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KELL-E ÚJ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY? 

HA IGEN MILYEN ALAPELVEK MENTÉN? 

AZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

JAVASLATOK A GYAKORLAT TÜKRÉBEN
1
  

 

BÍRÁSKODÁS VAGY EGYHÁZFEGYELEM? 

 

I. 

AZ EGYHÁZFEGYELEM POZITÍV TARTALMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA 

 

 A bírósági eljárás általában és leegyszerűsítve a megsértett jogrend helyreállítására törekszik, 

és ez – megfelelő egyházi értelmezésben – az egyházi bírósági eljárásnak is célja. A bírósági 

eljárást minden esetben vélt vagy valós jogsértés előzi meg. A jogsértés a világban általában 

tételes jogszabály megsértéséhez kapcsolódik. Az egyházban jogszerűnek a szolgálat ékes és 

jó rendben történő megvalósulása tekinthető. Ha az egyházi szolgálata nem így valósul meg 

akkor az ékes és jó rend, azaz az egyházfegyelem megsértésére kerül sor. Éppen ezért az 

egyházi bíráskodásról szóló bármilyen szabályozási kérdés előtt magáról az 

egyházfegyelemről kell szólni.   

A Heidelbergi Káté 85. kérdéséhez adott magyarázatában Fekete Károly az 1559-ben kiadott 

hugenotta Discipline Ecclésiastique kapcsán állapította meg: „ A XVI. században az „egyházi 

fegyelmezés„ mindenképpen pozitív feladat volt, s a gyülekezet  vezetőinek a gyülekezet 

tagjaival való törődését jelentette,  hogy azok megmaradjanak a Krisztus szerinti életvitel és 

gondolkodás mellett.
2
  

Kimondhatjuk-e azt, hogy az egyházfegyelemnek most a XXI. században más a feladata, a 

célja, vagy ezt a tartalmát már elveszítette?   

Az egyházfegyelem Kálvin sokat idézett megfogalmazása szerint az idegek szerepét tölti be. 

Lehetséges-e az, hogy az elmúlt évszázadok során ezt a szerepét is elveszítette? 

Vajon indokolt és szükségszerű-e az, hogy az egyházfegyelem fogalma, megítélése és 

gyakorlása jelenleg csak negatív jellemezőkkel bír, és az egyházunkban is, aki csak teheti, 

igyekszik a fegyelmezést is kerülni?  

Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az egyházfegyelmet – sajnálatos módon – 

legtöbbször csak a súlyos fegyelmi vétségekkel és az azokhoz kapcsolódó bírósági eljárással 

kapcsoljuk össze. 

Tudomásul kell-e vennünk, hogy az egyházat körülvevő világi környezetben a korlátlan és 

határtalan szabadság szemlélete vált uralkodóvá, amely mindenféle fegyelmet és fegyelmezést 
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negatív színben tüntet fel? Nem korszerű dolog a fegyelmezett életvitel, az önkéntes 

jogkövetés és sajnos a fegyelem számonkérése sem. 

Személyes és több évtizedes tapasztalatom szerint az önkéntes jogkövetés a magyar 

református egyházban is csak igen csekély szinten érvényesül. Ez egyrészt a saját 

jogszabályaink ismeretének jelentős hiányából fakad. Másrészt különös az, hogy a saját 

jogrendünket nem tekintjük magunkénak és követendő értéknek. Voltak olyan korábbi 

évtizedek, amikor érthető és indokolt lehetett az egyház külső politikai nyomás alatt alkotott 

saját szabályaival való kurucos szembenállás. Ez a külső ráhatás azonban már több mint 

negyedszázada megszűnt. Azóta a Zsinat és minden más egyházi önkormányzati testület – az 

állami, alkotmányos szinten biztosított elválasztott és különvált – egyházi működés 

szabadságában alkotja meg az egyházi szabályokat. Az egyházi törvény tehát minden 

erényével és hibájával kizárólag az egyház saját alkotása, az általunk választott testületek 

felelős, alapos vagy kevésbé alapos munkájának az eredménye.  

