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A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ
FEGYELMI SZABÁLYZATA

BEVEZETŐ

Az egyház fegyelmezési hatalma Jézus Krisztusnak, az Anya-
szentegyház Urának és fejének Mt 16,17–19; 18,15–18 verseiben
foglalt kijelentésén alapul. Hitvallási alapja a Heidelbergi Káté 83–
85. kérdéseire adott válaszok és a II. Helvét Hitvallás XVIII. fejezete.

Az egyház fegyelmezési hatalma oldás és kötés, lelki fegyelme-
zés, vagyis a kulcsok hatalmának gyakorlása.

A fegyelmezés célja:
– az egyházi élet és szolgálat ékes és jó rendjének biztosítása

(1Kor 14,40);
– az egyház tisztaságának megőrzése, hogy a jók meg ne romol-

janak és a fegyelmezetlenek jó útra térjenek (Inst. IV. 12. 6.).
Az egyházi fegyelmezés mind tartalmában, mind módszere iben

pásztori szolgálat is.

ELSŐRÉSZ
AZ EGYHÁZ FEGYELMEZÉSI HATALMA

1. §. Az egyház fegyelmezési hatalma kiterjed a Romániai Re-
formátus Egyház minden tagjára, tisztségviselőjére és tisztviselőjé-
re, valamint alkalmazottjára abban a minőségében, amelyben a vét-
séget elkövette – az illetékesség figyelembevételével.

2. §. Az egyház fegyelmezési hatalma kiterjed az összes hivatali,
anyagi és erkölcsi felelősség elmulasztásából eredőfegyelmi ügyre,
a tisztségviselők, tisztviselők választásakor elkövetett olyan csele-
kedetekre, melyek ellentétesek az egyház törvényeivel, és minden
olyan esetre, amikor a rend és a fegyelem helyreállítása csak fe-
gyelmezés útján biztosítható.

3. §. Az igazgatási ügyek (az egyházi tisztségviselők megbízatá-
sa, javadalmazása, nyugdíjazása, áthelyezése, anyagi felelősségé-
nek érvényesítése körül felmerülőjogviták, valamint az egyházköz-
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ségek, egyházi szervezetek és intézményeik között felmerülőviták
intézése) nem tartoznak a fegyelmi bizottságok hatáskörébe.

Ezekben az ügyekben a presbitériumok és egyházközségi köz-
gyűlések, az egyházmegyei tanácsok és egyházmegyei közgyűlé-
sek, az igazgatótanácsok és egyházkerületi közgyűlések, valamint a
Zsinati Állandó Tanács és a Zsinat döntenek.

4. §. Az egyház fegyelmezési hatalmát a fegyelmezéssel megbí-
zott testületein keresztül gyakorolja.

Minden első fokú határozat megfellebbezhető, kivéve a Zsinati
Fegyelmi Bizottság határozata.

Az egyházi bíráskodás nyelve a magyar.

MÁSODIK RÉSZ
AZ EGYHÁZ FEGYELMI TESTÜLETEI

Elsőfejezet
Fegyelmezési testületek

5. §. Az egyházi fegyelmezéssel megbízott testületek:
– Egyházközségi Fegyelmi Bizottság
– Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság
– Egyházkerületi Fegyelmi Bizottság
– Zsinati Fegyelmi Bizottság
6. §. A fegyelmi bizottságok tagjait és póttagjait az illetékes köz-

gyűlés, illetve a Zsinat választja a lelkipásztorok és a presbiterek
közül. Az Egyházközségi Fegyelmi Bizottság 4 tagból és 2 póttag-
ból, az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság 5 tagból és 5 póttagból,
az Egyházkerületi és Zsinati Fegyelmi Bizottság 7 tagból és 7 pót-
tagból áll.

A lelkipásztor tagja az Egyházközségi Fegyelmi Bizottságnak.
A fegyelmi bizottságoknak legalább egy tagja jogi végzettségű

legyen (az egyházközségi fegyelmi bizottságok kivételt képezhet-
nek).

7. §. A fegyelmi bizottságok tagjai esküt tesznek az őket megvá-
lasztó testületek vagy azok elnöksége előtt.

8. §. A fegyelmi bizottságokat alakuló ülésre az illetékes elnök-
ség hívja össze, ahol titkos szavazással megválasztják az elnököt és
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jegyzőt a lelkészjellegűtagok közül, az alelnököt pedig a presbiterek
közül.

Ha a Fegyelmi Bizottság létszáma munkája közben bármilyen
okból hiányossá válik, kiegészítése a bizottsági elnök intézkedése
alapján akár a lelkészjellegű, akár a presbiteri póttagok közül törté-
nik. A póttagok bármikor behívhatók. Kötelesek a behívást elfogadni
még akkor is, ha az csak egy ülésre szól.

A bizottságok ülései zártak, a tárgyalások nyilvánosak.
Az elnöki teendőket az elnök akadályoztatása esetén az alelnök

végzi.

Második fejezet
Az Egyházközségi Fegyelmi Bizottság

9. §. Az Egyházközségi Fegyelmi Bizottság tagjait három évre
az Egyházközségi Közgyűlés választja a presbitérium tagjai vagy az
egyházközség választásra jogosult tagjai közül.

Elnöke az egyházközség parókus lelkipásztora. Jegyzőjét a bi-
zottság a saját tagjai közül választja.

10. §. Az egyháztagok, egyházközségi tisztségviselők körében
előforduló minden ügy elsőfokon az Egyházközségi Fegyelmi Bi-
zottság illetékességi körébe tartozik, kivéve a lelkipásztort, a fő-
gondnokot és a gondnokot. Ők elsőfokon az Egyházmegyei Fe-
gyelmi Bizottság illetékességi köréhez tartoznak.

