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JOGI ALAPISMERETEK ÉS EGYHÁZJOGI ISMERETEK SZÓBELI TÉTELEK – 2020 
 
(1) Jogalkotás Magyarországon és a Magyarországi Református Egyházban. Ismertesse az 

állami és az egyházi jogalkotó szerveket, az állami és egyházi jogi normák elnevezését, a 
jogszabályok hierarchiáját! 

A Magyarországi Református Egyház jelenleg mely kérdéseket szabályoz törvényi szinten?  

 
(2) Melyek a vallásszabadságra és az egyházakra vonatkozó rendelkezések Magyarország 

Alaptörvényében? 

A Magyarországi Református Egyház mely törvénye rendelkezik az egyház belső 
alkotmányos és szervezeti kérdéseiről? Ismertesse a törvény I. részéből a legfontosabb 
általános szabályokat! 

 
(3) Adjon vázlatos áttekintést a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek, vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. (Ehtv.) 
törvényben szabályozott kérdésekről! 

Milyen egyházkormányzati szinteket határoz meg a Magyarországi Református Egyház 
alkotmányáról és kormányzatáról szóló egyházi törvény, az egyes szinteken milyen testületi 
szervek működnek? 

 
(4) Ismertesse a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. (Ehtv.) törvénynek a vallási 
közösségek szolgálatában álló személyre (egyházi személyre) vonatkozó rendelkezéseit! 
(II/A. fejezet, IV. fejezet) 

Melyek az egyházközség testületei, tisztségviselői és alkalmazottai?  Kik alkotják az 
egyházközségi közgyűlést, mely kérdésekben jogosult döntésre? 

 
(5) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. (Ehtv.) hogyan szabályozza a vallási 
közösségek és az egyházi jogi személyek működési kérdéseit? (IV. fejezet)  

Ki válaszható presbiterré, melyek a presbitérium működésének, a presbiteri gyűlés 
megtartásának szabályai? 

 
(6) Ismertesse Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti 

Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (IX. 9.) 
Korm.határozattal közzétett Megállapodás főbb rendelkezéseit!  

Adjon vázlatos ismertetést a lelkészek jogállásáról szóló törvény által szabályozott 
kérdésekről! 

 



(7) Milyen állami forrásokra és támogatásokra jogosult a Magyarországi Református Egyház, 
és ezek milyen egyházi tevékenységekhez kötődnek? 

Melyek a lelkipásztori állás betöltésének módjai a Magyarországi Református Egyházban? 
Ismertesse a meghívásos választási eljárás legfontosabb szabályait! 

 
(8) Ismertesse a Magyarországi Református Egyház közszolgálati tevékenységeit, és ezek 

vállalásának indokait!  

Milyen lelkészi kötelezettségeket határoz meg a lelkészek jogállásáról szóló törvény? (VII. 
fejezet) 

 
(9) Ismertesse az állam és az egyházak különvált működésének szabályait az Alaptörvény VII. 

cikke és a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. (Ehtv.) alapján! 

Adjon áttekintő ismertetést az egyházközségek nem lelkészi tisztségviselői, valamint az 
egyházmegyei egyházkerületi és zsinati tisztségviselők megválasztásáról! 

 
(10) Melyek a hitoktatásra vonatkozó állami szabályok, a hitoktatás milyen típusait teszik 

lehetővé? 

Melyek az egyházi gazdálkodás alapelvei a Magyarországi Református Egyház 
gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény szerint? Ezekből kettőt részletesen is fejtsen ki! 

 
(11) Ismertesse a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának főbb szabályait és 

jelentőségét! (1997. CXXIV. tv. 1. § (7) bekezdés, 4. §, 6/A. § (5a) bekezdés) 

Ismertesse az egyházi gazdálkodási rend és az egyházközségi gazdálkodás főbb szabályait! 
(2013. évi IV. tv. 10-19. §§)! 

 
(12) A Magyarországi Református Egyház Lelkészi Nyugdíjintézetének kik a tagjai? Hogyan 

szabályozza a 2002. évi II. törvény öregségi nyugdíjjogosultság korhatárát és a 
jogosultsághoz szükséges szolgálati időt? 

Mi az Országos Református Egyházi Közalap célja, forrása és milyen célokra használja az 
egyház? 

 
(13) Az egyházi fegyelmezés szerepe és jellege.  Az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi. I. tv. 

milyen cselekményeket tekint fegyelmi vétségnek az egyháztagok és az egyházi 
tisztségviselők esetében? (29-30. §§)  

Milyen járulékfizetési kötelezettségeket határoz meg a nyugdíjtörvény? 

 

(14) Adjon rövid ismertetést a Magyar Református Egyház 2009. május 22-én elfogadott 
Alkotmányáról, és a Kárpát-medencei református egyházak együttműködéséről! 

Milyen szabályokat ír elő a gazdálkodási törvényünk az ingatlanokra és az építkezésekre 
vonatkozóan? 
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