Ezért úgy gondolom, hogy egyházi öntudatunk és önazonosságunk fontos eleme az, hogy 

saját törvényeinket 

 önkéntes jogkövetéssel az egyházi szolgálat ékes és jó rendjét biztosító értékes 

eszközöknek, vagy  

 jogsértő magatartással pusztán bürokratikus és könnyen mellőzhető szabályoknak  

tekintjük.  

Az egyházfegyelem és az egyházi szabályaink önkéntes követése – az én értelmezésemben – 

tartalmilag azonos. 

A korábbi zsinati ciklusban a bíráskodásról szóló törvényünk felülvizsgálatára a létrehozott 

bizottságban teljes konszenzus alakult ki arról, hogy az egyház fegyelmét sértő magatartások 

az ige hirdetését, és az egyház alapvető szolgálatait akadályozó tényezők. Ezeknek az 

akadályozó tényezőknek az elhárítása vagy meggyengítése pedig csak pozitív feladat lehet.  

Ezért kívánatosnak látszik, hogy az egyházfegyelem fogalmával, súlyával és 

rendeltetésével, ne csak a konkrét fegyelmi ügyekkel foglalkozó fokozatos hatóságok 

elnökségei, az egyházi bíróságok és az egyházban szolgáló jogászok, hanem a teológiai 

műhelyek, a lelkész- és presbiteri továbbképzések, és tematikus napirendként akár az 

egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések is foglalkozzanak. Így lehetne kísérletet 

tenni arra, hogy az egyházfegyelem fogalmának és gyakorlásának pozitív tartalmát újra 

felfedezzük és tudatosítsuk.  

 

II. 

KELL-E ÉS MILYEN ÚJ TÖRVÉNY? 

 

Az egyházi bíráskodásról alkotott magyarországi református törvények már az 1881-82-es  

egységes egyházalkotmányunktól kezdődően  inkább megtorló mint megjavító  célzatúak. 
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Kovács J. István utoljára 1948-ban megjelent elemzése szerint 
3
 „Ha külföldi hittestvérünk 

venné kezébe az egyházi bíráskodásról szóló eddigi és mostani törvénycikkeinket, első 

pillanatra azt gondolhatná, valami büntető kódex van a kezében, amit nem is egyházi célokra 

készítettek.” Ez ugyan a törvényalkotásba résztvevő kiváló ügyvédek és bírók szakmai 

teljesítményét jól mutatja, de a törvényekből az egyházi fegyelmezés alapvetően pásztori 

szolgálat jellege következetesen hiányzik.  Ezt a törvényeink címe is jól mutatta, hiszen 

egészen a 2000. év I. törvényig azok az egyházi törvénykezésről, azóta pedig az egyházi 

bíráskodásról szólnak. 

Nincs az egyházfegyelem alapelveit vagy eszközeit meghatározó szabályozás sem a 

bíráskodásról szóló, sem más törvényünkben. Pedig Kálvin, a Heidelbergi Káté, a későbbi 

egyházi szerzők, és preambulumában maga a hatályos törvényünk is egységesen hivatkoznak 

a Máté evangéliuma 18. részének 15-18. verseiben leírt lépcsőzetes, fokozatos 

egyházfegyelmi eszközökre. Ezt a bibliai útmutatást komolyan véve ki lehetne és kellene 

dolgozni egy új az egyházfegyelemről szóló törvényt.  

Ebben a törvényben szabályozni kellene előbb az egyházfegyelem pozitív tartalmát 

megjelenítő alapelveket, a fegyelem fenntartásának minden egyházi tisztségviselőt terhelő 

kötelezettségét, a pásztori szolgálat lépcsőzetes eszközeit, mindezek eredménytelensége után 

nem a bíróság, hanem a fokozatos egyházi hatóság által lefolytatott jól szabályozott fegyelmi 

eljárást, majd csak mindezeket követően kell lehetővé tenni a bírósági felülvizsgálat 

intézményét.  