11. §. A presbitérium, mint fegyelmezési testület, a kivizsgálást
írásban beérkezett panasz alapján kezdheti el. Névtelen feljelentést
nem vesz figyelembe. A panasz fegyelmi esetként való tárgyalása
előtt a lelkipásztor Mt 18,15–17/a. alapján jár el.

12. §. Az egyházközségi fegyelmi bizottságok végzéseikkel, ítéle-
teikkel az egyháztagok közötti megértést, a rendet, a megromlott
béke helyreállítását szolgálják Kálvin tanításának figyelembevételé-
vel: „Minden mérséklődjék olyannyira, hogy senkit se sújtson túlzott
szigorúság, és a fenyítések orvosságul legyenek, hogy a bűnösöket
Urunkhoz alázatban visszavezessék” (Genfi Egyházi Rendtartás.
164. cikkely).
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Harmadik fejezet
Az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság

13. §. Az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság tagjait 6 évre az
egyházközségek javaslata alapján az Egyházmegyei Közgyűlés vá-
lasztja, az egyházmegye területén szolgáló lelkipásztorok és presbi-
terek vagy volt presbiterek közül: 5 tagot és 5 póttagot; a tagok kö-
zül 3 lelkipásztor és 2 presbiter, a póttagok közül 2 lelkipásztor és 3
presbiter. A presbiterek közül legalább egy tagnak jogi végzettségű-
nek kell lennie. Az Egyházmegyei Tanács tagjai nem választhatók a
Fegyelmi Bizottságba.

Az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság 5 tagú teljes testületben
dolgozik. Ha a testület valamilyen oknál fogva hiányossá válik, jelen
jogszabály 8. cikkelyét kell alkalmazni.

Több egyházmegye közös fegyelmi bizottságot választhat.
14. §. Az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság
Elsőfokon illetékes dönteni a lelkipásztorok, vallásoktató és in-

tézeti lelkipásztorok, missziós lelkipásztorok, helyettes lelkipásztor-
ok, segédlelkészek, nyugdíjas lelkipásztorok, az egyházi közoktatási
intézetekben tanító tanárok, és az állami közoktatási intézetekben
tanító lelkésztanárok és vallásoktatók, az egyházmegye tisztviselői,
valamint az egyházközségi főgondnokok és gondnokok – úgy is mint
egyháztagok – fegyelmi ügyében. Az esperes, az egyházmegyei
főjegyzőés az egyházmegyei főgondnok az Egyházkerületi Fegyel-
mi Bizottság hatáskörébe tartozik.

Az Egyházkerület Elnökségének felkérésére, indokolt esetben el-
jár más egyházmegye ügyében (II. rész, VI. fejezet, 22. cikkely).

Másodfokon dönt az egyházközségi fegyelmi bizottságok által
hozott határozatok megfellebbezése esetén. Ezen a fokon hozott
határozatok jogerősek.

15. §. A pereljárás a jelen jogszabály V. részében foglaltak sze-
rint történik.
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Negyedik fejezet
Az Egyházkerületi Fegyelmi Bizottság

16. §. Az Egyházkerületi Fegyelmi Bizottság tagjait 6 évre az
egyházmegyék javaslata alapján az Egyházkerületi Közgyűlés vá-
lasztja nem csak alkotó tagjai közül, 7 tagot és 7 póttagot; a tagok
közül 4 lelkipásztor és 3 presbiter, a póttagok közül 3 lelkipásztor és
4 presbiter. A presbiterek közül legalább egy tagnak jogi végzettsé-
gűnek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai nem választhatók a Fe-
gyelmi Bizottságba. Az Egyházkerületi Fegyelmi Bizottság 7 tagú
teljes testületben dolgozik. Ha a testület létszáma valamilyen oknál
fogva hiányossá válik, jelen jogszabály 8. cikkelyét kell alkalmazni.

17. §. Az Egyházkerületi Fegyelmi Bizottság
Elsőfokon illetékes dönteni az összes egyházkerületi tisztségvi-

selőés tisztviselőhatáskörükben elkövetett vétsége ügyében, az
esperesek, az egyházmegyei főgondnokok és gondnokok, az egy-
ház által fenntartott országos és egyházkerületi intézetek, alapítvá-
nyok alkalmazottai, az egyházi felsőoktatási intézetekben tanító ta-
nárok, az állami felsőoktatási intézetekben tanító lelkésztanárok és
vallásoktatók – úgy is mint lelkipásztorok vagy egyháztagok – fe-
gyelmi ügyében. A püspök, a lelkészi főjegyzőés az egyházkerületi
főgondnok fegyelmi ügyei a Zsinati Fegyelmi Bizottság hatáskörébe
tartoznak.

Indokolt esetben a Zsinat Elnökségének felkérése eljár más egy-
házkerület ügyében.

Másodfokon dönt az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottságok által
hozott határozatok megfellebbezése esetén. Ezen a fokon hozott
határozatok jogerősek.

18. §. A pereljárás a jelen jogszabály V. részében foglaltak sze-
rint történik.

Ötödik fejezet
A Zsinati Fegyelmi Bizottság

19. §. A Zsinati Fegyelmi Bizottság tagjait 6 évre az egyházkerü-
letek javaslatára a Zsinat választja nem csak saját tagjai közül, 7
tagot és 7 póttagot; a tagok közül 4 lelkipásztor és 3 presbiter, a
póttagok közül 3 lelkipásztor és 4 presbiter. A Zsinati Állandó Ta-
nács tagjai nem választhatók a Fegyelmi Bizottságba. A presbiterek
közül legalább egy tagnak jogi végzettségűnek kell lennie. A Zsinati
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Fegyelmi Bizottság 7 tagú teljes testületben dolgozik. Ha a testület
létszáma valamilyen oknál fogva hiányossá válik, jelen jogszabály 8.
cikkelyét kell alkalmazni.

