
Az egyházi és világi hatalom 

elválasztása és az egyházi 

bíráskodás kálvini alapelvei. 

A Református Egyház bírósági 

rendszere a hatályos egyházi 

bíráskodásról szóló törvényben

Dr. Keszthelyi Zsolt

MRE Zsinati Hivatal

Jogi Osztály



Az  egyházi és világi hatalom elválasztása 

Kálvin Institutiojában I.

 A reformáció egyik alaptétele, az egyház és az állam elválasztása az 
újkorban alkotmányos alapelvvé vált. Ez meghatározó jelentőségű az 
egyház autonómiára és az egyházfegyelem gyakorlásának módjára 
is. 

 Isten uralkodik az egyház és az állam fölött, ez egyúttal azt is jelenti,
hogy nem az egyház uralkodik az állam fölött. Az egyháznak és az
államnak egymást kiegészítve, egymást erősítve, de egymás
hatáskörét tiszteletben tartva kell működniük.

 Az állam és az egyház hatáskörének pontos elválasztása végleges
leszámolást jelent a középkori pápaság által vallott „két kard”
elméletével. Kálvin szerint csak „egy kard” van, amelynek kizárólagos
birtokosa a világi hatalom, amely Isten akaratát teljesíti a földön.



Az  egyházi és világi hatalom 

elválasztása Kálvin Institutiojában II.

 Kálvin szerint az ember két birodalom alattvalója. Az egyik lelki 
természetű, ez a lelkiismeretet a kegyességre, Isten tiszta ismeretére 
oktatja a másik politikai, az embert az emberiség és a társadalom 
iránti  kötelességeire tanítja. Az első, a „lelki törvénykezés”, a lélek 
életére vonatkozik, a második, a „világi törvénykezés” jelen élet 
dolgaiban illetékes.

 Az ember egyidejűleg tartozik a két birodalomhoz, földhöz és éghez, 
a mulandósághoz és örökkévalóhoz, alanya a világi törvénynek és 
befogadója az örökkévaló evangéliumnak. Az ember tökéletesen 
szabad a lelki világban és korlátok közé szorított a földi világban.

 Mindkét birodalomban Isten ember iránti törődése jelenik meg. Isten 
uralma alatt egymáshoz tartoznak, kiegészítik egymást, mégis élesen 
elválnak egymástól. Egységük csak minden dolog elmúlásával fog 
megvalósulni. 



Az  egyházi és világi hatalom elválasztása 

Kálvin Institutiojában III.

 E két világ közötti éles különbségtétel Kálvin szerint a teológia egyik

legfontosabb feladata. Az evangélium összekeverése az világi

törvénnyel, az Evangélium előírásainak világi törvényként való

alkalmazása pedig veszedelmes félreértés. (Luther szerint „az ördög

soha nem szűnik meg a két birodalom összeolvasztásán és

összezavarásán munkálkodni”.)

 Ebből következően Jézus morális tanítása az egyénre, a 

magánerkölcsökre vonatkozik és nem alkalmas más terülten való 

közvetlen alkalmazásra. Ez igaz az egyházi bíráskodásra is.

 Ez alól csak a szeretet és a könyörületesség törvénye jelenthet 

különleges helyzetekben kivételt. 



Az  egyházi és világi hatalom 

elválasztása Kálvin Institutiojában IV.

 Minden ember bűnös, még az igazak is, ezért engedelmességre 

kell őket kényszeríteni a földi birodalomban.

 A világi hatalom Isten akaratát teljesíti a földön, a kényszer isteni

eszköze a világban az ember bűnös volta evilági

következményeinek elhárítására.(„Az Úr törvénye tiltja az ölést,

és mert nem akarja büntetlenül hagyni a gyilkosságot, maga a

Törvényalkotó adja a szolgái kezébe a kardot, hogy azt minden

gyilkos ellen használják…”)



Az igaz egyház és az egyházfegyelem I.

 „Az egyházi fegyelmezés legfőképp a kulcsok hatalmától 

és a lelki bíráskodástól füg.”(Mt 16, 19; 18, 15-20) 

 „Akik abban bíznak,… hogy hogy az egyházak a 

fegyelem köteléke nélkül  is képesek sokáig 

fennmaradni azok tévednek…”

 Kálvin szerint az igaz egyháznak két ismérve van:

- az igehirdetés

- a sákramentumok kiszolgáltatása

 Bucer nyomán ezt kiegészítjük további két ismérvvel:

- diakónia és

- az egyházfegyelem.