Úgy gondolom, hogy el kell szakadnunk a megtorló jellegű bíráskodás kizárólagosságának 

helytelen tradíciójától, mivel az egyrészt a bibliai útmutatástól eltért, másrészt folyamatosan 

tapasztaljuk, hogy önmagában nem elégséges eszköz az egyházfegyelem gyakorlására, azaz 

az evangélium hirdetése akadályainak elhárítására.  

A konferencia szervezői által feltett első kérdésre tehát a válaszom az:  

Nem kell új egyházi törvény a bíráskodásról, hanem az egyházfegyelemről kell új 

törvényt alkotni, és abban kell szabályozni a bírósági felülvizsgálat lehetőségét is. 

 

III. 

 

VITAINDÍTÓ JAVASLAT A KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZTATÁSRA 

 

Egy rövid előadásban felelőtlen dolog lenne az új törvény teljes szabályozási köréről szólni. 

Az egyházfegyelem alapelveinek és a fegyelmi eljárást megelőző pásztori eszközeinek a jogi 

normába foglalását – úgy gondolom –, hogy valószínűleg még teológia műhelymunkának is 

meg kellene előznie.  
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A fegyelmi vétségeket és büntetéseket, valamint az egyházi bíróság eljárási szabályait a 

jelenlegi törvény alapvetően tartalmazza, a törvénynek ezek a részei megfelelő 

felülvizsgálat és kiegészítések után az új törvényben is felhasználhatóak.   

A jogsértő cselekmény vagy magatartás fegyelmi eszközökkel történő szankcionálására 

viszont új eljárásrend kidolgozására teszek javaslatot.  

Nem javaslom, az egyházközségi szintű fegyelmezés jelenlegi szabályainak a 

megváltoztatását. Arra továbbra is megfelelőnek látom a presbitériumnak adott 

felhatalmazást. 

Szükségesnek látom viszont a fegyelmi eljárás fogalmának és eljárási szakaszának a 

kidolgozását az egyházmegyei és egyházkerületi és a zsinatai szinten is, és ezt az alábbiakkal 

kívánom megindokolni. 

Kovács J. Istvántól
4
 Szathmáry Béláig

5
 az egyházjogászok számára felfoghatatlan helyzet volt 

az, hogy az egyházkormányzati funkciókat ellátó fokozatos egyházi hatóságok 

(egyházmegyék, egyházkerületek, Zsinat) elnökségei egyben a bíróságok elnökségi feladatait 

is ellátták, sőt jelenleg hatályos törvényünk 2000. évi elfogadásáig az egyes bírósági 

eljárásokban is bíróként részt vettek.   

Ezt a tradicionális, de a bíróság függetlenségét alapvetően lehetetlenné tevő helyzetet, a 2000. 

évi I. törvényünk részlegesen megváltoztatta. Az egyházmegye és egyházkerület és a Zsinat 

elnöksége továbbra is ellátják a bíróság elnökségi funkcióit, de konkrét ügyek elbírálásában 

már nem vesznek részt.  

A bíróságok függetlenné válása ezzel részben megvalósult.  

Ezzel egyidejűleg jelentős előrelépés történt a bíróságok szakmai összetételének előírásával 

is, mivel a világi bírókat – lehetőség szerint – jogi végzettségű egyháztagok közül kell 

megválasztani és lényegében semmilyen más egyházi tisztséget nem viselhettek. (Ma már ez 

utóbbi korlátozás csak egyes fontos tisztségekre vonatkozik
6
).  

A bíróságaink tehát a 2000 évi I. törvénytől kezdődően szervezetileg függetlenebbé és 

szakszerűbbé váltak. A bírók megválasztásánál azonban jelentős nehézségekkel 

szembesültünk. Szakképzett, jogi végzettségű bírókat ugyanis – különösen az egyházmegyei 

szinten – az egyházmegyék nehezen, vagy egyáltalán nem tudtak kellő számban 

megválasztani. Emiatt került sor arra a szükség szülte sajátos megoldásra, hogy több 

egyházmegye közös bíróságot hozott létre, mivel csak így tudták biztosítani, hogy az eljáró 

bírói tanácsban legalább egy jogász tag legyen.  Így például a Tiszántúli Református 

Egyházkerületben három egyházmegyénként működik egy-egy közösen létrehozott bíróság. 