20. §. A Zsinati Fegyelmi Bizottság
Elsőfokon és végérvényesen határoz a püspökök, egyházkerü-

leti lelkészi főjegyzők és egyházkerületi főgondnokok fegyelmi ügye-
iben.

Másodfokon határoz az Egyházkerületi Fegyelmi Bizottságoktól
hozzá fellebbezett ügyekben.

A Zsinati Fegyelmi Bizottság határozatai jogerősek, végre kell
hajtani.

21. §. A fegyelmi eljárás a jelen jogszabály V. részében foglaltak
szerint történik.

Hatodik fejezet
Fegyelmezési jogsegély

22. §. Fegyelmi ügy az illetékes Fegyelmi Bizottság kérésére az
Egyházkerület Elnökségének jóváhagyásával utalható más Fegyelmi
Bizottság hatáskörébe.

A megkeresést vissza kell utasítani, ha az törvénybe ütközik.
Más bizottság vagy elnökség megkeresésének a fegyelmi bizott-

ságok kötelesek 15 nap alatt eleget tenni.

Hetedik fejezet
A fegyelmi bizottságok illetékességi köre

23. §. A fegyelmi bizottságok illetékességi köre az egyházközség,
egyházmegye, egyházkerület és országos egyház, amelyben létre-
hozták.

24. §. Minden fegyelmi ügyet elsőfokon az arra illetékes Fegyel-
mi Bizottság bírál el. Minden tisztségviselő, tisztviselő, alkalmazott
és egyháztag a vétség elkövetésekor viselt hivatala szerinti Fegyel-
mi Bizottsághoz tartozik.

Ha ugyanazon fegyelmi ügyben több bepanaszolt van, akiknek
ügyét, hivataluknál fogva különbözőszintűfegyelmi bizottságok hi-
vatottak tárgyalni, ilyen esetben a tárgyi összefüggés figyelembevé-
telével a magasabb fokú Fegyelmi Bizottság jár el.

25. §. Az illetékes Fegyelmi Bizottság joghatósága alól, a tör-
vényben előírt kivételektől eltekintve, senki nem vonható ki.
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26. §. A felsőbb Fegyelmi Bizottság által első fokra visszautalt
ügyet ugyanaz a bizottság újra nem tárgyalhatja. Az Egyházmegyei,
Egyházkerületi vagy Zsinati Elnökség más Fegyelmi Bizottságot bíz
meg az ügy újratárgyalásával.

Nyolcadik fejezet
A képviselet

27. §. (1) A felek a Fegyelmi Bizottság előtt személyesen jelen-
nek meg, vagy helyettük a meghatalmazottjuk.

(2) Nem lehet meghatalmazott:
a) aki a 18. életévét nem töltötte be;
b) akit jogerős fegyelmi határozattal az egyházi közügyektől eltil-

tottak;
(3) A meghatalmazást hiteles okiratba kell foglalni, az ügyvédnek

adott meghatalmazás az érvényben lévő állami törvények szerint
történjék.

(4) Minden bepanaszolt személynek joga van a panasz és a teljes
peranyag áttanulmányozására az V. rész, VI. fejezet, 52. cikkely
szerint.

Kilencedik fejezet
Az érdekeltség

28. §. A fegyelmi eljárásban szereplőfelek az eljárás ideje alatt a
tárgyalásig kérhetik a Fegyelmi Bizottság bármely tagjának kizárá-
sát, ha ez:

a. személy szerint érdekelt az ügyben;
b. valamelyik félnek vagy védőjének negyedízigleni rokona (első

unokatestvére) vagy sógora, veje, apósa, és ezek törvényes
házastársa;

c. az ítélet előtt nyilvánosan véleményt mondott az ügyről;
d. ellenséges viszony van közte és valamelyik fél között;
e. ellenszolgáltatást vagy ellenszolgáltatási ígéretet kapott vala-

melyik féltől;
f. az ügyben tanúként szerepelt.
A kizárási indítványt a Fegyelmi Bizottság elnökéhez kell benyúj-

tani az ügy tárgyalásának időpontjáig. Az eljárás későbbi szakaszai-
ban a felek kizárási indítványt nem nyújthatnak be.

A Fegyelmi Bizottság elnökéhez írásban benyújtott kizárási indít-
ványt a bizottság megtárgyalja, és egyszerűtöbbséggel dönt. A ki-
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zárási ok elfogadása esetén az illetőbizottsági tag nem vehet részt
a fegyelmi eljárás további szakaszaiban. Az eljárás folytatása a pót-
tag behívásáig szünetel.

HARMADIK RÉSZ
EGYHÁZI BÉKÉLTETÉS

29. §. Az Egyházközségi, Egyházmegyei vagy Egyházkerületi El-
nökség a békéltetés és a fegyelmezés érdekében a következő
ügyekben járnak el:

a) istentiszteleten való részvételnek, a sákramentumokkal való
élésnek, a gyermekek keresztyén nevelésének, az öreg szülők
gondozásának elhanyagolása;

b) iszákosság, paráznaság, botránkozáskeltés, trágárság, hazu-
dozás;

c) a közteherviselés megtagadása;
d) házastársak békétlenkedése;
e) vadházasság;
Az ilyen ügyekben kiróható büntetések:
a) négyszemközti szóbeli megintés;
b) a presbitérium vagy a lelkipásztorok előtti figyelmeztetés;
A visszaesők és megátalkodottak ellen a fegyelmi eljárást az el-

nökség beindítja.

