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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Testvérek! 

 

Kérem engedjék meg, hogy távollétemben is tisztelettel és szeretettel köszöntsem a 

testvéreket, eredményes munkát kívánva a konferencia minden napjára. Nagy örömömre 

szolgált a meghívó kézhez vétele, (bár sajnos későn kaptam meg a meghívót, ezért hivatali 

elfoglaltságom miatt személyesen megjelenni nem tudok) hiszen az utóbbi években nem 

emlékszem, hogy az egyházi bíráskodásról ilyen irányú és ilyen sokrétű problémát felvető 

konferencia került volna megrendezésre. 

 

Elsősorban arra szeretnék rávilágítani, hogy megítélésem szerint az Egyházi Bírósági Törvény 

napjainkban már nem tudja betölteni azt a szerepet, amelyet napjaink megváltozott 

követelményei támasztanak a bíráskodással szemben. Gondolva itt elsősorban a határidőkre, 

az eljárásjogi garanciákra, a mediáció hiányára, végül, de nem utolsó sorban a bírósági 

határozatok végrehajthatatlanságára. 

 

Mint gyakorló jogász alapvetésként kívánom leszögezni azt, hogy bármely, legyen az 

egyházi, legyen az civil életben megjelenő jogvita a bírósági fórum az ultima ratio-ként kell, 

hogy funkcionáljon, és a vita ontológiai értelmezéséből adódóan mindkét félnek nem lehet 

igaza. Ugyanakkor a megsértett jogrend helyreállítása és a bírói döntés 

kikényszeríthetősége sajátos módon jelenik meg az egyházjogban, és nem azonos az egyház 

kormányzással.  

 

Az egyházunk hitvallásából és belső elveiből, egyháztagok az autoritás és alávetettség elvéből 

kiindulva – hogy az egyháztag az egyház rendjének megsértéséért teljes körű felelősséggel 

tartozik hitbéli meggyőződésből – quasi önkéntes jogkövetést kell, hogy jelentsen. Ez végső 

soron jelentheti azt is, hogy bármely bírói fórum előtt bármely egyháztag tehet olyan 

nyilatkozatot, hogy nem fogadja el már egyáltalán az eljárás elindítását sem, nem hajlandó 

együttműködni semmilyen formában a bírósági eljárásban, ezért természetesen nem is 

kényszeríthető, és adott esetben a világi bíróságokon folytatódhat a jogvita. 

 

Még mielőtt rátérnék a kodifikációs folyamatra, fontos megemlíteni, hogy az állam és egyház 

szétválasztását követően számos olyan kiváló tanulmány született, mely napjaink gyakorlatára 

is érvényes alaptéziseket tartalmaz. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen:  

 

 Bírói Ügyviteli Szabályzat és Iratminták a református egyház bíróságok számára  

(A református egyetemes konvent hivatalos kiadmánya Budapest, 1935) 

 A Reformártus Egyházalkotmány alapvető kérdései (Budapest, 1948) 

 A fegyelmi törvények vagyoni felelősségi rendszeréről (Tóth György Budapest, 1916) 

 



Tény az is, hogy az egyházak a múltban szélesebb körű bírói hatalmat gyakoroltak, s mivel a 

belső etikai élet fejlettebb volt nem is gondoltak a részletek szabályozására. Az állami élet 

gyors fejlődése (az állam szerepének megváltozása) azonban a polgárok társadalmi és egyházi 

magatartását sok irányban befolyásolta, nem mindig jó irányba. Ugyanakkor elmondható az 

is, hogy ma az egyházak jogrendje csak akkor elégítheti ki a hívek teljes körét, ha az állam 

jogrendjével összhangban van, bár ez számos problémát vethet fel (homoszexuálisok 

házassága, eutanázia stb.), melyeket azt gondolom nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

 

Tóth György tanulmányából idézve: 

 

A fegyelmi megtorlás – a vallás tanítása értelmében – az egyéni érzés nemesbítését és a jóra 

irányuló akarat megizmosodását kell, hogy szolgálja. 

Leibnitz tanítása szerint: „Vallás állam nélkül nem lehet, vedd el a vallást és nem találsz 

alattvalót, aki a hazáért vagyonát és életét feláldozná.” 

Az egyház fő célja az erkölcsi nevelés révén a jogok szigorú körülhatárolása nem arra 

szükséges, hogy az egyház elsősorban ezekkel éljen, hanem arra, hogy amidőn az egyház 

a belső rend fenntartását már más módon nem biztosíthatja, akkor a hívekkel szemben 

praecis szabályokat vehessen igénybe, hogy a hívek ne hozhassák fel, hogy 

önkényeskedés, jogtalanság történt velük, a szeretet parancsolja tehát, hogy jó 

törvényeket alkossunk. 

 

Ezen rövid bevezetést követően – konkrét ügy tárgyalása után – kaptam indíttatást arra, hogy 

kezdeményezzem az 1994. évi II. törvény 135. § (5) bekezdése alapján a főtiszteletű zsinatnál 

az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény kodifikációját, ezért az alábbi beadvánnyal 

fordultam 2009. október hó 14. napján a Főtiszteletű Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi 

Bizottságához. 

 

- o – o – o – o - 

 

Főtiszteletű Zsinat 

 

Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságának 

 

B u d a p e s t 
 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Mint zsinati bírónak, azt gondolom, hogy nem csupán a bíráskodás a feladatom, hanem 

megtenni mindent annak érdekében, hogy - a I. Kor. 14:40 ige szellemében – előmozdítsuk a 

református egyházunk belső jogának fejlődését, folyamatos megfelelését napjaink 

megváltozott kihívásának. 

 

Bírótársaimmal egyetértünk abban, hogy az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény 

már nem felel meg teljes mértékben a vele szemben támasztott jogbiztonság 

követelményének, természetesen szem előtt tartva azt a célt, hogy a törvénynek hosszú távra 

kell szabályozást nyújtania egyházunk jogi életében. 

 



A fentiek okán vetődött fel bennem az, hogyan lehetne az egyházi bíráskodást gyorsabbá, 

hatékonyabbá tenni. 

 

I. 

Az 1994. évi II. törvény 153. § (5) bekezdése alapján a Főtiszteletű Zsinat hozzon létre egy 

kodifikációs bizottságot, melynek feladatául jelölné meg az egyházi bíráskodásról szóló 2000. 

évi I. törvény megreformálását, vagy – ha a munka eredményeként felvetődik – egy új kódex 

megalkotását az alábbi csomópontok mentén. 

 

- Kettősség figyelhető meg a bíráskodás folyamatában az elnökség illetve a bíróság 

működése során, hiszen az elnökség a tanácsok munkájában nem vesz részt, de döntési 

jogosultsága van. Nincs egységes egyházi igazgatási gyakorlat a tekintetben sem, hogy 

az elnökség tagja az eljárások során tanúként szerepelhet-e. E körben álláspontom 

szerint szükséges újraszabályozni az elnökség és a bíróság kapcsolatát, valamint 

újraértékelni a jogtanácsosok szerepét.  

 

- A fegyelmi büntetések megfogalmazása is újraszabályozást igényelhet, hiszen nem 

rendelkezik szándékosság, gondatlanság szerepéről, a fegyelmi vétségek 

tényállásszerű megfogalmazása hiányzik, legalább alapesetekben. 

 

- Az egyházi bírósági határozatok sok esetben végrehajthatatlanok, az egyházmegyék 

tulajdonképpen a jelenlegi szabályozás szerint nem ellenőrizhetőek, hogy valóban 

végrehajtják-e a jogerős bírósági határozatot. 

 

- A 2000. évi I. törvény rendelkezéseiben írt határidők felülvizsgálata és 

újraszabályozása is indokolt elsősorban az eljárások elhúzódása miatt. 

 

- A törvényben a tényálláshoz kötöttséget szigorúan és következetesen kellene 

megfogalmazni, mert jelenleg – a kialakult gyakorlatra is figyelemmel – sok esetben 

az ügyek azért húzódnak el, mert a bíróság túlterjeszkedik a panaszlott cselekménnyel 

kapcsolatban. 

 

- Megítélésem szerint több jogfogalom – mely biztosítja a pártatlan, tisztességes bírói 

eljárás menetét – hiányzik ezen jogszabályból, gondolok itt a preambulum 

kiegészítésére, súlyosítási tilalomra, ártatlanság vélelmére, meditáció lehetőségére. 

Szükségesnek és indokoltnak tartanám az Alkotmány 45. § (1), illetve 57. §-ában írtak 

szerint az autoritás kérdéskörének vizsgálatát, és egybevetését az alávetettség és 

önkéntesség elvéből levezethetően. 

 

- Megfontolást érdemel az is, hogy a jogtanácsos szerepét nem megkerülve, de a bíróság 

előkészítő ülésen is dönthessen több dologban, meghallgatva az ülésen az elnökség 

véleményét is. Ugyanez a helyzet a felülvizsgálatok esetében is, szükség szerint 

legyen nyilvános ülés, melyre a felek értesítést kell, hogy nyerjenek, de szigorú 

módon ki kell mondani, hogy ezen eljárásban a bíróság bizonyítást már nem vehet fel, 

hiszen ezzel elvonnák az alsóbb fokú bíróságok hatáskörét. 

 

Ezen csomópontok felsorolása értelemszerűen nem teljes körű, csupán arra kívánok 

rámutatni, hogy melyek azok a – álláspontom szerinti – problémák, amik hátráltatják a 

bíróságok érdemi munkáját, illetve az általuk hozott határozatok végrehajtását. 