Az egyházban jogászi feladatot azonban – álláspontom és tapasztalatom szerint – csak olyan 

jogász tud megfelelően ellátni, aki nem csak szakképzettséggel, világi jogi gyakorlattal és 5 

éves egyháztagsággal, hanem a református egyház belső működéséről is alapos ismeretekkel 

rendelkezik, az egyház napi működését, tradíciót, gyakorlatát, aktuális problémáit is ismeri és 

a jelentős időt igénylő egyházi szolgálatra is kész. Ilyen sajátosságokkal rendelkező 
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jogászokból még kevesebb van, tehát jogász egyházi bírókat csak nagyon szűk körből lehet 

választani.  

A hatályos 2000. évi I. törvény alapján működő függetlenebb és szakmailag megerősített 

bíróságok működésével kapcsolatban azonban kritikai vélemények is megjelentek. Az 

egyházmegyék és egyházkerületek – esetenként – olyan bírósági döntésekkel szembesültek, 

melyek az elbírált fegyelmi esemény vagy cselekmény: 

 elkövetésének részleteit,  

 a cselekménynek az adott egyházközségben, vagy egyházi közösségben, esetleg a 

kapcsolódó világi környezetben kifejtett hatásait, 

 az elkövető korábbi magatartását, előéletét, személyi és családi körülményeit, 

 a cselekményt elszenvedő gyülekezet helyzetét és körülményeit, 

 a kiszabott büntetés végrehajthatóságát, 

 vagy más az esetre irányadó fontos egyházi szempontot 

nem, vagy  nem megfelelő súllyal vették figyelembe. Ezek a negatív tapasztalatok a bírósági 

törvény módosításáról tárgyaló zsinati ülés hozzászólásaiban is többször megjelentek.  

Ez azonban álláspontom szerint nem a bíróságok munkájának, vagy az ítélkezés 

színvonalának hiányosságaként alakulhatott így ki, hanem alapvetően amiatt, hogy a bíróság 

tagjai – éppen a függetlenségük folytán – az előbb felsorolt körülményeket nem megfelelő 

mélységben és nem elég közelről ismerték.  

A bírósági törvény felülvizsgálatára létrehozott bizottság ezzel kapcsolatban már kialakított 

néhány elképzelést (az elnökség meghallgatása, előkészítő tárgyalás, részletes jogtanácsosi 

indítvány stb) de ezek is csak a bírósági eljárás szakaszában és keretei között lennének 

alkalmazhatóak. 

Ezek után merül fel az a kérdés, hogy szükséges és indokolt-e fegyelmezés fegyelmi 

eljárásnak nevezhető szakaszát közvetlenül az egyházi bíróságra bízni?  

A fegyelmi eljárás kifejezetés a törvényben eddig nem szerepelt ezért új fogalomként és 

eljárás típusként történő bevezetését javaslom.   

Fegyelmi eljárás alatt a lépcsőzetes fegyelmezésnek azt a szakaszát tekintem melyben már 

 a fegyelmi tényállást teljes kivizsgálása történik, 

 és a fegyelmi szankció, a büntetés kiszabására irányul. 

Ismereteim szerint sem a fegyelmezés bibliai alapigéi, sem a hitvallásaink, sem Kálvin nem 

ad számunkra olyan útmutatást, mely a fegyelmi eljárás lefolytatását kizárólag bírósági 

eljárásban látná lehetségesnek. Ugyanezen forrásaink alapján viszont nem kérdéses az, hogy 

amikor már a megelőző pásztori eszközök – a négyszemközti és a több tanú jelenlétében 

történő intés is – eredménytelenek az ügyben a gyülekezet közösségének kell dönteni. 