NEGYEDIK RÉSZ
FEGYELMI ÜGYEK

Elsőfejezet
Fegyelmi vétségek

30. §. Fegyelmi vétségek
A) Általános fegyelmi vétségek:
a) fegyelmi vétségnek tekintendőaz egyházi törvényekben, sza-

bályrendeletekben vagy fogadalmakban előírt kötelességek
szándékos vagy gondatlanságból eredőmegszegése, tilalmak
áthágása;
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b) egyházunk szentírási és hitvallásos tanításának, az azon ala-
puló erkölcsiségnek tudatos megsértése és az arra való buzdí-
tás;

c) az egyházi testületek, hatóságok határozatainak nyilvános
(írásban, nyomtatásban, rádióban, televízióban, világhálón tör-
ténő) félremagyarázása és elferdítése;

d) minden olyan cselekedet, ami egyházszakadást idéz elő, vagy
azt támogatja;

e) minden olyan cselekedet vagy mulasztás, ami mások hitét
rontja, a jó erkölcsöt sérti, az egyház tekintélyét rombolja, a
tisztséghez szükséges bizalmat megingatja, vagy a viselt egy-
házi tisztség méltóságát sérti;

f) rágalmazás, vádaskodás;
g) hamis tanúskodás;
h) egyházi javak szabálytalan kezelése vagy eltulajdonítása, és

minden olyan cselekedet és mulasztás, amely az egyházat
anyagilag károsítja;

i) egyházi tisztségek jogtalan gyakorlása;
j) világi bírósághoz való folyamodás az egyházi eljárás helyett

vagy előtt a bűncselekménynek minősülővétségek kivételével;
k) házassági kötelék felbontása;
l) iszákosság, kábítószer-fogyasztás;
m) paráznaság, vadházasság.

B) Szolgálati fegyelmi vétségek:
a) tanfegyelmi vétség;
b) hivatali eskü megszegése;
c) szolgálati hanyagság vagy visszaélés;
d) szolgálati hely önkényes elhagyása vagy el nem foglalása;
e) a lelkipásztori hivatással össze nem egyeztethetőmellékfoglal-

kozás gyakorlása;
f) parókusi jog megsértése;
g) testületi határozat, fegyelmi bizottsági döntés végre nem hajtá-

sa, illetve erre való buzdítás;
h) tisztségviselők, tisztviselők választásakor elkövetett olyan

szándékos cselekedetek, melyek ellentétesek az egyház tör-
vényeivel.
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Második fejezet
Fegyelmi büntetések

31. §. (1) Fegyelmi büntetések az egyháztagokkal szemben:
a) az úrvacsorától való eltiltás, amíg megbánást nem mutat;
b) a gyülekezetből való ideiglenes kizárás, míg megbánást nem

mutat, visszafogadás eklézsiakövetés által;
Fegyelmi büntetések az egyházi tisztségviselőkkel, tisztviselők-

kel, alkalmazottakkal szemben:
a) szóbeli megintés;
b) írásbeli megrovás;
c) más egyházközségben való szolgálat megtiltása 1–5 évre;
d) meghívhatóság és pályázat lehetőségének megvonása 1–5

évre;
e) választói és bármely egyházi tisztségre való választhatósági

jog felfüggesztése 1–6 évre;
f) A közegyházi tisztségtől való megfosztás;
g) lelkipásztorok áthelyezése;
h) a szolgálat és tisztség ideiglenes felfüggesztése a

helybenmaradás lehetősége nélkül, a helyi munkaszerződés
megszűnésével, 1–6 éves időtartamra, a lelkipásztori jelleg sér-
tetlenül maradásával. A felfüggesztés letelte után a szolgálat
és tisztség folytatásáról az illetékes Egyházközségi, Egyház-
megyei vagy Egyházkerületi Közgyűlés, illetve a Zsinat tesz ja-
vaslatot a felfüggesztést kimondó bizottságnak;

i) a lelkipásztornak a lelkipásztori karból való ideiglenes kizárása
és az istentiszteletek végzésétől való ideiglenes eltiltása, a
munkaszerződés felbontása, a lelkészjelleg ideiglenes felfüg-
gesztése 3–6 éves időtartamra. A felfüggesztés letelte után a
szolgálat és tisztség folytatásáról az illetékes Egyházkerületi
Közgyűlés, illetve a Zsinat tesz javaslatot a felfüggesztést ki-
mondó bizottságnak;

j) a lelkipásztornak a lelkipásztori karból való végleges kizárása
és az istentiszteletek végzésétől való eltiltása jelen jogszabály
VI. rész, III. fejezet, 87. cikkelye figyelembevételével;

k) halmazati büntetésként anyagi kártérítés is kiróható;
l) vallástanárok esetében az egyházi megbízatás visszavonása.
32. §. A 31. cikkely c–e) pontjaiban foglalt fegyelmi büntetések

végrehajtása 2 évig terjedőpróbaidőre felfüggeszthető, ha az elkö-
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vetőszemélyi körülményeinek ismeretében alaposan feltételezhető,
hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. Ha a
felfüggesztés ideje alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt jogerősen
újabb fegyelmi büntetést szabnak ki, a felfüggesztett büntetést is
végre kell hajtani, és ezt határozatban ki kell mondani.

33. §. (1). A büntetések közül az 31. cikkely a-b pontban levők
végrehajtását kihirdetés után a fegyelmi bizottság foganatosítja. A
többi pontban foglaltak végrehajtása az illetékes első fegyelmi bi-
zottság mellett működőelnökség hatáskörébe tartozik.