 

II.  



Az I. pontban foglaltak megvalósulásáig a jogi és egyházalkotmányi bizottság nyújtson be a 

Főtiszteletű Zsinathoz egy – az  egyházi bíráskodás gyorsítását, az egyházi bíráskodásról 

szóló törvény által használt jogfogalmakat egyértelműbbé tévő – törvénymódosító javaslatot 

az alábbi javasolt tartalommal: 

 

(A 2000. évi I. törvény jelenleg hatályban lévő szakaszaihoz.) 

 

1.  

A 23. § (1) bekezdés kiegészítéseként: ha a bíró a rávonatkozó kizárási okot maga jelentette 

be, vagy saját mellőzéséhez maga is hozzájárul, másik bíró behívásáról a bíróság elnöksége 

15 napon belül gondoskodik.  

 

2.  

A felmerült érdekeltségre vonatkozó kifogásolás tárgyában a bíróság elnöksége 8 napon 

belül dönt. Ha valamelyik bíró érdekeltségét a bíróság elnöksége megállapította, az elnökség 

új tag behívásáról 8 napon belül intézkedik.  

 

3.  

A 31. § (7) bekezdéssel történő kiegészítése: a törvényben meghatározott mellékbüntetéseket 

főbüntetés helyett önállóan is alkalmazhatóak.  

 

4. 

A törvény 37. § (4) bekezdéssel történő kiegészítése: ha az ügy érdemi eldöntéséhez más 

szerv, szervezet, hatóság állásfoglalása, döntése is szükséges, a bíróság elnöksége az eljárást 

90 napi időtartamra felfüggesztheti, mely határozat ellen egyfokú jogorvoslatnak van helye. 

 

5. 

A törvény 41. § (2) bekezdéssel történő kiegészítése: A bíróság köteles a tényállást 

kimeríteni, de csak abban a kérdésben dönthet, amelyet panaszlottak. 

 

6. 

A törvény 46. § (3) bekezdéssel történő kiegészítése: a bíróság a bizonyítási eljárás során 

engedélyezheti, hogy a tanú szóbeli kihallgatását követően, vagy helyette írásban tegyen 

vallomást. Ez esetben a tanú vallomását saját kézzel leírja és aláírja, az elektronikus okirat 

formájában elkészített vallomását minősített elektronikus aláírással látja el, vagy a tanúnak 

más módon leírt vallomását bíró vagy közjegyző hitelesíti. Az írásbeli tanúvallomás megtétele 

nem zárja ki, hogy utóbb a tanút, ha az szükséges, kihallgatása céljából a bíróság megidézze.  

A tanú írásbeli vallomásából ki kell tűnnie, hogy jogaira, kötelességeire az eljáró bíróság 

kioktatta. 

 

7. 

A törvény 51. § (6) bekezdése az alábbiakkal egészülne ki: ha a bíróság a fegyelmi ügyben a 

panaszlottat felmenti, vagy az eljárást megszünteti – kivéve a 77. § (1) bekezdésében 

foglaltakat –, a panaszlott, a meghatalmazottja, és az 51. § (5) bekezdés a) pontjában szereplő 

költségeit az első fokú bíróságot megválasztó egyházi szervezet viseli. 

 

8. 

A törvény 54. § (4) bekezdés az alábbiakkal egészülne ki: az igazolás elfogadása felől az első 

fokon eljáró bíróság 15 napon belül dönt határozata ellen külön fellebbezésnek helye nincs, de 

az ügydöntő érdemi határozatban a bíróság köteles az elutasítás tényét részletesen 

megindokolni. 

 



9. 

A törvény 55. § az alábbiakkal egészülne ki: fellebbezésnek a határozat végrehajtására csak a 

törvényben meghatározott esetekben van helye. 

 

10. 

A törvény 61. § az alábbiakkal egészülne ki: a fellebbezési bíróság határozatát az első fokon 

eljárt bíróság elnöksége útján az írásba foglalástól számított 8 napon belül kézbesíti.  

 

11. 

A törvény 71. § az alábbiakkal egészülne ki: a felülvizsgálati kérelmet a jogerős határozat 

közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni az alapügyben eljárt első fokú 

bíróságnál. A bíróság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival 30 napon belül köteles 

felterjeszteni a zsinati bírósághoz. 

 

12. 

A törvény 75. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészülne ki: a zsinati bíróság az ügyben a 

jogerős határozat meghozataláig keletkezett iratok és bizonyítékok alapján hozza meg 

döntését, érdemi bizonyítást nem vehet fel. 

 

13. 

A törvény 79. § az alábbiakkal egészülne ki: a végrehajtás elrendeléséről az első fokon eljárt 

bíróság elnöksége gondoskodik. A végrehajtás foganatosítását a jogerős határozat 

kézbesítésétől számított 15 napon belül az illetékes egyházi szervezetnek meg kell kezdenie. 

 

Természetesen az egyházi bíráskodást előmozdító bármilyen irányú tevékenységben – 

amennyiben szükségesnek vélik – a továbbiakban is szívesen részt veszek. 

 

 

Miskolc, 2009. október hó 14. napján 

 

                                                            Tisztelettel: 

                                                                                     Dr. Csizmár János 
                                                                                               zsinati bíró 

 

- o – o – o – o - 

 

 

A kezdeményezés – annak pozitív fogadtatása mellett, jelen helyen is köszönetet mondva dr. 

Kocsis Márta akkori jogtanácsos asszony támogatásáért – alapján a későbbiekben létrehozásra 

került a kodifikációs bizottság. Azt gondolom mindenki aki részt vett, rész vesz ebben a 

munkában erejét nem kímélve nagy körültekintéssel kezdett dolgozni, bár a kezdetekben 

csupán részletszabályok megváltoztatására volt lehetőség, így például választójogi törvény és 

a bírósági törvény részben aktualizálására került sor. 

 

2012. november hó 12-ei ülésén határozta el a Zsinat, hogy új törvényt alkot az egyházi 

bíráskodásról, a Kodifikációs Bizottság 2012. február hó 12. napján kezdte meg a munkáját a 

Zsinat felhatalmazása alapján. Körlevél került megfogalmazásra és kiküldésre az 

egyházmegyékhez és kerületekhez, hogy mondjanak vélemény e körben, melyek azok a 

fontos területek, amelyek szerintük változtatásra szorulnak, illetve abban is nyilvánítsanak 

véleményt, hogy helyi szinten hogyan lehetne hatékonyabbá, gyorsabbá tenni a bírósági 

eljárást, és maradéktalanul végrehajthatóvá tenni a bírósági határozatokat.  

 



A Kodifikációs Bizottság 2012. szeptember 20-ai ülésén a bírósági törvényre vonatkozó 

zsinati vitaanyag jegyzőkönyvi kivonata, dr. Kocsis Márta ugyanezen év nyári előadásanyaga 

és a bizottsági tagok feljegyzései alapján a következő kérdéssorra adott választ: 

 

1. Az elnökség szerepének meghatározása az eljárás egyes szakaszaiban. Az egyes 

szinteken eljáró tanács állandó elnökének lehetősége 

2. Az eljárás szakaszai, ezek konkrét tartalma 

3. Fegyelmi vétségek meghatározása 

4. Fegyelmi büntetések meghatározása 

5. A törvény szerkezeti felépítésének eldöntése, az általános eljárási szabályok (pl. 

illetékesség, elévülés, igazolás) helye a törvényben 

 

A Kodifikációs Bizottság a törvény alapkoncepciójának az alapszemlének, a teológiai alapok, 

a törvény főbb szervezeti egységeinek meghatározását röviden 2013. március hó 17-ig 

elkészítette az alábbiak szerint: 

 

- o – o – o – o - 
 

1. ÚJ EGYHÁZI BÍRÓSÁGI TÖRVÉNY (előzmény: Zs. - 234/2012.11.16.) 

A Zsinat 2012. novemberi ülésén elhatározta, hogy új törvényt alkot az egyházi bíráskodásról. 

Erre a célra Kodifikációs Bizottságot hozott létre. A Kodifikációs Bizottság feladata volt, 

hogy az egyházmegyei elnökségek véleményének megismerését követően az új törvény 

koncepcióját, szerkezetének vázlatát terjessze a következő zsinati ülés elé. 

A fenti zsinati határozat felhatalmazása alapján az MRE Elnöksége- az egyházkerületek 

elnökségével való egyeztetést követően - az alábbi személyeket bízta meg a Kodifikációs 

Bizottságban való részvételre: dr. Sőth Lászlóné, dr. Csizmár János, dr. Virág Pál, dr. Molnár 

Pál, dr. Vargha Péter, dr. Sárközy Eszter, dr. Hardy F. Gábor, dr. Ónodi 5zabó István, 

dr. Tóth- Irén, dr. Fekete László és dr. Kocsis Márta. 

A Kodifikációs Bizottság azonnal meg is kezdte munkáját, 2013. február 12. és március hó  

17. napján tartott ülésein munkájának két irányt szabott: egyfelől az egyházi bíráskodás jó 

rendjének fenntartása érdekében a hatályos bírósági jogszabály elodázhatatlan módosítását, 

másrészt az új bírósági törvény koncepciójának kidolgozását tűzte ki célul. Mindkét 

munkafolyamat eredménye előterjesztés formájában a Zsinat 2013. áprilisi ülésén külön 

napirendi pontként szerepelt. 