Többször idézett művében már Kovács J. István is felhívta a figyelmünket arra, hogy a 

külföldi testvéregyházainkban nem ismert az egyházi bírósági eljárás, hanem a fegyelmi 

ügyekben az adott egyházkormányzati szint közössége (közgyűlése vagy tanácsa) dönt. De 

napjainkban is van ilyen egyházi példa számunkra. A fegyelmi eljárásban első fokon a 

Magyarországi Evangélikus Egyházban sem az egyház bírósága jár el, hanem a fegyelmi 
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eljárások lefolytatására olyan fegyelmi tanácsot hoznak létre, melyben az érintett 

egyházkerület vezetése is hivatalból vesz részt. 

 Ha világi a munkaviszonyt, vagy a lelkészi szolgálati jogviszonnyal rokon vonásokat mutató 

közszolgálati (köz- és kormánytisztviselők, fegyveres és rendészeti testületek stb.) 

fegyelmezési szabályait megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a fegyelmezés gyakorlása 

ezekben a jogviszonyokban is minden esetben kifejezett munkáltató jogkör
7
. Ez a világi 

jogban dolgozók számára magától értetődő axióma.  

Milyen megoldás képzelhető el a Magyarországi Református Egyházban? 

A fegyelmezés az adott egyházi közösség, gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület közös 

feladata és kötelessége. Gyakorlati eljárási okokból azonban nem látszik sem célszerűnek, 

sem kivitelezhetőnek, hogy egy-egy fegyelmi üggyel egyházmegyei vagy egyházkerületi 

közgyűlés vagy tanács foglalkozzon. De olyan testületnek kell eljárnia, amely ennek a 

közösségnek a felhatalmazásával, és megbízásából jár el. Ezért a javasolható az hogy, a 

fegyelmi eljárás lefolytatását a hivatalban lévő elnökség és  az adott egyházkormányzati szint 

közgyűlése által  megválasztott tagokból álló kifejezetten erre a célra létrehozott fegyelmi 

testület folytassa le. (Más elnevezés is kitalálható, de talán ez teszi leginkább nyilvánvalóvá a 

célját és feladatát.) 

A fegyelmi testület az érintett egyházkormányzati szint közössége nevében jár el, a közösség 

fegyelmezési jogkörét gyakorolja. Ezért olyan testület összeállítás indokolt amelyben, 

hivatalból részt vesz az adott fokozatos hatóság elnöksége, a jogtanácsos és legalább kettő 

vagy négy – erre a feladatra már a választásnál paritással kijelölt – egyházmegyei illetve, 

egyházkerületi  tanácsos, illetve a Zsinati Tanács tagja. Ezzel az összetétellel biztosítható, 

hogy az eljárás lefolytatásában ügyet legjobban ismerő egyházkormányzók (elnökség), a jogi 

szakmaiságot biztosító jogtanácsos, és az adott egyházi közösség (egyházmegye, kerület, 

Zsinat) közösségét képviselő tanácsosok vegyenek részt. A fegyelmi testület szabályozott és 

írásban jól dokumentált, az eljárás alá vont számára is garanciákat tartalmazó eljárásban az 

ügy teljes kivizsgálását elvégzi és a fegyelmi eljárás végén fegyelmi határozatban dönt a 

fegyelmi vétség elkövetésének megállapításáról és az annak következményeként kiszabott 

büntetésről. 

Amint már említettem a fegyelmi vétségek és a büntetések a jelenlegi törvény szerint 

alapvetően fenntarthatóak, tehát a fegyelmi testület ebben a körben már az ismert szabályokat 

alkalmazhatja. A testület a döntéseit az adott egyházkormányzati szint (egyházmegye vagy 

kerület) nevében, szavazással, egyszerű többséggel, és részletes indoklással ellátott 

határozatban hozza meg. A fegyelmi testület eljárási szabályainak megalkotása különös 

nehézséget nem jelent, hiszen egyrészt a jelenlegi törvényből, másrészt a hasonló világi 

gyakorlatból könnyen megalkotható. 