Az igaz egyház és az egyházfegyelem II.

 Az egyházfegyelem gyakorlása bár jellemzően jogi 

jellegű, de nem azonos a világi jogalkalmazással. 

 …ha”Krisztus üdvözítő tanítása az egyház lelke, úgy az 

egyházfegyelem az idegek szerepét tölti be”…

 „Minden ember bűnös, még az igazak is, ezért 

engedelmességre kell őket kényszeríteni ….”



A bűnök felosztása

 A bűnöket Kálvin kétféle felosztásban tárgyalja.

 Az első csoportosítás az érintett személyek körén alapul, 

vannak személyes és vannak közösségi, vagy nyilvános 

bűnök. Az előbbit négyszemközti dorgálással, az utóbbit 

nyilvános feddéssel kell büntetni. („mindenki előtt fedd 

meg, hogy a többiek megfélemledjenek” /1 Tim 5,20/)

 A másik felosztás a bűnök súlya szerint mérlegel. Eszerint 

vannak kisebb bűnök, ezt hibának nevezi és vannak 

vétkek és gaztettek. Az előbbiekre feddést, vagy intést 
kell alkalmazni. Az utóbbiak esetén ez nem elegendő, az 

egyháznak ki kell közösítenie a bűnöst. (I Kor 5,4)

 „Az úr igéje a hamisakat kárhoztatja”, „az egyház lelki

bíráskodása, amely Isten igéje alapján bünteti a

bűnöket,az egyészség leghatékonyabb eszköze, a rend

legbiztosabb alapja, és az egység legerősebb köteléke.”



Az egyházfegyelem gyakorlásának

öt fokozata és azok sorrendje

 Az egyházfegyelem első alappillére, hogy legyen helye a
négyszemközti megintésnek (például ha valaki nem él
tisztességesen, önként nem végzi el a feladatát, vagy gőgösen
viselkedik)

 A második (és harmadik), a tanúk előtti kétszeri figyelmeztetés.

 Ha ez sem vezet eredményre, az egyházi bíróság elé kell hívni, 
ahol a közösség nevében „szigorúan meg kell inteni”.

 Ennek eredménytelensége esetén el kell távolítani a hívők 
közösségéből, „mivel megveti az egyházat” (Mt 18, 15.17)

 Kálvin világos különbséget tesz a kiközösítés a kiátkozás között, 
az utóbbit alkalmazását csak ritkán vagy egyáltalán nem 
javasolja.

 A fenti sorrendet csak magánbűnök esetén kell betartani,  
nyilvános bűnök esetén rögtön a nyilvános feddésnek van 
helye. (1Tim 5,20)



Az egyházfegyelem gyakorlásának 

három fő és a végső célja

 Az első megóvni az egyházat attól, hogy Isten sérelmére a
keresztyének közé sorolják azokat, akik „hamis és
gyalázatos életet élnek, mintha az ő szent egyháza
becstelen és vétkekkel fertőzött emberek bűnszövetkezete
lenne”.

 A másik cél az, hogy a gonoszok folytonos jelenléte ne
rontsa meg a jókat.

 A harmadik cél a bűnösök megjavítása („mivel az
engedékenység még hajthatatlanabbá tette volna
őket”.)

 A büntetés végső célja az, hogy a bűnös bűnbánatra
jusson, és senki se kövese a rossz példát. (2Kor 2,7)



Eljárási kötelezettség

Kálvin értékelése

 Augustinus nyomán Kálvin vallja, hogy aki

elmulasztotta figyelmeztetni, megfeddni, megjavítani

a rosszakat, az Isten előtt még akkor is vétkes, ha nem

vétkezett velük együtt.

 Ha valaki olyan tisztséget visel, amellyel „eltávolíthatná

a rosszakat a szentségekben való részesedéstől, és

nem teszi meg, már nem a mások vétkével, hanem

saját bűnével terheli meg magát.”



Kálvin csak és kizárólag teológusnak tartotta 

magát és soha semmilyen formában nem 
állította megáról, hogy eredeti gondolkodó 

volna. 