 

Az elmúlt héten ismételten ülésezett a Kodifikációs Bizottság, amelynek során az új 

törvény alapkoncepciójának, az alapszemlélet, a teológiai alapok, a törvény főbb 

szerkezeti egységeinek meghatározására került sor. 

Fentiek szerint a születendő törvény az egyházfegyelemre helyezi a hangsúlyt, ezt a törvény 

szerkezeti tagolása is jól tükrözi majd. 

 

A törvény címe: Az egyházi fegyelmezésről szóló tv. 

- A Bizottság tisztázta az Elnökségek szerepét a bírósági eljárásban: 

(Az elnökség fogalma funkciójában, feladatában össze van kavarva a 

jelenlegi törvényünkben) 

- Elnökség szerepe a fegyelmezésben, az eljárás megindításában van, de nem csak 



jogosultság, hanem kötelezettségként. 

Az Elnökségnek közvetlen szerepe van a megelőző eljárásban, ahol személyesen végzi a 

pásztori szolgálatot azzal, hogy meghallgatja a panaszlottat, fegyelemsértőt. 

Szerepe van az eljárás megindítását követően amikor a bírói tanács előkészítő ülést tart és 

erről az Elnökséget értesíti Az Elnökségnek itt lehetősége van arra, hogy egyház-fegyelmezési 

szempontjait az üggyel kapcsolatos információit a Tanáccsal közölje. 

Az Elnökségnek szerepe lehet a konkrét tárgyalási szakban is, ahová a Tanács idézi és 

meghallgatja. Ha az Elnökség ezt kéri, akkor meghallgatása kötelező. 

Az egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati elnökség a fegyelmi ügyben az egyik fél, míg a 

másik fél a panaszlott. 

Az Elnökség érvényesíti az egyház-fegyelmezési szempontokat, amely érvényesítési eljárás 

során a bírói tanács jár el és dönt. 

- A fenti eljárásbeli helyzetből fakadóan az Elnökség magában az eljáró bírósági tanácsba 

nem vezsw részt, a folyamatos jelenlétét a jogtanácsos biztosítja, aki mindvégig az elnökség 

megbízásából jár el. 

- Eljáró tanácsnak egy állandó - hat éves ciklusra választott - elnöke lehetne. 
 
Jogtanácsos szerepe: Az alkotmány tv is foglalkozik vele. Tehát az eljárási tv-el össze kell 

hangolni. 

1928. évi I. alkotmányozó zsinat által hozott egyházmegyei ügyészre vonatkozó 104. § lehet 

kiindulópont: 

a. részt vesz a közgyűlésén, 

b. fegyelmi ügyekben az egyházmegyét, mint vádhatóság képviseli 
 
Egyéb fontos momentumok: 

- megbánás 

- lelkigondozás 

- utógondozás 

- orientálja a tv. az eszközök megválasztására 

SZERKEZETI FELOSZTÁSI JAVASLAT: 

PREAMBULUM 

ALAPELVEK 

Forrása: Mt. 16,18. HK, HH 

Teológiai és jogi alapelvek elkülönítetten 

 

Alapelveknél szükséges hangsúlyozni, hogy az egyházfegyelem fenntartása  
 
KÖTELEZETTSÉG.  
 
Jogi alapelvek: 

- Pásztori szolgálat Mt.18. (egyházi elöljárók, tisztségviselők felelőssége) 

- Egyházfegyelem fenntartása 

- Eljárási kötelezettség 

- Bűnbánat és bűnbocsánat 

- Végrehajthatóság elve 

- Bizalom helyreállítása 

- Megsértett rend helyreállítása 

- Pártatlanság 



- Nyilvánosság 

-  Jóhiszemű eljárás és alávetettség 

 

I. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ LELKIGONDOZÁS: A MEGELŐZŐ 

 ELJÁRÁS 
II. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS 

III. VISSZAVEZETÉST CÉLZÓ LEHETŐSÉGEK 

 

(Első és harmadik rész megírásába teológiailag kiművelt fő bevonása javasolt. A 

hagyományos koncepciónál többet kell letenni.) 

Szerkezeti ajánlat: Függelékben legyenek szabályozva az eljárási kérdések 

BÍRÓSÁGI EUÁRÁST TAGLALÓ RÉSZ HÁROM ALFEJEZETE 

 

1. ANYAGI JOGI 

- megelőző eljárás (elnökségi beszélgetés panaszlott, tanú, panaszos+gondnok, 

bizalomvesztés esetén 1 hét múlva jöjjön vissza, hova tud elmenni stb.) 

- a bíróság szervezete 

- (elnökség félként, jogtanácsos Alaptv. szerint kötött mandátum, eljáró tanácshoz való 

utalás, elnökség eljárásjogi eszközei) 

- büntetések 

- eljáró tanács, állandó elnökség 

- határozat 

- nyilvánosság 

- A jogorvoslat: Csak a félnek van jogosultsága és érdemi határozat ellen + ahol tv. 

kifejezetten megengedi. Igazgatási szakban egy egy fokú fellebbezés 

- mentesülés, bűnbánat, visszavezetés 

- elévülés 

- büntetés kiszabása, az enyhítő és súlyosbító körülmények 

- rehabilitációs tv-tervezet (1948 - bán, utána kellene járni! II!) 

(A lelkipásztor felfüggesztése, amikor jogerős szabadságvesztésre ítélik államilag – 

átgondolandó!) 

 

2. ELJÁRÁSI JOGI 
Általános eljárás 

3. KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

Választási ügyek 

Igazgatási ügyek Ltv. 89. § (2) g.) 

90. § 34. § (1) (VÁLASZTÓJOGI TV. MÓDOSÍTÁSA!!!!!! Amely meg is történt.) 

- o – o – o – o - 

 

A Zsinat 2013. április hó 25. napján (Zs.-281/2013.) szám alatt az új egyházi bírósági törvény 

szempontrendszerét elfogadta azzal, hogy kéri a Kodifikációs Bizottságot, hogy az abban 

foglaltak figyelembe vételével – a Jogi és egyházalkotmányi Bizottsággal való egyeztetés 

mellett – a Zsinat következő ülésére terjessze elő a törvény első olvasatát. 

 



A Zsinat Jogi Osztálya a keletkezett iratokat több irányba is elküldte, bár érdemi visszajelzés 

viszonylag kevés érkezett. 

 

A visszajelzések közül kiemelendő a Doktorok Kollégiuma 2013. augusztus hó 22. napján 

megtartott ülésen dr. Gaál Sándor esperes úr előadása. Az esperes úr a Kodifikációs Bizottság 

korábbi anyagait felhasználva részletesen kifejtette véleményét, ugyanakkor ezen 

véleménnyel nem minden esetben értettem egyet. Kétségtelen tény az, hogy a reform 

kérdéskörében az álláspontunk közös, hogy szükséges és indokolt a kodifikáció. Esperes úr 

azonban szigorúan hitéleti szempontból közelít a problémához, és magát a bírósági eljárást 

csupán másodlagosnak tekinti. Az egyházi fegyelmezés szakaszolásába beillesztve a 

bíráskodást középső helyre sorolja, nem értve azzal egyet, hogy ez álláspontom szerint már az  

ultima ratio, hiszen a korábbi eljárási szakaszok eredményre nem vezettek. 

 

Ellentmondásosnak tűnik a fentiek tükrében esperes úr által felhívott Illyés Endre idézet: „Az 

egyházfegyelem fogalma először azt jelenti, hogy az egyháznak fegyelmezettnek kell lenni. E 

fegyelmezettség a Krisztusra nézést, a neki mindenben alávető engedelmességet, kitűzött 

feladatokra felkészültséget, az adott megbízásokra azonnali elindulás jelent.” 

Ha abból indulunk ki, hogy az egyházfegyelem elsősorban az egyházra vonatkozik, mint 

egészre, ezzel teljes körűen egyet lehet érteni, és ebből logikailag következik az, hogy 

pontosan körülírt, egységesen szabályzott eljárási rend, egyértelmű büntetések 

megfogalmazása, végrehajtható döntések meghozatalában csúcsosodik ki az egyház bírói 

hatalma, hiszen a korábbi „tettest” megjavítani hivatott eljárások eredményre nem vezettek, 

ezért méltányosságnak már csak szűk körben van helye. 

 

„Kedves Kollégák! Remélem velem együtt úgy látjátok, hogy nem volt eltékozolt idő egy 

kicsit hátrább lépni a napi jogalkalmazási kérdésektől, és az egyházfegyelmezés – bíráskodás 

szempontjait távolabbról, a Szentírás és hitvallásaink szempontjainak alapul vételével 

átgondolni. Ezek után megújult lélekkel és energiával láthatunk neki a törvényalkotásnak.” 

               

               Dr. Gaál Sándor 

 

 

 

Ezt követően (MRE ZSINAT XIII. ciklus 12. ülés Dok.Zs.20.) dr. Gaál Sándor az Országos 

Esperes-gondnoki Értekezleten tartott előadásában nagy vonalakban kifejtette, hogy 

álláspontja szerint miben áll az egyházfegyelmezés és hogyan, milyen módon kellene ehhez 

igazítani az egyházi bíráskodás gyakorlatát, mellyel csak részben tudok egyetérteni.  

