
MEGÁLLAPODÁS, 

amely létrejött a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Köztársaság Kormánya között a 

Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 

A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Köztársaság Kormánya attól a szándéktól vezérelve, 

hogy a Magyar Honvédség és Határőrség református és evangélikus tagjai számára állandó és 

megfelelő módon biztosítsák a lelkipásztori szolgálatot, az alábbiakban állapodik meg: 

I. 

A Magyar Honvédség és a Határőrség református és evangélikus tagjainak lelkipásztori gondozására a 

Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös protestáns katonai 

lelkészi szolgálatot hoz létre. 

A szolgálat tevékenysége kiterjed a református és evangélikus vallású hivatásos katonákra és azok 

családtagjaira, a sor- és tartalékos katonákra, a katonai tanintézetek hallgatóira, a honvédség és 

határőrség kötelékében dolgozó közalkalmazottakra, a katonai kórházakban fekvő betegekre és a 

szociális otthonok lakóira. Amennyiben más protestáns felekezetek kérik, a protestáns tábori lelkészi 

szolgálat az ő híveik gondozását is ellátja. 

A katonai lelkészek feladata az igehirdetés, a sákramentumok kiszolgáltatása és a lelkigondozás. A 

vallási rendezvényeken a részvétel önkéntes. Katonai tevékenységet nem végeznek. Munkájukat a 

katonai szervezetek tevékenységének zavarása nélkül, általában kiképzési időn kívül végzik. 

Lelkipásztori szolgálatukat ökumenikus szellemben teljesítik. Minden hozzájuk forduló személy 

lelkigondozását vállalják, felekezetre vagy azon kívüliségre tekintet nélkül. 

II. 

A protestáns tábori lelkészi szolgálatot a katonai püspök irányítja és felügyeli. Katonai szolgálati 

alárendeltség tekintetében közvetlenül a honvédelmi miniszterhez tartozik. Joghatósága kiterjed 

valamennyi protestáns vallású katonai lelkészre. A tanfegyelem, a fegyelmezés és a bíráskodás 

azonban az illetékes egyházi főhatóságnál marad. 

A katonai püspököt az illetékes egyházi főhatóságok együttes javaslatára, a honvédelmi miniszter 

előzetes egyetértésével a felekezetek szerinti illetékes egyházi testület választja, szem előtt tartva a 

katonai szolgálattal kapcsolatos előírásokat. Szolgálatba állításról a honvédelmi miniszter intézkedik. 

Kinevezése a hatályos jogszabályokban előírt szolgálati viszonyának megszűnéséig szól. 

A tábori püspök megbízatása 6 évre szól. Ennek lejártakor az egyházi főhatóságok a honvédelmi 

miniszterrel egyetértésben a hatályos egyházi törvények szerint szolgálatát meghosszabbíthatják. 

A tábori püspök a szolgálatra vonatkozóan irányelveket bocsát ki, és ellenőrzi azok érvényesülését; 

gyűléseket tart, látogatja a katonai szervezeteket és a lelkészeket; beiktatja a tábori lelkészeket; 

felszenteli a kultuszhelyeket és a kegytárgyakat. 

A püspöki tisztséget a református és evangélikus lelkészek felváltva töltik be úgy, hogy megüresedés 

esetében a református püspököt az evangélikus, az utóbbit református püspök követi. A püspöki 

tisztet első alkalommal református lelkész tölti be. 



A katonai püspök rendelkezéseket ad ki, és beszámoltatja a protestáns katonai lelkészeket. A lelkészi 

szolgálat helyzetét személyesen vagy képviselője útján végzett látogatás során a helyszínen is 

ellenőrizheti. 

III. 

A püspökség székhelye Budapest. 

IV. 

A katonai püspök munkáját a hivatalvezető segíti, aki egyben a püspök helyettese is. Amikor a püspök 

református, akkor a hivatalvezető evangélikus, és ellenkezőleg. A hivatalvezetőt az illetékes egyházi 

főhatóságok együttes javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki. A tisztséget első alkalommal 

evangélikus lelkész tölti be. 

V. 

A protestáns tábori lelkészi szolgálat felépítése a Magyar Honvédség és a Határőrség belső 

szervezetéhez alkalmazkodik. Állományába a felmerülő igényeknek megfelelő számú főállású lelkész, 

kisegítő és tartalékos katonai lelkész tartozik. A háború áldozatairól szóló genfi egyezményeknek 

megfelelően, a katonalelkész harcba nem vethető személynek minősül. 

A főállású lelkészek hivatásos tisztek. Lelkipásztori szolgálatukat az egyházi törvények és előírások 

szerint végzik. Mint hivatásos tisztre, rájuk is a hatályos törvények és katonai rendelkezések 

vonatkoznak. 

A főállású lelkészek felekezetek szerinti arányát és a konkrét beosztási helyeket a Magyarországi 

Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház egymás közötti megállapodása 

szabályozza. A szolgálatba való felvételhez a törvényi feltételeken túl szükséges az illetékes egyházi és 

honvédelmi minisztériumi elöljárók egyetértése. 

VI. 

A honvédelmi miniszter a belügyminiszterrel és a protestáns katonai püspökkel egyetértésben kiadja 

a protestáns tábori lelkészi szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

VII. 

A honvédelmi miniszter és a belügyminiszter feladata, hogy az állami költségvetés lehetőségeinek 

figyelembevételével biztosítsa a protestáns tábori lelkészi szolgálat működéséhez szükséges anyagi, 

technikai, pénzügyi feltételeket. 

VIII. 

A protestáns lelkészi szolgálat állományába tartozó lelkész ellen indított katonai fegyelmi eljárás 

esetén, annak tényéről a protestáns katonai püspököt értesíteni kell. 

A lelkész ellen indított egyházi fegyelmi vizsgálat tényéről a püspök az illetékes katonai elöljárót 

tájékoztatja. 

 



IX. 

Ha a jelen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban valamilyen probléma 

merülne fel, a Szerződő Felek közös megegyezéssel keresik a legmegfelelőbb megoldást. 

Amennyiben a Szerződő Felek egyike úgy ítélné meg, hogy gyökeresen megváltoztak azok a 

körülmények, amelyek között a megállapodást megkötötték, tárgyalásokat kezdeményez egy új 

megállapodás megkötése érdekében. 

 

 

Készült Budapesten, 1994. január 11-én két eredeti példányban. 