(2) Ha szükséges (például lakás kiürítése), a polgári bírósághoz
lehet fordulni.

ÖTÖDIK RÉSZ
FEGYELMI ELJÁRÁS

Elsőfejezet
Előkészítőeljárás

34. §. Fegyelmi eljárás csak az illetékes elnökséghez írásban be-
nyújtott fegyelemsértésre utaló panasz alapján indítható.

35. §. A Romániai Református Egyház minden tagja, tisztségvise-
lője, tisztviselője, alkalmazottja, testülete – a fegyelmi bizottságok is
–, intézménye és egyesülete fegyelemsértési panasszal élhet az
egyház tagjai, tisztségviselői, tisztviselői és alkalmazottai ellen.

36. §. A fegyelmi eljárást kezdeményezőpanaszt az illetékes el-
nökség (egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati) 30 napon belül
köteles kivizsgálni az általa kiküldött 2 tagú (egy lelkipásztor és egy
presbiter) Vizsgálóbizottság által.

37. §. A Vizsgálóbizottság a helyszínre kiszállva meghallgatja a
panaszos(oka)t és a bepanaszolta(ka)t és – ha szükséges – a tanú-
kat. Vizsgálata eredményéről írásban jelentést tesz az illetékes el-
nökségnek.

38. §. Az illetékes elnökség
a) a további vizsgálódást megszünteti, ha a panasz megalapozat-

lan;
b) fegyelmi eljárást indít, ha a panasz megalapozott.
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39. §. Minden Egyházközségi, Egyházmegyei, Egyházkerületi
vagy Zsinati Elnökség a beérkezett panasz kivizsgálása után, ha azt
fegyelmi üggyé minősíti, mint vádhatóság vesz részt az eljárásban.

Az illetékes elnökség titkárt is nevez ki a gyakorlati munka végzé-
sére. A titkár a döntéshozatalban nem vesz részt.

40. §. Az illetékes elnökség 5 napon belül átküldi az illetékes Fe-
gyelmi Bizottság elnökének a panasziratot, az előzetes kivizsgálás
teljes anyagát, valamint a 42. cikkely esetében a felfüggesztésről
szóló határozatot.

41. §. A Fegyelmi Bizottság elnöke 10 napon belül összehívja a
Fegyelmi Bizottságot, és titkos szavazással dönt, hogy az ügy fe-
gyelmi eljárást igényel-e vagy sem.

Ha az ügy nem igényel fegyelmi eljárást, akkor a fegyelmi bizott-
ság végzésben értesíti erről a fegyelmi eljárást kezdeményezőel-
nökséget, és javaslatot tesz a lehetséges módozatok megjelölésével
az ügy adminisztratív úton történőmegoldására.

Második fejezet
Ideiglenes felfüggesztés

42. §. Indokolt esetekben az elnökség (vádhatóság) a bepana-
szolt személyt tisztségének gyakorlásából, illetve állásából ideigle-
nesen (az eljárás végéig) felfüggesztheti.

43. §. A jelen perrendtartás 42. cikkelye értelmében kimondott
ideiglenes felfüggesztés idejére az egyházi tisztségviselő, tisztviselő
és alkalmazott javadalmát az eljárás végéig vissza kell tartani. A
felfüggesztett személy helyettesítéséről az illetékes elnökség (egy-
házmegye, egyházkerület, Zsinat) gondoskodik.

Harmadik fejezet
A vád képviselőinek kijelölése

44. §. Minden egyházmegyei, egyházkerületi vagy zsinati elnök-
ség a beérkezett panasz kivizsgálása után, ha azt fegyelmi üggyé
minősíti, mint vádhatóság, vádhatósági képviselője által vesz részt
az eljárásban.

A vádhatóság képviselőjeként megbízott egyháztag jogi végzett-
ségűkell legyen, a megbízást köteles elfogadni és a jelen jogsza-
bály szerint eljárni.
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Negyedik fejezet
A fegyelmi eljárás beindítása

45. §. Ha a Fegyelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ügy fegyelmi el-
járást igényel, akkor az illetékes Fegyelmi Bizottság szótöbbséggel
két vizsgálóbírót jelöl ki a Fegyelmi Bizottság tagjai közül, akik a
megbízást kötelesek elfogadni, és az ügyet részletesen kivizsgálni.

46. §. A kivizsgálás legfeljebb 30 napot vehet igénybe, melyet in-
dokolt esetben a Fegyelmi Bizottság végzésben még 30 nappal
meghosszabbíthat.

47. §. A vizsgálóbírók kötelesek a helyszínre kiszállni, összegyűj-
teni minden adatot és bizonyítékot, amelyek az ügy érdemi tárgyalá-
sához szükségesek. E célból kihallgatják a feleket és a tanúkat. A
kihallgatásról jegyzőkönyvet készítenek, amit a tanúk aláírnak. A
tanúk a kivizsgáláskor eskütételre nem kötelezhetők.

A vizsgálóbírók szükség szerint meghallgatják a szakértőket,
azoktól írásos nyilatkozatot kérnek.

A vizsgálóbírók a jegyzőkönyv mellé jelentést csatolnak a kivizs-
gálás eredményéről, és azt átadják a Fegyelmi Bizottság elnökének.

48. §. A fegyelmi bizottság elnöke a teljes iratcsomót átküldi a
vádhatóság képviselőjének, aki 8 napon belül írásban vádiratot ké-
szít, és azt a Fegyelmi Bizottságnak megküldi.

Ötödik fejezet
A védelem kijelölése

49. §. A bepanaszolt személy(ek)nek a kivizsgálás ideje alatt
csak a panasz áttanulmányozására van joga/joguk. A panasszal
szembeni védekezésüket írásban átadhatják a vizsgálóbíróknak.