 

Megítélésem szerint a fegyelmezés első szakaszaiban kell, hogy érvényesüljön az esperes úr 

érvrendszere, határozottan elkülönülve a bírósági szakasztól. Mint ahogy számomra 

elfogadhatatlan az is, hogy „...az egyházi bíróságok elnökségei kerüljenek vissza az eljáró 

tanácsba...”, ez óhatatlanul akár bírói visszaélésekre, akár a pártatlanság vélelmének 

megdöntésére is alkalmas lenne. Ugyanakkor kétségtelen az, hogy nagyon sok és 

megfontolásra érdemes gondolatot tartalmaz, melyek beépíthetőek egy új jogszabályba. 

 

A 2013. szeptember hó 20. napján megtartott kodifikációs bizottsági ülés előkészítő 

anyagaként küldtem meg a jogi osztálynak 2013. szeptember hó 18. napján kelt 

feljegyzésemet. 

 



- o – o – o – o - 

 
F e l j e g y z é s 

a 2013. szeptember hó 20. napján tartandó  

kodifikációs bizottsági ülés előkészítéséhez 

 

 

A legutóbbi kodifikációs bizottsági ülésen elhangzottak, illetve a Zsinat ZS-280/2013.04.25. 

számú határozatával elfogadott egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi 1. törvény módosítását 

követően dr. Gaál Sándor 2013. augusztus hó 22. napján a Doktorok Kollégiuma ülésén – 

felhasználva az Országos Esperes Gondnoki értekezleten elhangzottakat – 13 kérdéskörben 

hívta fel a figyelmet a kodifikáció helyes irányára.  

 

Ennek során elhangzott, hogy hátrább kellene lépni a napi jogalkalmazási kérdésektől, és az 

egyházfegyelmezés – bíráskodás szempontjait kissé távolabbról a Szentírás és Hitvallásaink 

szempontjainak alapul vételével átgondolni.  

 

Ahhoz, hogy mint világi jogalkalmazó, helyes teológiai következtetéseket vonhassak le, a 

tárgyi tudásom nyilvánvalóan nem elegendő, azonban az e tárgykörben megjelent történeti 

munkákban írtak megemlítése tovább és együttgondolkodás céljából megítélésem szerint 

elengedhetetlen. 

 

I. 
Az 1790-1791. évi magyar országgyűlés XXVI. törvénycikke iktatta törvénybe a protestánsok 

minden korlátozástól mentes szabad vallásgyakorlását és egyházszervezet kialakítását. A 

kezdeti időszakban is kiemelkedett Szikszai György makói, majd debreceni református 

lelkész munkássága, mely igen nagy hatással volt az egyházfegyelemre. A szigorú 

egyházfegyelemnek nagy jelentősége volt, kihatott a közösségek erkölcsi életére, erkölcsi 

vétségek esetén büntetést szabott ki. Az eklézsiakövetés szokása egészen a 19. század 

derekáig (Erdélyben napjainkig) ennek az egyházi bírói gyakorlatnak a kifejeződése. Az 

előjáróknak kötelességük volt a vétkeseket jelenteni, de előfordult, hogy lelkiismereti 

kényszer hatása alatt önként jelentkeztek a hívek. Enyhébb esetben a bűnöst előbb 

négyszemközt, ha ez sem használt, a tanúk előtt figyelmeztette a lelkész, s csak ezután 

következett a gyülekezetből és az úrvacsorától való eltiltás. A különböző vétségekért 

(káromkodás, szitkozódás ... stb.) kitiltott személy eklézsiakövetésre és bűnbánattartásra 

szólította fel a prédikátor (ez több alkalommal és hetekig is tarthatott), majd a befogadás vagy 

visszafogadás során a gyülekezet nyilvánossága előtt feloldozta.  

 

Ehhez képest a 19. század második felében a protestáns teológiában erőteljesen érvényesültek 

a racionalizmus, majd a liberalizmus eszméi, uralkodóvá vált sok esetben a liberális teológia, 

a korszerű természettudomány és a pozitivista történet szemlélet módszereit alkalmazta a hit 

kérdéseire. A vallást elsősorban észhitként és morálként egyfajta erkölcsi szellemi 

magatartásként értelmezték. Az egyház csupán emberi társulás, egyike a társadalmi 

szervezeteknek. A templom önművelésre szolgáló kultúrhely.  

 

Azt gondolom, hogy napjainkban a református egyházon belül is – elsősorban az egyháztagok 

részéről – a liberális szemlélet megújhodása fellelhető, ehhez képest a dr. Gaál Sándor esperes 

úr előadásával egyetértve, az alapoktól kell kiindulni a jó rend helyreállítása érdekében.  

 

Az Egyházak a múltban szélesebb körű bírói hatalmat gyakoroltak, és mivel a belső etikai élet 

fejlettebb volt, nem is gondoltak a részletek szabályozására.  

 



Az állami élet gyors fejlődése azonban a polgárok egyházi magatartását több irányban is 

befolyásolta, a rendszerváltozást követően az állam fejlődő jogrendje az állampolgárok 

jogéletét felébresztette, s most már az Egyházak jogrendje csak akkor elégítheti ki a híveket, 

ha az állam jogrendjével összhangban állnak. Az Egyház belső rendjének fejlesztése és a 

legritkább esetben előfordulható jogellenes magatartások elegendők arra, hogy modern 

törvény, törvények szülessenek.  

 

„Az Egyház fő célja, az erkölcsi nevelés lévén a jogok szigorú körülhatárolása nem arra 

szükséges, hogy az Egyház elsősorban ezekkel éljen, hanem csak arra, hogy amidőn az 

Egyház a belső rend fenntartását már más módon nem biztosíthatja, akkor a hívekkel 

szemben praecis szabályokat vehessen igénybe, hogy a hívek ne hozhassák fel, hogy 

önkényedés, jogtalanság történt velök! A szeretet parancsolja tehát, hogy jó törvényeket 

alkossunk. A fegyelmi megtorlás – a vallás tanítása értelmében az egyéni érzés nemesbítését 

és a jóra irányuló akarat megizmosodását kell, hogy szolgálja.” (Dr. Tóth György a 

fegyelmi törvények vagyoni felelősségi rendszeréről) 

 

„Az Egyház célja: az egyházi élet és szolgálat ékes, jó rendjének biztosítása (1. Kor. 14.40.). 

Az Egyház tisztaságának megőrzése, hogy a jók ne romoljanak, és a fegyelmezetlenek jó útra 

térjenek” (Inst. IV. 12. 6.) - Romániai Református Egyház Fegyelmi Szabályzata 2006. évi 2. 

jogszabály. 

 

II. 
Jelen kodifikáció szükségességét mind a zsinat, mind a kodifikációs bizottság már 

megalapozta, megállapítva azt, hogy új jogszabály megállapítására akkor van szükség 

egyrészt, ha az adott terület még szabályozatlan, másrészt, ha a korábbi szabályozást 

túlhaladták a közösségi, társadalmi viszonyok fejlődése, harmadrészt, ha a hatályos 

szabályozás nem tölti be megfelelően a szerepét, a döntések végrehajthatatlanok. 

 

Elengedhetetlen szem előtt tartani azt a tényt, hogy a bíróság végső soron mindig jogvitát 

dönt el a perbeli felek között, mely döntés általában az egyik fél marasztalását vagy 

felmentését jelenti. 

 

Álláspontom szerint megkérdőjelezhetetlen az is, hogy az egyházi bíráskodás nem egyenlő 

az egyházkormányzással, a bíráskodás mindig ultima ratio, a megsértett rend helyreállítása 

érdekében azért, hogy az egyházi élet és szolgálat ékes és jó rendje biztosított legyen. (I. Kor. 

14:40.) 

 

Alapvetésként kell kezelni azt a tényt is – egyházunk hitvallásából és belső elveiből, 

egyháztagok az autoritás és alávetettség elvéből kiindulva – hogy az egyháztag az Egyház 

rendjének megsértéséért teljes körű felelősséggel tartozik, hitbeli meggyőződéséből kiindulva. 

(Ez az alávetettség és engedelmesség nem mindig valósul meg, aminek oka a közös „bűn alá 

rekesztettség” egyetemes állapota. Az Egyház ugyan elkötelezetten kerüli a bűnt, de nem 

mentes attól – dr. Gaál Sándor.) 

 

Egyházunk született és saját joga, hogy a büntetendő cselekményeket az elkövető Krisztus-

hívőket büntető-rendelkezésekkel fenyítse. A büntetéseket oly mértékben kell rendelni, 

amilyen mértékben valóban szükségesek az egyházfegyelem megfelelőbb biztosítása 

érdekében, természetesen csak akkor, ha sem a testvéri figyelmeztetés, sem más dorgálás, sem 

lelkipásztori gondoskodás nem vezet eredményre az igazságosság helyreállítására, az elkövető 

megjavítása érdekében.  

 



Szükséges a jogalkotás kezdetén az alapelvek lefektetése, álláspontom szerint az alábbi 

módon, természetesen különbséget téve a világi jogalkotáshoz képest: 

 

- pásztori szolgálat elve; 

- bizalom helyreállításának elve; 

- hitelesség elve; 

- egyértelműség elve; 

- végrehajthatóság elve. 

 

III. 
A teljesség igénye nélkül néhány figyelemfelhívó kezdeményezés: 

 

1.) Törvény szerkezete: 
 

Már a korábbi megbeszéléseken is felvetődött, hogy a jelenlegi törvény szerkezete megfelelő-

e, nincs-e szükség szerkezeti változtatásra, akár oly módon, hogy külön anyagi, külön 

eljárásjogi részletszabályozás kerüljön meghatározásra.  

Megítélésem szerint nem feltétlenül követendő a világi joggyakorlat, a jelenlegi bíráskodásról 

szóló törvény szerkezete megfelelő lehet a részletszabályok helyes kimunkálását követően.  

