A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁS-KÉRELEM ŰRLAPJÁNAK ÉS AZ
IGAZOLÁS KIADÁSI RENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T. - 3/2018.02.21.)

1.
Az egyházfőhatósági igazolás-kérelem űrlapjának és az igazolás kiadási rendjének módosítását
szükségessé tették a bekövetkezett törvényi változások, valamint az egyháztagok részéről felmerült
jogos igények.
2.
A fentiekre tekintettel a Zsinati Tanács elfogadja a ZS.-133/2007. és a ZS.-24/2015.11.19. sz.
zsinati határozatok módosítását, valamint elrendeli új űrlap bevezetését.
3.
A Zsinati Tanács jelen határozat elfogadásával elrendeli, hogy az új űrlap kerüljön fel a
református egyházkerületek honlapjára, valamint az országos református honlapra, hogy
lelkipásztoraink mielőbb használatba vehessék azokat.

Budapest, 2018. február 21.

Dr. Huszár Pál
főgondnok,
a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

HATÁROZAT AZ EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁSOK KIADÁSÁNAK RENDJÉRŐL
1. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglalt rendelkezések szerint a bevett
egyház és annak belső egyházi jogi személye egyházi jogi személy. Ezek jogi személyiségét az egyház
belső rendje szerint meghatározott egyházfőhatósági igazolás tanúsítja.
2. Az egyházfőhatósági igazolás írásbeli kérelemre adható ki. A kérelem postai úton, faxon valamint
elektronikus formában is előterjeszthető.
3. A kérelemben meg kell jelölni a felhasználás célját, az egyházi jogi személy jellegét, székhelyét,
valamint képviselője megnevezését.
4. Amennyiben az igazolást pályázat, támogatás, hitelfelvétel, vagy bármely más anyagi előny
érdekében kérik, úgy nyilatkozni kell arról is, hogy a kérelmező jogi személynek nincs három hónapon
túli lejárt egyházi köztartozása.
Lejárt egyházi köztartozásnak minősül:
- a Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben fennálló fenntartói járulék tartozás,
- a Zsinat által elrendelt kötelező perselypénz-tartozás,
- lejárt és meg nem fizetett egyházi hitel törlesztő-részlete,
- egyházi törvény által előírt egyéb kötelező befizetés-tartozás.
5. A fentiek szerint lejárt egyházi köztartozás fennállása esetén a 4. pontban meghatározott cél szerinti
felhasználás érdekében egyházfőhatósági igazolás nem adható ki, kivéve, ha a Református Lelkészi
Nyugdíjintézethez igazolt fizetési haladékkérelmet nyújtott be, amelynek elbírálása folyamatban van,
vagy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet a befizetésre haladékot engedélyezett és az engedélyben
foglalt határidő még nem telt le.
6. Az igazolás kiadását kérő egyházi jogi személy - amennyiben a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi kérelmére a főszabályként előírttól eltérő ütemezéssel teljesítheti esedékessé váló befizetési
kötelezettségeit. Ebben az esetben az egyházfőhatósági igazolás iránti kérelmet ennek
figyelembevételével kell elkészíteni.