(Mondhatja ezzel kapcsolatban valaki azt, hogy ez olyan, mint egy leegyszerűsített bírósági 

eljárás. Ez azonban azért nem lehet megalapozott vélemény, mert az eljárást nem független 

bírók, hanem felelős egyházi tisztségviselők folytatják le.)  

                                                           
7 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1. §, 2. § és 6. § 1) pont 
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Bár ezzel a változtatással az egyházkormányzók jelentős mértékben visszakapják az általuk 

2000-ben elvesztett közvetlen beavatkozási lehetőségüket, ez nem lesz korlátlan és kontrol 

nélküli az alábbiak miatt:  

 Már a fegyelmi testület összetételénél megjelenik a jogtanácsos kötelező részvétele. 

Ez egyrészt az eljárás megfelelő alakiságait, másrészt a törvényességet és a 

szakszerűséget hivatott biztosítani.   

 A testületben részt vesz legalább két, esetleg több tanácsos, akik az elnökségtől eltérő 

közösségi értékeket és szempontokat is képviselhetnek.  

 Végül a legfontosabb kontrol és törvényességi garancia az, hogy a fegyelmi vétséget 

megállapító és büntetést kiszabó határozattal szemben bírósági felülvizsgálati 

eljárásnak van helye. 

Milyen érvek szólnak emellett a korábbiaktól jelentősen eltérő új megoldás mellett? 

 Az ügyet annak valamennyi közvetlen részletével és körülményeivel legjobban az 

adott egyházkormányzati közösség és annak elnöksége ismeri. 

 Az eljárásban az az érintette egyházi közösség vesz részt, amelyik a fegyelmi 

vétségben közvetlenül érintett, amelynek az ékes és jó rendjét és működését a 

fegyelmi vétség közvetlenül sérti. 

 Az eljárás a bírósági eljárásnál lényegesen gyorsabb és kiszámíthatóbb.  

 A fegyelmi testület közvetlenül értékelni tudja az elkövető ismert személyi illetve 

családi körülményeit, a cselekmény hatását. 

 A testület késztetve van arra, hogy az adott közösség számára elfogadható szankció 

kiszabására kerüljön sor, hiszen mindnyájan az adott közösség választott és 

beszámolási felelősséggel szolgáló tisztségviselői. 

 Az egyházkormányzók eszközt kapnak az egyházfegyelem fenntartására, de ennek 

alkalmazása nem korlát és felügyelet nélküli. 

 A testületek olyan fegyelmi büntetéseket szabnak ki, melyeket maguk is 

végrehajthatónak látnak, hiszen a végrehajtás feladata mindig az elnökségeknél jelenik 

meg.  

 

IV. 

HOGYAN VÁLTOZHAT A BÍRÓSÁGI RENDSZER ÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS A 

FEGYELMI ELJÁRÁS BEVEZETÉSE UTÁN? 

 

A fegyelmi eljárás fontos törvényes garanciája az, hogy a fegyelmi vétséget és büntetést 

megállapító fegyelmi határozattal szemben – kizárólag az eljárás alá vont személy mint 

fellebbezésre jogosult – felülvizsgálati kérelemmel fordulhat az egyházi bírósághoz, és ezt 

követően a felülvizsgálat már a független bíróság előtt folytatódik. Ebben az eljárásban 

felperesként az eljárás alá vont személy, alperesként a megtámadott fegyelemi határozatot 

hozó egyházmegye, kerület vagy a Zsinat járna el.  

A bírósági eljárás tartalmában is megváltozik, mert az eljáró bíróságnak nem a fegyelmi 

vétség feltárásával, bizonyításával és a büntetés kiszabásával kell foglalkoznia, hanem azt kell 
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megállapítania, hogy a fegyelmi határozat alakilag és tartalmilag is törvényes eljárásban 

született-e, és a kiszabott büntetés az elkövetett vétséggel arányban áll-e?  Ezzel a bíróság 

lényegében csak a törvényességi felülvizsgálat feladatát kapná meg. 

Az már az esetleges a koncepcionális változás elfogadását követő jogalkotási szakaszban 

eldönthető kérdés lehet, hogy a bíróság csak kasszációs, vagy esetleg reformatórius jogkört is 

kapjon-e? 