 

Tehát alapvetés, szervezet, hatáskör, eljárás és értelmező rendelkezések. (Jelenlegi 

megfogalmazás, mely szerint az egyház bírói hatalma fegyelmi, tanfegyelmi és igazgatási 

ügyekre terjed ki, zavaró lehet, a tanfegyelem területe ugyanúgy az igazgatáshoz tartozik, így 

álláspontom szerint indokolatlan a különválasztása.  

 

2.) Törvény hatálya: 

 

A már fent írtak szerint az alávetettség elvéből kiindulva, célszerű lehet egy olyan 

megfogalmazás, mely szerint: 

 

- Az egyház bírói hatalma kiterjed a Magyarországi Református Egyház minden tagjára, 

tisztségviselőjére, tisztviselőjére, valamint alkalmazottjára, az illetékesség 

figyelembevételével. 

 

3.) Szervezet és hatáskör: 

 

A jelenlegi – ZS-280/2013.04.25. számú zsinati határozattal módosított – szervezeti kérdések 

legfontosabb problémaköre az Elnökség és Bíróság elhatárolása. Érvek szólnak a jelenlegi 

szabályozás fennmaradása mellett, miszerint az Elnökség a Bírói Tanácsok munkájában nem 

vesz részt, ugyanakkor a konkrét ügyben döntési jogosultsága van az előkészítő eljárás során. 

Másik lehetőség, hogy az Egyházi Bíróságok elnökségei visszakerülnek az eljáró tanácsba, 

miáltal a Tanács létszáma is megnövekedne, illetőleg harmadik lehetőségként az Elnökség 

„hatalmának csorbítása”, a jogtanácsos kijelölése után már nem vesz részt az érdemi 

munkában.  

 

A hatályos szabályozás szerint – 37. § (1) bekezdés – a jogtanácsos az őt megválasztó 

fokozatos hatóság képviselőjeként a fokozatos hatóság Elnökségének utasításai szerint jár el. 

Ebből egyértelműen következik az, hogy az Elnökség irányít, a jogtanácsos önállósága 

megkérdőjelezhető.  

 

Álláspontom szerint a pártatlanság és az egyházi igazságszolgáltatásba vetett hit azt követelné 

meg, hogy a jogtanácsos megválasztását követően a letett eskü szellemében önállóan járjon el, 



mintegy quasi közvádló, természetesen az Elnökség felé természetesen tájékoztatási  

kötelezettség mellett, de nem utasíthatóan. Ebből adódóan az előkészítő eljárásban is aktívan, 

döntési jogosultsággal járjon el.  

 

Azt gondolom, ha sikerült döntésre jutni abban a kérdésben, hogy milyen viszonyban kell, 

hogy álljon az Elnökség a jogtanácsossal, illetve az eljáró bírói tanáccsal, lehet tovább haladni 

a részletszabályok megalkotásához. 

 

Mindezekre figyelemmel további javaslataimat – a már említett kérdéskörben történt döntés 

után, annak függvényében – a következő ülésen gondoltam előterjeszteni. 

Egyebekben a korábbi javaslataimat elméleti vonatkozásban változatlanul fenntartom.  

 

 

Miskolc, 2013. szeptember hó 18. napján 

 

         Dr. Csizmár János 
 

- o – o  – o – o - 

 

 

A Kodifikációs Bizottság munkája a továbbiakban is aktívan folytatódott, a kétirányú munka 

egyik eredménye a megvalósított törvénymódosításokban nyilvánult meg, a bírósági törvény 

kiigazításra került azokban a legfontosabb kérdésekben, amelyek közvetlenül akadályozták a 

hatékony bírói munkát.  

 

A másik irányú, már valójában tényleges kodifikációs munka, azaz a konkrét 

jogszabályalkotási folyamat is elindult, megvizsgálva az ezidáig keletkezett anyagok teljes 

körét is. Dr. Kocsis Márta Az egyházi bíráskodásról szóló új törvényi koncepciót a Zsinat elé 

tárta, lényegét összefoglalva:  

 

„... úgy gondoljuk, hogy a bíráskodásnál az egyházfegyelem fenntartása lényegesen több, ez 

egy szélesebb kategória, és a törvénynek nemcsak a bíráskodási részre kell koncentrálni, 

hanem az alapelvek kitöltésével, részletesebb megfogalmazásával és a pásztori szolgálat 

területeinek tágabb teret engedésével lehetőséget kell adni, hogy az eljárás rendjébe 

bekerüljön az egyházfegyelem bírósági eljáráson kívüli fenntartásának eszköze is.  

Így tettünk javaslatot a törvény szerkezetére, amelyben úgy gondoljuk, hogy maguk az 

előadási szabályok nem az anyagi jogi részbe beépülve kerülnének megfogalmazásra, hanem 

egy külön fejezet lenne. Részletes eljárási szabályok kerülnek lefektetésre, külön részben 

kapnának helyet a különleges eljárások, így tanfegyelmi ügyek, választási ügyek, igazgatási 

ügyek, hiszen ezek szemléletében, eljárásmódjában más megközelítést igényelnek”.  

 
 

Előterjesztés  

Az új egyházi bíráskodásról szóló törvény koncepciójáról 

 

A Zsinat 2012. novemberi ülésén elhatározta, hogy új törvényt alkot az egyházi bíráskodásról. Erre a célra Kodifikációs 

Bizottságot hozott létre. A Kodifikációs Bizottság feladata volt, hogy az egyházmegyei elnökségek véleményének 

megismerését követően az új törvény koncepcióját, szerkezetének vázlatát terjessze a következő zsinati ülés elé. 

A fenti zsinati határozat felhatalmazása alapján az MRE Elnöksége – az egyházkerületek elnökségével való egyeztetést 

követően – az alábbi személyeket bízta meg a Kodifikációs Bizottságban való részvételre: dr. Sőth Lászlóné, dr. Csizmár 

János, dr. Virágh Pál, dr. Molnár Pál, dr. Vargha Péter, dr. Sárközy Eszter, dr. Hardy F. Gábor, dr. Ónodi Szabó István, dr. 

Tóth Irén, dr. Fekete László és dr. Kocsis Márta. 

A Kodifikációs Bizottság azonnal meg is kezdte munkáját, 2013. február 12. és március hó 17. napján tartott ülésein 

munkájának két irányt szabott: egyfelől az egyházi bíráskodás jó rendjének fenntartása érdekében a hatályos bírósági 

jogszabály elodázhatatlan módosítását, másrészt az új bírósági törvény koncepciójának kidolgozását tűzte ki célul. Mindkét 

munkafolyamat eredménye előterjesztés formájában a Zsinat 2013. áprilisi ülésén külön napirendi pontként szerepelt. 



A legsürgetőbb kérdésekkel kapcsolatban döntés született, és a Zsinat ezekkel a 2000. évi I. törvény módosítását elfogadta. 

Ilyen kérdések voltak: a személyi hatály kiterjesztése, jogorvoslati jogosultság bővítése, jogtanácsos szerepének pontosítása, 

ismételt felülvizsgálat tilalmának kimondása, egyes eljárási kérdések pontosítása. 

 

A Kodifikációs Bizottság tovább folytatva munkáját, 2013. szeptember 20-án ülésezetett. Ennek során elsősorban az új 

törvény alapszemléletével, a teológiai alapokkal, ennek tükrében a törvény főbb szerkezeti egységeinek meghatározásával 

foglalkozott. Különösen nagy hangsúlyt helyezett a Bizottság az Elnökségek szerepének, eljárásjogi elhelyezésének 

megvizsgálásra. 

 

 

c. AZ ELNÖKSÉGEK SZEREPE 
Jelenlegi eljárási rendszerünkben az Elnökségek szerepe egy „kevert" szemléletből jött létre. Egyrészt a rendszerváltást 

követően erőteljes igény volt arra az egyházban, hogy a diktatórikus döntések kiküszöbölése érdekében az Elnökség ne 

vegyen részt a bíráskodásban, a „hatalmi ágak" különüljenek el. Másrészt viszont a bíráskodás pásztori szolgálat jellegét, az 

eljárás megindítását, valamint a bírósági döntések végrehajtását csak az adott szintű egyházvezetéstől lehetett várni, ezért a 

bírósági eljárás meghatározott szakaszaiban mégis szerepet kapott az Elnökség. 

A gyakorlat és az elmúlt évek bíráskodási tapasztalata azt mutatták, hogy a választott bírói tanács olyan módon különült el, 

függetlenedett az Elnökségtől, hogy annak nem volt módja az ügy hátterének, a fegyelmezés céljának, a végrehajtás 

lehetőségeinek megismerésére. Az Elnökségnek viszont a független bíráskodás, mint abszolutizált alapelv fenntartása 

érdekében semmilyen ráhatása, belelátása nem lehetett az általa kezdeményezett fegyelmi eljárásra, ugyanakkor ő felelt az 

egyházfegyelemért, a döntések végrehajtásáért. 

Miután az elmúlt időszakban több olyan határozat született, amely nem felelt meg az egyházfegyelmezés céljainak, az 

Esperesi Kollégium azzal az igénnyel fordult a jogalkotókhoz, hogy az Elnökségek újból vehessenek részt az eljáró 

tanácsban. 

 

A Kodifikációs Bizottság ezt a kérdést megvizsgálva, azt a koncepciót fogadta el, hogy az Elnökségnek az eljárásban a 

jelenlegihez képest többletjogokat kell biztosítani, és a bíráskodási eljárás több szakaszában új szabályokat kell beiktatni. 