50. §. Az eljárás idejére, valamint a tárgyalásra a bepanaszolt
szabályos meghatalmazás alapján védőt alkalmazhat a jelen jog-
szabály II. rész, VIII. fejezet, 27. cikkelye figyelembevételével.

Hatodik fejezet
Az idézési eljárás

51. §. A kivizsgálás befejezése után a Fegyelmi Bizottság elnöke
kitűzi a tárgyalás időpontját és kiküldi az idézéseket.

52. §. Az idézés kibocsátása után 21 napon belül a tárgyalást
meg kell tartani. Az idézéseket oly módon kell kiküldeni, hogy a ki-
bocsátás időpontjától számítva, a helybelieknek legalább 8, a más
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helységekben levőknek legalább 15 nap álljon rendelkezésére a
tárgyalás időpontjáig.

Egy héttel a tárgyalás előtt a felek az elnök felügyeletével tanul-
mányozhatják a teljes peranyagot. Az ügyiratokról másolatot nem
készíthetnek.

53. §. A bepanaszolt számára az idézéssel együtt el kell küldeni a
vádirat másolatát is.

54. §. Az idézésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a megidézett nevét és lakcímét;
b) eljárásbeli minőségét;
c) az ügy megnevezését;
d) a tárgyalás helyét, idejét (év, hó, nap, óra).
55. §. A vád képviselőjének és a feleknek a tárgyalásról való tá-

volmaradása nem akadálya az eljárás lefolytatásának és befejezé-
sének.

Hetedik fejezet
A tárgyalás

56. §. A tárgyalás nyilvános, de az elnök zárt ülést rendelhet el (a
felek és a vád képviselőjének részvételével), vagy felfüggesztheti a
tárgyalást és a következőtárgyalás időpontját – a Fegyelmi Bizott-
ság tagjaival folytatott rövid zártkörűtárgyalás után hozott végzés
alapján – kihirdeti. A következő tárgyalásra újabb idézést a már
megidézett felek és tanúk számára nem bocsát ki. E végzés ellen
fellebbezésnek nincs helye.

57. §. A fegyelmi tárgyalást a bizottság elnöke a következőkép-
pen folytatja le:

a) igeolvasással és imádsággal megnyitja;
b) bemutatja a Fegyelmi Bizottság tagjait;
c) megnevezi a tárgyalásra kerülőügyet, az abban szereplőfele-

ket és a vád képviselőjét;
d) megállapítja, hogy a felek megidézése szabályszerűen történt;
e) utasítja a jegyzőt a felek számbavételére;
f) felolvassa a Fegyelmi Bizottság tagjainak érdekeltség alapján

történőkizárásáról szóló végzést;
g) tájékoztatja a feleket jogaikról és kötelességeikről, a nyilatko-

zattétel jogáról és a jóhiszeműközreműködés kötelességéről;
h) eskütételre szólítja fel a feleket, a panaszost és a bepanaszol-

tat.



15

A tanúk eskütételére a kihallgatásuk kezdetén kerül sor.
58. §. Az elnök a tárgyalás ideje alatt felügyel a rend fenntartásá-

ra és arra, hogy a felek jogaikat törvény szerint gyakorolhassák. Azt,
aki a rendet zavarja, rendreutasítja. Ismételt vagy súlyos rendzava-
rás esetén az illetőt a teremből kiutasítja, a tárgyalást távollétében
folytatják. Az elnök súlyos rendzavarás esetén az illetékes elnök-
ségnél az illetőszemély ellen jelzéssel él fegyelmi eljárás megindí-
tása céljából.

59. §. Az elnök ismerteti a panaszt és felkérésére a vizsgálóbírók
előterjesztik jelentésüket.

60. §. A vád képviselője előterjeszti a vádiratot.
61. §. Az elnök előterjeszti a bizonyításra vonatkozó újabb indít-

ványait.
62. §. Az elnök nyilatkozattételre kéri fel a panaszost, illetve a vád

képviselőjét, majd a bepanaszoltat vagy annak képviselőjét.
63. §. A bizonyítási eljárásban az elnök vezeti a beidézett tanúk,

szakértők kihallgatását. A tanúk, a szakértők kihallgatásuk elején
Bibliára tett kézzel kötelesek esküt tenni. A panaszos, bepanaszolt,
a vád képviselője, valamint a Fegyelmi Bizottság tagjai az elnökön
keresztül kérdéseket tehetnek fel a tanúknak és szakértőknek.

64. §. A bizonyítási eljárás végén a vádhatósági képviselőa bi-
zottság elé terjeszti a vád végsőformáját.

65. §. A bepanaszolt vagy védője újabb nyilatkozatot tesz.
66. §. Ha az elnök a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja,

a tárgyalást felfüggeszti, bejelenti a tárgyalás folytatásának időpont-
ját és határozathozatalra visszavonul

67. §. Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a bizonyítási eljárást
nem tekinti kielégítőnek, az elnök elhalasztja a tárgyalást és bejelen-
ti az újabb határidőt.

68. §. Ha a fegyelmi bizottság határozata nem egyhangú, külön
tanácskozási jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a ki-
sebbségben maradt fegyelmi bizottsági tagok különvéleményét, ha
ezt az illetők kérik. Ezeket zárt borítékban kell az iratokhoz csatolni,
és csak jogorvoslat tárgyában eljáró fegyelmi bizottság bonthatja fel
és tekintheti meg.
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Nyolcadik fejezet
A fegyelmi határozatok

69. §. A határozathozatal kihirdetése az újra megnyitott tárgyalás
keretében nyilvánosan történik. A felek és a vád képviselőjének hiá-
nya a határozat kihirdetését nem akadályozza. Az elsőfokon hozott
határozatok (ítéletek) a kézbesítéstől számított 15 napon belül meg-
fellebbezhetők. A másodfokon hozott határozatok jogerősek, felleb-
bezésnek nincs helye. A felek a határozatot, ítéletet a kihirdetéstől
számított 5 napon belül írásban is megkapják.