Írásaiban pusztán egy olyan igazság mellett 

kíván tanúságot tenni, amely a Szentírásban 

minden ember számára hozzáférhető. 



Az egyházi bíráskodás a Magyarországi 

Református egyházban

 Az egyház bírói hatalmát Kálvin Máté evangéliumának a
kulcsok hatalmáról írt 16 rész 19.verséből vezeti le.

 „Az egyházi fegyelmezés mind tartalmában, mind módszereiben
pásztori szolgálat is.” – Ez kevéssé érvényesül a bírósági
eljárásokban .

 Az egyházfegyelem fenntartása egyszerre pásztori és jogászi
feladat. Mivel az ember bűnös, a bűn jelenléte miatt ezen a
világon a jog eszközével lehet és kell az egyházon belüli
életviszonyokat rendezni, ezen belül az egyházfegyelmet
fenntartani.

 A spirituális fegyelmezés az esetek jelentős részében
önmagában nem alkalmas az egyház rendjének fenntartására.
Ezekben az esetekben az egyházi jogszabályok biztosítják az
egyház „ékes és jó rendjének” fenntartását.



Az egyházi bíráskodás szervezete a Magyarországi 

Református egyházban

 Az egyházi bíráskodás jelenleg négy szintű:

1. Presbitériumok (~ 1200)

2. Egyházmegyei bíróságok (26)

3. Egyházkerületi bíróságok (4)

4. Zsinati Bíróság 

 A presbiteri bíróságok az egyháztagok fegyelmi ügyeiben járnak el. 

Ezeket a bíróságokat külön nem sorolja fel a törvény a 4. §-ban, 

ebből következően a presbitériumokat a törvény nem tekinti egyházi 

bíróságnak.

 Hatásköre:  Az egyháztagok fegyelmi és az egyházközség igazgatási        

ügyében jár el.



Az egyházmegyei bíróságok

Az egyházmegyei bíróságok 4-4 lelkészi és világi tagját az alakuló 
egyházkerületi közgyűlés választja, a világi tagok esetén legalább 5 
éve teljes jogú, lehetőleg jogi végzettségű egyháztagok köréből. 
Elnöksége az egyházmegye elnöksége.

Hatáskörében első fokon eljár: 

- Az egyházmegye elnöksége kivételével az egyházközség és az 
egyházmegye  tisztségviselőinek minden fegyelmi, illetve igazgatási 
ügyében.

- az egyházmegyében bekebelezett lelkészi képesítésű és jellegű 
személyek minden fegyelmi illetve igazgatási ügyében,

- az egyházközségek, valamint az egyházmegyék és azok 
intézményei igazgatási ügyében.

Másodfokon jár el:

- az egyházközség, az egyháztagok fegyelmi, illetve igazgatási 
ügyében hozott presbitériumi határozat elleni benyújtott 
fellebbezések ügyében.

 Több egyházmegye megállapodhat közös bíróság létrehozásában. 



Az egyházmegyei bíróságok

 Az eljáró bírósági tanács összesen három tagból áll. A 

tanács tagjai közül legalább egy személy lelkészi és 

legalább egy 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.



Az egyházkerületi bíróságok

 Az egyházkerület bíróságok legalább 4-4 lelkészi és világi tagját az 

alakuló egyházkerületi közgyűlés választja, a világi tagok esetén 

legalább 5 éve teljes jogú lehetőleg jogi végzettségű 

egyháztagok köréből. Elnöksége az egyházkerület elnöksége. Az 

egyházmegyék arányos képviseletét lehetőleg biztosítani kell.

 Hatáskörében első fokon eljár: 

- az egyházkerület elnöksége kivételével az egyházkerület 

tisztségviselői, valamint az esperesek és az egyházmegyei 

gondnokok minden fegyelmi és igazgatási ügyében;

- az egyházkerületi intézmények igazgatási ügyeiben.

 Másodfokon jár el:

- az egyházmegyei bíróságtól fellebbezés folytán felterjesztett 

fegyelmi és igazgatási ügyekben



Az egyházkerületi bíróságok

 Az eljáró bírósági tanács összesen három tagból áll. A 

tanács tagjai közül legalább egy személy lelkészi és 

legalább egy 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.



A Zsinati Bíróság választása, tagjai

 Zsinati Bíróságot a Zsinat időtartamára a legalább 5 

éve teljes jogú egyháztagok köréből titkos szavazás 

útján választott 20 zsinati bírósági bíró, lelkészi és világi 

bírák egyenlő arányban alkotják.