Nem támogatandó azonban az az elképzelés, hogy az Elnökség magában az eljáró tanácsban és a döntéshozatalban részt 

vegyen. Ennek indokai a következők: 

 

Az eljárási szabályok vizsgálata során a Bizottság rávilágított a jelenlegi rendszernek azon hiányosságára, hogy a bírói 

határozatokból nem tűnik ki a felek személye. Ha ezt következetesen végiggondoljuk, sokkal jobban meghatározható a felek 

– különösképpen az eljárást kezdeményező fél – eljárási pozíciója. A határozat csak a fegyelmi eljárás alá vont (panaszlott) 

személyét említi, de nincs megnevezve az eljárás másik résztvevője. Ha az eljárást ebből az aspektusból nézzük, akkor sokkal 

nyilvánvalóbbá válik, hogy a panaszosi oldalon hivatalbóli eljárás esetén maga az Egyház a „sértett fél" amelynek a rendjét 

megsértették, és ennek képviseletében lép fel az adott illetékességi szabályok szerint az egyházmegye, egyházkerület vagy 

zsinat elnöksége. 

 

Ezt a szemléletet képviseljük az egész eljárás során, és ehhez biztosítjuk az Elnökségek részére a jogosítványokat. Az 

Elnökség megmarad valódi pásztori szolgálatot gyakorló és az egyházfegyelemért felelős testületnek, akik az egész 

egyházfegyelmezésről szóló eljárásban érvényesítik az egyház érdekeit. Ezt a szemléletet abban is erősíteni kívánjuk, hogy 

nem keveredik az Elnökség/Bíróság Elnöksége fogalma, az Elnökség megmarad Elnökségnek, a Bíróság pedig Bíróságnak, 

amelynek eljáró tanácsát és elnökét az Elnökség nevezi ki. 

 

Fentiekből fakadóan következik, hogy  

- az Elnökség szerepe az eljárás megindításában nem csak jogosultság, hanem kötelezettség is. 

- Az Elnökségnek közvetlen szerepe van a megelőző eljárásban, ahol személyesen végzi a pásztori szolgálatot azzal, hogy 

meghallgatja a panaszlottat, fegyelemsértőt. 

- Az Elnökségnek szerepe van az eljárás megindítását követően, amikor a bírói tanács előkészítő ülést tart és erről az 

Elnökséget kötelezően értesíti. Az Elnökségnek itt teljes körű lehetősége van arra, hogy egyház-fegyelmezési szempontjait 

az üggyel kapcsolatos információit a Tanáccsal közölje. 

- Az Elnökséget az eljáró tanács a tárgyalások időpontjáról kötelezően értesíti, és az első tárgyaláson meghallgatja. A 

továbbiakban is a vallomásokra észrevételt tehet, bizonyítási indítványt terjeszthet elő. 

- Az Elnökséget az eljárásban a jogtanácsos képviseli, aki mindvégig az elnökség megbízásából jár el. Pozíciója: a 

jogtanácsos fegyelmi ügyekben az egyházmegyét/egyházkerületet/zsinatot mint vádhatóság képviseli. Fegyelmi eljárásban 

megnevezése: ügyész. 

 

Felmerült és eldöntendő kérdés, hogy legyen-e az eljáró tanácsnak egy állandó – hat éves ciklusra választott – elnöke. 

 

d. AZ EGYHÁZFEGYELEM TÖRVÉNYI VÉDELME 
 

A Bizottság szerint álláspontja szerint az új törvény alapvetően az egész egyházfegyelemre, ennek megteremtésének 

módjaira, eszközeire irányul. Ennek kapcsán ki kell mondanunk, hogy az egyházfegyelem több, mint a bíráskodás, és ezt már 

a törvény címében is szükségesnek tartjuk hangsúlyozni. Az előkészítők szerint az új törvény címe tehát a következő lehetne: 

 

A Magyarországi Református Egyház ….... .......... évi ….. törvénye az egyházfegyelemről. 

 

Az egyházfegyelmezés érdekében a következő alapelveket jogi eszközökkel is szükséges megtölteni: 

 



Pásztori szolgálat Mt. 18. (egyházi elöljárók, tisztségviselők felelőssége) 

- Egyházfegyelem fenntartása 

- Eljárási kötelezettség 

- Bűnbánat és bűnbocsánat 

- Bizalom helyreállítása 

- Megsértett rend helyreállítása 

- Pártatlanság 

- Nyilvánosság 

- Jóhiszemű eljárás és alávetettség vállalása 

- Végrehajthatóság elve 

- egyházi (gyülekezeti) érdek 
 
 

A törvény orientálja az eszközök megválasztását, melyek lehetnek: 

- lelkigondozás 

- eljárást elkerülő eljárás - békéltetés, közvetítés 

- megbánás 

- bírósági eljárás differenciált intézkedési vagy büntetési lehetőségekkel 

- ezt követő utógondozás 

 

e. JAVASLAT A TÖRVÉNY SZERKEZETÉRE 

I. RÉSZ 

Preambulum 

Alapelvek 

Forrása: Mt. 16,18. HK, HH  

Teológiai és jogi alapelvek elkülönítetten  

 

Bírósági eljárást a megelőző eljárás  

Bírósági eljárás  

Fegyelmi vétségek  

Büntetések, intézkedések  

Végrehajtás 

Mentesülés, visszavezetést célzó lehetőségek 

 

II. RÉSZ 

Eljárási szabályok (pl. hatáskör, illetékesség, elévülés, kézbesítés, igazolási kérelem, összeférhetetlenség, határozat fajtái, 

részei, tárgyalás vezetése, stb.) 

 

III. RÉSZ 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK  

Tanfegyelmi ügyek  

Választási ügyek  

Igazgatási ügyek Ltv. 89. § (2) g) 
90. § 34. § (1) 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT AZ ÚJ EGYHÁZI BÍRÓSÁGI TÖRVÉNY 

KONCEPCIÓJÁRÓL 
 

1. A Zsinat az új egyházi bírósági törvény előterjesztés szerinti koncepcióját - a zsinati ülésen     

tett észrevételekkel kiegészítve – elfogadja. 

 
2. Zsinat az új bírósági törvény koncepciójáról folytatott zsinati tanácskozás jegyzőkönyvét 

megküldi a törvény előkészítésére létrehozott Kodifikációs Bizottságnak és kéri a Bizottságot, 

hogy az abban foglaltak figyelembevételével – a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottsággal való 

egyeztetés mellett – az arra alkalmas Zsinat ülésére terjessze elő a törvény szövegszerű 

olvasatát.  

(MRE ZSINAT XIII. ciklus 13. ülés Dok.Zs.2.) 

 



 

Az előterjesztést megkapva további észrevételeimet feljegyzés formájában juttattam el a 

Zsinat Jogi Osztályához:  

 

 

F e l j e g y z é s 

 

I. 

Az előterjesztés 4. bekezdéséhez a pártatlanság elvéhez kapcsolódva néhány mondatban 

indokoltnak tartanám kifejteni, hogy az 1994. évi II. törvény (A Magyarországi Református 

Egyház Alkotmányáról és Kormányzatáról szóló) 2. rész I. fejezet foglalkozik az 

egyházközösségekkel általában. A 22., 23. § szabályozza a református egyháztag 

kötelességeit. A fokozatosság elve alapján az egyházközség testületei elöljárói az 

egyháztagoknak, így az egyházmegye, egyházkerület, zsinat elnöksége quasi utasíthatja, 

ellenőrizheti, irányíthatja az egyháztagok vallásgyakorlással, sok esetben magánélettel 

kapcsolatos ügyeiben való döntéseket.  

 

Következik ebből, hogy ha az egyháztag valamely döntéssel nem ért egyet, az esetben joga 

van egyházi bírósághoz fordulni (Világi Bírósághoz is, külön figyelemmel a 2014. március hó 

15. napján hatályba lépő Polgári Törvénykönyvre).  

 

Ebből adódóan pedig, ha az elnökség tagja az eljáró bíróságnak, az esetben a pártatlanság és 

elfogultság alapelve olyan súlyos módon sérül, amely más módon nem orvosolható, csak ha 

az egyházi bíráskodásról szóló törvény IX. Fejezet 23-25. §-aiban írt kizárási lehetőséggel 

élünk.  

 

II. 

A 2013 szeptemberében lezajlott zsinati ülésen felvetődött, hogy a Generális Konvent 

keretében egységesíteni kell a Kárpát-medencei Református Egyház jogi életének 

szabályozását, közöttük a bírósági eljárást is.  

 

Jelenleg a rendelkezésre álló szlovákiai és kárpátaljai testvéregyházaink szabályozása az 

egyházi bíróságok terén az alábbiak szerint alakul: 

 

A Szlovákia Református Keresztény Egyház szabályzatrendeletei (2013. január hó 01. napi 

hatály) alapvetően két szabályrendeletet alkotott, mely irányítja az egyházi bíráskodást.  

 

A IV. számú szabályrendelet: (Szlovákiai Református Keresztény Egyházban az egyházi 

bíráskodásról). 

 

A jogszabály háromfokú bíróságot említ: egyházközségi, egyházmegyei és egyetemes egyházi 

bíróság. A jogszabály 6. §-ában írtak szerint az egyházmegyei bíróság teendőit az 

egyházmegyei közgyűlések alkalmával ülésező rendes tanácsüléseken végzik. A halasztást 

nem tűrő ügyek intézésére saját kebeléből 1 évre választott és az elnökségen kívül három 

rendes, és három póttagból álló időszaki tanácsot alapít. A quasi jogtanácsosi szerepet az ő 

esetükben a fegyelmi ügyekben az ügyész látja el, kivéve az egyházközségi bíróságot.  

