó 
törvény egyben azt is deklarálja, hogy a Magyarországi Református Egyházban, a látható, 
jogilag szervezett egyházban a külső felhatalmazást az egyházi szolgálatra, egyházkormány-
zati tisztségek ellátására az egyháztagság egészét jelentő közösség, az egyháztagok közössége 
adja vagy közvetlenül, vagy közvetett formában. A szolgálat alapja tehát nem a katolikus teo-
lógia szerinti isteni jog (ius divinum), hanem a gyülekezet felhatalmazása. Ezért bárki (lel-
kész, nem lelkész) csak a gyülekezet felhatalmazása alapján jogosult a közösség (nota bene 
Krisztussal közösség) számára egyházi szolgálatot végezni. A tisztségviselők a fő szabály 
szerint választással szerzik megbízatásukat. Megválasztásukkal nem a méltóság nő, hanem 
csupán a felelősségük (Lk 12,48.). Ezért a lelkészek között sincsen rangbéli különbség, aho-
gyan ezt a 4. § (1) bekezdésében írt alapelvnél már láttuk. A kálvini református egyházban az 
egyházközségi, majd a magasabb szintű gyülekezet vezetése nem egy-egy személyre, hanem 
testületekre bízatott. Olyan testületekre, amelyekben visszatükröződik Krisztus hármas tiszt-
sége az egymástól elválasztott feladatok hármas felosztásában. Az egyháztagok pedig, akik a 
Krisztus hármas tisztségében egyaránt részesek, s ezeket a Krisztus-test Egyház önmagában 
egyesíti egyaránt felelősek e látható, emberek által alkotott szervezet ékes és szép rendben 
való működéséért. Ez természetesen feltételezi azt, hogy az egyház tagjaiként a Heidelbergi 
Káté 32. kérdésére adott válaszunk szerinti keresztyénségünket, s ezáltal egyháztagságunkat 
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Kálvinnal együtt úgy értelmezzük, hogy azok az igazi tagjai az egyháznak, akik hitük megval-
lása által, életük példáján keresztül és a sákramentumokban való részvétel által velünk együtt 
ugyanazt az Istent és Ő Krisztusát megvallják (Kálvin: Institutio IV.1,8.). Az egyházalkotmá-
nyi törvényünk 22. § (2) bekezdése szerinti teljes jogú egyháztagság feltételei megfelelnek e 
követelményeknek, hiszen nem minden egyháztag jogosult szavazati jogra, hanem csak azok, 
akiket megkereszteltek, konfirmációs fogadalmat tettek, a gyülekezeti istentiszteleten, az úr-
vacsorai közösségben részt vesznek és az egyház fenntartásához hozzájárulnak, továbbá 
nagykorúak. Életkoruk, keresztyéni mivoltuk alapján képesek tehát felelősen vezetőiket, egy-
házkormányzóikat megválasztani, választott vezetőikkel együtt a királyi, a papi és prófétai  
feladatokat ellátni. Ez a felelősségük és felelős döntések meghozatalára, a feladatok ellátására 
való képességük pedig azután is megmarad, miután a tisztségviselőket megválasztották. Az 
egyházkormányzati hatalom tekintetében tehát a választói névjegyzékbe ezen feltételek alap-
ján felvett egyháztagokból álló egyházközségi közgyűlés a szuverén, akinek felhatalmazása 
alapján a képviseleti (zsinati) elveknek megfelelően épül fel az Egyház szervezete, választat-
nak meg az Egyház tisztségviselői. Ezért a megválasztott tisztségviselők által e szuverenitás, e 
felelős döntésre való képesség megkérdőjelezése, kétségbe vonása ellentétes az Egyház al-
kotmányának alapelveivel, s egyben a választott tisztségviselők legitimitását kérdőjelezi meg. 
 
A törvény a lelkészválasztás jogát és egyben kötelezettségét az anyaegyházközségeknek adja 
meg. Ez megfelel annak az elvárásnak, hogy az anyaegyházközség azoknak az egyháztagok-
nak a közösségi formája, akik képesek egy lelkészi állást önállóan fenntartani, tehát az egyhá-
zuk szervezetének fenntartásáról önállóan képesek és hajlandók is gondoskodni. Ezekben az 
egyházközségekben a lelkészt az egyháztagok választják. Kivételesen az egyházmegyei köz-
gyűlést illeti a választás joga, amennyiben az adott anyaegyházközség nem élt a választás 
jogával, vagy élt, de az eredménytelen volt. Erről lásd a törvény 66. §-ához fűzött magyaráza-
tot! 
 
29. § (1) A megválasztandó gyülekezeti lelkész személyéről az egyházközség köteles ki-
kérni az egyházkerületi elnökségek mellett működő Lelkészválasztási Tanácsadó Bizott-
ság (továbbiakban: Bizottság) véleményét. 
(2) A Bizottságot soron kívül és olyan időben kell összehívni, hogy az az állás betöltését 
ne hátráltassa, és a Bizottság állásfoglalása a kérelem beérkezésétől számított 30 mun-
kanapon belül a presbitérium tudomására jusson. 
(3) Amennyiben a Bizottság határidőben nem nyilatkozik, a véleményezni kért lelkész 
választásra bocsátható. 
 
A 28. §-hoz fűzött magyarázat alapján felelős választásra jogosult és képes közösség választá-
si szabadságát korlátozza a 29. § rendelkezése. Eszerint a megüresedett tisztségre vagy új lel-
kész állás szervezése esetén megválasztandó lelkész személyének eldöntése előtt az egyház-
községnek kötelezően ki kell kérni az egyházkerületi elnökség mellett működő Lelkészválasz-
tási Tanácsadó Bizottság véleményét. E szabály felállítása amellett, hogy sérti a választói kö-
zösség 28. §-nál körülírt autoritását, sérti a lelkészként lelkészi képesítéssel ellátott, felszente-
léssel szolgálat ellátására felhatalmazott, adott esetben már lelkészi szolgálatával más egyház-
községben bizonyított, a törvény 30. § (1) és (2) bekezdésében írt feltételeknek mindenben 
megfelelő lelkész passzív választójogát, ellentétes a törvény választási eljárás szabályait, sor-
rendiségét meghatározó további rendelkezéseivel. A választásra sor kerülhet ugyanis meghí-
vással vagy pályázat útján. A későbbi szakaszokban megjelenő szabályok alapján e véle-
ménykérés legfeljebb a meghívásról való döntés előtt lenne elképzelhető, mert a pályázat ese-
tén a pályázók személye előzetesen nem ismert. A törvény 56. §-a értelmében a meghívásnak 
két formája létezik. Az első szerint a presbitérium határozattal dönt a meghívásról, mely hatá-
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rozat egyrészt eldönti a választás meghívással történő módját, de egyben meg is nevezi a 
meghívandó lelkészt. E kettő törvényi előírás folytán szükségképpen együtt jár. Ezzel azon-
ban már jogerős határozat született arról, hogy a választás meghívásos módja mellett ki lesz a 
meghívandó személy. Ha a 29. § (1) bekezdését akként kellene értelmezzük, hogy még  e 
presbitériumi döntés előtt kell véleményeztetni a megválasztandó lelkész személyét, s a Bi-
zottság nem támogatná a lelkész meghívását, előfordulhat, hogy a presbitérium nem a válasz-
tás meghívásos formája mellett döntene. Mindemellett a Bizottság véleménye a 29. § alapján 
nem köti sem a presbitériumot, sem a meghívásos választás másik változatában a választói 
közösség 10 %-ának döntését a meghívás és a megválasztandó személyének eldöntésében. Ha 
a tisztségviselők választására "nagykorúnak", felelős döntésre képesnek minősített testületek 
(presbitérium, egyházközségi közgyűlés) mégsem képesek a jogalkotó szerint felelősen dön-
teni saját lelkészük személyéről, az az egyházi jogrendszer olyan belső ellentmondását idézi 
elő, amely a zsinat-presbiteri elvnek a kiüresítését eredményezi, így az egyház alkotmányával 
és e törvény alapelveivel ellentétes. Ha pedig a törvényalkotó a Bizottságtól a jóhiszemű vá-
lasztói testületet megvédését tűzte ki célul a lelkészi szolgálat ellátására adott helyen alkal-
matlan lelkésztől, akkor azt a lelkésszé válás folyamatába beépített kontrollrendszer kialakítá-
sával kellett volna megtennie. A lelkészek szolgálatra való alkalmasságát szabályozott körül-
mények mellett, megfelelő jogorvoslat biztosításával kellene rendezni, amely egyben megold-
hatná a már szolgálatba állított és a szolgálatra bármely (szakmai, egészségügyi) okból alkal-
matlanná váló lelkész és választói közössége régen várt, de e törvénnyel sem orvosolt prob-
lémáját. 
 
A választás pályázattal történő lebonyolítását illetően a Bizottság véleményének kikérésére a 
pályázati határidő letelte után, a jelöltek választhatósága feltételeinek megvizsgálása utáni 
időben kerülhet sor. Ebben az esetben valamennyi pályázót a Bizottság elé kellene vinni, 
amely bizonyos előszűrést végezne véleménynyilvánítás címén. Erre azonban a törvény ké-
sőbbi 62. §-a értelmében a presbitérium jogosult, majd a bemutatkozó szolgálatokat követően 
a választói közösség dönthet a lelkész megválasztásáról. Hangsúlyozva, hogy a Bizottság dön-
tése ebben az esetben sem kötelező, a 62. § alapján a presbitérium a Bizottság által nem java-
solt lelkészt is jelöltté nyilváníthatja, ha a pályázata és okiratai alapján a törvényi feltételek-
nek megfelel. Ez utóbbira a törvény egy további, öttagú, az esperest, két egyházmegyei taná-
csost is magában foglaló bizottságot állít fel, amely kizárólag a törvény 30. §-ában előírt felté-
teleket vizsgálhatja, érdemben nem foglalhat állást a meghívott vagy pályázó lelkész alkal-
masságát illetően. A kérdés ezt követően az, miben dönt a törvény 29. §-ával felállított Bizott-
ság? A törvény nem szabályozza ugyanis e bizottság összetételét, döntéshozatalának ellen-
őrizhető szempontjait, döntésének formáját és a jogorvoslati lehetőségeket sem, így döntése 
ab ovo önkényesnek minősítendő, hiszen nincsenek törvényben szabályozott viszonyítási pa-
raméterek, amelyekkel a Bizottság véleményének kialakítása összevethető, kontrollálható 
lenne. 
 
30. § (1) Gyülekezeti lelkészi állásra az a teljes jogú református lelkész választható, aki 
nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, büntetlen előéletű, ellene nincs folyamatban sem 
egyházi fegyelmi, sem világi büntető eljárás, valamint vállalja, hogy megválasztása ese-
tén az állást az adott feltételekkel elfogadja, és meghatározott időn belül betölti. 
(2) Az egyházkerületi közgyűlés meghatározhat olyan kiemelt egyházközségeket vagy 
lelkipásztori állásokat, amelyekbe gyülekezeti lelkésszé meghívás vagy pályázat útján 
csak az választható, aki a választást megelőző legalább 5 éven keresztül lelkészi jellegű 
szolgálatot teljesített. 
(3) Amennyiben valaki a gyülekezeti lelkészi állásáról lemondott, vagy megválasztása 
ellenére azt nem foglalta el, hat éven belül ugyanarra az állásra nem választható. 
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A törvény ezen szakasza objektív feltételeket határoz meg a gyülekezeti lelkész választására 
vonatkozóan. Hangsúlyozandó, hogy objektív feltételekről van szó. A törvény a szubjektív 
vélemény kialakítását a választási eljárásban komoly szerepet kapó választói testületre, az 
egyházközség választójoggal rendelkező tagjaiból álló, az egyházalkotmányi törvény szerint 
választásra alkalmas, felelős testületre bízza. E testületnek áll jogában megvizsgálni és eldön-
teni azt, hogy a megüresedett, vagy betöltendő új lelkészi állására meghív-e valakit, vagy ki-
nek a pályázatát fogadja el. A felelős döntés meghozatalára többféle lehetőség áll rendelkezé-
sére. Lehetősége van a meghívandó vagy hozzá pályázó lelkészről információkat kérni koráb-
bi szolgálati helyéről, elöljáróitól, a bemutatkozó szolgálat törvényi előírás. Ha elismerjük 
egyházalkotmányban e testület felelős választásra való képességét, e lehetőségek mellett to-
vábbi "atyai" segítséget nem kell neki biztosítanunk. Ha viszont az egyházközségi választói 
testületeket a jogalkotó nem tartja alkalmasnak felelős döntés meghozatalára, az egyházal-
kotmányt kell alapjaiban átírnia. Ez azonban nagy valószínűséggel a Róma irányába mutató 
utat, az egyház hierarchizálását jelentené. A változó világban, a változó körülményekhez való 
igazodást lehetővé tevő semper reformari debet követelményének ez a döntés is megfelelne, 
de ezt a jogalkotó Zsinatnak kell felvállalnia egy határozott jövőkép birtokában. E törvény 
azonban még elfogadott jövőkép hiányában, komoly koncepció nélkül született meg, így ma-
gán viseli ennek mindenfajta következményét. 
 
A törvényt a Zsinat 2013. évi IX. törvénnyel módosította és iktatta be a (3) bekezdést. Ez a 
rendelkezés újabb választási akadályt épít be a törvénybe azzal a lelkésszel szemben, aki az 
adott lelkészi állásáról lemondott, vagy a megválasztás ellenére a lelkészi állást nem foglalta 
el. 
 
31. § A nem magyarországi lelkészképesítéssel vagy szolgálattal rendelkező lelkészek 
részére az egyház belső rendje külön vizsga és befogadási szabályokat is előírhat. 
 
Annak ellenére, hogy a törvény 6. §-a elismeri a Kárpát-medencében református lelkészkép-
zést nyújtó felsőoktatási intézmények oklevelét, előírja honosító vizsga letételét, továbbá be-
fogadási szabályokat is felállít. Erről részletes magyarázatot a 8-15. §-hoz írt rész tartalmaz. 
 
32. § (1) Amennyiben a lelkész másik egyházkerületben kíván szolgálati viszony létesíte-
ni, előzetesen ki kell kérni a fogadó egyházkerület püspökének befogadó nyilatkozatát és 
az elbocsátó püspök engedélyét. A püspöknek a kérelem kézhezvételétől számított 10 
munkanapon belül kell nyilatkoznia. 
(2) Amennyiben a lelkész ugyanazon egyházkerületen belül kíván másik egyházmegyé-
ben szolgálati viszonyt létesíteni, erről előzetesen ki kell kérni a fogadó egyházmegye 
esperesének befogadó nyilatkozatát. Az esperesnek a kérelem kézhezvételétől számított 
10 munkanapon belül kell nyilatkoznia. 
(3) Hiánypótlási felhívás esetén a határidő az utolsó hiánypótló irat, nyilatkozat beérke-
zésétől számít. 
(4) A befogadási, tanácsadási ügyekben rövid úton történő iratkezelésnek is helye van, és 
határidőben történő ügyintézésnek kell tekinteni, ha az iratot faxon/e-mailben a határ-
napon igazoltan továbbították. 
 
Az 1881/82. évi Debreceni Alkotmányozó Zsinat döntése óta a Magyarországi Református 
Egyház egységes szervezet, az egyházkerületek ezen egységes egyházszervezet részei. A Zsi-
nat a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvényét az egységes egyház-
szervezetre hozta. Ennek ellenére a törvényben megmutatkoznak az egyházkerületi önállóság-
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ra mutató rendelkezések is, amelyeknek értelmében az egységes törvény hatálya nem azonos 
módon érvényesül az egyes egyházkerületek jogalkalmazása során. 
 
A 28. és 29. §-okban írtakhoz sorosan hozzátartozik a lelkészválasztásra felhatalmazott és arra 
egyházalkotmányi szinten alkalmasnak minősített választói közgyűlés döntési autonómiájának 
e szakasz szerinti további korlátozása, amely már egyértelműen az egyházszervezet 
hierarchizálásának irányába mutat. E szakasz egyértelműen mutatja, hogy adott szolgálati 
helyen csak az lehet lelkész, akit az illetékes egyházkerület püspöke arra a saját maga által 
felállított, nem publikus és nem vitatható szempontrendszere alapján méltónak talál. A tör-
vény a püspök nyilatkozatát és nem egy erről szóló, indokolással ellátott és jogorvoslati lehe-
tőséget biztosító határozatot kíván meg. A kérdés az, hogy ezt követően a 28. § szerinti, az 
adott egyházkerületi elnökség mellett működő Bizottság milyen véleményt ad, adhat, s véle-
ményére ezt követően szükség van-e egyáltalán. Ha ugyanis egy tisztségviselő, esetünkben a 
püspök nem fogadja be az adott egyházkerületbe a másik egyházkerületben esetleg köztiszte-
letnek örvendő, megbecsült, de bármilyen téren az új szolgálati hely püspökével ellentétes 
nézetet valló, netán nála népszerűbb lelkészt, akit a választási törvény 48. § (3) bekezdése 
alapján minden különösebb befogadási eljárás nélkül akár püspöknek vagy lelkészi főjegyző-
nek is jelölhetnek, a püspök egyszemélyi, indokolást, így jogorvoslati lehetőséget is nélkülöző 
döntése folytán az adott egyházkerületben egy felelős testület által megválasztott lelkész sem 
lehet. Ez pedig ellentmond mind az egyetemes papság, mind a zsinat-presbiteri alkotmányos 
alapelvnek, mind az e törvény 4. § (1) bekezdésének.  
 
Bár a törvény nem rendelkezik erről kifejezett formában, de a határidő elmulasztása esetén a 
helyes értelmezés szerint a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 
 
33. § Amennyiben a lelkész nem magyar állampolgár vagy nem Magyarországon szol-
gált, úgy előzetesen ki kell kérni az új szolgálati hely szerint illetékes püspök befogadás-
ról döntő határozatát. 
 
A törvény e rendelkezése ugyancsak püspöki befogadást ír elő a nem magyar állampolgár 
vagy nem Magyarországon szolgáló magyar állampolgár lelkész szolgálatba állításához. A 
befogadás formáját a törvény itt határozati formában határozza meg. Ez a helyes értelmezés 
szerint jogorvoslattal támadható az általános szabályok szerint. 
 
34. § Ha a lelkész nem magyarországi református gyülekezetben kíván szolgálni, az eh-
hez történő hozzájárulást  az elbocsátást  az utolsó magyarországi szolgálati hely sze-
rint illetékes püspök adja ki, a befogadás rendjére a fogadó egyház szabályai az irány-
adóak. 
 
A törvény a magyarországi szolgálati hely szerint illetékes püspök elbocsátó hozzájárulását 
írja elő arra az esetre, ha a lelkész nem magyarországi református gyülekezetben kívánja szol-
gálatát folytatni. E rendelkezés tovább korlátozza a lelkész passzív választójogát, azt a lehető-
ségét, hogy az egységesnek kijelentett Magyarországi Református Egyházban egy másik egy-
házmegyében, egy másik egyházközségben az ottani közösség szabad és törvényen alapuló 
döntése nyomán szolgálatba lépjen. Ha a lelkész "kinőtte" korábbi gyülekezetét vagy bármely 
más, méltányolható ok miatt váltani szeretne, kényszerű, régi szolgálati helyén való tartására 
komoly érv nem hozható, az szükségképpen a lelkész és a gyülekezet közötti viszony meg-
romlásához fog vezetni. Célszerűbb a lelkészt elengedni, s az utódlását komolyan megszer-
vezni. A jelen törvényi rendelkezések ugyancsak a püspök egyedi, a döntés objektív szem-
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pontjait nélkülöző felhatalmazásával, a jogorvoslati lehetőség hiánya mellett ellentétes az 
egyház alkotmányával. 
 
