
Tantárgy neve: Egyházjog 
Kód: R037 Kreditszáma: 2 

Tantárgy angol neve: Church Law 

A tanóra típusa: ea. és száma: 2 

A számonkérés módja: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 10. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):R002 Egyháztörténet szigorlat  

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
Jogi alapismeretek, a magyar jogrendszer áttekintő bemutatása, a vallásszabadságra és az 
egyházakra vonatkozó állami szabályok ismertetése.A Magyar és a Magyarországi 
Református Egyház felekezeti jogrendjének bemutatása, az egyházalkotmányi, választási, 
gazdálkodási, bíráskodási és nyugdíj szabályok tételes ismertetése.     
Tematika: 

1. A jog szerepe, jellege, alapvető jogi ismeretek. 
2. A magyar állami jogalkotásra vonatkozó szabályok, a magyar állami jogrendszer 

hierarchikus rendje, jogágak. 
3. A jogalkalmazás, jogértelmezés, hozzáférés a hatályos joghoz. 
4. Az állam és az egyházak jogi kapcsolata, a vallásszabadságra, az egyházak 

működésére vonatkozó magyarországi szabályok. 
5. Az egyházak gazdálkodására, az egyházak által vállalt közfeladatok végzésére 

vonatkozó állami szabályok. A Magyarországi Református Egyház és a magyar  
állam jogi kapcsolata. 

6. Jogalkotás és jogrend a Magyarországi Református Egyházban. A Magyar 
Református Egyház és a Magyarországi Református Egyház alkotmányos 
kapcsolata.  

7. A Magyarországi Református Egyház alkotmánya, szervezeti felépítése és 
működése. 

8. A Magyarországi Református Egyház gazdálkodási, választási, fegyelmi/bírósági 
és nyugdíj szabályainak alapelvei és legfontosabb rendelkezései.    

Kompetenciák: 
Legyenek átfogó ismeretei a vallásszabadságra és az egyházakra vonatkozó állam 
szabályokról.Legyenek tételes ismeretei a Magyarországi Református Egyház belső 
jogáról.Legyen képes az egyházi működés alapvető jogi kérdéseiben a Magyarországi 
Református Egyház tételes belső jogi szabályainak alkalmazására. 
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  

Kötelező irodalom: 
1. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Nemzeti Hitvallás, Alapvetés, Szabadság 

és Felelősség című fejezetei. 
2. 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról  
3. 1057/1999. (V. 26.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a 

Magyarországi Református Egyház között 1998. december 8-án létrejött Megállapodás 
közzétételéről, 



4. Református Egyházi Törvénytár/ Kálvin Kiadó, a kiadása óta megjelent pótlapokkal 
frissített szöveg, vagy a zsinati honlapról://www. reformatus.hu/adattár/törvények  

Ajánlott irodalom: 
1. BOROS LÁSZLÓ: Jogi alapismeretek /Vince Kiadó 1998; 2001. vagy 

static.polc.hu/previews/pdf/10/00/00/100000279.pdf/ 
2. KOVÁTS J. ISTVÁN: A református egyházalkotmány alapvető kérdései / Budapest 1948/  
3. SZENTPÉTERI KUN BÉLA: A Magyarországi Református Egyház külső rendje /Budapest 

1948 / 
4. SZATHMÁRY BÉLA: Magyar egyházjog / Századvég Kiadó 2004/ 
5. Állam és Egyház az Európai Unióban /szerkesztette GERHARD ROBBERS, Pápai 

Református Teológiai Akadémia  2004/ 
6. EBERHARD BUSCH: Református Egy felekezet arculata X. fej. Jog és béke /Kálvin Kiadó 

2008 /  
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Molnár János, egyetemi docens, PhD, 
dr.habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat): Dr. 
Molnár Pál, óraadó - jogász 

 

 