 



A 2. számú szabályrendelet, mely az egyház szervezetéről és igazgatásáról szól, az 58. §-ában 

írtak szerint az egyházmegyei tanácsbírák számát a zsinat állapítja meg. A 60. § határozza 

meg az egyházmegyei ügyészeket, mely szerint „Egyházi tisztségre választható, és lehetőleg 

jogi képesítéssel bíró egyháztagos sorából kell választani, ha több személyt választanak, ily 

esetben feladataik megoszlása tekintetében az egyházmegyei elnökség határoz.” 

 

A 2/2006. számú törvény (az egyetemes egyházi bíróságról) 2. §-ában írtak szerint az 

egyetemes bíróság tagjai a zsinati bíróság tagjai és póttagjai. Az egyetemes bíróság 

elnökségét a püspökök és a főgondnok alkotják. Akadályoztatásuk esetén hivatali helyetteseik 

gyakorolják az elnöki jogköröket.  

 

A 3. § (2) bekezdése:  

 

Az eljáró tanács által első fokon tárgyalt ügyekben az eljáró tanácsnak nem lehet tagja 

az egyetemes bíróság elnöksége. Ebben az esetben a tanács elnökségét, a tanács tagjai 

közül a püspök és a főgondnok rangidős hivatali helyettesei alkotják. Az eljáró tanács 

által másodfokon tárgyalt ügyekben az eljáró tanácsnak hivatalból tagjai és elnökei az 

egyetemes bíróság lelkészi és világi elnöke.  

 

III. 
A Kárpátaljai Református Egyház Zsinata 2008. június hó 05. napján alkotta meg Balazséren 

az egyház bírói hatalmáról szóló jogszabályt, mely 2008. október hó 01. napján lépett 

hatályba. (Ez a jogszabály hasonlít legjobban a magyar szabályozás rendszeréhez, de csak 

kétfokú bíráskodás van, egyházmegyei és zsinati.)  

 

A törvény 5. § (1) bekezdésében írtak szerint az egyházmegyei bíróság elnöksége az 

egyházmegye esperese és gondnoka. (Három egyházmegye: Máramaros, Ugocsa és Ung 

delegál 4-4 lelkészi és világi tagot.)  

 

A 6. §-ban írtak szerint: 

„Az eljáró bírósági tanács összesen három tagból áll. A tanács tagjai közül legalább egy 

személy lelkészi, és lehetőleg egy személy jogi végzettségű. Az eljáró bírói tanács tagjait az 

egyházmegyei bíróság elnöksége jelöl ki, a tagok maguk választják meg. Az elnökség tagjai 

az ügy tárgyalásában és a határozat meghozatalában nem vehetnek részt.” 

 

A 9. §-ban írtak szerint: 

 

A zsinati bíróság elnöksége a zsinat lelkészi és világi elnöke. (A Beregi Egyházmegye 6, a 

Máramaros, Ugocsai és Ungi Egyházmegye 4-4 zsinati bírót jelölhet, a zsinati bíróság ülése 

egyszerű többséggel határozatképes.) 

 

A 10. §-ban írtak szerint: 

Az eljáró bírósági tanács összesen 5 tagból áll, a tanács tagjai közül legalább 2 személy 

lelkészi, és lehetőleg 2 személy jogi végzettségű. Az eljáró bírói tanács tagjait a bíróság 

elnöksége jelöli ki, elnökét a tagok maguk választják meg. Az elnökség tagjai az ügy 

tárgyalásában és a határozat meghozatalában nem vehetnek részt, kivéve a 13. §-ban írt 

eljárást. 

 

A 13. §-ban írt eljárás a Zsinati Bíróság teljes ülése az egyházi bíráskodásban vitássá vált elvi 

jelentőségű kérdések vonatkozásában vagy ha az egyházi bíróságok eltérő gyakorlatát 



észlelik, az egységes jogértelmezés biztosítása céljából jogegységi határozatot hoznak, illetve 

ilyet kezdeményezhetnek.  

 

Mindezeken túlmenően nem mehetünk el amellett, hogy katolikus testvéreink régebbi, és 

lényegesen részletesebb több ezer §-ból álló kánonjogi szabállyal bírva végzik a 

jogszolgáltatást.  

 

Példaként kívánok felhozni ezen kánonjogi szabályokból néhány olyan jogszabályhelyet, 

mely a mi egyházjogunkban nem szerepel, ugyanakkor „saját képünkre” formálva hiszem, 

hogy hasznos lehet: 

 

- 1368. kán. Ha valaki egyházi hatóság előtt valamit állítva vagy ígérve hamisan esküszik, 

megfelelő büntetéssel büntetendő. 

 

-1532. kán. A közérdeket érintő esetekben a bíró eskesse meg a feleket az igazmondásra, vagy 

legalább utólag a mondottak igazságára, ha csak súlyos okból ennek ellenkezője nem 

ajánlatos. (Az egyházi bíráskodásról szóló törvényünk ilyen előírást nem tartalmaz, 

ugyanakkor a felek esküjével maradéktalanul egyetértek, mint ahogy azt gondolom, hogy 

hiányzik az is, hogy az eljáró bírói tanácsok tárgyalásukat – a lelkészi bíró – rövid áhítattal 

kezdjék.) 

 

- A kánon VI. könyve foglalkozik a büntető rendelkezésekkel a katolikus egyházban. Az 

1311. kán. Az egyház született és saját joga, hogy a büntető cselekményeket az elkövető 

Krisztus hívőket büntető rendelkezésekkel fenyítse. (Mi különbséget teszünk a nem teljes 

jogú és a teljes jogú egyháztag között a fegyelmezési rendszerünkben.) 

 

- 1313. kán. Ha a büntetendő cselekmény elkövetése után a törvény megváltozik, a tettes 

számára kedvezőbb törvényt kell alkalmazni. 

 

- 1321-1330. kán.-ig A büntető rendelkezéseknek alárendelt alannyal foglalkozik, részletesen 

kifejtve a szándékosság, gondatlanság fogalmát a kánonjogban. 

 

- 1336-1340. kán.-ig A jóvátevő büntetések alkalmazását írja körül, még mielőtt rátérne a 

büntetések alkalmazására. (Az egyházi bíráskodásról szóló törvényünk sem ilyet nem ismer, 

sem a mediáció lehetőségét sem biztosítja, ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az 

egyházközségi, a lelkipásztori fegyelmezés eszközei rendelkezésre állnak és elegendőek 

lehetnek, de elgondolkodtató, hogy lehet-e ezen jogintézményekre szükség.) 

 

- 1350-1655. kán.-ig rendelkezik az ítélet végrehajtásáról, a végrehajtó személyéről és a 

végrehajtás módjáról. „A végrehajtónak nem csak magának az ítéletnek a szövege, valamint 

az ő megítélésére nem bíz, magát az ítéletet kell a szavak nyilvánvaló jelentése szerint 

végrehajtania”. (1654. kán. 1. §) 

 

 

Miskolc, 2014. március hó 19. napján 

 

 

         Dr. Csizmár János 
 

 

 



A koncepció Zsinat előtti fogadtatása nem volt érzelemmentes, bár – a rendelkezésre álló 

jegyzőkönyvet olvasva – azt gondolom, hogy szakmailag kellő megalapozottsággal a 

felszólalók közül senki nem támadta meg érdemben. Ehhez képest a következő határozat 

született. 

„Az elhangzottak alapján javaslom azt a szövegszerű módosítást, hogy ne a következő Zsinat 

ülésére, mert ez áprilisra nem áll össze szövegszerűen, hanem „arra alkalmas Zsinati ülésre” 

terjessze elő. Ezzel a módosítással ki ért egyet? (szavazás) egyhangú. Ki szavazza meg a 

határozati javaslatot? (szavazás) két tartózkodással, így döntöttünk”. 

 
Ezt követően – tudomásom szerint – a Zsinat a bírósági törvény kodifikációjával már nem 

foglalkozott, a bíróságok a hatályos jogszabályok alapján végezték a munkájukat, továbbra is 

kitéve az eljárásokat a jogszabályi hiányosságból eredő hibalehetőségeknek. Legutóbb 

jómagam, Magyarné Balogh Erzsébet, illetve ifj. Hegedűs Lóránd panaszlott ügyében eljárva 

szembesültem az anyagi és eljárásjogi rendelkezések hiányosságaival, melyet nem egyszerű 

pótolni az adott ügyben eljáró bíróságoknak. (Teljesség igénye nélkül ügyviteli, iratkezelési 

hiányosságok, határidők be nem tartása, stb.) 

 
 

 
Tisztelt Kollégák! 

 
A számomra rendelkezésre álló iratok alapján került összeállításra az Egyházi bíráskodásról 

szóló 2000. évi I. törvény kodifikációjának kezdete és vége. Ugyanakkor változatlanul 

gondolom és hiszem, hogy a munka nem ért véget, mert ahogy már korábban is említést nyert, 

a politikai, társadalmi, gazdasági viszonyok, ideértve az állam egyházpolitikáját, a 

megváltozott emberi kapcsolatokat, hitéleti sajátosságainkat mindenképpen szükségesnek 

tartom az új, modern, ugyanakkor időtálló bíráskodásról szóló törvény meghozatalát.  