35. § (1) Az önálló gyülekezeti lelkész a megválasztásával nyeri el ezen státuszát. 
(2) Az esperes a választás érvényességét a választás jogerőre emelkedésének napjával 
kiállított, a választó egyházközségnek megküldött, a beiktatás alkalmával a lelkésznek 
átadott concessával igazolja. 
(3) A lelkész önálló gyülekezeti szolgálatát a beiktatással kezdheti meg. 
(4) A beiktatás a concessa és a díjlevél istentiszteleten történő átadása, amelynek a kiállí-
tástól számított 30 napon belül meg kell történnie. 
(5) Az állás elfoglalásáról az esperes értesíti az illetékes egyházkerületet, a korábbi szol-
gálati hely szerint illetékes egyházmegyét és egyházkerületet, a Zsinati Hivatalt, a Lelké-
szi Nyugdíjintézetet. 
 
A törvény különbséget tesz a gyülekezeti lelkészi állást keletkeztető választás érvényessége és 
hatályossága között. A lelkészválasztás a 64-68. §-okban szabályozottak szerint válik érvé-
nyessé, az állás elfoglalásával lép hatályba, amelyet a törvény új szabályozása szerint a beik-
tatás jogi aktusa jelenít meg. A megválasztott lelkészt a beiktatástól kezdődően illetik meg a 
díjlevélben foglalt jogosultságok és terhelik a szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettsé-
gek, esetleges korábbi szolgálati helye ettől a pillanattól kezdődően üresedik meg. A concessa 
az e törvény 7. § 18. pontjának megfelelően azt igazolja, hogy a választási eljárás törvényesen 
fejeződött be, azaz érvényes volt, a lelkész ennek alapján elfoglalhatja az állást. Törvényi elő-
írás, hogy a concessa kiállításának dátuma az az időpont, amikor a választási eljárás jogerősen 
befejeződött, s ettől az időponttól számított 30 napon belül sor kell, hogy kerüljön a lelkész 
beiktatására. A beiktatás alkalmával istentiszteleti keretek között kerül sor a concessa átadásá-
ra, melynek átvételével lép hatályba a szolgálati viszony. Figyelemmel arra, hogy az állás 
elfoglalásával a régi szolgálat megszűnik, és az új szolgálat hatályossá válik, e változásokat 
valamennyi nyilvántartásban át kell vezetni, hiszen ettől az időponttól kezdődően megszűnik 
a korábbi szolgálati hely járulékfizetési kötelezettsége, ettől az időponttól keletkezik az új 
szolgálati hely járulék befizetési kötelezettsége, így a változások átvezetése szükségessé válik. 
A bejelentési kötelezettséget a törvény az espereshez telepíti. 
 
Ha és amennyiben az esperes – akadályoztatása esetén helyettese – elmulasztaná a concessa 
kiadását, s a lelkész beiktatását a törvény által előírt határidőben, az adott szolgálati helyen 
nem léphetne hatályba a szolgálati viszony keletkezése, a lelkész a (3) bekezdés alapján a 
szolgálatát nem kezdheti meg. Ugyanakkor az érvényes választás eredménye alapján alanyi 
joga keletkezik a beiktatásra, s ha nem állna ezt megelőzően más szolgálati viszonyban – ahol 
az új helyen történő beiktatásig nem szűnik meg a szolgálati viszonya, tehát a javadalmazásá-
ra ott igényt tarthat a korábbi szolgálat ellátása mellett – a vétkesen mulasztóval szemben 
igényt tarthat a díjlevélben meghatározott javadalmazására. Beiktatását és javadalmának meg-
ítélését azonban az illetékes egyházi bíróságon kell érvényesítenie. Ugyanekkor vétkes mu-
lasztás esetén vizsgálandó a mulasztó fegyelmi felelőssége. 
  
36. § A gyülekezeti lelkipásztor megválasztása határozatlan időre szól, a jogviszony csak 
az egyházi törvényben meghatározott feltételek bekövetkeztével szűnik meg, vagy az 
erről rendelkező eljárás szerint szüntethető meg. 
 
A lelkészi szolgálat a korábbi törvényi rendelkezéseknek megfelelően határozatlan időre szól. 
E törvény 89. §-a határozza meg a lelkészi jogviszony és a szolgálati viszony megszűnésének 
okait, lehetőségeit, részletes magyarázatát lásd e szakasznál! 
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37. § Az önálló jogállású, missziói egyházközségben szolgáló lelkészt az egyházközségbe a 
püspök a presbitériummal egyeztetve nevezi ki. A lelkészt az egyházközség alkalmazza, 
díjlevelét is az egyházközség állítja ki, azzal, hogy a szolgálat anyagi feltételeihez az egy-
házkerület is előre meghatározott módon hozzájárul. 
 
Sajátos formája az egyháztagok együttműködését és az egyház fenntartásáért felelősséget érző 
anyaegyházközségek, társegyházközségek mellett az alapvetően a népegyházi változat ered-
ményezte egyházközségi forma, a missziói egyházközség lelkészének szolgálatba állítása. A 
missziói egyházközségbe önálló jogállású lelkészt az állást ténylegesen fenntartó közösség 
nevében a püspök nevezi ki. Arra tekintettel, hogy a lelkészi állás fenntartása – ha azt teljes 
mértékben az adott közösség nem is biztosítja – továbbra is az adott közösség kötelezettsége 
marad, az ide kinevezendő lelkész személyéről a missziói egyházközség presbitériumával 
előre egyeztetetten dönt a püspök. Alkalmazása, a díjlevél kiállítása, s a benne foglalt ellátási 
kötelezettség az adott egyházközség feladata, de a szolgálat ellátásnak feltételeihez az egy-
házkerület hozzájárul. A kinevezéssel létrehozandó szolgálati viszony alapvető indoka az, 
hogy az egyházkerületi hozzájárulás nélkül az adott szolgálati hely nem lenne fenntartható. 
 
38. § (1) A beosztott jogállású gyülekezeti lelkész püspöki kirendelés alapján végzi szolgá-
latát. 
(2) A beosztott lelkészt az egyházközség alkalmazza, díjlevelét az egyházközség presbité-
riuma állapítja meg. 
(3) A beosztott lelkész kirendeléséről szóló határozatban meg kell jelölni, hogy a beosz-
tott lelkész kinek a felügyelete mellett látja el szolgálatát. 
 
A beosztott lelkész kirendelésére akkor kerülhet sor, ha az adott egyházközségnek van ugyan 
egy vagy akár több önálló jogállású választott lelkésze, de az ellátandó feladatok mértéke to-
vábbi személy vagy személyek szolgálatba állítását igényli. A szolgálat lehet tartós, de lehet 
átmeneti jellegű is. Szolgálati viszonya püspöki kirendeléssel keletkezik, de az állásfenntartó 
az egyházközség, díjlevelének, s benne a javadalmazásnak a meghatározása ezért az egyház-
község presbitériumának a feladata. A törvény 23. §-ához fűzött magyarázatra visszautalva a 
beosztott lelkész kettős függőség alatt áll, a szolgálati viszonyáról a püspök dönt, az ellátandó 
feladatairól a felügyelő lelkész. Ezért a határozatában meg kell határoznia a kirendelő püs-
pöknek a felügyelő lelkész személyét. 
 
(4) A kirendelés kezdeményezhető az egyházközség presbitériumának határozata, az 
esperes kérelme alapján, vagy hivatalból. 
(5) Hivatalból történő kezdeményezés esetén be kell kérni a fogadó egyházközség véle-
ményét és a kiállítandó díjlevéltervezetet is. 
(6) Amennyiben az egyházközség presbitériuma vagy az esperes kezdeményezi beosztott 
lelkészi státus létesítését, illetőleg betöltését, úgy indokolni kell annak megalapozottsá-
gát, és fel kell terjeszteni a beosztott lelkész elhelyezésére, javadalmazására vonatkozó 
nyilatkozatot. 
 
A kirendelést kezdeményezheti az egyházközség. Ebben az esetben a presbitérium erről hatá-
rozat formájában dönt. A beosztott lelkész kirendelését kérő határozatban a kirendelést indo-
kolni kell, s be kell mutatni, hogy a kirendelt lelkész ellátását (elhelyezését, javadalmazását) 
miként kívánja a kérelmet előterjesztő egyházközség biztosítani. Ha a kirendelést az esperes 
látja indokoltnak, s ő kezdeményezi azt, úgy neki kell indokát adnia a kirendelésnek s nyilat-
kozni, hogy miként kívánja biztosítani a beosztott lelkész elhelyezését, javadalmazását. Ha 
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pedig a püspök hivatalból látja szükségét az adott egyházközségbe beosztott lelkész kirende-
lésének, előzetesen ki kell kérni az egyházközség véleményét. Az egyházközség nevében eljá-
ró presbitérium véleményét határozati formában fogalmazza meg. Ebben a határozatban állást 
kell foglalni a kirendelés indokoltságáról és a megküldött díjlevél tervezetről is. A vélemény 
lehet elfogadó és lehet elutasító is, de ez a vélemény nem köti a kirendelő püspököt. Elutasító 
vélemény alapján azonban nem kötelezhető az adott egyházközség az elhelyezésre és ellátás-
ra. 
 
(7) Az egyházközség presbitériuma vagy az esperes kérelmére a beosztott lelkész kiren-
delése indokolt esetben visszavonható. A kirendelést hivatalból vissza kell vonni, ha an-
nak feltételei nem állnak fenn vagy megszűntek. A kirendelés visszavonásáról a püspök 
dönt, és erről határozatban rendelkezik. 
 
A beosztott lelkész kirendeléséről és a kirendelés megszűntetéséről a püspök jogosult dönteni. 
A szolgálati viszony megszüntetését ugyancsak kérheti az egyházközség presbitériuma, az 
esperes, de történhet hivatalból is. Ha a kirendelés megszüntetésére irányuló kérelmet a pres-
bitérium vagy esperes terjeszti elő, azt indokolniuk kell. A kirendelést a püspök is visszavon-
hatja, ha a kirendelés indoka megszűnt vagy a beosztott lelkészi állás fenntartásának feltételei 
nem állnak fent. A kirendelés visszavonásáról a püspök határozati formában dönt. Döntése 
ellen az e törvény 50. §-a alapján nincs helye fellebbezésnek. 
  

Lelkészi állás betöltése intézményekben 
 
39. § Az intézményi lelkész szolgálati jogviszonya kirendeléssel, kinevezéssel vagy megbí-
zással, keletkezik. A jogviszony keletkeztetését pályázat vagy meghívás előzheti meg, az 
intézmény alapító okiratában foglalt rendelkezések figyelembe vételével. 
 
Az intézményi lelkészek szolgálatba állítása kinevezéssel vagy megbízással keletkezik, ame-
lyet pályázat vagy meghívás előzhet meg. A pályázattal a kinevező oly módon keres a szolgá-
latra alkalmas jelöltet, hogy felméri az általa nem vagy nem minden szempontból ismert po-
tenciális jelöltek elképzeléseit, terveit, javaslatait, s ezek közül választja ki a legmegfelelőb-
bet, meghívás esetén egy már jól ismert és elismert jelöltet hív meg a szolgálat ellátására. Az 
állás betöltésének feltételeit (pályázat vagy meghívás) vagy állami vagy egyházi jogszabály, 
illetve ezek felhatalmazása alapján az adott intézmény alapító okirata vagy szervezeti és mű-
ködési szabályzata is meghatározhatja, így a kinevezőnek e rendelkezéseket is figyelembe kell 
venni. 
 
40. § (1) A szolgálati jogviszony keletkeztetésére és megszüntetésére az egyházi fenntartó 
szerint illetékes esperes, püspök, vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult. 
(2) Nem egyházi fenntartóhoz történő kirendelésről országos hatáskörű szervezet esetén 
a Zsinat lelkészi elnöke, egyebekben a fenntartó szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező esperes javaslatára a püspök intézkedik. 
 
Egyházi intézménybe történő szolgálatba állítás esetén a kinevezésre az intézmény fenntartója 
szerint illetékes esperes, püspök vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult. Így e törvényhely 
alapján egy egyházközségi oktatási intézménybe lelkészi szolgálat ellátására az egyházközség 
szerint illetékes esperes vagy püspök is kinevezhet lelkészt, zsinati alapítású vagy fenntartású 
intézménybe a Zsinat lelkészi elnöke nevezi ki a lelkészeket, de lásd a 43. §  rendelkezéseit is. 
A kinevezés vagy megbízás  visszavonása a kinevezése jogkörébe tartozik. 
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41. § Az intézményi lelkészi állás betöltése az érintett intézmény kérésére, vagy hivatal-
ból történik. Ez utóbbi esetben ki kell kérni az intézményvezető vagy az illetékes felelős 
vezető véleményét is. 
 
Az intézményi lelkészi állás létesítését kezdeményezheti maga az intézmény, de történhet 
hivatalból is. Ez utóbbi esetben a kinevezésre jogosult tisztségviselő ki kell, hogy kérje az 
adott intézmény vezetőjének előzetes véleményét. Ez a vélemény nem köti a kinevezőt. 
 
42. § Az intézményi lelkészi állás betöltése előtt szolgálati úton be kell szerezni a lelkész 
törzskönyvét, és ki kell kérni a területileg illetékes egyházkerület püspökének hozzájáru-
lását. 
 
A törvény 40. §-a értelmében az intézményi lelkész szolgálat keletkeztetésére  az esperes, 
püspök, vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult. A törvény e §-a legfeljebb az esperesi kineve-
zés esetén követendő eljárást tartalmazza, a püspök és a Zsinat lelkész elnöke esetében a terü-
letileg illetékes püspök egy és ugyanaz a személy. 
 
43. § Az intézményi lelkész szolgálati jogviszonyának létesítéséről és megszüntetéséről 
egyházközségi fenntartású intézmény esetén a presbitérium javaslatára az esperes felter-
jesztésére a püspök dönt, a kirendelést részére az esperes adja ki. Egyéb esetekben a 
fenntartó szintjén történik a testületi döntéshozatal és a kirendelés is. 
 
Hasonlóan az előző §-hoz, mivel a törvény 40. §-a értelmében az intézményi lelkész szolgálat 
keletkeztetésére  az esperes, püspök, vagy a Zsinat lelkészi elnöke jogosult, ellentmondásos a 
szabályozás, mert így az esperes szolgálat keletkeztetési joga kiüresedik. Ha ugyanis már az 
egyházközségi fenntartású intézményben is a püspök gyakorolja a kinevezés jogát, akkor az 
esperes kinevezési joga máshol nem érvényesül. 
 
44. § Az intézményi lelkész szolgálati szerződése a díjlevél. A javadalomról (pénzbeli és 
természetbeli juttatások) a díjlevelet kiállító az alkalmazó intézménnyel történő egyezte-
tés alapján rendelkezik. Ezek meghatározása során tekintettel lenni az ágazatra vonat-
kozó és kötelezően alkalmazandó állami előírásokra is. 
 
Az intézményi lelkész kinevezésen alapuló szolgálati szerződése a díjlevél. A szerződés jelle-
géből következően elfogadásával válik hatályossá, az intézményi szolgálati viszony tehát két-
oldalú, a szerződő felek megállapodásán alapuló jogviszony. A kinevezésről tehát az előző 
szakaszok szerinti kinevező dönt, de a szolgálat tartalma a felek megállapodásán alapul. A 
javadalom és a szolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb állami vagy egyházi jogszabályi felté-
teleket, előírásokat be kell tartani. Így az állami intézményben foglalkoztatottak (pl. közal-
kalmazottak) fizetési besorolását, előmenetelét kell alkalmazni. 
 
45. § Nem kell kiállítani díjlevelet azokban az esetekben, amikor az alkalmazásra, java-
dalom kifizetésére nem egyházi jogviszony alapján kerül sor (pl. tábori lelkész, börtön-
lelkész, alkalmazott kórházlelkész). 
 
A díjlevelet a nem egyházi jogviszony alapján létesült szolgálati viszony alapján nem kell 
kiállítani, a díjlevél tartalmának megfelelő szerződési tartalmat a kinevezésnek kell tartalmaz-
nia. Lásd a továbbiakban a 49. §-nál írtakat! 
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46. § A lelkészi diplomája alapján közoktatásban foglalkoztatott egyházi személyek al-
kalmazási feltételeiről külön egyházi törvény rendelkezik. Az oktatási intézményben 
lelkészi diplomája alapján foglalkoztatott egyházi személy vagy vallásoktató lelkész püs-
pöki kirendeléssel látja el szolgálatát. 
 
A közoktatásban foglalkoztatott lelkészek alkalmazási feltételeiről a Magyarországi Reformá-
tus Egyház közoktatási törvényét az 1995. évi I. tv-t. és a református hittanoktatásról szóló 
2007. évi II. tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az oktatási intézményben kizárólag a 
lelkészi diploma alapján foglalkoztatott egyházi személy vagy vallásoktató lelkész kinevezé-
sére a püspök jogosult. 
 
47. § Intézetben betöltött vezetői lelkészi szolgálat esetén a fenntartó (világi állás esetén a 
munkáltató) a kinevezés, kirendelés, megbízás feltételéként a szolgálat ellátásához szük-
séges egyéb szakmai képesítés meglétét és megszerzését is előírhatja. 
 
Állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben egyaránt a vezetői megbí-
zás ellátásához az egyházi fenntartó vagy a világi állás esetén a munkáltató a lelkészi képesí-
tésen kívül egyéb szakmai képesítés meglétét, megszerzését is előírhatja. Így jogi, közgazda-
sági, egészségügyi, stb. ismeretek megszerzése is előírható. 
 
48. § (1) Az intézményi lelkészek egyházi jogviszonyukból fakadó alárendeltségük mel-
lett az intézmény ágazati szabályait is kötelesek betartani. 
(2) Amennyiben a lelkész nem az intézet/szervezet vezetője, úgy a szakmai vezetőt illeti 
meg a szolgálatok rendjével, beosztásával összefüggésben (pl. munkaidő, szabadság) az 
utasítási jog. 
(3) Az intézményi lelkészek esetében a lelkészi szolgálatok tartalma és végzése tekinteté-
ben az egyházi függelmi viszonyok érvényesülnek, a hitéleti jellegű szolgálatok ellátásá-
ban a lelkész az egyház rendje köteles eljárni. Fegyelmi felelősségük tekintetében az 
egyházi bíróság joghatósága alá tartoznak. 
 
Az Egyháznak az állammal való megállapodása, állami jogszabályok alapján lelkészek szol-
gálhatnak állami intézményekben. Ez esetben a lelkészek kettős függelmi viszonyban állnak. 
A kinevezésükre az állami szabályok vonatkoznak, de a szolgálat ellátása, annak tartalma és 
mikéntje tekintetében az egyházi jogszabályok az irányadók. Így pl. a szolgálat ellátásának 
helyét, idejét, gyakoriságát az állami, önkormányzati vezető, de annak módját (liturgia) és 
tartalmát az egyházi szabályok betartásával látja el a lelkész. 
 
49. § (1) A nem egyházi fenntartású intézményekben az intézményi lelkészi szolgálat 
végzéséhez az egyházi kirendelésen túl az álláshellyel rendelkezővel megkötendő munka-
szerződés is szükséges. 
(2) Visszavonásra kerül a kirendelés, ha ezt a munkaviszony létesítője kezdeményezi. 
(3) A kirendelés visszavonása esetén meg kell szüntetni a lelkész alkalmazásával kapcso-
latos munkaviszonyt is. 
 
A már hivatkozott kettős függelmi viszony alapja, hogy a nem egyházi fenntartású intéz-
ményben szolgálatot ellátó lelkész egyházi szolgálati viszonya a kinevezést gyakorló egyházi 
tisztségviselő (püspök) kinevezésén alapul, de az adott intézményben ellátott munkaköréhez a 
nem egyházi foglalkoztatóval kötött munkaszerződés megkötése szükséges, mert az adott in-
tézményben ellátandó feladatokat, jogokat és kötelességeket ezek figyelembevételével kell a 
lelkésznek ellátnia. Ha bármelyik jogviszony (egyházi szolgálati viszony vagy állami, önkor-
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mányzati munkaviszony) megszűnik, ez magával vonzza a másik szolgálati viszony megszün-
tetését is. Így az egyházi kirendelést is vissza kell vonni abban az esetben, ha a világi munkál-
tató bármely okból megszünteti a szolgálat alapjául szolgáló munkaviszonyt. 
 