70. §. A Fegyelmi Bizottság teljes testületben, zárt ülésen, titkos
szavazással a következőhatározatokat hozhatja:

a) végzésben megállapított időre elnapolja a határozathozatalt és
annak kihirdetését. Újabb idézést ezen időpontra a felek nem
kapnak;

b) végzésben elrendeli az ügy tisztázása érdekében a bizonyíté-
kok kiegészítését, esetleg új tanúk kihallgatását. Meghatároz-
za a következőtárgyalás időpontját. Az ügyben eddig eljáró
vizsgálóbírók hatáskörébe tartozik a bizonyítékok kiegészítése
30 napon belül;

c) az ügyet tisztázottnak és a kivizsgálást lezártnak tartja, ítéletet
hirdet.

71. §. A fegyelmi bizottsági határozat három részből áll:
1. Bevezetőrészből, melynek tartalmaznia kell az ügyszámot, a

fegyelmi bizottság megnevezését, székhelyét, a bizottság minden
tagjának és a titkárnak nevét, a felek nevét lakcímét, egyházi tiszt-
ségét, eljárásbeli minőségét, a vád és a védelem képviselőjének
nevét, a határozathozatal és a kihirdetés helyét és idejét.

2. Indoklási részből, jogi besorolásból, melynek tartalmaznia kell
a Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállást az arra vonatkozó
bizonyítékok megjelölésével. Hivatkozni kell azokra a jogszabályok-
ra, melyeken a bíróság határozata alapszik. Meg kell említeni azokat
a körülményeket, melyeket a Fegyelmi Bizottság a mérlegelésnél
figyelembe vett, utalni kell azokra az okokra, melyek miatt a bizott-
ság valamilyen tényállást nem talált bizonyítottnak, és megállapítja a
kiszabható fegyelmi büntetést.

3. Rendelkezőrészből, a tulajdonképpeni határozatból (ítéletből),
melynek tartalmaznia kell:
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a) a Fegyelmi Bizottság döntését (büntetéseket és mellékbünte-
téseket);

b) a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatót, utalni kell a fellebbezés
lehetőségére vagy kizárására, annak határidejére és címzettjé-
re, benyújtásának helyére;

c) a perköltségek visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseket;
d) a végrehajtó szerv nevét és a végrehajtás határidejét;
e) azt is, hogy az ítélethirdetés a felek jelenlétében vagy távollé-

tében történt.
72. §. A fegyelmi bizottsági határozatokat a bizottság tagjai, va-

lamint a vádhatóság által kinevezett titkár írják alá.
A tárgyalásról a fegyelmi bizottság jegyzője részletes jegyző-

könyvet készít. A bizottsági üléseken és a tárgyaláson felvett jegy-
zőkönyvek nem nyilvánosak. A felekkel csak a határozatot kell kö-
zölni.

Kilencedik fejezet
Fellebbezési eljárás

73. §. Az elsőfokon hozott fegyelmi bizottsági határozatokat az
ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül a felek, a vádható-
ság, a vád képviselője megfellebbezhetik az illetékes elnökségnél,
amelyhez az elsőfokú Fegyelmi Bizottság tartozik.

A másodfokon hozott fegyelmi határozatok jogerősek és végre
kell hajtani, kivéve a lelkipásztornak a lelkészi karból való végleges
kizárására vonatkozó határozatot.

A Zsinati Fegyelmi Bizottság határozatai jogerősek.
74. §. A fellebbezéseket a teljes ügycsomóval együtt 5 napon be-

lül az illetékes elnökség köteles felterjeszteni a másodfokú vádható-
sághoz. Ez köteles az iratokat 8 napon belül átküldeni a vád kijelölt
képviselőjének indítványával együtt az illetékes Fegyelmi Bizottság-
hoz.

75. §. A másodfokú Fegyelmi Bizottság zárt ülésen, az iratcsomó
áttanulmányozása után, az elsőfokú Fegyelmi Bizottság bizonyíté-
kai és ténymegállapításai alapján a következőhatározatot hozza:

1. elutasítja a fellebbezést,
a) ha az jogszerűtlen vagy határidőn kívül érkezett be;
b) ha a megtámadott határozatot jogszerűnek és megalapozott-

nak tartja.
2. helyt ad a fellebbezésnek,
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a) megsemmisíti az elsőfokon hozott határozatot;
b) formai, eljárási, idézési és kivizsgálási hiányosságok miatt az

ügyet visszautalja az elsőfokú Fegyelmi Bizottság hatásköré-
be újratárgyalás végett;

c) a vádlottat felmenti, az ügyet adminisztratív útra tereli;
d) folytatja az eljárást jelen törvényben megfogalmazott eljárási

jogszabályoknak megfelelően, az ügyet újratárgyalja az V. rész
figyelembevételével.

76. §. Másodfokon csak akkor hozható súlyosabb ítélet a bepa-
naszolt terhére, ha a vád képviselője vagy a panaszos súlyosbításért
fellebbez.

Tizedik fejezet
Perújítási eljárás

77. §. A fegyelmi bizottságok jogerős határozataival szemben
perújítási eljárást lehet kezdeményezni:

a) ha olyan iratokkal igazolható tények kerülnek elő, melyek az
ügy elbírálásakor ismeretlenek voltak és a határozat módosítá-
sát indokolják;

b) ha a tanú vagy a szakértőaz ügyben hamistanúzás bűncse-
lekményét követte el, és ezt jogerős ítélettel megállapították;

c) ha a Fegyelmi Bizottság tagjait megvesztegették, és ezt jog-
erős ítélettel megállapították.