 
A fentebb már említett kárpátaljai, romániai, szlovákiai bírósági törvények áttanulmányozása 

lehetőséget biztosított arra, hogy – megismerve a Kárpát-medencei Református Egyházunk 

bíráskodásáról szóló jogszabályokat – felmerüljön bennem az a gondolat, hogy ha már van 

Generális Kommentünk, miért ne legyen egy, a szellemében egységes egyházi bíráskodást 

meghatározó jogszabály. (Értelemszerűn az adott ország közjogának tiszteletben tartása 

mellett.) 

 
 

 

Azt gondolom, aki ezeket a bírósági törvényeket figyelmesen elolvassa, tényként tudja 

megállapítani azt, hogy hasonló a jogalkotói és jogalkalmazói gondolkodásunk, ugyanakkor 

sok esetben megfogalmazásban egyértelműbbek, nem beszélve arról, hogy a Romániai 

Református Egyház Fegyelmi Szabályzata egységes és kiválóan alkalmazható 

iratmintatárat tartalmaz.  

 
Nem lelkész végzettségemből adódóan teológiai kérdésekben – melyek megalapozhatják a 

kodifikáció hitbeli alakját – természetesen nem tudok állást foglalni, azonban mindenki szíves 

figyelmébe ajánlom Tisztelettel Kováts J. István (dr. jur., dr. phil., dr. theol., ny. theol. 

professzor) munkáját, A REFORMÁTUS EGYHÁZALKOTMÁNY ALAPVETŐ 

KÉRDÉSEI című, Budapesten 1948-ban készült munkáját, melyek ma is hiszem, hogy 

aktuálisak.  

 
A továbbgondolkodás során hiszem, hogy zsinórmérték lehet a már említett tanulmány 

elméleti és gyakorlati alapvetés rendszere. Nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy az 



ember alapvető tulajdonságai 2000 év óta nem változtak, melynek oka véleményem szerint is 

az eredendő bűnben keresendő. Ugyanakkor napjaink infokommunikációs világa által 

bármely emberre zúdult – akár önként keresve, akár a média által sugallva – 

információhalmaz, az ebből adódó ingerek feldolgozása (az emberi agy kapacitását, 

ingerküszöbeit is figyelembe véve) azonnali reakciót vált ki anélkül, hogy maga az inger 

megértést nyerne az alany felől.  

 
„A Kálvinista ébredésnek nagy érdeme, hogy az egyházalkotmány kérdései iránt is 

fokozottabb mértékben felébredt a figyelem. Amit a kegyelmi kiválasztás elve az idő 

folyamán háttérbe szorult, vele együtt halványult el református egyházjog iránt is az 

érdeklődés. A lelki ébredések ráterelik a figyelmet az egyházjog Isteni eredetű voltára. Egyre 

erőteljesebb mértékben nyomulnak előtérbe a tiszta református egyházalkotmányi elvek, és 

keresnek érvényesülést”.  

 
„A fegyelmezésnek közösségtisztító ereje van. Csak ott van igazi közösség, ahol szigorú 

fegyelem van: különben mindenki azt cselekszi, amit akar, és az erkölcsi összevisszaságban 

megsemmisül a közösség. Közösség csak ott van, ahol Isten igéje uralkodik. Isten igéjét 

viszont a fegyelem juttatja uralomra. Az egyházfegyelem azt csinálja, amit az ige. Az ige 

egyfelől ígér, biztat, másfelől fedd, ítél, kárhoztat. Előbb Isten fedd meg igével. Ha erre nem 

hallgatunk, jön a gyülekezet ítélete. Ez azért van, hogy meghalljuk. (Kálvinista Szemle: 

1926.)” 

Két követelmény van az egyházfegyelem gyakorlásánál, először az, hogy a lelki hatalomnak 

el kell választva lennie a fegyveres hatalomtól, másodszor az, hogy ne egy ember akarata, 

hanem az erre rendelt törvényes gyülekezet gyakorolja.  

 
A fegyelmezésnél három cél lebeg az Egyház előtt. Mindenekelőtt az, hogy az Egyházat, 

Krisztus testét ne fertőztessék meg az olyan bűnös tagok, akik gyalázatot hoznak a keresztyén 

névre, az ilyeneket ki kell űzni az Egyházból, Úrvacsorát sem lehet nekik adni. A második cél 

az, hogy a rosszak ne rontsák el a jókat. (Pál Apostol: I. Kor. 5:6-11.). Harmadik célja a 

fegyelmezésnek, hogy a bűnösök bánják meg bűneiket, térjenek meg, hogy visszafogadhassák 

őket az Egyházba.  

 

A szigorú, de mégis mentői szeretettel párosuló egyházfegyelem szinte örökségként száll 

minden református egyházra.  

II. Helvét hitvallás nyomatékosan hangsúlyozza az egyházfegyelem szükségességét, mivel az 

Egyházban múlhatatlanul kell lennie fegyelemnek. 

 

Az egyházfegyelem a magyar református egyházunkban eleinte szigorúan érvényesült, később 

az ún. „felvilágosodás” hatása alatt hanyatlik, majd újból erősödik, fogalmazta ezt meg 

Révész Imre.  

1928. május hó 08. napján nyílt meg a 4. országos zsinat, ahol kiváló szerzők – Seprődi János, 

Czóbel Ernő, Salamon Ferenc, Barcsa János, Pokoly József – behatóan foglalkoztak az 

egyházfegyelmezés múltjával, jelenével és jövőjével.  

 
Az 1881-es Debreceni Alkotmányozói Zsinat sem tért ki az elől, hogy az egyházfegyelem 

kérdését szabályozza. A Zsinat által alkotott törvény a presbitériumot hatalmazza fel a 

fegyelmezés módjának megállapítására.  

Azt a felfogást vallotta, hogy „Az egyház tagjai …, ha nem állnak az Egyház szolgálatában, 

ne is álljanak annak fegyelmi hatalma alatt sem”. 

 



„Egész egyházi bíráskodásunknak a világi bíróságokéhoz hasonló jellege kitűnik abból is, 

hogy az nem csupán fegyelmi esetekre, hanem közigazgatási vitás ügyek elintézésére is 

szolgál, amihez hasonlót egyetlenegy külföldi testvéregyháznál sem látunk”.  

 
Célként fogalmazta meg a tanulmány „Az egyházfegyelmezés világi bíráskodást utánzó 

rendszere az evangélium szellemében alakítandó és pásztori elvekkel bővítendő. A 

közigazgatási vitás eseteknek az egyházi testületek elé utalásával és a föllebbezési 

lehetőségek korlátozásával egyfelől csökkenteniük kell az egyházi bíráskodásunk 

teendőit, másfelől erőteljesebb egyházfegyelmet kell gyakorolnunk egyháztagjainkkal 

szemben.  

Nem tölthetnek vezető szerepet az egyházfegyelem gyakorlásánál ugyanazok, akik az 

egyházkormányzásnak is irányító tényezői”.  

 
Megítélésem szerint ez a fent írt idézet napjainkban is változatlanul érvényes elveket határoz 

meg, mely mentén a Zsinat Jogi Bizottsága, a Kodifikációs Bizottság és a Jogi Osztály együtt 

munkálkodva, rövid időn belül megalkothatja az új egyházi bíráskodásról szóló törvényt. 

 
Idő és terjedelmi korlátok miatt – bízva abban, hogy az előző előadások részletesen 

foglalkoztak az egyházi bíróságok működésének aktuális kérdéseivel, illetve a holnapi 

szekció ülések témájára is figyelemmel – általánosságban az egyházi bíróságok működéséről 

már nem kívánok szólni. Ugyanakkor – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakra hívnám fel a 

konferencia részt vevőinek szíves figyelmét.  

 
Az egyházi bíráskodásról szóló törvényünk 16. §-a foglalkozik az egyházi bíráskodásban 

vitássá vált elvi jelentőségű kérdések megválaszolásával. Zsinati Bírósági tagságom kezdete 

óta – pontos számok ismerete nélkül – emlékezetem szerint összesen két alkalommal vettem 

részt jogegységi határozat meghozatalában. Azt gondolom, hogy ez egyrészt jelentheti azt, 

hogy az egyházmegyei és az egyházkerületi bíróságok helyesen, jogorvoslattal nem támadott 

módon értelmezik a jogszabályokat és ezért nincs szükség zsinati szintű jogértelmezésre, 

másrészt jelentheti azt is, hogy nem veszik a fáradtságot a helyi, regionális jogalkalmazók az 

egységes gyakorlat kialakításához szükséges eljárás lefolytatásához.  

 
Gyakorlati kérdés az, hogy egységes iratmintatár nincs bíráskodásunkban, mint ahogy 

egységes statisztika is hiányzik, nyilvántartási rendszereink, ügyvitelünk finoman szólva is, 

hiányos. Ahhoz hogy református egyházunk bíráskodási rendszere „olajozottabban” 

működjön, elengedhetetlen ezen gyakorlati kérdések felvetése, ennek nyomán a hiányosságok 

pótlása. (Megjegyzem, ebben egyetemeink, más felsőoktatási intézményeink hallgatói igen 

nagy segítséget nyújthatnának, és ezáltal gyarapodhatna ilyen irányú ismeretbázisuk.)  

 
Tisztelettel köszönöm a figyelmüket, további együttlétükre, eredményes munkájukhoz Isten 

áldását kérve.  

 

 
Áldás, békesség! 

 
         

         Dr. Csizmár János 