50. § A törvény e fejezetében szabályozott, jogviszonyt létesítő esperesi, püspöki, zsinat 
lelkészi elnöki döntések e személyek kizárólagos rendelkezési jogkörébe tartoznak, elle-
nük nincs helye jogorvoslatnak. 
 
A törvény IV. fejezetében szabályozott, a kinevezéssel, kirendeléssel, megbízással kapcsola-
tos döntések (szolgálati viszony keletkeztetése, megszüntetése) ellen a jogorvoslati lehetősé-
geket kizárja. 
 
51. § Az intézményi lelkészi állások létesítéséről, megszüntetéséről a szolgálati jogvi-
szonyt keletkeztető tájékoztatja az illetékes esperesi és püspöki hivatalt, a Lelkészi 
Nyugdíjintézetet és a Zsinati Hivatalt. 
 
A nyilvántartást végző szervezetek számára a szükséges adatszolgáltatást a szolgálati viszonyt 
keletkeztető, megszüntető, módosító tisztségviselő végzi. 
 

Többes jogviszony, alkalmazási összeférhetetlenség 
 
52. § (1) Többes jogviszonnyal rendelkezik az a lelkész, aki több egyházi módon (válasz-
tás, kinevezés, kirendelés, megbízás) keletkeztetett szolgálatot lát el, vagy egyházi jogvi-
szonya mellett munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
világi állást, kereső foglalkozást, vállalkozói tevékenységet lát el, vagy világi választott 
tisztséget vállal.  
(2) Nem minősül többes jogviszonynak a határozott időre szóló, egyházi kirendelés alap-
ján ellátott helyettesítés. 
(3) A többes jogviszonyról minden esetben tájékoztatni kell az egyházi jogviszonyok ke-
letkeztetőjét. 
(4) Többes jogviszonyt a lelkész csak az e törvényben meghatározott jóváhagyás esetén 
vállalhat. 
(5) A többes jogviszony engedélyezésénél elsődlegesen az egyházközség, és az eredetileg 
ellátott egyházi szolgálat érdekeit kell figyelembe venni. 
(6) Nem engedélyezhető olyan tevékenység, amely a lelkészi tisztséggel összeférhetetlen. 
 
Többes alkalmazásról, többes szolgálati viszonyról akkor beszélhetünk, ha egy személy kü-
lönböző szolgálati helyeken, különböző szolgálati minőségben lát el szolgálatot. E szolgálati 
viszonyok lehetnek egyháziak (pl. gyülekezeti lelkész teológiai tanárként oktat), lehet egyházi 
és világi szolgálati viszony (gyülekezeti lelkész vállalkozóként nyomdát üzemeltet). Meg kell 
különböztetnünk ettől a lelkész politikai tevékenység körében ellátott választott tisztségét. 
Ilyen tisztséget ugyanis lelkészi szolgálati viszony mellett nem láthat el párhuzamosan. Az e 
törvény 79. §-a alapján politikai párttagságot, országgyűlési képviselőséget, egyéb főállású 
belföldi közszolgálatot, polgármesterséget vállaló lelkész köteles lelkészi szolgálatát szünetel-
tetni. 
 
Hasonlóképpen nem minősíti a törvény többes jogviszonynak az egyébként szolgálatban álló 
lelkész helyettesítésre történő kirendelését. 
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A többes jogviszony ellátása hozzájáruláshoz, mégpedig az egyházi szolgálati hely fenntartója 
képviselőjének hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás megadása során elsősorban azt kell 
figyelembe venni, hogy a lelkész a szolgálati viszonyából fakadó kötelezettségeit időben és 
maradéktalanul el tudja látni. A további jogviszony a lelkészi szolgálat ellátását nem veszé-
lyeztetheti. Olyan tevékenység ellátáshoz pedig, amely a lelkészi szolgálattal összeegyeztethe-
tetlen, hozzájárulás nem adható. 
 
53. § (1) Gyülekezeti lelkész többes jogviszonyának engedélyezéséről a presbitérium 
dönt, mely határozat az egyházmegyei közgyűlés (tanács) jóváhagyásával válik érvé-
nyessé. Amennyiben a többes jogviszony keretében nem egyházi tevékenység ellátására 
kerül sor, a határozat érvényességéhez szükséges az egyházkerületi közgyűlés jóváha-
gyása is. 
(2) Az intézményi lelkész más (első egyházi felhatalmazásán  főállásán  kívüli) lelkészi 
jellegű szolgálatot, munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a 
szolgálatot keletkeztető hozzájárulásával láthat el. 
 
Amennyiben a gyülekezeti lelkész további egyházi szolgálatot kíván ellátni, előzetesen a 
presbitérium engedélyező határozata szükséges. Ha a presbitérium az engedélyt megadja, an-
nak hatályba lépéséhez szükséges az egyházmegyei közgyűlés vagy a tanács jóváhagyása is. 
Amennyiben a gyülekezeti lelkész nem egyházi további jogviszonyt kíván létesíteni, szüksé-
ges hozzá az egyházkerületi közgyűlés hozzájárulása is, tehát a sorrend: presbitériumi enge-
dély, egyházmegyei közgyűlés vagy egyházmegyei tanács hozzájárulása, majd az egyházkerü-
leti közgyűlés hozzájárulása. 
 

VII. fejezet 
A LELKÉSZ KÖTELEZETTSÉGEI 

 
A törvény az immár törvényi szinten szabályozott kötelezettségek és jogok rendszerében tuda-
tosan a kötelezettségeket helyezi előtérbe, de azzal, hogy a kötelezettségek és a jogok együttes 
érvényesülését biztosító szabályozást alkalmaz. Ennek megfelelően a szolgálati viszony tar-
talmát illetően minden esetben e két elem harmonikus együttesét kell érvényesíteni. Így a kö-
telezettségeit teljesítő lelkész élhet jogaival, a jogait érvényesítő lelkész pedig nem feledkez-
het meg kötelezettségei teljesítéséről. Bár egyik sem feltétele a másiknak, bizonyos jogok 
érvényesíthetők a kötelezettségek teljesítése nélkül is azzal, hogy felróhatóság esetén a köte-
lezettségeit elmulasztó lelkész fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik, amely jogkövet-
kezmények alkalmazásával járhat, de jogvita esetén mindkét szempont vizsgálandó a végső 
döntés meghozatala előtt. 
 
A lelkésszel szemben támasztott alkalmassági, szolgálat ellátási és általános viselkedési köte-
lezettségeket a Szentírás, mint minden egyházi törvényünk alapja több helyen is részletesen 
tartalmazza (így pl. Lk 17,1-10; Lk 22,26-27; ApCsel 6,1-4., Róm 2,1-29.; Róm 8,1-17.; Róm 
8,28-30.; Róm 9,16.; Róm 12,1-21; Róm 13,1-14.; Róm 14,1-23.; Róm 15,1-13.; 1Kor 1,10; 
1Kor 3,1-23.;  1Kor 5,1-13.; 1Kor 6,1-20.; 1Kor.7, 1-39. 1Kor 9,19-27.; 1Kor 10,23-24.; Ef 4. 
és 5.; Kol 3.; 1Thessz 4.; 2Thessz 3,6-15.; 1Tim 2,5-12.; 1Tim 3,1-7.; Tit 1,5-9.; Tit 3,1-
11.;Jak 2,14-20.;1Pt 1,13-15.; 1Pt 2.; 3. és 4.; 1Ján 2,15-17.; 1Ján 3,13-23.; 1Ján 4,7-11.;), a 
törvény ennek rövid összefoglalását adja csak. A lelkészi kötelességek teljesítése során azon-
ban a vizsgálat mindig a teljes, nem csak az egyház emberek által megalkotott törvényeire, 
hanem a Szentírás rendelkezéseire is kiterjed. Így, ami nincsen ebben a törvényben, de szere-
pel a Szentírásban, a lelkész számára ugyanolyan, feltétlen érvényesülést kívánó kötelessége-
ként értelmezendő. 
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91. § (1) A lelkész általános kötelessége, hogy:  
a) szolgálatát a Szentírás és hitvallásaink szerint, egyházi törvényeinket betartva, teljes 
odaadással  végezze és ezt életvitelével is megerősítse, 
 
Ahogyan a törvény 2. § (1) bekezdéséhez írt magyarázatban is részletesen kifejtésre került, a 
lelkészi szolgálatokat elsősorban a Szentírás, az elfogadott hitvallások és az egyház törvényei, 
törvényes szabályrendeletei alapján kell ellátni. Az így megjelenő erkölcsi és jogszabályi kö-
telezettségeket a lelkésznek maradéktalanul és következetesen be kell tartani. A lelkésznek 
úgy kell végeznie szolgálatát, hogy életét teljes egészében e szabályrendszer alá kell vetni, 
ennek kell meghatároznia gondolkodását, életfelfogását és a mindennapi életét is. Szóbeli, 
írásbeli megnyilatkozásaiban, mindennapi életében, családtagjaival, gyülekezetének tagjaival, 
települése tagjaival, de az egész emberiséggel kapcsolatosan is e szabályrendszer következe-
tes betartásában és betartatásában kell megjelennie elkötelezettségének. 
 
b) az istentiszteleti alkalmakra felkészüljön, azokat az egyház rendtartása szerint ponto-
san megtartsa, gondoskodjon a sákramentumok hitvallásaink szerinti helyes kiszolgálta-
tásáról, 
 
A lelkész legfontosabb szolgálati feladatai az ige hirdetése és a sákramentumok kiszolgáltatá-
sa. Lelkészi szolgálatának teljesítése során elsősorban e tevékenységeiben kell elkötelezettsé-
gének megjelenni, belső elhívásának kiteljesedni és láthatóvá válni. E kötelezettsége magában 
foglalja a később külön kötelezettségként előírt folyamatos tanulást, a prédikációkra való ala-
pos felkészülést, annak írásba foglalását, dokumentálását, azok későbbi ellenőrizhetősége 
okán. Az írásba foglalás és archiválás kötelezettségének előírása nem csak az egyéni felkészü-
lés megtörténtét szolgálja, hanem vita esetén annak ellenőrizhetőségét is, hogy igehirdetése, 
szolgálata megfelelt-e a Szentírásnak, hitvallásainknak. Az istentiszteleti alkalmakat a rendes 
és ünnepnapi liturgiai előírásoknak megfelelően, az előre meghirdetett időben, azt pontosan 
megkezdve kell megtartani. A jelenlegi egyházi jogrendszer szerint a lelkésznek joga van a 
prédikációja alapjául szolgáló igéjének szabad megválasztására és a prédikáció szövegének 
szabad meghatározására, de a lelkész felelős a szószéken elmondott minden beszédének tar-
talmáért és annak következményeiért. A szólás és véleménynyilvánítás szabadsága azonban 
eltér a világi és egyházi értelmezés tekintetében. A szólás és véleménynyilvánítás szabadsága 
az egyház esetében jelentősen korlátozott. A szószéki beszéd nem lehet ellentétes a Szentírás-
sal, az Egyház által elfogadott hitvallásokkal és nem sértheti az állami törvényeken, jogsza-
bályokon túl az egyházi normákat, ugyanakkor az egyház által irányadónak tekintett erkölcsi 
normákat sem. 
 
A sákramentumok kiszolgáltatásának szabályait és eljárásrendjét az Egyház által elfogadott 
liturgia határozza meg. Az ezzel kapcsolatos ajánlásokat az Egyház honlapján megjelenő 
rendtartások tartalmazzák, egységesen alkalmazandó rendtartás nincsen. 
 
c) gyülekezetét gondozza, szolgálati területét építse, 
 
A lelkész a lelkipásztori gondviselés keretei között állandó kapcsolatot kell, hogy tartson a 
gyülekezet tagjaival. Nem csak a betegeket, özvegyeket, árvákat, elesetteket kell 
lelkigondozásban részesíteni, számukra vigasztalást, biztatást, lelki támogatást nyújtani, ha-
nem az egészséges, kiegyensúlyozott életet élők között is rendszeresen meg kell jelenni, gyü-
lekezetének minden tagját ösztönöznie kell a Szentírás tanulmányozására, hangsúlyoznia kell 
az egyéni és közösségi imák fontosságát, a közösségi élet értékeit. Valamennyi egyháztagnak 
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módot és lehetőséget kell adnia arra, hogy a közösség munkájában részt vegyen, számukra 
kisebb-nagyobb, de ellátható, eredményesen ellátható feladatot kell adnia. Különös gondot 
kell fordítania a gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozásra. A gyülekezet életét úgy kell 
szerveznie, hogy abban a közösség tagjai örömüket leljék, késztesse őket az újabb és újabb 
együttlétre, s legyen vonzó a kívülállók számára is. Nem csak a templomot, a parókiát kell 
építeni, hanem a lelkeket is. Az élő példával vonzza ebbe a közösségbe a passzív egyháztago-
kat és az egyházon kívül álló, de Isten után sóvárgó lelkeket. 
 
d) magát a teológiai tudományokban és a szolgálat ellátásához szükséges ismeretekben 
állandóan tovább képezze, 
 
A lelkész a gyülekezetének tanítója, ezért szükséges, hogy a tanulmányai alatt megszerzett 
ismereteit folyamatosan bővítse. A Szentírás és a hitvallások ismeretén túl ismernie kell a 
teológiai szakirodalmat, hogy a ma már gyakran nagy műveltségű, rengeteg helyes, de ugyan-
akkor sok helytelen információval találkozó közösség bármely tagjának kérdésére megfelelő 
válaszokat tudjon adni. Képes legyen a mai valláspiacon uralkodó sokszínűség közepette hit-
vallásaink mellett kellő alapossággal érvelnie. A lelkészi szolgálat komplex, több tudomány-
területre is kiterjedő ismeretet igénylő hivatás. A lelkésznek feladatai ellátásához nem csak a 
Szentírást és a hitvallásokat alaposan ismerő embernek, hanem annak közvetítése érdekében 
jó tanítónak, pedagógusnak, a lelkigondozás eredménye ellátásához pszichológusnak, a kö-
zösségi élet szervezéséhez, irányításához értő, a jog világában is jártas vezetőnek kell lenni, s 
a felekezetközi kapcsolatok helyes szervezése érdekében más hitvallásokat, más egyházak 
működését is ismerő, s azt diplomatikusan kezelni is tudó személynek kell lennie. Nem kevés 
terület az, ahol folyamatos ismeretszerzése kívánatos. A megfelelő olvasottsága folytán le-
gyen képes a gyülekezet tagjainak épülését szolgáló irodalom, folyóiratok ajánlására, az inter-
net világában a megfelelő oldalak javaslatával segíteni az eligazodást a helyes és helytelen 
dolgok között. A továbbképzés ma már kötelező, a szervezett képzéseken való részvétel és 
kreditpontok további gyűjtése mellett azonban az önképzésnek van a legnagyobb szerepe. A 
tanítva tanulás, azaz a gyülekezet tagjai ismereteinek bővítésére szervezett előadásokra, tanfo-
lyamokra való felkészülés megfelelő terepe lehet az ismeretek bővítésének, karbantartásának. 
 
e) ápolja és óvja testi-lelki egészségét, hogy ennek hiánya ne akadályozza meg szolgálata-
it, 
 
A gyülekezet tagjai, s köztük a lelkész is – ha és amennyiben kötelezettségeit híven és buzgón 
teljesíteni kívánja – a közösségért végzett munka során nem csak fizikai, hanem lelki terhe-
lésnek is ki vannak téve. Szükséges tehát, hogy fizikai és lelki egészsége – amelyek egyéb-
ként nem nélkülözhető alkalmassági feltételek – a lehető legjobb állapotban legyen. A beteg 
ember  nem jó példa és nehezen is követhető. Ezért a lelkész, ha nem végez fizikai munkát, 
egyéni vagy társas közegben rendszeresen sportoljon, mozogjon, étkezzen egészségesen, 
szánjon időt a pihenésre, vegye igénybe a ma már jogosultságként meghatározott pihenő időt, 
fizetett szabadságot. 
 
f) lelkésztársaival éljen testvéri egyetértésben, és mindenképpen a békességre töreked-
jék, 
 
A törvény 4. § (1) bekezdése mondja ki hitvallásaink szellemében a lelkészek egyenlő tekinté-
lyének elvét, hangsúlyozva ezzel, hogy az Egyház feje egyedül a Krisztus Jézus, a lelkészek 
pedig egymással egyenlő sorban szolgálják őt. Ezért a felebaráti szeretet parancsából követ-
kezően is úgy tekintsen a lelkész minden szolgatársára mint testvérére. Szeresse, tisztelje őt, 
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segítse szolgálatának ellátásában, hogy joggal várja el tőlük ugyancsak ezt a szeretetet, tiszte-
letet, segítséget. A lelkészek közötti békétlenség rossz fényt vet az egyházra, s a szeretet pa-
rancsának megcsúfolását jelenti, mellyel a lelkész Isten iránti elkötelezettségének hiányát bi-
zonyítja. Ez a követelmény nem csak a szűken értelmezett Egyház lelkészeire, hanem valam-
ennyi egyház lelkészére vonatkozó követelmény, hiszen a más keresztyén és nem keresztyén 
egyház lelkésze is felebarátunk. 
 
g) más gyülekezet területén lelkészi szolgálatot csak az illetékes helyi lelkész hozzájáru-
lásával végezhet, tartsa tiszteletben a parókiális jogokat, 
 
A parókiális jogok kezdettől a lelkész megélhetését biztosító egyházközség kizárólagos szol-
gálatához kapcsolódnak. E jogok megsértése adott esetben a lelkészek megélhetését veszé-
lyeztette. Bár a mai körülmények nem veszélyeztetik ezt, de a kötelezettség előírása a törvény 
92. §-ában meghatározott javadalomhoz való jogát hivatott biztosítani, a többi lelkészt tartóz-
kodási kötelezettség meghatározásával e jog megsértésétől kívánja visszatartani. A törvény 
nem zárja ki a más gyülekezeti lelkész területén végzendő szolgálat lehetőségét, de azt a helyi 
lelkész hozzájárulásához köti. Megszívelendő azonban az is, hogy indokolt esetben – családi, 
baráti kapcsolat, ragaszkodás korábbi, de jelenleg más területen szolgáló lelkészhez, stb. – ezt 
a hozzájárulást az illetékes lelkész ne tagadja meg, tartsa tiszteletben nemcsak a szolgatárs, 
hanem a szolgálatot ilyen módon igénylő gyülekezeti tagjának kívánságát. 
 
h) magatartásával és nyilatkozatával ápolja és erősítse az evangélium szerinti tiszta er-
kölcsöt, az emberszeretetet és a hazaszeretetet, egyháza jó hírét és tisztességét, legyen 
szolidáris az elesettekkel, 
 
A törvény a 2. és 3. §-okban megfogalmazott általános elvek , továbbá az e § a, pontban álta-
lánosan megfogalmazott kötelezettség részletesebb kibontását határozza meg ebben a pont-
ban. Ahogyan a 3. § (1) bekezdése előírja: a lelkészek személyes felelőssége, hogy a figyel-
met Jézus Krisztus jelenlétére irányítsák, és a közösséget arra hívják, hogy életükkel és bi-
zonyságtételükkel az Urat szolgálják. Ezért mind hivatali, mind magánemberi viselkedésével, 
nyilatkozataival ápolni és erősíteni kell az evangélium szerinti tiszta erkölcsöt. Ennek kereté-
ben törekedni kell annak kifejezésére, hogy Krisztus szolgálata egyben a bűneitől megváltott 
emberiség szolgálata. A lelkész legyen hű hazájához, honfitársaihoz, szeresse és tisztelje ha-
zájának történelmi és kulturális hagyományait, őrizze értékeit. Viselkedése, magatartása, nyi-
latkozata során tartsa szem előtt, hogy minden tevékenységével az Egyházat képviseli, az ő 
megítélése egyben az Egyház megítélését is jelenti egyben. A törvény itt szolidaritást ír elő az 
elesettekkel, de tudjuk, hogy a lelkész a diakóniai feladatok jegyében s az irgalmas szamaritá-
nus példáján ettől sokkal többre köteles, legyen a rászoruló egyháztag vagy egyházon kívüli 
személy. 
 