7. Az egyházközségek esetében az egyházfőhatósági igazolás iránti kérelmet az illetékes Esperesi
Hivatalba kell benyújtani, egyéb esetben a Zsinati Hivatalhoz. A beadványt az Esperesi Hivatal három
munkanapon belül – azt záradékolva – továbbítja a Zsinati Hivatalhoz.
8. Amennyiben a kérelem hiányos vagy bármilyen okból aggályos, a kérelmezőt hiánypótlásra kell
felhívni. A határidők számítása a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.
9. Amennyiben a kérelmező valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, ellene az egyházi bíráskodásról szóló
2000. évi I. törvényben meghatározott eljárás kezdeményezendő.
10.A Zsinati Hivatal Jogi Osztálya a kiadás feltételeit, a kérelemben foglalt adatok hitelességét
megvizsgálja és előkészíti az igazolást. Kiadmányozási joga a Jogi Osztály vezetőjének,
akadályoztatása esetén a zsinati tanácsosnak van.
11. Az egyházfőhatósági igazolások kiadásának határideje a kérelem Zsinati Hivatalhoz való érkezésétől
számított 15 nap.
KÉRELEM EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIADÁSÁHOZ
Alulírott……………………………………………………………………………….lelkipásztor/intézményvezető
kérem,
hogy szíveskedjenek egyházfőhatósági igazolást kiadni az alábbi egyházi jogi személy részére:
Az egyházi jogi személy
(egyházközség, stb. intézmény) pontos
elnevezése:…………………………………………………………………………………………
Jellege (a megfelelő aláhúzandó): anya-, társ-, missziói egyházközség, egyházmegye, egyházkerület,
intézmény
Székhelye (teljes címe):
Adóazonosító (egyházközségé/intézményé):
Képviseletre jogosultak adatai:
Személyi igazolvány szerinti személynév: ………………………………………………………………………………………...
lelkipásztor
Anyja neve:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcímigazolvány szerinti lakcím:
Személyi igazolvány szerinti személynév:……………………………………………………………………….…………………….
gondnok
Anyja neve:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcímigazolvány szerinti lakcím:
Az igényelt egyházfőhatósági igazolás felhasználásának célja:
Pályázati felhasználás esetén a kiíró neve, a pályázat pontos elnevezése, száma:
Egyéb, az igazolásban közölni kívánt adat, ezzel kapcsolatos kérelem (példányszám, hatósági
bizonyítvány):

Alulírott kérelmező büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent
nevezett egyházi jogi személynek, vagy egyházi törvényben meghatározott képviselőjének az alábbiak
szerint nincs/van (a megfelelő aláhúzandó) három hónapon túl lejárt egyházi köztartozása.
Egyházi köztartozásnak minősül:
- a
Református
Lelkészi
Nyugdíjintézettel
szemben
fennálló
fenntartói
járulék:…………………………………..Ft,
- a Zsinat által elrendelt kötelező perselypénz-tartozás:…………………………………..Ft,
- lejárt és meg nem fizetett egyházi hitel törlesztő-részlete:…………………………………..Ft,
- egyházi törvény által előírt egyéb kötelező befizetés-tartozás:…………………………………..Ft
A Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben fennálló fenntartói járuléktartozás ügyében alulírott
kérelmező nyilatkozom, hogy a befizetésre …………….. dátummal fizetési haladék kérelmet nyújtottam
be, amelynek elbírálása folyamatban van.1
A Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben fennálló fenntartói járuléktartozás ügyében alulírott
kérelmező nyilatkozom, hogy a befizetésre haladékot kértem, amelyet a Lelkészi Nyugdíjintézet
……………………… számú határozatával ………………..határidőig engedélyezett. 2
Alulírott kérelmező tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat szolgáltatok, velem
szemben az Egyházi Bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvényben meghatározott eljárásra kerül sor.
Kérelmező aláírása:

Dátum, pecsét:
Alulírott, Esperes/Fenntartó képviselője az adatszolgáltató személyének azonosságát igazolom:
Aláírás:
Dátum, pecsét:
A kérelmező által kitöltött nyomtatványt szolgálati úton, azaz az Esperes/Fenntartó útján kérjük az
MRE Zsinati Hivatala Jogi Osztályához eljuttatni! (1146 Budapest, Abonyi u. 21;
zsinat.jog@reformatus.hu; tel: 06-1-460-07-04, fax: 06-1-460-07-05

1

Amennyiben ilyen kérelem benyújtására nem került sor, a kipontozott részek üresen hagyandók.
Amennyiben ilyen kérelem benyújtására és befizetési haladék adására nem került sor, a kipontozott részek üresen
hagyandók.
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