Milyen szintű bíróság végezze el a fegyelmi határozat törvényességi felülvizsgálatát? 

Magától értetődő, hogy a felülvizsgálat kérdésében csak a következő fokozatos egyházi 

hatóság bírósága járhat el. Ha nem így szabályoznánk a kérdést, akkor éppen az eddig sokat 

kritizált rendszert tartanánk fenn, hiszen egyrészt a fegyelmi határozat meghozatalában részt 

vevő elnökség járna el a bíróság elnökségeként is, másrészt az adott teljes egyházi közösség 

nevében hozott határozatot, ugyanazon közösség által választott bíróság bírálná felül. 

Érinti-e ez a bíróságaink kialakult szerkezetét?  

Mivel az egyházközségi szinten fegyelmi testület nincs és felülvizsgálható fegyelmi határozat 

sem születik, nem látok olyan fegyelmi ügyet, melynek felülvizsgálata ügyében az 

egyházmegyei bíróságnak kellene eljárnia. Ezért a fegyelmi ügyekre tekintettel az 

egyházmegyei bírósági szint további fenntartás is szükségtelennek látszik.  

Ebben az esetben csak a választási és az igazgatási ügyek maradnának az egyházmegyei 

bíróságok hatáskörében. Álláspontom szerint az igazgatási ügyek bírósági hatáskörbe utalása 

indokolatlan. Ezek alapvetően egyházkormányzatai kérdésekről szólhatnak, melyekről az 

adott szinten működő döntéshozó testületeknek kell dönteniük. 

Az még további gondolkodást igényel, hogy csupán a választási ügyek bíróság elbírálására 

szükséges és célszerű-e az egyházmegyei bírósági szint fenntartása.   

Az egyházmegyék fegyelmi határozataival szembeni felülvizsgálatot az egyházkerületi, 

az egyházkerületi fegyelmi határozatokkal szembeni eljárást pedig a zsinati bíróságnak 

kellene lefolytatnia. Egy esetleges zsinati fegyelmi határozat ügyében viszont – más 

lehetőség híján – a zsinati bíróság teljes ülése jöhet csak szóba. 

 

Ebben az új rendszerben további vizsgálatot és döntést igénylő kérdés lehet az, hogy a 

fegyelmi határozat törvényességi felülvizsgálatára elegendő-e az egyfokú, vagy szükséges a 

még egy jogorvoslatot biztosító másodfokú bírósági eljárás lehetőségének a biztosítása is? 

Álláspontom szerint a másodfokú bírósági eljárás biztosítása csak a legsúlyosabb fegyelmi 

büntetések kiszabásánál látszik indokoltnak. 

Milyen következményei illetve előnyei lehetnek ennek a koncepcionális változásnak? 

 Felmerül az egyházmegyei bírósági szint teljes megszűntetésének a lehetősége is. Ezt 

a veszteséget álláspontom szerint kiegyenlítik azok az előnyök, hogy nem kell az 

egyházmegyei bírók, illetve szakképzett jogász bírók hiányával küzdeni, de ugyanakkor 

lehetőség nyílik arra, hogy a valóban alkalmas, felkészült és szolgálatra kész bírókkal az 

egyházkerületi bíróságokat szakmailag és személyileg is megerősítsük. 
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 Az egyházi bíróságok nem a tényállás feltárásával, és bizonyítási nehézségekkel, 

hanem a törvényesség érvényesítésével valóban igazságszolgáltatási feladatot kapnak.  

 megvizsgálható a redukált számú de több szakmai feladattal foglalkozó bírók 

rendszeres díjazásának bevezetése, 

 lerövidülnek a bírósági eljárások,  

 tisztázódik a felek jogállása és pozíciója a bírósági eljárásban, 

 nem születnek végrehajthatatlan ítéletek. 

 

  Kérem, köszönettel és érdeklődéssel várom a kritizáló véleményeket is! 

 

 

_________________ 
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