i) kerülje a viszálykodást és személyes ellentéteket, az olyan magatartást, amely mások-
ban megütközést, megbotránkozást válthat ki, 
 
Az előző ponthoz szorosan kapcsolódó, azzal több ponton is átfedést mutató kötelezettség a 
békességre törekvés, a viszály, ellenségeskedés elkerülésére vonatkozó előírás. Isten titkai 
sáfárának feddhetetlen, példamutató életet kell élni. Így tartózkodnia kell minden olyan maga-
tartástól, amellyel bárkit, elsősorban gyülekezetének tagjait megbotránkoztatná. A kezdeti 
szigorú előírások mára jelentősen enyhültek. Tiltották, hogy a lelkész vadásszon, zenéljen, 
énekeljen, táncoljon. Ma már nem botránkoznak meg az emberek, ha a lelkész énekel, az al-
kalomhoz illő módon táncol, netán mértékkel alkoholt fogyaszt. A kulcsszó azonban a mérték 
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és a tartózkodás. Ne feledje a lelkész, hogy életével, viselkedésével Krisztus szolgájaként kell 
megjelennie, s méltónak kell lenni Mesteréhez, mert aki őt ítéli meg, az a Mestert is megítéli. 
Legyen türelmes és megértő embertársaival szemben. Igyekezzen megérteni az emberek vi-
selkedését, magatartásának motívumait, hogy segíteni tudjon problémáik megoldásában. 
 
j) tartózkodjék minden olyan tevékenységtől, amely akadályozza a lelkészi szolgálat vég-
zésében, vagy amely az egyház, a gyülekezet, a szolgált közösség megosztásához vezethet, 
 
A türelem és a megértés e kötelezettség megtartásában is követelmény. A lelkésznek úgy kell 
szervezni szolgálatát és magánéletét, hogy a szolgálat minőségi ellátását tartsa mindenben 
szem előtt. Példamutató életet családos élet folytatásával folytathat, melynek keretében össze 
kell tudni hangolnia a család elvárásait a gyülekezet elvárásaival, amely sok esetben komoly 
nehézségeket okozhat. Ezért csak olyan kötelezettséget vállaljon, amely a szolgálat ellátását 
nem akadályozza. A közösségi élet szervezésében igyekezzen egyeztetni az eltérő érdekeket, 
kívánságokat, s a konfliktusokat türelemmel és kitartással oldja fel. Ne erőltesse akaratát ad-
minisztratív eszközökkel közösségére, inkább józan érveléssel győzze meg őket az általa he-
lyesnek tartott megoldásról. De ugyanakkor értelmetlenül ne ragaszkodjon álláspontjához, a 
saját véleményétől eltérő, ugyanakkor a közösség hasznát ugyanúgy szolgáló javaslatok, 
megoldásokat – még ha nem is tűnik olyan jónak és helyesnek, mint amit ő szeretne elérni – 
fogadja el, s hajtsa végre. Ne követeljen olyan áldozatot, különösen nem saját érdekében, 
amelyet a gyülekezete nem vagy csak jelentős nehézségek, erejüket meghaladó áldozatválla-
lás útján tudna csak teljesíteni. 
 
k) tevékenyen vegyen részt az egyházi közéletben, a vállalt tisztséget lelkiismeretesen 
lássa el, 
 
A nagy tapasztalatokkal, kellő szakmai ismeretekkel rendelkező lelkészre szüksége van az 
Egyháznak az Egyház életének megszervezéséhez, az ékes és szép rend biztosításához. Ezért 
rátermettsége esetén fogadja el az ezekre szóló elhívásokat is és tegyen meg minden tőle tel-
hetőt, hogy ismereteit és képességeit az Egyház, a közösség javára fordítsa. Ha elvállalta a 
tisztséget, mindaddig, amíg betölti azt, lelkiismeretesen a közösség javát szolgáló módon lás-
sal el azt, ne a maga javát keresse, hanem csak a másét. 
 
l) lelkiismeretesen hajtsa végre a fokozatos egyházi testületek döntéseit, 
 
A lelkész tagja egy látható, jogilag szervezet közösségnek, ahol a közösség szabályok felállí-
tásával biztosítja a rend és a működőképesség fenntartását. Ennek érdekében szükségképpen 
működik a szervezet irányításában egy hierarchia, amelyben a magasabb hatáskörű szervek 
kötelező rendelkezéseket hoznak, amelyek végrehajtása nem csak elvárható, hanem kötelező 
is. A törvény e felsőbb szervek döntésének lelkiismeretes végrehajtását várja el a lelkésztől. 
Ez kétirányú kötelezettséget jelent. Jelenti egyrészt a törvényes határozatok következetes és 
alapos betartását, végrehajtását, de jelenti a nem törvényes vagy nem helyesnek ítélt határoza-
tokkal szembeni, szintén az Egyház belső szabályai szerinti jogorvoslat igénylését is. A hatá-
rozatokkal szembeni fellépésnek csak jogszerű módja lehetséges. Ha a lelkész kimerítette a 
tiltakozás jogszerű lehetőségeit, de továbbra is úgy látja, hogy a határozat végrehajtása ellen-
tétes a Szentírással, hitvallásainkkal, felettesétől lelkiismereti okra hivatkozással kérje felmen-
tését a feladat végrehajtása alól. Ha erre nincsen módja, megtagadhatja az utasítás végrehajtá-
sát, de számolnia kell azzal, hogy ezzel szolgálati helyét, végső soron lelkészi jogviszonyát is 
elveszítheti. 
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m) éljen békességben családjával és környezetével, és az egyház érdekét nézve munkál-
kodjon együtt presbiterekkel és az egyház világi segítőivel, 
 
A lelkész mint Krisztus és az Egyház szolgája nem élhet a társadalmon kívül, nem vonulhat el 
a világtól, szolgálatát benne kell teljesíteni. A törvény 3. § (2) bekezdése arra inti a lelkészt, 
hogy a lelkész és kisebb (család) és nagyobb (gyülekezete és településének lakói) közössége 
között bensőséges kapcsolatot alakítson ki, ahol vezető szerepét ellátva vezeti őket Isten aka-
ratának megvalósítása felé. Ezt a munkát csak családtagjai és gyülekezete, települése lakóival 
együtt munkálkodva végezheti el. Közösségei tagjainak érezniük kell szerepük fontosságát 
ebben a feladatban, mert együttműködésük csak ekkor lesz eredményes és hatékony. 
 
n) környezete legyen rendezett, óvja azt, személyes és családi életével is jó példát adjon, 
hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen: ő és az ő háza népe az Úrnak szolgálnak,  
 
A lelkész csak úgy lehet példa és követendő vezető, ha példamutató életet él. A teremtett világ 
valamennyi elemére fordítson gondot, így óvja szűkebb és tágabb környezetét. Lakóhelyét, 
szolgálatának helyét tartsa karban, tartsa tisztán, rendezetten, s ebben elől járva vonja be gyü-
lekezetének tagjait is. A parókia, a templom, a gyülekezeti alkalmakra szolgáló helyiségek, a 
temető karbantartása és tisztántartása az Egyház erejét és tisztaságát hivatott közvetíteni. 
 
o) tartsa be Magyarország Alaptörvényét, törvényeit és törvényes rendelkezéseit, mind-
addig, amíg azok nem ellentétesek Isten törvényeivel, 
 
A kötelességek felsorolása sorában valójában az a) ponthoz kapcsolódó kötelezettsége a lel-
késznek az Isten és az emberek által felállított szabályok, törvények szerinti élet és munkál-
kodás. Az egyház tagja kettős alávetettség alatt él. Tagja az Egyház közösségének és polgára 
egy világi közösségnek az államnak úgy, hogy mindkét autoritás igényt tart engedelmességé-
re. A Róm 13,1-7. alapján mind a lelkésznek, mind az egyháztagoknak be kell tartaniuk az 
állam törvényeit mindaddig, amíg az azoknak való engedelmesség nem ellenkezik a feltétlen 
engedelmességet kívánó Isten törvényeivel. 
 
Az állam és az Egyház egymáshoz való viszonyának kérdése egyidős a keresztyén egyház 
létével. Az egyház és benne a Magyarországi Református Egyház történelme során sokszor 
eltérően rendezte ezt a viszonyt. 2009-ben a Barmeni Teológiai Nyilatkozat elfogadásának 75. 
évfordulóján a Magyarországi Református Egyház kinyilvánította, hogy arra az Isten Igéjének 
engedelmeskedő keresztyén közösség hitvallásaként tekintünk, amely éppúgy ítéletet mond az 
idegen eszméket szolgáló és az államhatalom eszközéül felkínálkozó keresztyén tévelygésre, 
mint arra az állami beavatkozásra, amely az egyház belső életét lehetetleníti el. A Barmeni 
Zsinat maradandó példája a Krisztushoz hű egyháznak, amely ellenséges politikai közegben is 
inkább hallgat Urára, mint világi hatalmasságokra. Ezzel példát adott az élő hitből születő 
szabad közösség megélésére, amelyik a reménység jeleként, a Krisztusban való egység felmu-
tatásával tanúskodik Isten kizárólagos hatalmáról a világban. A Barmeni Teológiai Nyilatko-
zat 5. pontja így szól: 
 
5. „Az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.” (1Pt 2,17) 
Az Írás azt mondja nekünk, hogy az államnak isteni rendelése szerint az a feladata, hogy eb-
ben, a meg nem szabadított világban, amelyben az egyház is él, emberi belátás és emberi ké-
pesség mértéke szerint, fenyegetéssel és a hatalom gyakorlásával a jogról és a békéről gon-
doskodjék. Az egyház Isten iránti hálával és alázattal ismeri el Isten szent rendelésének jóté-
teményét. Emlékeztet Isten országára, Isten parancsára és igazságosságára, és ezzel együtt a 
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kormányzók és a kormányzottak felelősségére. Az Ige erejében bízik és annak engedelmeske-
dik, mely által Isten minden dolgot hordoz. Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az államnak 
különleges megbízásán túl az emberi élet egyetlen és totális rendjévé kellene és lehetne len-
nie, és így az egyház rendeltetését is be kellene töltenie és be is tölthetné. Elvetjük azt a hamis 
tanítást, hogy az egyháznak különleges megbízásán túl állami módszert, állami feladatokat és 
állami tekintélyt kellene és lehetne elsajátítania, és ezáltal az állam orgánumává kellene és 
lehetne válnia. 
 
p) gyermekeit református vallásban nevelje, 
 
A lelkész csak abban az esetben tudja közvetíteni a világban Isten örömhír üzenetét, ha a csa-
ládjának élete, viselkedése élő példaként mutat Isten országáért való munkálkodásának irá-
nyába. Ezért elsősorban a családi élete, gyermekeinek nevelése mutassa elkötelezettségét az 
általa helyesnek elfogadott és erre életét áldozó vallásának követendő voltára. A gyermekek 
fejlettségének megfelelően tanítsa őket Isten igéjére, az imádság fontosságára, vallásunk er-
kölcsi szabályainak megismertetésére, betartására. Elvárható a lelkésztől, hogy gyermekei 
iskoláztatása során az alapfokú oktatástól kezdve egészen a felsőfokú tanulmányokig az egy-
házunk oktatási intézményeit válassza. A hitben erős gyermekek pozitívan hatnak közössé-
gükre, erősítik, segítik református oktatási intézményeinkben a hitre nevelés munkáját. Rossz 
példa viszont, ha a református lelkész gyermekét más felekezet (pl. katolikus) iskolájába adja. 
Kétségtelenül ott is részesülhet református hitoktatásban, de egy jó felekezeti intézmény va-
lamennyi tantárgy oktatása és nem utolsó sorban a nevelési feladat ellátása során alkalmazott 
eszközökben, módszerekben saját nézetrendszerét alkalmazza, amelyet nem lesz képes ellen-
súlyozni az egy hittanóra. 
 
q) a hivatali és a hitéleti szolgálat végzése során tudomására jutott személyiségi jogot 
érintő információt köteles megőrizni. 
 
A protestáns egyházak történelmi fejlődésük során elvetették az üdvösség papi közvetítését 
demonstráló fülbegyónás gyakorlatát. Ugyanakkor a lelkigondozói tevékenység során a lel-
kész megismerheti más ember legszemélyesebb titkait. Ezt a lelkésznek bizalmasan kell ke-
zelni.  Nem beszélhet erről sem családi, sem baráti körben, sem az egyházi, sem állami szer-
vek előtt. Az állam törvényei is tiszteletben tartják a lelkész ezen kötelezettségét, így a ható-
ságok, bíróságok előtt a lelkésznek csak abban az esetben kell feltárni a lelkigondozás során 
tudomására jutott információkat, amennyiben erre az adott személytől kifejezett engedélyt 
kapott. Így a lelkész szolgálati elöljárója, adott esetben egyházi törvény által is meghatározott 
lelkigondozójának feltárt, adott esetben fegyelmi vétségnek minősülő információ birtokában 
az egyébként a fegyelmi eljárást hivatalból megindítani köteles elöljáró nem indíthat eljárást, 
az így megszerzett információt sem közvetlenül, sem közvetett formában nem adhatja ki. 
 
(2) A lelkész házastársa csak református vagy evangélikus egyháztag lehet. 
 
A párválasztás, a családalapítás alapvetően érzelmi és nem racionális döntésen alapuló válasz-
tás. Ezért az állami törvények a szabad párválasztást alapvető emberi jogként kezelik. A lel-
kész, amikor esküt tesz lelkészi hivatásának ellátására ezt az alapjogát önkéntesen korlátozza 
és elfogadja egyházának ezen előírását is. A lelkész által vezetett gyülekezetben a vegyes há-
zasságok általánosan tapasztalt elterjedésére figyelemmel lehet, hogy ez már nem lenne bot-
ránykeltő magatartás, de a lelkésznek az n) és p) pontban előírt kötelességére is figyelemmel 
példát kell mutatnia abban, hogy hitvallásának megfelelően nem csak saját tevékenységével, 
hanem családjával együtt azonos módon elfogadott és imádott Úrnak szolgál. 
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(3) A lelkész egyéb kötelezettségei: 
 
a) a lelkésznek az istentiszteleti és sákramentális szolgálatok végzésénél palástot kell vi-
selni. Egyéb esetben akkor viselhet palástot, ha azt az alkalom egyházi jellege indokolttá 
teszi. 
 
A lelkész az istentiszteleti és szakrális szolgálatai végzése során mint az Egyház hivatalos 
képviselője van jelen. Egyházunk ősi hagyományainak megfelelően ezt a történetileg kialakult 
sajátos öltözék viselésével demonstrálja. A szolgálati öltözék mikéntjének meghatározására 
külön szabályrendelet vonatkozik. 
 
b) A lelkész szolgálaton kívül is úgy viselkedjen és öltözködjön, hogy az a lelkészi hivatás 
méltóságának megfeleljen. 
 
A lelkész szolgálaton kívül is lelkész, mert eskütételével egész életét Istennek szentelte, ezért 
mindenkor ennek megfelelően is kell viselkednie. A lelkész a hivatalos istentiszteleti és szak-
rális szolgálatokon kívül is szolgál, szolgál minden tevékenységével. Ezért öltözékével, visel-
kedésével minden esetben méltónak kell lenni hivatásához.  
 
c) A lelkész  
– nem vehet részt olyan szervezetben vagy mozgalomban, amelynek célja, tevékenysé-
ge az egyház hitvallásával vagy érdekeivel ellentétesek, 
–  nem végezhet olyan tevékenységet, amely az egyházi élettel, a lelkészi tisztség méltó-
ságával összeegyeztethetetlen. 
 
A lelkésznek a társadalomban elfoglalt helye és szerepe alapján közéleti szerepe is van. Ezen 
a téren a szerepvállalása azonban korlátozott. Egy plurális társadalomban az emberek külön-
böző erkölcsi értékrendek alapján szerveződhetnek, így megfogalmazott céljaik is különbözők 
lehetnek. A lelkésznek tartózkodnia kell olyan szervezetek munkájában való részvételtől, 
amelyek bármely célja, vagy az egyébként helyes célok elérésének bármely módja, tagjainak 
tevékenysége ellentétes az Egyház hitvallásaival, érdekeivel. 
 
A lelkész magánemberként, közéleti emberként részt vehet, mi több, tevékenyen részt kell, 
hogy vegyen a tágabb közössége életében. Ennek során polgári foglalkozást, tudományos, 
művészeti tevékenységet is folytathat. E tevékenysége azonban nem lehet olyan, amely az 
egyházi élettel, a lelkészi tisztség méltóságával összeegyeztethetetlen. 
 
d) A gyülekezeti lelkész köteles szolgálati helyén lakni, amennyiben a gyülekezet azon 
kötelességének eleget tett, hogy lelkészének megfelelő életkörülményeket biztosító lakást 
bocsát rendelkezésére. Az ettől való eltérést a presbitérium előterjesztésére az egyház-
megyei tanács engedélyezi. 
 
A lelkésznek a szolgálati feladatai ellátása során a feladatok által megköveteltek szerint gyü-
lekezetével együtt, velük közösségben kell élnie. Ezért Egyházunk ősi hagyományai folytán a 
közösségnek kötelessége a lelkésznek és családjának szolgálati helyén megfelelő lakhatást 
biztosítani. Ha ilyen a szolgálati helyen rendelkezésre áll, a lelkész a tisztség elvállalásával 
kötelezettséget vállal arra is, hogy állásával együtt a rendelkezésére bocsátott szolgálati lakást 
is elfoglalja. Erről egyébként a díjlevélnek is rendelkeznie kell, így a lelkész szolgálati szer-
ződésének része a felajánlott parókia elfoglalása. Ha megválasztása, kinevezése, kirendelése 
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után fogalmazza meg kifogásait a díjlevélben feltüntetett lakással kapcsolatosan és hivatalát 
erre hivatkozással nem foglalja el, szolgálati viszonya létre sem jön, továbbá fegyelmi vétsé-
get követ el. Indokolt esetben, különösen nagy városban, ahol több egyházközséget is szervez-
tek, s a lelkész saját tulajdonú lakásban él, előfordulhat, hogy ez a lakás nem a lelkész szolgá-
lati helyének megfelelő területen található. Ilyen és hasonlóan indokolt esetben az egyházme-
gyei tanács a presbitérium előterjesztése alapján engedélyezheti a szolgálati helyen kívüli lak-
hatást. A társ- és leányegyházközségek esetében, amikor is a lelkész szolgálati helyéhez több 
település kapcsolódik, az egyiken való lakással a lelkész eleget tesz e törvényi kötelességé-
nek. 
 
(4) Egyes lelkészi kötelezettségek teljesítésének rendjére és módjára és a lelkészi liturgi-
kus öltözék szabályaira vonatkozóan a Zsinat külön szabályrendeletet alkot. 
 
A Zsinat az Egyház a kötelezettségek egységes érvényesítése érdekében szabályrendeletekkel 
szabályozza egyes kötelezettségek teljesítését és az öltözködés szabályait. A liturgiára rend-
tartásokat tesz közzé. 
 
(5) Az egyházi fenntartású intézmények lelkipásztori kötelezettségeket sajátos alkalma-
zási feltételeként határozhatnak meg, melyeket a lelkészi állás meghirdetése előtt a jog-
viszonyt keletkeztető okiratba kell foglalni. Nem egyházi fenntartású intézményeknél a 
lelkészi szolgálat ellátásának szabályait a jogviszonyt keletkeztető okiratba kell foglalni. 
 