 A Dunamelléki- és a Tiszántúli egyházkerületek zsinati 

képviselői 6-6, és a Dunántúli- és Tiszáninneni 

egyházkerületek zsinati képviselői 4-4 zsinati bírót 

jelölnek.

 A Zsinati Bíróság tagjául kiemelkedő elméleti 

felkészültséggel és gyakorlati tapasztalatokkal bíró 

lelkészeket, teológiai tanárokat, világi tagnak 

lehetőleg bírákat, ügyészeket, ügyvédeket és a 

jogtudomány művelésében kiemelkedő tudósokat kell 

jelölni és megválasztani.



Zsinati Bírság - az eljáró bírói tanácsok

 Az eljáró bírósági tanács összesen 5 tagból áll. A tanács tagjai 

közül legalább két személy lelkészi és legalább két személy jogi 

végzettségű.

 Az eljáró bírói tanács tagjait a bíróság elnöksége jelöli ki. 

Elnökét a tagok maguk választják meg.

 A másodfokú tanács 5 tagból áll. E tanácsban nem járhatnak 

el azok a bírák, akik az elsőfokú határozat hozatalában részt  

vettek.

 A Zsinati Bíróság felülvizsgálati tanácsa 5 tagú, amely tagok 

között nem lehetnek jelen azok akik az első vagy a másodfokú 

bíróság határozatában részt vettek.

 A Zsinati Bíróság teljes ülése akkor határozatképes, ha az 

elnökségen kívül legalább 12 zsinati bíró jelen van.

 Az Elnökség tagjai az ügy tárgyalásában és a határozat 

meghozatalában nem vehetnek részt, kivéve a jogegységi 

eljárást.



A Zsinati Bíróság I.fokú eljárása

 Hatáskörében első fokon eljár: 

 a püspökök és főgondnokok fegyelmi ügyeiben,

 a teológiai tanárok, a gyűjteményi tanács elnöke, a zsinati 

tanácsos, a zsinati jogtanácsos, a zsinati bírák, a Zsinati 

Iroda lelkészi jellegű osztályvezetői,  a zsinati fenntartású 

intézmények lelkészi jellegű vezetői fegyelmi ügyében, - e 

minőségükben elkövetett cselekmények vonatkozásában.

 az előző két pontban felsoroltak igazgatási ügyeiben,

 az egyházkerületek és az országos intézmények közötti 

igazgatási ügyekben,

 a Zsinati Tanács nyugdíj ügyekben hozott határozatai ellen 

benyújtott panaszok ügyében.



Zsinati Bíróság II.-III. fokú eljárása

 Másodfokon jár el:

 az egyházkerületi bíróságtól, mint első fokon eljáró 

bíróságtól fellebbezés folytán felterjesztett fegyelmi és  

igazgatási ügyekben.

 Harmadfokon határoz:

 azokban a fegyelmi ügyekben, amelyekben a 

másodfokú bíróságok hivatalvesztés vagy lelkészi 

tevékenység gyakorlásától való eltiltás büntetést 

alkalmaztak. Az eljárásra e törvény 53-61. §-ok

rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 

 Rendkívüli jogorvoslatként elbírálja a felülvizsgálati 

kérelmeket.



Fellebbezés a Zsinati Bíróság I. fokú 

ítélete ellen

 A Zsinati Bíróság első fokon hozott, határozatai ellen –

kivéve a Zsinati Tanács nyugdíjügyben hozott

határozatát felülbíráló határozatot – fellebbezésnek

van helye a Zsinati Bíróság másodfokú tanácsához.



Zsinati Bíróság-jogegységi 

határozat

 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 hozhat.

 kezdeményezheti:

 a)  a Zsinati Bíróság elnöksége, vagy a Zsinat 
jogtanácsosa, 

 b)  az egyházkerületi bíróság elnöksége vagy az 
egyházkerületi jogtanácsos.

 A Zsinati Bíróság jogegységi határozata kihirdetésétől 
kötelező az egyházi bíróságok ítélkezési gyakorlatára 
nézve. A jogegységi határozat kihirdetését megelőzően 
jogerősen befejezett ügyeket a jogegységi határozat nem 
érinti.



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