 

VIII. fejezet 
A LELKÉSZ JOGAI 

 
A lelkészek jogállásáról szóló törvény kiemelkedő újdonsága, hogy az Egyház történetében 
először kodifikálta a lelkészek jogait. Természetesen a lelkészek eddig is rendelkeztek jogok-
kal, amelyekkel éltek is, de törvényi szabályozás hiányában kétség esetén nehéz volt érvénye-
sítésük. Ezen a téren tehát jelentős előrelépés történt. A lelkészt megillető jogok felsorolása 
azonban továbbra sem taxatív, a törvény a lelkészi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb jogo-
sítványokat nevesíti csak. Így pl. nem szól a Magyarország Alaptörvényében rögzített, valam-
ennyi embert megillető jogokról. Mindezek a jogok a lelkészeket is megilletik, bár bizonyos 
alapvető jogok a lelkészi szolgálat vállalásával csak korlátozottan, mégpedig a lelkész által 
vállalt önkéntes korlátozással érvényesülnek csak. A lelkészt az egyházi szolgálat alatt nem 
illeti meg egyházában a vallásszabadság jogának valamennyi összetevője, ekként szolgálata 
alatt nem változtathatja meg vallását, nem hirdethet vallásával ellentétes tanokat, kötik a há-
zasságkötéssel kapcsolatos egyházi előírások, tehát házastársa csak református vagy evangéli-
kus vallású lehet, szolgálati jogviszonyával kapcsolatos jogvitáit nem viheti állami bíróság 
elé, stb. Ha nem kívánja e kötöttségeket vállalni, csak a szolgálatából való kilépéssel teheti 
meg. Ugyancsak nem sorolja fel a törvény a más egyházi jogszabályok által nevesített speciá-
lis jogosultságokat, mint például a lelkész által betölthető tisztségekre való választhatóság 
jogát, az egyházi bírósághoz fordulás jogát, az ott szabályozott anyagi és eljárásjogi jogosít-
ványokat. 
 
E törvény többféle módon szól a lelkészeket megillető jogokról. Bizonyos jogok esetében 
rendelkezései deklaratívak (pl. tanuláshoz való jog), vagy azok részletes szabályait külön jog-
szabály szabályozza (pl. a szociális és időskori ellátásokhoz való jog), más esetben részletes 
tételesjogi szabályozását adja a jog tartalmának kibontása mellett (p. a javadalomhoz való jog, 
pihenéshez való jog, betegellátási jog). 
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Javadalomhoz való jog 

 
92. § (1) A lelkésznek joga van arra, hogy szolgálatának ellátásáért méltó javadalomban 
részesüljön. 
(2) A lelkészi javadalomról a díjlevél rendelkezik. 
(3) A javadalom pénzbeli és természetbeli részből áll. Lelkészi javadalom mindazon 
pénzbeli és természetbeli juttatás, amelyet az egyházi tisztségviselő szolgálati ellátásáért 
az egyházi állás, tisztség fenntartójától kap. Összegét, mértékét, a juttatás módját díjle-
vélben kell megállapítani. A lelkészt megillető természetbeni javadalom járulékalapot 
képező egyenértékét háromévenként a Zsinati Tanács állapítja meg. 
(4) A lelkészt illeti a temetési, esketési szolgálatért járó stóla. A keresztelésért stóla nem 
kérhető. A stóla megváltásáról a díjlevelében kell rendelkezni. 
(5) Az illetékességi területen végzett és az ahhoz csatlakozó javadalmi tételek felvétel-
ének joga a területileg felelős lelkészt illeti. 
 
93. § Az önálló lelkész minimális pénzbeli javadalmáról egyházkerületi határozatban 
kell rendelkezni. A pénzbeli javadalomról a fenntartó éves költségvetésében kell rendel-
kezni. A lelkészi pénzbeli minimál-javadalom összegére a Zsinati Tanács a költségvetés 
elfogadásakor ajánlást ad ki. 
 
94. § (1) Az egyházközségi lelkész parókián való lakhatási joga a szolgálatához kötődik, 
mely az Egyház tartási kötelezettségéből fakad, az javadalmi jellegű. A parókia költség-
viselés szabályait a díjlevélben kell rögzíteni. 
(2) A lelkész parókia-használati joga a szolgálati jogviszony megszűnésével megszűnik, 
és a lelkész köteles azt 30 napon belül elhagyni. 
(3) A parókián csak a lelkész (107. § (2) bekezdésében meghatározott) közeli hozzátarto-
zói lakhatnak, akiknek lakhatási joga a lelkész lakhatási jogával együtt szűnik meg. 
(4) A parókiáról történő kiköltözés esetén – a nyugdíjtörvényben meghatározott esetet 
kivéve – a lelkészt térítés, anyagi juttatás nem illeti meg. 
(5) A parókia bármilyen eltérő használatára a presbitérium az esperes jóváhagyásával 
adhat engedélyt. 
 
Nem vitásan a legősibb joga a lelkésznek a maga és családja fenntartását biztosító tisztességes 
javadalmazáshoz való joga. A javadalmat az állásfenntartó köteles biztosítani, a lelkész joga 
pedig e kötelezettség teljesítésének igénylése, végső esetben pedig a követelés egyházi bíró-
ság előtt való érvényesítése.  
 
A javadalmazás főbb formáit a díjlevél, a lelkész szolgálati szerződése tartalmazza. Két fő 
csoportra osztható, a pénzbeli és a természetbeni javadalmakra. Pénzbeli javadalomnak minő-
sül a havonta rendszeresen fizetendő javadalom ("fizetés"), továbbá az egyes szolgálatok el-
végzéséért az egyháztagok által kifejezetten a lelkésznek juttatott pénzbeli adományok, mint a 
temetésért és az esketésért adott stóla. Tekintettel arra, hogy az egyháztagok jogai között so-
rolja fel az egyházalkotmányunk, hogy az egyháztagnak joga van, de egyben kötelezettsége is 
az egyház szolgálatait igénybe venni gyermeke keresztelésénél, házasságkötésénél, hozzátar-
tozója temetésénél, joga van az úrvacsorai közösségben e sákramentum kiszolgáltatását igé-
nyelni, ezért tőle szolgáltatási díj nem követelhető. Különösen nem kérhető díj a sákramentu-
mok kiszolgáltatásáért. A törvény kifejezetten rendelkezik is ezért, hogy a keresztelésért stóla 
nem kérhető. De ugyanígy helyteleníthető az a gyakorlat is, ha az egyháztagok számára vég-
zett szolgáltatásokért fix díjat kér a lelkész, s azt mintegy díjjegyzéket a lelkészi hivatalban 
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kifüggeszti. Kérhető díjazás, költségtérítés a szolgáltatások elvégzéséért azoktól az egyházta-
goktól, akik bár tehetnék, de az egyház fenntartásához nem járulnak hozzá, de az egyházfenn-
tartói járulékot a törvényi előírások szerinti mértékben fizető egyháztagoktól semmiképpen. 
Annak megfizetésével ugyanis az egyháztag teljesíti tagi kötelezettségét, így az egyház szol-
gáltatásait már alanyi jogként igényelheti. Kérhető költségtérítés a templom, az orgona, a ha-
rang használatáért a nem egyháztagoktól, a rendes liturgikus szertartást meghaladó igények 
teljesítéséért az egyháztagoktól is. A felajánlott, önkéntes adomány elfogadható, s elfogadása 
esetén a lelkész jövedelmét képezi, mely után nyugdíjjárulékot köteles fizetni mind az egy-
házközség (fenntartói járulék), mind a lelkész (tagsági járulék). Ebből következően a bevéte-
lek között szerepeltetni kell teljes mértékében, részbeni vagy teljes eltitkolása az értékhatártól 
függően szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, és természetesen egyházi fegyelmi vét-
ségnek minősül. Bevett gyakorlatnak számít az ún. stólamegváltás, amikor is a szolgáltatáso-
kat igénybe vevő egyháztag vagy kívülálló adománya nem a lelkészt, hanem az egyházközsé-
get illeti, s a lelkész annak változó mértékétől függetlenül mintegy átalányként a jövedelmé-
hez hozzátéve kapja. Ugyancsak a lelkész pénzbeli javadalmához tartozik az általa ellátott 
tisztséggel járó pénzbeli javadalom, oktatásért, hittanórák tartásáért kapott pénzbeli ellenszol-
gáltatás. Mindezek úgyszintén a nyugdíjjárulék alapjához számítandók. 
 
A lelkészi életpálya kiteljesítése irányába mutató rendelkezése a törvénynek, hogy előírja az 
egyházkerületek számára az önálló lelkész pénzbeli javadalmazása minimális mértékének 
meghatározását. Sajátos, az egyházkerületi önállóságra mutató rendelkezés, hogy ezt nem a 
Zsinat határozza meg országos szinten, hanem az egyházkerületi közgyűlések hatáskörébe 
sorolja. Összegére a Zsinati Tanács csak ajánlást fogalmaz meg a költségvetés elfogadásakor. 
 
Természetbeni javadalom a szolgálati idő alatt a parókia használatának joga, teljes vagy rész-
leges mértékben annak rezsiköltségei (víz, villany, fűtés, helyi adók, stb.). A költségviselés 
szabályait a díjlevélben kell meghatározni. A szolgálati idő alatt a díjlevél tartalma a felek 
egyező akaratnyilvánításával módosítható, jogi formája a felek megállapodását követően az e 
megállapodást jóváhagyó presbitériumi határozat. Az egyháztagok nem pénzbeli, de vagyoni 
értéket képviselő adományai az étel, ital ajándékozása, a vendéglátás, a ház körüli munka el-
végzése. A nyugdíjjárulék alapjának meghatározása során e javadalmak közül a parókia-
használati jog vehető figyelembe, mértékét a Zsinati Tanács három éveként, a zsinati ciklus 2. 
és 5. évében határozattal állapítja meg. 
 
A parókia-használati jog a lelkészi szolgálathoz kapcsolódik, így a szolgálat megszűnésével a 
lelkész 30 napon belül köteles azt elhagyni. A szolgálati viszony megszűnése több okból is 
bekövetkezhet. Fegyelmi büntetésnek is lehet olyan hatálya, amely az adott szolgálati viszony 
megszüntetését eredményezi (áthelyezés, tisztségtől való megfosztás, önálló lelkészből nem 
önálló lelkésszé minősítés, hivatalvesztés). Ezekben az esetekben az új lelkész szolgálatának 
megkezdése érdekében a parókiát át kell adni. Elmulasztása esetén – bár e juttatás a szolgálat-
hoz kapcsolódik – világi bírósához kell fordulni. Ennek oka, hogy az Egyház nem rendelkezik 
azokkal a kényszereszközökkel, amellyel határozatának végrehajtását ki tudná kényszeríteni. 
Ez esetben nem az állam hajtja végre az egyházi bíróság határozatát, hanem a szolgálati vi-
szony megszűnésére (megszüntetésére) alapított lakás kiürítése iránti polgári pert kell az állás-
fenntartónak indítani, s a világi bíróság előtt született döntés végrehajtása fog megtörténni 
állami eszközökkel.  
 
A lelkész szülei, gyermeke(i), örökbefogadott gyermeke(i), házastársa mint közeli hozzátarto-
zók nem saját jogon, hanem a szolgálatban álló lelkész jogán használói a parókiának. Így a 
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lelkész szolgálati viszonyának megszűnésével saját jogon elhelyezést nem igényelhetnek, a 
lelkésszel együtt elhelyezési igény nélkül kötelesek elhagyni a parókiát. 
 
A lelkészi javadalmak az adott területre szolgálati megbízást kapott lelkészt, lelkészeket illeti 
meg. Más lelkész a parókiális jogok tiszteletben tartásával, az adott terület lelkésze érdekei-
nek sérelme nélkül láthat el javadalommal (stóla) járó szolgálatot. Több lelkész szolgálati 
megbízása esetén minden lelkészt a díjlevelében meghatározott javadalmazás illeti meg. Bár a 
beosztott lelkészt és a segédlelkészt a püspök rendeli ki egy szolgálati helyre, de lakhatásáról, 
javadalmazásáról, ellátásáról a fogadó egyházközség vagy intézmény köteles gondoskodni. 
Bár erről a jogosultság szintjén a törvény csak a segédlelkész esetében rendelkezik, de ez érte-
lemszerűen vonatkozik a beosztott lelkészekre is. A beosztott lelkész szolgálati viszonyt ke-
letkeztető okirata a kirendeléséről szóló határozat, de a szolgálat ellátásának feltételeit ugyan-
csak díjlevél tartalmazza. A segédlelkész főszabály szerint még hallgató jogviszonyban áll 
valamelyik lelkészképző felsőoktatási intézménnyel, így onnan ösztöndíjra jogosult, lakhatási 
feltételeit a fogadó egyházközségnek, intézménynek kell biztosítani úgy, hogy önmagának és 
családjának az önálló lelkésztől (gyülekezeti lelkész, intézményi lelkész) független élettérrel 
rendelkezzen.  
 
A lelkészi javadalmak a szolgálati viszony ideje alatt illetik meg a lelkészt. Az állásfenntartó 
javadalombiztosítási kötelezettsége csak a szolgálati viszony fennállása alatt áll fent és csak a 
szolgálatot ellátó lelkész a jogosultja. Hozzátartozója pusztán e minőségében – még ha lelkész 
is – javadalmazásra nem tarthat igényt. Természetesen, ha az adott egyházközség javára mun-
kát végez vagy szolgáltatást nyújt (pl. ellátja a kántori, harangozói, temetőgondnoki teendő-
ket), e tevékenysége díjazható, de ez nem a lelkészi szolgálattal kapcsolatos javadalomnak, 
hanem munkavégzésnek minősül, így jogvita esetén – figyelemmel az 1994. évi II. tv. 9. § (1) 
bekezdésére – a világi bíróság rendelkezik joghatósággal a vita elbírálására.  
 

Szociális és időskori ellátáshoz való jog 
 
95. § A lelkész a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és nyugdíj-
intézetéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult a nyug-
díjellátásokra. 
 
96. § A nyugdíjba vonult és parókiáról kiköltözött egyházközségi lelkész egyszeri nyug-
díjrendszerű juttatásra jogosult. Ennek mértékét a Zsinati Tanács határozza meg. 
Ugyanilyen mértékű támogatásra az egyházi intézményi lelkész is jogosult. 
 
A törvény e szakaszában csak deklarálja a lelkész szociális és időskori ellátáshoz való jogát. 
A részletes szabályokat külön törvény, a Magyarországi Református Egyház ellátásáról és 
Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. tv. tartalmazza. E törvény értelmében a lelkészt megil-
leti a törvényben megállapított feltételek teljesülése esetén az öregségi nyugdíj-kiegészítés, a 
rokkantsági nyugdíj-kiegészítés, résznyugdíj, kivételes résznyugdíj, az elhunyt lelkész hozzá-
tartozóit az özvegyi nyugdíj-kiegészítés, árvaellátás, szülői szociális segély. 
 
A parókiát a nyugdíjba vonulás okán elhagyó lelkészt az elvárt öngondoskodás mellett az 
Egyház egyszeri nyugdíjszerű juttatással segíti. Mértékét a Zsinati Tanács határozza meg. E 
két forrás együtt biztosítja a szolgálatában kiérdemesült lelkész méltó elhelyezését a nyugdíjas 
éveire. 
 

Pihenéshez való jog 
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97. § (1) A szolgálatban álló lelkész jogosult legalább heti egy szolgálatmentes napot pi-
henőnapként igénybe venni. 
(2) A gyülekezeti lelkész esetén a szolgálatmentes pihenőnap valamely hétköznapi napra 
esik. Az állandó pihenőnapot be kell vezetni az egyházközség missziói munkatervébe, 
kell jelentenie a szolgálati felettesnek, és gondoskodnia kell az esetlegesen arra a napra 
eső szolgálatok ellátásáról. 
(3) Az esperes munkaszüneti napok kiadhatósága érdekében egyházmegyei ügyeleti ren-
det alakíthat ki. 
(4) Az intézményi lelkészek pihenőnapja az intézmény rendjéhez igazodik. Amennyiben 
az eltér a világi jogszabályok szerint meghatározott munkaszüneti napoktól, azt a díjle-
vélben rögzíteni kell. 
(5) Hivatalos szolgálat céljából igénybevett heti szolgálatmentes pihenőnap legfeljebb két 
héten belül pótolható. 
 
98. § (1) Szolgálatban álló önálló egyházközségi lelkészt évente 30 naptári nap fizetett 
szabadság illeti meg. 
(2) Szabadsága megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban tájékoztatni kell erről az 
esperest, a helyettes személyének bejelentésével egyidejűleg. Amennyiben a lelkész a he-
lyettesítésről maga nem tud gondoskodni, úgy a szabadság időpontjáról 15 nappal ko-
rábban kell az esperest tájékoztatni azzal a kéréssel, hogy az egyházmegye gondoskod-
jon a helyettesítésről. Ilyen esetben 15 napnál hosszabb szabadságot a lelkész folyamato-
san nem vehet ki. 
99. § Egyházközségbe beosztott, beosztott lelkész szabadsága nem lehet kevesebb mint 
21 naptári nap. Mértékéről és kiadásának rendjéről az elnök-lelkész rendelkezik, azon-
ban 5 napot meghaladó szabadság esetén ezt legalább a szabadság megkezdése előtt 15 
nappal egyeztetni kell. 
100. § Intézményi lelkész esetén a szabadság mértéke az intézményre vonatkozó hatályos 
jogszabályok szerint kerül kiszámításra, a szabadság kiadásának joga az intézményveze-
tőt, vagy vezető lelkész esetén a fenntartót illeti meg. 
101. § A lelkésznőket a rendes szabadságon túl 14 év alatti gyermekenként és évenként 
további 2 naptári nap pótszabadság illeti meg. 
102. § A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni, azt legfeljebb a következő nap-
tári év március 31. napjáig lehet átvinni. 
103. § A lelkészt szabadsága idejére stóla nélküli egy hónapra eső pénzbeli javadalma 
illeti meg. 
 
Bár a lelkészi szolgálat 24 órás szolgálatot jelent, az Egyház lelkészének is szüksége van pi-
henésre, hogy szolgálatát a lehető legmagasabb szinten tudja ellátni, szabad időre, amelyet 
gyermekei nevelésére, a velük való foglalkozásra, a közös szabadidő eltöltésre, közös nyara-
lásra fordíthat. Az e törvény 91. § (1) bekezdés a) pontja kötelezettségként is előírja a lelkész 
számára, hogy ápolja és óvja testi-lelki egészségét, hogy ennek hiánya ne akadályozza meg 
szolgálatait, ezért a törvény elismerve a lelkész pihenéshez való jogát immár részletesen sza-
bályozza azt. 
 
a, szolgálatmentes pihenőnap 
 
A lelkész jogosult heti egy nap szolgálatmentes pihenőnapra, amely természetesen csakis hét-
köznapi napra eshet. A gyülekezeti lelkésznek vasárnap szolgálatmentes pihenőnapnak nem 
adható ki. Abban az esetben, ha egyházi ünnepnap arra a hétköznapi napra esik (pl. hétfő, 
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csütörtök, péntek), amely egyébként a lelkész számára engedélyezett szolgálatmentes pihenő-
nap, ehelyett az adott héten részére másik pihenőnapot kell biztosítani. A szabályozás érdeké-
ben a törvény előírja, hogy a lelkész szolgálatmentes pihenőnapját az egyházközség missziói 
munkatervében kell rögzíteni, a szolgálati felettesnek (esperesnek, püspöknek) jelenteni kell. 
Az ezeken a napokon ellátandó szolgálatok megszervezéséről elsődlegesen a lelkésznek kell 
gondoskodni. Figyelemmel azonban arra, hogy a tipikusan egy lelkészes egyházközségek 
esetében a helyettesítő lelkész más egyházközség lelkésze lehet, e szolgálatok ellátásának 
összehangolása érdekében a szolgálatmentes pihenőnapok meghatározása és a helyettesítési 
rend meghatározása érdekében az esperesnek kell ügyeleti rendet kialakítani. Bár ezt a tör-
vény nem teszi kötelezővé, de a tervezhetőség és számonkérhetőség szempontjából elkészíté-
se ajánlatos.  
 
A lelkész szolgálati pihenőnapján is elláthat eseti jellegű szolgálatot (pl. temetés). Amennyi-
ben ez a teljes napot igénybe veszi, jogosult a hét más napján, a missziói munkatervben meg-
határozott napon szolgálatmentes pihenőnapra, de érte többletjuttatásra nem jogosult. Hivata-
los szolgálat (pl. választott tisztségének megfelelő gyűlésen, értekezleten való egész napos 
részvétel) ellátása esetén két héten belül más napon jogosult igénybe venni pihenőnapját. 
 
Az intézményi lelkész szolgálatmentes pihenőnapjának meghatározása az intézményben folyó 
munka végzéséhez igazodik. Így részére a világi jogszabályok által meghatározott napok a 
szolgálatmentes pihenőnapok (szombat, vasárnap). Ha az adott intézmény munkarendje a vi-
lági jogszabályok által meghatározottaktól eltér, az intézményi lelkész szolgálatmentes pihe-
nőnapját a díjlevélben kell meghatározni (pl. az elítélteket heti munkarendben foglalkoztató 
büntetés-végrehajtási intézetekben a börtönlelkészek esetében a vasárnap nem lehet szolgá-
latmentes pihenőnap). 
 
b, fizetett szabadság 
 
A szolgálatban álló önálló egyházközségi lelkészt évente 30 naptári nap fizetett szabadság 
illeti meg. Ez azt jelenti, hogy az egybefüggően kivett szabadságba az egyébként heti szolgá-
latmentes pihenőnapként meghatározott naptári nap is beleszámít (hétfőtől vasárnapig 7 nap 
szabadság). Ha a helyettesítéséről maga a lelkész gondoskodik, a szabadság kivételéről annak 
megkezdése előtt 8 nappal a helyettesítő lelkész megnevezésével írásban tájékoztatja az espe-
rest. Tekintettel arra, hogy a törvény tájékoztatási kötelezettséget ír elő, nem kell engedélyt 
kérnie a szabadság kivételére. Ha a lelkész maga nem tud helyettesítéséről gondoskodni, a 
szabadság megkezdése előtt 15 nappal kell írásban tájékoztatnia az esperest, s kérni, hogy a 
helyettesítésről az esperes gondoskodjék. Nem elegendő önmagában a 15 napos határidő be-
tartása, az esperesnek tudnia kell azt, hogy a lelkész gondoskodott-e a helyettesítésről vagy 
azt neki kell megszerveznie. Ha az esperestől kér helyettest a szabadság idejére a lelkész, tör-
vényi rendelkezés folytán egybefüggően 15 napnál hosszabb szabadságot nem vehet ki. Ez a 
törvényi rendelkezés azonban nem imperatív, tehát ellenkező magatartást nem tűrő, azt kizáró 
rendelkezés, így az esperes hozzájárulásával 15 napnál hosszabb szabadság is igénybe vehető, 
de ekkor már az esperes engedélye szükséges, nem elegendő a tájékoztatási kötelezettség tel-
jesítése. 
 
Egyházközségbe beosztott, beosztott lelkész esetén a szabadság legkisebb mértéke 21 naptári 
nap. Tényleges mértékéről és kiadásának rendjéről az elnök-lelkész rendelkezik, 5 napot 
meghaladó szabadság esetén ezt a szabadság előtt 15 nappal egyeztetni kell. A törvény e szö-
vegezéséből az tűnik ki, hogy a beosztott lelkész is maga dönt a szabadság kivételéről, nem 
kell hozzá az elnök-lelkész engedélye, a beosztott lelkészt is csak egyeztetési kötelezettség 
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terheli, de épp ez utóbbi kitétel folytán döntési lehetősége korlátozottabb a gyülekezeti lelké-
széhez képest. Ha ugyanis az egyeztetés nem a beosztott lelkész igényének megfelelő kon-
szenzussal zárul, a beosztott lelkész az általa kért időben vagy tartammal nem veheti ki sza-
badságát. 
 
Intézményi lelkész fizetett szabadságát annak mértékét, kiadását illetően az adott intézményre 
vonatkozó állami vagy egyházi jogszabályok alapján kell kiadni. A szabadság kiadásának 
joga az intézményvezetőt, az intézményt vezető lelkész esetében a fenntartót illeti meg. Ha a 
vonatkozó jogszabályok nem határoznak meg szabadságolási rendet, a szabadság kivételének 
rögzített idejét (pl. tanintézményekben a tanítási szünetekhez igazodóan), a szabadság kiadá-
sát kérelmezni kell, s azt a vezető vagy fenntartó engedélyezi. Ez esetben a vezetőt, fenntartót 
illeti meg az engedélyezés joga, de nyilvánvalóan a vezetőnek, fenntartónak az alkalmazott 
jogszerű igényét, indokait figyelembe kell venni, hátrányos megkülönböztetés nem alkalmaz-
ható, az engedélyezési joggal visszaélni nem lehet. 
 
A fizetett szabadságot az adott naptári évben kell kiadni, indokolt esetben a következő naptári 
év március 31-ig kell kiadni. A törvény nem tartalmaz rendelkezést a lelkész önhibáján kívüli 
ok miatt kivenni nem tudott szabadság megváltásáról. Ilyen esetben a méltányosság elve alap-
ján a szolgálati elöljáró intézkedésével a szabadság ezt követő időben is kiadható vagy e na-
pokra eső pénzbeli juttatás kifizetése mellett megváltható. A törvény szövegének helyes ér-
telme szerint a lelkészt szabadsága idejére a stóla nélkül számított pénzbeli javadalmazásának 
arányos része illeti meg. A nem szabadságon töltött időre természetesen a stólát (stólamegvál-
tást) is tartalmazó pénzbeli javadalmazásra jogosult. 
 
c, fizetett pótszabadság 
 
A gyermekét nevelő lelkésznőt a rendes szabadságon túl minden 14 év alatti gyermeke után 
évente további 2 nap fizetett szabadság illeti meg. 
 
d, tanulmányi szabadság 
 
A Zsinat által meghatározott képzéseken való részvétel, illetve a képzéshez kapcsolódó vizs-
gakötelezettség teljesítése érdekében a lelkészt vizsgánként 2 nap tanulmányi szabadság illeti 
meg. 
 
e, rendkívüli szabadság 
 
A tudományos tevékenységet folytató lelkésznek a szolgálati helye szerint illetékes püspök 5 
évente 3 hónap rendkívüli szabadságot adhat. A rendkívüli szabadság idejére az addigi pénz-
beli javadalmazására jogosult a lelkész. 
 

Tanuláshoz való jog 
 
104. § (1) A lelkészt megilleti az a jog, hogy magát folyamatosan képezze és ennek érde-
kében tanulmányokat folytasson. 
 (2) A képzésen részvételt és az ehhez szükséges szabadidőt minden lelkésznek biztosítani 
kell. Ennek mértéke évente 8 naptári nap. Amennyiben a képzés vizsgakötelezettséggel 
is jár, úgy vizsgánként 2 nap tanulmányi szabadság is illeti meg a lelkészt, a Zsinat által 
meghatározott képzésen való részvételhez. 
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(3) Ha az intézményi lelkész folytat tanulmányokat, az ebből eredő jogosultságait és kö-
telezettségeit tanulmányi szerződésben kell rögzíteni. 
105. § Az illetékes püspök a tudományos tevékenységet folytató lelkésznek 5 évente 3 
hónap rendkívüli szabadságot adhat. A rendkívüli szabadság idejére pénzbeli javadalma 
folyamatosan megilleti. 
 
A jogok és kötelezettségek összhangját hivatott szolgálni az állandó önképzési kötelezettség 
előírása és a tanuláshoz való jog biztosítása. A lelkész e törvény 91. § (1) bekezdésben előírt 
kötelessége, hogy az istentiszteleti alkalmakra felkészüljön, azokat az egyház rendtartása sze-
rint pontosan megtartsa, gondoskodjon a sákramentumok hitvallásaink szerinti helyes kiszol-
gáltatásáról, továbbá, hogy magát a teológiai tudományokban és a szolgálat ellátásához szük-
séges ismeretekben állandóan tovább képezze. E kötelezettségek teljesítése nélkül a hivatás-
beli feladatok ellátása sérülne. Ezért a Zsinat szabályrendelettel kötelezte a lelkészeket (Zs.- 
77/2010.06.04. számú zsinati határozattal jóváhagyott A lelkésztovábbképzés egységes rend-
jére nézve, a Magyarországi Református Egyházban című szabályrendelet) a rendszeres to-
vábbképzésekre, e képzések igazolására. 
 
A 2011. január 1. napjától hatályos szabályrendelet szerint a lelkésztovábbképzés célja a lel-
készek szakmai kompetenciájának elmélyítése, a teológiai tudományok legújabb eredményei-
nek megismerése, új szolgálati területekre való specializálódás, a gyakorlati szolgálat terén 
jelentkező kérdések és kihívások reflektálása. Rögzíti a szabályrendelet, hogy a szervezett 
lelkésztovábbképzésben való részvétel a pályaalkalmasság, illetve a szolgálati jogviszonyban 
való megmaradás feltétele. Az egyházkerület elnöksége gondoskodik a lelkészek továbbkép-
zésben való részvételének és nyilvántartásának ellenőrzéséről. Az Egyházkerületi Tanulmányi 
és Teológiai Bizottság legalább kétévente áttekinti a lelkészek továbbképzésben való részvé-
telét, mulasztás esetén javaslatot tesz a pótlás vagy a szankció módjára. A továbbképző al-
kalmakon való részvétel számonkérését és nyilvántartását a püspöki hivatal végzi. A meg-
szerzett tvb.pontokat a képzőhelyek/továbbképző intézetek által kiadott tanúsítványok alapján 
a hivatal rávezeti a lelkész törzskönyvi lapjára. A továbbképzés elmulasztása kötelezettség-
mulasztásnak minősül. Szolgálatban álló lelkipásztornak a szervezett továbbképzésben részt 
venni szolgálati/hivatali kötelessége a 60. életév betöltéséig, mely kötelezettség a diploma 
megszerzésétől kezdődően aktív szolgálati jogviszony ideje alatt tart. A lelkészt megilleti 
évente 8 nap fizetett tanulmányi szabadság. Ebből 4 nap szervezett továbbképzés keretében 
teljesíthető. A lelkész szervezett továbbképzés keretében 6 évenként minimum 90 óra, azaz 90 
továbbképzési pont megszerzésére kötelezett.  
 
A jogosultság tartalma összetett. Jelenti egyrészt azt, hogy a lelkész szolgálatának ellátása 
idején "munkaidejéhez" tartozóan (amikor nem lát el szimbolikus vagy kazuális szolgálatot) 
tanulmányozhassa a Szentírást, a szakirodalmat, hogy a parókián megfelelő könyvtár, számí-
tógép, internetes hozzáférés álljon rendelkezésére az ismeretanyaghoz való hozzájutás érde-
kében, hogy számára képzéseket, továbbképzéseket szervezzenek és ezeken szolgálati idejé-
hez tartozóan jelenhessen meg, illetve a teológus-lelkész diploma megszerzésén túl a lelkészi 
szolgálat hatékonyabb ellátását biztosító további oklevelet, diplomát szerezhessen, így további 
felsőfokú tanulmányokat folytasson, nyelvet tanulhasson, tanulmányutakon vegyen részt, honi 
vagy külföldi ösztöndíjakat pályázhasson. 
 
A törvény tételesen nem sorolja fel e jog folyamatosan bővíthető tartalmát, csak deklarálja, 
hogy a lelkészt megilleti az a jog, hogy magát folyamatosan képezze és ennek érdekében ta-
nulmányokat folytasson. Kötelezettséget vállal arra, hogy a képzéseken való részvételhez kü-
lön erre a célra fordítható szabadidőt biztosít a lelkészek számára. Mértékét évi 8 naptári nap-



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

104 
 

ban határozza meg. Amennyiben a képzés vizsgakötelezettséggel is jár, a felkészülés érdeké-
ben vizsgánként további 2 nap tanulmányi szabadság illeti meg. 
 
Ha az intézményi lelkész folytat tanulmányokat, az ebből eredő jogosultságokat és kötelezett-
ségeket tanulmányi szerződésben kell rögzíteni. E szerződés kötelező tartalma annak rögzíté-
se, hogy a képzés mennyiben kapcsolódik az adott szolgálat ellátásához, szükséges-e vagy 
sem, a képzésen való részvételre az intézmény biztosít-e és ha igen milyen tartamú tanulmá-
nyi szabadságot, munkaidő kedvezményt, kap-e ezért külön térítést (ösztöndíjat, költségtérí-
tést) a lelkész, ha igen, milyen mértékben, tanulmányait milyen időszak alatt köteles befejez-
ni, a tanulmányok befejeztével mennyi időt köteles szolgálati helyén tölteni, ellenkező esetben 
a támogatásokat milyen mértékben és milyen módon köteles a támogatónak visszatéríteni. 
 
A tanulmányi és rendkívüli szabadságra vonatkozó értelmezést lásd a pihenéshez való jognál 
kifejtettek szerint! 
 

Betegellátási jogok 
 
106. § (1) A gyülekezeti és az intézményi lelkészt a szolgálat ellátását akadályozó beteg-
sége alatt is megilleti javadalma, illetve annak meghatározott része. 
(2) Betegség esetén a helyettesítésről az esperesnek vagy a szolgálati hely szerinti illeté-
kes fenntartónak kell gondoskodni. A helyettesítési kérelmet a betegség tényét és az eljö-
vendő kezelés tényét tanúsító orvosi igazolással kell igazolni. 
(3) A lelkészt betegsége bekövetkezése, illetve betegségének szolgálat ellátását kizáró 
napjától egy évig terjedő időre illeti meg javadalom vagy az ezt helyettesítő pénzbeli ellá-
tás. Ennek meghosszabbítására a presbitérium kérelmére az esperes engedélyével kerül-
het sor. 
(4) A táppénz mértéke az egyházközségben szolgáló lelkészek esetén 1 évig a stóla nélkü-
li átlagjavadalom 100%-a, míg ezt követően a javadalom 70%-a. 
(5) A keresőképtelenség idejére megilleti a lelkészt a parókia használati joga is, változat-
lan költségviselési feltételekkel, rendkívüli méltánylást igénylő esetekben legfeljebb két 
évig. 
(6) Intézményi lelkész esetében a betegség esetére járó pénzbeli ellátás mértéke az 
ugyanazon intézet dolgozóinak betegellátásával azonos módon és mértékben kerül ki-
számításra, de munkáltatójának a tartási kötelezettség címén járó összeget teljes egészé-
ben folyósítani kell, mert ez helyettesíti a gyülekezeti lelkészek részére természetben 
nyújtott javadalmat. 
 
A lelkész, hasonlóan az egyháztagság munkavállalóihoz azért kap javadalmazást, hogy a 
szolgálatát ellássa. A szolgálat ellátás képességének hiánya keresőképtelenséget eredményez, 
annak idejére vagy az állást fenntartónak vagy a társadalombiztosítás rendszerének kell a lel-
kész és családja megélhetését biztosító ellátást folyósítani. A Lelkészi Nyugdíjintézet által a 
nyugdíjintézeti tag lelkészek után az állami társadalombiztosítási rendszerbe befizetett járulék 
és az állammal való megállapodás értelmében a Magyarországi Református Egyház lelkészei 
az állami rendszerből táppénzt nem kapnak, így az állást fenntartó kötelezettségeként határoz-
za meg a törvény a lelkész keresőképtelenségének idejére szóló ellátás folyósítását. 
 
A gyülekezeti lelkész a keresőképtelenség időtartamáig, de legfeljebb egy évig a stóla nélküli 
átlagjavadalom 100 %-át, ezt követően a javadalom 70 %-át kapja táppénz címen. Egy éven 
túli keresőképtelenség esetén a táppénz folyósítását a presbitérium kérelmére az esperes enge-
délyezi. A pénzbeli javadalom mellett a lelkészt megilleti a parókia használati joga is válto-
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zatlan költségviselési szabályok mellett, rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb 
két éves időtartamig. 
 
Intézeti lelkész esetében a táppénz az intézet dolgozóinak betegellátásával azonos módon és 
mértékben kerül meghatározásra, azonban az intézeti lelkész munkáltatójának a tartási kötele-
zettség címén járó összeget teljes egészében folyósítani kell. 
 
A törvény sajnálatos módon nem szabályozza az egészségügyi alkalmatlanság esetén köve-
tendő eljárást, így a rokkantsági nyugdíj-kiegészítésre még nem jogosult lelkész szolgálati 
viszonyának megszüntetése esetére jogszabályi rendelkezések nincsenek. Így eseti jelleggel 
kerülhet sor méltányossági alapon az egy évnél hosszabb ideje táppénzes állományban lévő 
lelkész javadalommal ellátására, vagy indokolt esetben a 107. § (3) bekezdés szerinti rendsze-
res támogatás formájában tud segíteni az Egyház a szolgálatát betegsége miatt ellátni nem 
tudó lelkészén. Két év után megszűnik a lelkész parókia használati joga, de a törvény a 89. § 
(2) bekezdésében felsorolt szolgálati viszony megszűnési okok között az egészségügyi alkal-
matlanságot nem nevesíti. Ennek ellenére megszűntnek kell tekinteni annak a lelkésznek a 
szolgálati viszonyát, aki tartósan nem képes szolgálatát ellátni. Ehhez egy objektív határidőt 
kellene hozzárendelni, amely igazodhat a 2 éves parókiahasználati joghoz. Törvényi szabá-
lyozásig a megszűnés a 106. § (5) bekezdése alapján bírálható el. Ezt követően a nyugdíjtör-
vény 39. §-a alapján kivételes eljárás keretében folyósított ellátást kaphat a lelkész, ha pl. a 
rokkantsági nyugdíj-kiegészítés feltételei még nem állnak fent. Ennek fedezetét a Zsinat költ-
ségvetése biztosítja. 
 
A betegség idején a helyettesítésről az esperes vagy az állásfenntartó gondoskodik. A beteg-
ség, továbbá a felgyógyulás tényét a gyülekezeti lelkész esetében a lelkész, a lelkész hozzátar-
tozója, ennek hiányában a presbitérium orvosi igazolással igazolja. 
 
Nem hagyhatók figyelmen kívül a munkaalkalmasságra vonatkozó állami előírások. E törvé-
nyi rendelkezések valamennyi magyarországi munkavállalóra, így az egyházzal szolgálati 
viszonyban álló lelkészekre is vonatkoznak. Így a 30 napot meghaladó tartamú táppénzt köve-
tően kötelező a rendkívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálat, ennek hiányában a lelkész 
nem léphet szolgálatba. Különösen így van ez állami költségvetési forrásokból (is) gazdálko-
dó, lelkészeket foglalkoztató intézmények (kórház, börtön, oktatási intézmények) esetében. E 
kötelezettség betartását elmulasztó munkahelyi vezetők tetemes összegű munkavédelmi bír-
ság kiszabását kockáztatják.  
 

Segélyek, támogatások 
 
107. § (1) A lelkész gyermekének megszületésekor vagy közeli hozzátartozójának halála-
kor egyszeri, egyházkerületi szabályrendeletben meghatározott mértékű segélyre jogo-
sult. 
(2) Közeli hozzátartozó: a lelkész szülei, gyermeke(i), örökbefogadott gyermeke(i), há-
zastársa. 
(3) Eseti – meghatározott eseményhez kötött – vagy rendszeres támogatásban lehet ré-
szesíteni a szociálisan rászoruló, vagy váratlan, rendkívüli helyzetbe került lelkészeket, 
lelkész-családokat. 
 
108. § A segélyezés és támogatás rendszerét, annak mértékét az egyházmegye, egyházke-
rület és intézményfenntartók évenkénti költségvetésében kell meghatározni. 
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A törvény meghatározza azokat az okokat, amikor rendkívüli eset folytán a lelkész vagy csa-
ládtagjai eseti jelleggel vagy tartósan anyagi segítségre, segélyre szorulnak. A törvény ezek 
közül a gyermek születését, közeli hozzátartozó halálát nevesíti. Meghatározza a közeli hoz-
zátartozói kört: a lelkész szüleit, gyermekét, örökbefogadott gyermekét és házastársát. 
 
Eseti vagy rendszeres támogatást kaphat a szociálisan rászoruló, vagy váratlan, nehéz hely-
zetbe került lelkész vagy lelkészcsalád. Folyósítása minden esetben kérelemre történik. A 
kérelmet előterjesztheti a lelkész, a lelkész hozzátartozója vagy gyülekezeti lelkész esetében a 
presbitérium. A kérelmet gyülekezeti lelkész esetében az esperesnél, intézeti lelkész esetében 
a munkáltatói jogokat gyakorló intézményi vezetőnél, az intézetet vezető lelkész esetében az 
intézményfenntartónál kell előterjeszteni. 
 
A segélyezés és a támogatás rendszerét, mértékét az egyházkerületek, egyházmegyék és in-
tézményfenntartók az éves költségvetésükben határozzák meg. Fix összegben kell meghatá-
rozni a születési és a temetési segély mértékét, a támogatás összegét a felső határ megállapítá-
sával kell meghatározni azzal, hogy a folyósítandó támogatás konkrét mértékének megállapí-
tásáról az esperes, a püspök vagy az intézményvezető, állásfenntartó az eset összes körülmé-
nyeinek alapos mérlegelése alapján dönt. E költségvetési tételt a kialakult, felhasználási gya-
korlatnak megfelelő, átlagos összeggel célszerű tervezni azzal, hogy e tételnek felülről nyi-
tottnak kell lenni, hogy az indokolt mértékű folyósítás a tartalékokból minden esetben finan-
szírozható legyen. 
 

Gyermeket nevelő lelkészek jogai 
 
109. § (1) A lelkésznő gyermeke születése, örökbefogadás és 3 éves koráig történő nevelé-
se érdekében szolgálatát szüneteltetheti. Ugyancsak megilleti a gyermeknevelési szociális 
ellátás a – lelkészi jogviszony szüneteltetése mellett – a gyermek apját is. 
(2) Ezen időszakra az állam által folyósított ellátást a Lelkészi Nyugdíjintézet a nyugdíj-
törvény rendelkezései szerint kiegészíti. A gyermekszülés, nevelés miatti szünetelés ideje 
alatt is biztosítani kell a lelkész részére a lakhatást. 
 
Az Egyház a lelkésznő, de a lelkész számára is a gyermeke születése vagy örökbefogadás 
esetén az örökbefogadott gyermek 3 éves koráig lehetővé teszi a lelkészi szolgálat szünetelte-
tését. Erre az időszakra a lelkész vagy lelkésznő az állam által folyósított ellátást kapja, ame-
lyet az Egyház a nyugdíjtörvény rendelkezései alapján kiegészít. Az egyházi nyugdíjtörvény 
40. §-a alapján a lelkésznő áldott állapota esetén a gyermek várható születését megelőzően 
legfeljebb fél évvel, de legfeljebb a gyermek 3 éves koráig jogosult a mindenkori állami 
egészségbiztosítási szabályoknak megfelelően gyermekágyi valamint gyermekgondozási szo-
ciális segélyre. Figyelemmel azonban arra, hogy az állami jogszabályok legfeljebb a gyermek 
2. éves koráig nyújtanak ellátást, a fennmaradó egy évet az Egyház költségvetéséből kell fo-
lyósítani. 
 
Az állam a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 40. és az azt követő 
szakaszok alapján a következő feltételek esetén folyósít támogatást: 

a, Terhességi-gyermekágyi segély 

Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon 
át biztosított volt, és 
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a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül 
szül, vagy 
b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az 
ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. 
 
A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási 
időbe be kell számítani 
a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyer-
mekgondozási díj – kivéve a 42/E. § alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósítá-
sának az idejét, 
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje foly-
tatott tanulmányok idejéből 180 napot, 
c) a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. 
 
A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, de legfeljebb 
a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyerme-
kek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor.  
 
Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő 
tartamára 
a) annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondo-
zásba vétel napjától, 
b) annak a gyámnak is jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés nap-
jától, 
c) a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató 
által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú 
nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol 
a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig, 
d) a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjá-
tól, 
e) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a 
gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által – az e 
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány 
szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket 
gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig, 
f) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a 
gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától, 
g) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, 
a gondozásba vétel napjától. 
 
Nem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak 
a) a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, 
b) ha bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotá-
sért járó díjazást, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását 
és a személyi jövedelemadó mentes tiszteletdíjat – ellenében munkát végez, vagy hatósági 
engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. Annak a biztosítottnak, aki a 
keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár terhességi-gyermekágyi se-
gély. 
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Mindezek figyelembevételével jogellenes az a gyakorlat, ha a lelkésznő vagy a lelkész 
igényli ezt az állami ellátási formát, de ennek ellenére a szolgálat ellátására hivatkozás-
sal az egyházközség vagy az állásfenntartó által folyósított pénzbeli javadalmazást is 
felveszi. 
 
A terhességi-gyermekágyi segély a jövedelem naptári napi átlagának 70%-a. A terhességi-
gyermekágyi segély naptári napi összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat 
a Kormány rendeletben állapítja meg. 
 
Az egyházi nyugdíjtörvény 40. § (3) bekezdése alapján a segély összegének kiszámításhoz a 
lelkésznő azon javadalmat kell alapul venni, amely után a lelkésznő a Lelkészi Nyugdíjinté-
zetnek járadékot fizetett, a szülés hónapját megelőző 24 hónap javadalmainak számtani átlaga 
alapján. Az így számított havi javadalmi átlag 70%-at kell a segély alapösszegének tekinteni, 
amelyből levonásra kerül a lelkésznők számara az állami társadalombiztosítás által folyósított 
gyes összege. Az egyházi szociális segély nem lehet kevesebb, mint a gyes 50%-a. Az így 
kiszámított szociális segély a szolgálati jogviszony szünetelésének idejére, de legfeljebb a 
gyermek két eves koráig jár. 
 
Amennyiben a lelkésznő a szülés időpontjában lelkészi szolgálati jogviszonyban áll, de előtte 
nem rendelkezett 24 hónap befizetéssel (mert javadalmat nem tudta felvenni, vagy tanulói 
jogviszonyban állt) a Lelkészi Nyugdíjintézet által folyósított szociális segély összege az ál-
lam által meghatározott mindenkori gyes összegének 50%-a. Az így kiszámított szociális se-
gély a szolgálati jogviszony szünetelésének idejére, de legfeljebb a gyermek két éves koráig 
jár. A gyermek 2 éves kora után, a gyermek 3 éves koráig – illetőleg amíg a lelkész az állami 
rendszerből GYES-re jogosult – a Lelkészi Nyugdíjintézet a jogviszonyát szüneteltető lelkész 
részére gyermekgondozási szociális segélyként a GYES összegének 50%-at folyósítja. 
 
A segély igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a világi jogszabályoknak megfelelő, 
valamint a Nyugdíjintézet által előirt igazolásokat előzetesen a Nyugdíjintézetnek szolgálati 
úton benyújtsa. A segélyként fizetendő összeg megállapításáról és kiszámítási módjáról a 
Nyugdíjintézet vezetője határozatot hoz, melyet megküld a kérelmezőnek, az illetékes espe-
resnek, valamint annak az egyházi szervezetnek, intézménynek ahol a lelkészi jogviszonya 
szünetel. A gyermekágyi és gyermekgondozási szociális segély jogcímen kifizetett összegeket 
az MRE költségvetéséből félévente, június, illetve december hónap utolsó napjáig megteríti a 
Nyugdíjintézetnek. 

b, Gyermekgondozási díj 

Gyermekgondozási díjra jogosult 
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a 
szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, 
b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a ter-
hességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a ter-
hességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt 
keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyerme-
ket saját háztartásában neveli. 
 
Az a) pont alkalmazásakor nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő. 
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A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő-
be be kell számítani 
a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét, 
b) a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig 
folytatott tanulmány idejéből 180 napot, 
c) a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. 
 
A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak 
megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb 
esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak 
megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek 
esetén a gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő 
időtartam lejártát követő naptól az előző bekezdésben meghatározott időtartamot követően 
további 1 évig jár. Abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultság 
megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül jogosult volt gyermekgondozási díjra, a 
gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem lehet rövidebb a korábbi gyermekgon-
dozási díj (1) bekezdés alapján megállapított időtartamánál, és ezen gyermekgondozási díj 
folyósításának időtartama nem hosszabbodik meg a korábbi terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély jogosultsági idejével. 
 
Nem jár a gyermekgondozási díj, ha 
a) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a 
szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogvi-
szonyban végzett tevékenység díjazását – ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez 
kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja; 
b) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt – munkavégzés nélkül – megkapja a teljes keresetét, 
ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; 
c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban – ide nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a 
terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási támogatást, 
az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az 
álláskeresést ösztönző juttatást – részesül; 
d) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot 
meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el; 
e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a gyermek 1 éves kora után a jogosult keresőte-
vékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó 
intézményi elhelyezést; 
f) a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti; 
g) a gyermekgondozási díj első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első 
igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás 
– ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői fog-
lalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását – ellenében munkát végez vagy ha-
tósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat, kivéve, ha az igénylő a 
gyermekre tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási 
díjban részesülő meghal. 
 
A gyermekgondozási díj a jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb ha-
vonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azzal, hogy az ellátás naptári napi 
összege a szerződés szerinti jövedelem harmincad részét nem haladhatja meg. Ha a biztosított 
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egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, a jogviszo-
nyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás 
esetén sem haladhatja meg az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget. Ha a biz-
tosított több gyermek után jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, úgy a folyósítható 
maximális összeget gyermekenként kell megállapítani. 
 
Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének 
megfelel: 
a) a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, 
b) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézmény-
ben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-
kezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe, 
c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogvi-
szony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik, 
d) a gyermeket saját háztartásában neveli, 
e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és 
f) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel. 
 
Az így megállapított gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves 
koráig jár. E pont alapján gyermekgondozási díjra a vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő 
nő 
a) meghal, vagy 
b) az (1) bekezdés b)–f) pontjában foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és a 42/A. 
§ alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult. 
A vér szerinti apa részére a gyermekgondozási díj a (2) bekezdésben meghatározott jogosult-
sági időből igénybe nem vett időszakra jár, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig. 
 
A gyermekgondozási díj havi összege 
a) a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, 
valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján 
érvényes kötelező legkisebb munkabér, 
b) a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hall-
gató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka. 
 
Ismételten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy jogellenes az a gyakorlat, ha a lelkésznő 
vagy a lelkész igényli ezt az állami ellátási formát, de ennek ellenére a szolgálat ellátásá-
ra hivatkozással az egyházközség vagy az állásfenntartó által folyósított pénzbeli java-
dalmazást is felveszi. 
 

IX. fejezet 
NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS 

 
110. § Az egyház a lelkészi végzettségű egyháztagokat – lelkészi szolgálati viszonyuk ke-
letkezése előtt, szolgálati viszonyuk alatt, valamint passzív egyházi jogviszonyuk (ren-
delkezési állomány, szünetelés, nyugdíj) alatt is – nyilvántartja. 
 
A törvény új alapokra helyezi a lelkészi végzettségű egyháztagok nyilvántartási rendjét. 
Mindez a lelkészi életpályához kapcsolódik. Az Egyház már akkor nyilvántartásba kívánja 
venni a lelkészi hivatásra felkészült egyháztagját, ha a szakirányú felsőfokú végzettséget 
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megszerezte, de még nem állt szolgálatba. Ekkor létrejön az egyházi jogviszony, amely szol-
gálatba állítással egyházi szolgálati viszonnyá szélesedhet. A nyilvántartás fennáll az aktív és 
a passzív szolgálat alatt is. A nyilvántartás ekként kiterjed arra az időszakra is, ha a lelkész 
még nem áll szolgálati viszonyba, szolgálati viszonyba állt, de e szolgálati viszonyát szünetel-
teti és erre tekintettel rendelkezési állományba került vagy nyugdíjba vonult. 
 
111. § (1) Az érintett hittudományi kar/egyetem/akadémia a hallgatói jogviszony meg-
szűnését követő 8 napon belül a nyilvántartáshoz szükséges adatokat – az intézmény 
anyakönyvében szereplő adatok hitelesített másolatával – megküldi, amely egyházkerü-
letből kapta az ajánlást. Az egyházkerület püspöke ennek alapján törzskönyvet nyit és 
vezet az egyházkerületében lévő lelkészi képesítésű egyháztagokról. Az első szolgálatba 
állítás alkalmával az egyházkerület az adatokat megküldi a szolgálat szerint illetékes 
egyházmegyének. 
(2) Amennyiben a hallgató már a diploma megszerzése előtt egyházi felhatalmazást kap, 
(exmisszus), úgy rá ugyanez a szabályozás érvényes. 
 
112. § (1) Az első nyilvántartási hely a kirendelésre jogosult püspök hivatala, ahova a 
hittudományi kar/egyetem/akadémia a diploma kiadását követő 8 napon belül megküldi 
a törzskönyvezéshez szükséges adatokat, az intézmény anyakönyvében szereplő adatok 
hitelesített másolatával. Amennyiben a hallgató már a diploma megszerzése előtt szolgá-
latba áll, úgy rá ugyanez a szabályozás érvényes. 
(2) Az egyházkerület püspöke ennek alapján törzskönyvet nyit és a későbbiekben az 
alábbi szabályok szerint vezet az egyházkerületében lévő lelkészi képesítésű egyházta-
gokról. 
(3) Az egyházkerület püspöke a törzskönyv megnyitásáról értesíti a kirendeléssel érintett 
egyházmegye esperesét. 
(4) A törzskönyvben minden további változás csak a szolgálati úton benyújtott, a doku-
mentum esperes által hitelesített másolata alapján történhet. 
 
A nyilvántartásba vételhez a hallgató oktatási intézménye a hallgatói jogviszony megszűnését 
követő 8 napon belül küldi meg a hallgató személyes adatait és a diploma megszerzéséről 
szóló igazolást vagy a diploma másolatát annak az egyházkerületnek a püspöki hivatalához, 
akitől a hallgató a felvételhez szükséges ajánlást kapta. Az adatközlésnek az e törvény 116. §-
a szerinti adatokat kell tartalmaznia. Az adatközléshez kötelezően mellékelendő, az e törvény 
115. §-ában felsorolt okiratokat a végzett hallgatónak kell rendelkezésre bocsátania, de ebben 
az első esetben az adatközlésre a törvény nem őt, hanem az oktatási intézményt kötelezi. En-
nek alapján az adott egyházkerület püspöke törzskönyvet nyit a lelkészként végzett hallgató-
ról. Ha a hallgató már a tanulmányai folytatásakor exmisszusként kirendelést kap, a törzs-
könyv felvétele megtörténik, de ez esetben értelemszerűen a kirendelő püspök nyitja meg a 
törzskönyvet, s küldi meg a törzskönyvben szereplő adatokat a szolgálati hely szerint illetékes 
esperesnek. Ha és amennyiben a lelkész más egyházkerületben kap szolgálati megbízást, az 
elbocsátó egyházkerület a fogadó egyházkerület püspöki hivatalának küldi meg a törzskönyvi 
kivonatot, ahol a szolgálatba lépett lelkészt nyilvántartásba veszik. Az elbocsátó egyházkerü-
let püspöke pedig az adott egyházkerületben való szolgálat megszűnésének tényét vezeti fel a 
lelkész törzskönyvébe. 
 
A törzskönyv megnyitásáról a püspök értesíti annak az egyházmegyének az esperesét, amely 
egyházmegyében a lelkész szolgálati megbízást kapott. Ezt követően valamennyi változást az 
esperesi hivatalon keresztül kell továbbítani a püspöki hivatal részére, ahol a változások a 
törzskönyvben átvezetésre kerülnek.  
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113. § A lelkészi képesítésű személyek lelkészi jellegük megszűnéséig kötelesek az adata-
ikban bekövetkezett változásokat – a változásokat igazoló dokumentumokkal együtt – 15 
napon belül az adatszolgáltatásért felelős egyházmegyéhez bejelenteni. Ennek elmulasz-
tásáig a segélyek és támogatások folyósítása szünetel. 
 
Jelenteni kell a családi állapotban bekövetkezett változásokat az azt igazoló okiratok másola-
tának becsatolásával együtt (házasságkötés, válás, gyermekek születése, házastárs, gyermek 
halála, további diploma, tudományos fokozat megszerzése, lakcímváltozás és természetesen a 
szolgálati hely változása, bekebelezés helye és ideje, egyházi tisztségre való megválasztás, 
választott tisztség megszűnése, stb.). Elmulasztásukhoz ez a törvényhely csak a segélyek és 
támogatások folyósítása szünetelését fűzi jogkövetkezményként, amelyek természetesen ab-
ban az esetben alkalmazhatók, amennyiben a folyósító a változás bejelentésének mulasztásá-
ról bizonyítottan értesül. 
 
Kérdésként merülhet fel, hogy a lelkész házasságának felbontása esetén annak ténye jelentése 
mellett a világi bíróság bontóperi ítéletének a másolatát is meg kell-e küldenie, továbbá terhe-
li-e azonnali jelentéstételi kötelezettség, ha ilyen eljárást indít, vagy ellene ilyen eljárás indult. 
Ennek azért van jelentősége, mert Az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. tv. 30. § k, 
pontja értelmében fegyelmi vétségnek minősül a lelkész házassági kötelékének a lelkésznek 
felróható felbontása. Erre is tekintettel a közelmúltban módosított törvény 80. § (2) bekezdése 
értelmében a bíróság elnökségének hivatalból a tudomásszerzést követően azonnal meg kell 
indítani a fegyelmi eljárást és ezzel egyidejűleg intézkedni kell a lelkész szolgálatból való 
felfüggesztéséről, ha a lelkész házassága felbontása iránt eljárást kezdeményezett vagy ellene 
ilyen eljárást indítottak, továbbá ha házastársától 3 hónapnál hosszabb ideje külön él. Bár a 
lelkész a 43. § (1) bekezdése alapján köteles a legjobb tudása szerint jóhiszeműen közremű-
ködni az eljárás lefolytatásában, vallomástételre, nyilatkozattételre nem kötelezhető. Ez azt is 
jelenti, hogy önmagára nézve nem köteles terhelő vallomást tenni és nem kötelező önmagát 
terhelő bizonyítási eszközöket, ekként a rá terhelő adatokat tartalmazó teljes írásos indoklásos 
ítélet a hivatalból fegyelmi eljárás megindítására köteles egyházi elöljárójának, a bíróságnak 
átadni. Ezért csak a személyes adataiban bekövetkezett változást köteles jelenteni, amely adott 
esetben családi állapotának megváltozását, nős vagy férjezett állapotának elvált családi álla-
potra történő megváltozását jelenti, s az ehhez kapcsolódó okiratot, adott esetben a bontóperi 
ítéletet köteles mellékelni az adatváltozás bejelentésekor. A személyes adatok védelmére vo-
natkozó állami szabályok ugyancsak azt indokolják, hogy az ítélet csatolásakor nem a teljes, 
indokolásos ítéletet, hanem csak annak a bontást kimondó rendelkező részét kell mellékelnie. 
Az ítélet indokolása tartalmazhat ugyanis olyan adatokat, tényeket, amelyek nem csak a lel-
készre, hanem volt házastársára vonatkoznak és szenzitív adatnak minősülnek. Erről pedig a 
nem lelkész házastárs csak törvényi kötelezettség teljesítése, továbbá írásos beleegyezésével 
szolgáltathat adatokat, a lelkész pedig nem hozhatja nyilvánosságra, nem oszthatja meg har-
madik személlyel, illetve más személyek számára nem teheti hozzáférhetővé ezeket az adato-
kat, mert azzal bűncselekményt követne el. 
 
114. § (1) Az egyházmegyének nyilvántartásba kell venni mindazokat, akik az adott egy-
házmegye területén levő: 
a) egyházközségekben szolgálnak, 
b) egyházi, állami, önkormányzati intézményben teljesítenek lelkészi, vagy lelkészi jelle-
gű szolgálatot, 
c) intézményi lelkészek esetén – kérelmükre – akik az egyházmegye területén rendelkez-
nek állandó lakóhellyel, 



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

113 
 

d) állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjas. 
(2) A nyilvántartásba vétel illetékességét mind az egyházközségi lelkészek mind az in-
tézményi lelkészek esetében a szolgálat helye határozza meg.  
(3) A nyilvántartásba vételt csak azon jogcímen lehet megtagadni, hogy a lelkész nyil-
vántartása nem tartozik az egyházmegye illetékességi körébe. 
 
A 111. és 112. § szerint a püspöki hivatalban a törzskönyv megnyitásával nyilvántartásba vett 
lelkészjelöltet, lelkészt főszabály szerint a szolgálati helye szerinti egyházmegye is nyilván-
tartja. A lelkész szolgálatba lépését követően valamennyi adatszolgáltatás az esperesi hivata-
lon keresztül történik. Így az egyházmegye gyülekezeti lelkészei, az egyházmegye területén 
működő egyházi, állami, önkormányzati intézményben lelkészi vagy lelkészi jellegű szolgála-
tot ellátó személyek nyilvántartására az adott egyházmegyében is sor került. 
 
E főszabály mellett az állandó lakóhely szerinti egyházmegye tartja nyilván azt az intézményi 
lelkészt, akinek szolgálati helye nem az adott egyházmegyében van ugyan, de nyilvántartását 
a lakóhelye szerinti egyházmegyében kéri, továbbá az állandó lakhely szerinti egyházmegye 
tartja nyilván a nyugdíjas lelkészt. 
 
115. § (1) A lelkésznek a nyilvántartásba vételhez csatolni kell következő iratok másola-
tát: 
a) születési, polgári és egyházi házassági anyakönyvi kivonat, keresztlevél, konfirmációs 
lap, 
b) személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, TAJ kártya, 
c) gyerekeinek születési anyakönyvi kivonata, keresztlevele, 
d) lelkészi képesítését igazoló dokumentumok, egyéb képesítést, képzettséget igazoló do-
kumentumok, 
e) szolgálati jogviszonya létesítésének dokumentuma, 
f) tanulmányok végzése esetén iskolalátogatási igazolás. 
(2) Az iratok eredeti példányát az adatok felvételekor be kell mutatni. Az ügyintézőnek a 
másolatra rá kell vezetni, hogy annak eredeti példánya bemutatásra került. 
(3) A törzskönyvben nyilvántartott fegyelmi büntetésről szóló egyházi bírósági jogerős 
határozatot az adatszolgáltatásra köteles egyházmegye hivatalból csatolja az iratokhoz. 
 
A nyilvántartásba vétel a lelkész által bemutatandó okiratokon alapul. A 111. § szerinti első, 
egyházkerületi nyilvántartásba vétel után a törzskönyv megnyitását követően a püspök szol-
gáltatja a hozzá a 112. § alapján beérkezett okiratok alapján az egyházmegyei nyilvántartásba 
vételhez szükséges adatokat. Ezt követően azonban a törzskönyvi adatszolgáltatáshoz szüksé-
ges minden további okiratot a lelkésznek kell benyújtania az esperesi hivatalban, s az esperesi 
hivatal továbbítja azokat az egyházkerületi püspöki hivatalnak a törzskönyvben történő átve-
zetés végett. Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló dokumentumok felsorolását tartalmazza a 
törvény 115. §-a. 
 
Vannak olyan esetek, amikor is nem a lelkész az adatszolgáltatásra kötelezett, így a fegyelmi 
büntetést kiszabó határozatot az első fokon eljárt bíróság az egyházmegye esperesének küldi 
meg a határozatát, az esperes pedig hivatalból továbbítja azt az egyházkerület püspökének. 
 
116. § A törzskönyvben a következő adatokat és körülményeket kell feltüntetni: 
a) személyes adatok (név, szül hely, idő, anyja neve, apja neve, adóazonosító jel, taj 
szám, állampolgárság, cím), 
b) megkeresztelésének ideje, helye, konfirmációjának ideje, helye, 
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c) házasságkötés adatai, házasság felbontásának ideje, bírósági ügyszáma, 
d) házastárs, gyermeke személyi adatai, vallásuk, gyerekek keresztelésének ideje, helye, 
e) tanulmányok végzésére vonatkozó adatok: középfokú tanulmányok befejezésének 
helye, ideje, hittudományi egyetemi diploma, lelkészképesítés megszerzésének helye, ide-
je, eredménye, intézmény megnevezése, egyéb képzettség, képesítés megnevezése és meg-
szerzésének adatai, külföldi tanulmányok ideje, helye, kurzus megnevezése, lelkészto-
vábbképzőn szerzett kreditek, 
f) nyelvtudás megjelölése, fokozatának igazolásául szolgáló bizonyítvány adatai, 
g) tudományos fokozata, 
h) kitüntetései, 
i) szolgálati hely, lelkészi státus, szolgálat típusa megnevezése, 
j) szolgálat szüneteltetése, lelkészi képesítés hatályban tartása, 
k) feddésnél súlyosabb fegyelmi büntetés, bíróság megnevezése, ügyszáma, mentesülés 
időpontja, 
l) lelkészi jelleg megszűnése, oka, 
m) nyugdíjazás – tovább-szolgálat. 
 
A törvény 116. §-a sorolja fel a nyilvántartandó adatokat.  
 
117. § (1) Ha a lelkész jogviszonyában változás következik be, az arról szóló dokumen-
tum egy példányát annak keletkeztetője a kiadással egyidejűleg köteles az adatnyilván-
tartásra köteles egyházmegyének megküldeni. Az esperes az adatváltozást haladéktala-
nul jelenti a törzskönyvet vezető egyházkerület püspöki hivatalának. 
(2) Ha a szolgálat változásával az egyházkerület illetékessége is változik, a püspök to-
vábbküldi a dokumentumokat az illetékes egyházkerületnek, illetve másolatban a Zsina-
ti Hivatalnak. 
(3) Az iratok továbbításáról olyan feljegyzést kell készíteni, melyből megállapítható, 
hogy a törzskönyv kinek a kérelmére, milyen okból, milyen mellékletekkel kinek került 
megküldésére. 
 
A lelkészi jogviszonyt és a lelkész szolgálati viszonyát érintő változások esetében az adat-
szolgáltatásra a változást keletkeztető testület vagy tisztségviselő (egyházközség esetében a 
concessát kiállító esperes, a helyettesítésre kirendelő esperes, püspök, a segédlelkészt, beosz-
tott lelkészt kirendelő püspök, stb.) köteles. Valamennyi változást az egyházmegyei nyilván-
tartásba való rögzítést követően köteles az esperes a törzskönyvet vezető egyházkerület püs-
pöki hivatalának megküldeni, amely a törzskönyvben a változásokat átvezeti. Ha a szolgálat 
változása azzal jár, hogy a lelkész más egyházkerületben szolgál tovább, a törzskönyvi nyil-
vántartási adatokat a püspök az új szolgálat helye szerinti püspöki hivatal részére megküldi, a 
saját törzskönyvi nyilvántartásában pedig feljegyzi, hogy az adatokat milyen okból, kinek a 
kérelmére milyen mellékletekkel kinek küldte meg. 
 
118. § A nyilvántartást vezető egyházkerület az illetékes egyházmegye tájékoztatása, 
adatközlése alapján a törzskönyvből köteles a Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek 
mindazon adatokat megküldeni, amelyek a lelkészi társadalombiztosítás és a nyugellá-
táshoz szükségesek (személyi adatok, TAJ szám, adószám, lakcím, szolgálati hely, szol-
gálati státus, ezek keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja). Ezeket az 
adatokat a Nyugdíjintézet nyilvántartja, kezeli. A biztosítással és ellátásokkal kapcsola-
tos adatokhoz való hozzáférést az egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati elnökség szá-
mára biztosítja. 
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Mindazokat az adatokat, amelyek a Lelkészi Nyugdíjintézet számára a szolgálati viszony, a 
társadalombiztosítás, nyugellátások szempontjából szükségesek (szolgálati viszony helye, 
ideje, a jövedelem, javadalom mértéke, stb.) a püspöki hivatal a nyugdíjintézet számára to-
vábbítja. Az adatokat a Lelkészi Nyugdíjintézet a saját rendszerében kezeli, s az azokhoz való 
hozzáférést biztosítja az egyházmegye, az egyházkerület, a Zsinat Elnöksége számára. 
 
119. § (1) A törzskönyv elektronikus formában is vezethető. 
(2) Az adatkezelés szabályait az Egyház adatvédelmi törvényében kell szabályozni. 
 
Az állami nyilvántartásba felvett egyháznak, így a Magyarországi Református Egyháznak is 
az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos állami és 
egyházi jogszabályokat. A jelenleg hatályos, Az információs önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról 2011. évi CXII. tv. 4. §-a meghatározza az adatkezelésnek azokat az 
általános elveit, amelyet az egyházi nyilvántartás során is be kell tartani. Ezek a következők: 
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elen-
gedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szüksé-
ges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreál-
lításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét 
és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes ada-
tok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvání-
tási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy 
az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes 
adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti 
célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti na-
pon nem kerülhet sor. 
 
Az adatkezelőnek kell biztosítani az adatbiztonság törvényes feltételeit, Így az adatkezelő 
köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az adatkezelésre 
vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és ti-
tokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedé-
sekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvá-
nosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A 
különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében meg-
felelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve 
ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők. 
 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó to-
vábbi intézkedésekkel biztosítja 
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a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli beren-
dezés segítségével történő használatának megakadályozását; 
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli 
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és 
ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
 
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meg-
határozásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. 
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok 
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatke-
zelőnek. 
 
(3) A törzskönyv adatai a lelkész neve, címe, a szolgálati helye, lelkészi státusza, a szolgá-
lati jogviszony keletkezésének, megszűnésének ideje és módja kivételével nem nyilváno-
sak, de a nyilvántartott adatokat a lelkész egyházi felettese jogosult megismerni. 
(4) A Zsinat Elnöksége jogosult a törzskönyv egyes adatait is bekérni, és azokat – a sze-
mélyes adatok védelme mellett – statisztikai összefoglalókhoz felhasználni. 
120. § Törzskönyvéről a lelkész indokolt kérésére a püspök köteles hiteles másolatot ki-
adni, a szolgálatairól szolgálati bizonyítványt kiállítani. 
 
A törvény az (1) és (2) bekezdés szerinti általános törvényi feltételekhez képest meghatározza 
az egyházi adatkezelés körében az adatokhoz való hozzáférés feltételeit, azaz, hogy a nyilván-
tartott adatok mely testületek, tisztségviselők számára hozzáférhetők. Ennek során azonban 
minden esetben be kell tartani a célhozkötöttség elvét, tehát személyes adat kizárólag megha-
tározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A statisztikai 
adatszolgáltatást úgy kell elkészíteni, hogy az ott kezelt adatokból az adatalanyra visszakö-
vetkeztetni ne lehessen. 
 
Az adatkezelés során az adatalany (akinek az adatait az adatkezelő kezeli) jogait tiszteletben 
kell tartani. Ezek a következők: 
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásá-
ról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak to-
vábbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattováb-
bítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idő-
pontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
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Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 
megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak 
törvényben meghatározott okokból tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az 
adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely 
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztat-
ja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a 
Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 
 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat 
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha 
a) kezelése jogellenes; 
b) a kötelező adatkezelés esetét kivéve azt az érintett kéri; 
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a tör-
lést törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határ-
ideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
 
A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a 
levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 
 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a ren-
delkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos ér-
dekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatke-
zelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt 
személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott sze-
mélyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mel-
lőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az 
adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti ké-
relem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem 
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Ha-
tósághoz fordulás lehetőségéről. 
 
Az érintettnek a jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvé-
delem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-
végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénz-
ügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a fog-
lalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavé-
delmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az 
ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. 
 



LELKÉSZTÖRVÉNY KOMMENTÁR 

118 
 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájárulá-
son alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és rész-
letesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult szemé-
lyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az 
érintett hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat 
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos ér-
dekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de leg-
feljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és dön-
téséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megala-
pozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást 
is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot ko-
rábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha 
az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt 
elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 
napon belül – bírósághoz fordulhat. 
 
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt 
nem kapja meg, bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe 
hívhatja. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tilta-
kozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.  
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordul-
hat. 
 

X. fejezet 
A BEKEBELEZÉS 

 
121. § A lelkésznek a felszentelését követő 15 napon belül kötelessége, hogy a szolgálati 
helye, vagy ennek hiányában lakóhelye szerinti illetékes egyházmegyétől bekebelezését 
kérje. Amennyiben a szolgálat helyében változás következik be, úgy az új jogviszony 
létesítését követő 15 napon belül kérheti az illetékes egyházmegyét a bekebelezésre. 
122. § (1) A bekebelezés a felszentelt lelkészi képesítésű egyháztagoknak az egyházme-
gyébe, és egyidejűleg az egyházkerületbe történő befogadása. 
(2) A bekebelezést az egyházmegye közgyűlési határozattal erősíti meg. 
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(3) Az egyházmegyei közgyűlés bekebelező határozata a felhatalmazás arra, hogy az ille-
tő lelkész nem csak egyházmegyei, de egyházkerületi és zsinati tisztségekre is jelölhető. 
(4) Aki az egyházmegyében nyilvántartásban van, de nincs bekebelezve, az egyházme-
gyei tisztségen túl másra nem jelölhető. 
 
A törvény jelentősen újraszabályozta a bekebelezés jelentését és tartalmát. A korábbi szabá-
lyozás szerinti puszta nyilvántartásba vétel helyett lényegében visszatért a bekebelezés kezde-
ti, a lelkészi közösségbe történő befogadás értelméhez. A lelkészi szolgálatra való alkalmas-
ság megítélése ugyan már nem az egyházmegyei lelkészek közösségének feladata, ezt a jogo-
sultságot az Egységes Lelkészképesítő Bizottság és a felszenteléskor az egyházkerületi köz-
gyűlés gyakorolja, de a tisztségek ellátására való felhatalmazás tartalommal került vissza a 
lelkészek jogállását érintő szabályozásba. A bekebelezés az egyházmegyei közgyűlés jogköre. 
Az erről szóló határozatának jelenlegi joghatálya az, hogy a felszentelt és az adott megyében 
bekebelezett lelkész az adott egyházmegyéjén túl, egyházkerületi egyházi igazgatási tisztségre 
is megválasztható. A 122. § (3) és (4) bekezdése alapján az adott egyházmegyében nyilvántar-
tásba vett lelkész egyházmegyei tisztségre jelölhető, de egyházkerületi tisztségre már nem, így 
a bekebelezés hiánya – összevetve a 30. § (1) bekezdésében írt választási feltételekkel – nem 
jelent szolgálatba lépési, azaz választhatósági akadályt a gyülekezeti lelkész számára, s 
ugyancsak kirendelhető, kinevezhető az adott egyházmegyében történő beosztott lelkészi, 
helyettes lelkészi, intézményi lelkészi állásra is. Tehát a bekebelezés csak az igazgatási tiszt-
ségekre történő választási feltételként, mégpedig az egyházkerületi vagy ettől magasabb egy-
házkormányzati, igazgatási tisztségekre történő választás feltételeként került meghatározásra. 
A törvény előírja az adott egyházmegyében állandó lakóhellyel rendelkező, de még szolgálat-
ba nem lépett, vagy az adott egyházmegyében szolgálatba lépett lelkész számára a bekebele-
zés kérését, de nem annak kötelezettségét.  Ha az egyházmegyei közgyűlés a bekebelezést 
elutasítja, e határozata nem zárja ki a felszentelt lelkész adott egyházmegyében történő szol-
gálatba állítását, egyházmegyei tisztségre (esperes, lelkészi főjegyző, jegyző, stb.) történő 
megválasztását, de nem lehet egyházkerületi vagy zsinati tisztségviselő (püspök, egyházkerü-
leti lelkészi főjegyző, stb.). 
 
Amennyiben a lelkész más egyházmegyében lép szolgálatba, a bekebelezést az új egyházme-
gyéjében is kérnie kell. A törvény a bekebelezés iránti kérelem benyújtására 15 napos határ-
időt ír elő, elmulasztásának jogkövetkezményeit azonban nem rögzíti. Ekként nem jogvesztő 
hatályú, a bekebelezés iránti kérelem előterjesztésének ekként csak a bekebelezés elmaradása 
lehet a jogkövetkezménye a fentebb írt igazgatási tisztségekre való választási akadályként. 
 
123. § (1) Az egyházközségi lelkészek esetében a bekebelezésre csak a szolgálati hely sze-
rinti egyházmegye az illetékes. 
(2) Zsinati, egyházkerületi, egyházmegyei, valamint egyházi, állami, önkormányzati in-
tézeti alkalmazásban álló lelkészek is kérhetik bekebelezésüket a szolgálati helyük sze-
rint illetékes magyarországi egyházmegyébe. 
 
Egyházközségi lelkészt csak az egyházközsége szerint illetékes egyházmegyében lehet beke-
belezni, a zsinati, egyházkerületi, egyházmegyei, egyházi, állami, önkormányzati intézmény-
ben alkalmazott lelkészek a szolgálati helyük szerint illetékes egyházmegyében is kérhetik 
bekebelezésüket. A szövegben szereplő "is" szó adott esetben arra utal, hogy bekebelezésük 
első helyen nem a szolgálati helyhez, hanem máshoz, így az állandó lakóhelyükhöz igazodik, 
de lehetőségük van arra is, hogy a szolgálati helyük szerint kérjék bekebelezésüket. 
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A törvény e rendelkezéséből következően a zsinati, egyházkerületi, egyházmegyei, egyházi, 
állami, önkormányzati intézményben alkalmazott lelkészek – ha állandó lakóhelyük a szolgá-
lati helyüktől eltérő egyházkerületben van – két helyen is kérhetik bekebelezésüket. Ez azon-
ban a választási törvényünk 48. § (1) bekezdésével való összevetésben nem jelenti azt, hogy 
egyszerre két egyházmegyében is jelölhető lenne egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tiszt-
ségre, mert az 1996. évi I. tv. 48 § (1) bekezdése alapján csak a szolgálati hely szerinti egy-
házmegyében jelölhető tisztségre. Kivételt csak a 48. § (3) bekezdése alapján csak a püspöki, 
egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségre történő jelölés képez, de e szabályozás egyébként 
is független a bekebelezéstől. 
 
124. § (1) Az egyházi joghatósági illetékességet a nyilvántartás, ezen belül a „Törzs-
könyv” határozza meg. 
  
Az egyházi joghatóság illetékességének meghatározása az igazgatási és fegyelmi ügyekben 
eljáró hatóságok, bíróságok illetékessége megállapításánál bír jelentőséggel. Vita esetén ezt az 
eljáró hatóságoknak, bíróságoknak a törzskönyvi ok alapján kell megállapítani. 
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A szövegben használt rövidítések: 
 
Ins   Jean Calvin: Institutio Religionis Christianae 1559 (A keresztyén vallás 
   rendszere) Fordította: Ceglédi Sándor, Rábold Gusztáv, a Magyar  
   Református Egyház kiadása Pápa 1909. 
 
Ins I.1.1.  Institutio I. könyv, 1. fejezet 1. pont 
 
II.H.H. XVIII.  II. Helvét Hitvallás XVIII. fejezet 
 
1Móz   A bibliai versek rövidítése a Magyar Bibliatársulat fordításában a  
   Kálvin János Kiadó Budapest, 1996. kiadása szerint, a szöveg e  
   fordításnak megfelelően. 
 
 