78. §. Perújítási eljárást kérhetnek a perújítási okok tudomásulvé-
telétől számított 30 napon belül és a határozat végérvényességétől
számított legfennebb 3 éven belül:

a) a vád képviselője;
b) a panaszos;
c) az elmarasztalt vagy annak hozzátartozói;
d) a fegyelmi ügyek vádhatóságai.
79. §. A perújítási kérelmet a határozatot hozó elsőfokú fegyelmi

bizottság vádhatóságához kell benyújtani, amely azt 8 napon belül
áthelyezi az illetékes Fegyelmi Bizottsághoz.

80. §. Az illetékes első fokú Fegyelmi Bizottság 8 napon belül
végzésben dönt:

a) elutasítja a perújítási kérelmet; vagy:
b) helyt ad a perújítási kérelemnek, és az érvényben lévőpereljá-

rási jogszabályok értelmében új fegyelmi eljárást indít.
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81. §. Az elsőfokon elutasított perújítási kérelem megfellebbez-
hető.

A másodfokon hozott döntés jogerős.
82. §. A jogerős fegyelmi határozat meghozatalától számított 3

éven belül perújítási eljárás többször is kezdeményezhető.

Tizenegyedik fejezet
Végrehajtás

83. §. A végrehajtás az elsőfokú Fegyelmi Bizottság vádhatósá-
gának (elnöksége) hatáskörébe tartozik.

A jogerős fegyelmi ítélet végrehajtásának határideje a kihirdetés-
től számított 30 nap.

Az illetékes elnökség a végrehajtásért fegyelmi felelősséggel tar-
tozik.

Végsőesetben az illetékes elnökség a jogerős fegyelmi ítélet
végrehajtása érdekében világi végrehajtóhoz folyamodhat.

HATODIK RÉSZ
KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
A FEGYELMI ELJÁRÁSBAN

Elsőfejezet
Elévülés

84. §. A vétség az elkövetésétől számított 3 év elteltével elévül.
Folyamatosan elkövetett vétségek esetén az elévülést az utolsó vét-
ség elkövetésének idejétől kell számítani.

A beindított fegyelmi, illetve büntetőjogi kategóriába tartozó
ügyeknek nincs elévülési idejük.

Jogerősen lezárt fegyelmi ügyekben hozott határozatok világi bí-
róságokon megfellebbezhetők.
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Második fejezet
A fegyelmi eljárás megszűnése

85. §. A fegyelmi eljárás megszűnik, ha a határozathozatal előtt a
panaszos visszavonja panaszát.

86. §. A büntetőjogi és polgári jogi felelősség alól a fegyelmi eljá-
rás megszűnése senkit nem mentesít.

Harmadik fejezet
A lelkipásztori karból való kizárás

87. §. Bármely határozat, amely kimondja egy lelkipásztor végle-
ges eltávolítását a lelkipásztori karból, a Zsinati Fegyelmi Bizottságig
fellebbezhető.

A Zsinati Fegyelmi Bizottság rövidített eljárással és az elmarasz-
talt fél meghallgatásával az iratcsomóban foglaltak alapján véglege-
sen határoz.

Negyedik fejezet
A fegyelmi ügyek iratainak tárolása

88. §. A fegyelmi üggyel kapcsolatos levelezést a Fegyelmi Bi-
zottság elnöke külön iktatókönyvben iktatja és bizalmasan kezeli.

89. §. A jogerősen lezárt fegyelmi ügy iratait bizalmas megőrzés
céljából a fegyelmi bizottsági elnök átadja az illetékes egyházi irat-
tárnak. Lezárt fegyelmi ügyek iratai, indokolt kérésre, másolatban
csak a fegyelmi bizottságok elnökeinek adhatók ki más fegyelmi
eljárásban használható bizonyítékként, az irattár felügyeletével
megbízott testület elnökének jóváhagyásával.

90. §. A fegyelmi bizottságok eljárási költségeit az illetékes egy-
házi hatóság pénztára előlegezi. Fellebbezés esetén a fellebbező
egy kezdő lelkipásztori fizetésnek megfelelőösszeget előlegez. A
Fegyelmi Bizottság az elmarasztalt felet a költségek megtérítésére
kötelezi.

A Zsinati Fegyelmi Bizottság költségeit az ügyben érdekelt egy-
házkerület pénztára előlegezi.

A fegyelmi bizottság tagjainak, valamint a titkár útiköltségét és
napidíját az érvényben levőjogszabályok szerint számítják ki.
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HETEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

91. §. (1) E jogszabály 2006. június 1-én lép hatályba.
(2) A folyamatban lévőfegyelmi ügyeket a fegyelmi eljárás bein-

dításakor érvényben lévőfegyelmi szabályzat szerint kell lezárni.
(3) A fegyelmi bizottsági tagok választására és a fegyelmi bizott-

ságok létszámára vonatkozó rendelkezéseket a következőáltalános
egyházi választásoknál kell elsőízben alkalmazni.

(4) E jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg az 1980-as Fe-
gyelmi Szabályzat és a 2000-ben a Kánon III. főrészeként megjelent
Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti.

Elfogadta a Romániai Református Egyház 2001. október 9-én
Kolozsváron megnyílt Zsinata

6. ülésszakának 4. ülésén.

Kelt, Kolozsváron 2006. április 3-án.

Dr. Pap Géza püspök D. Tőkés László püspök
Erdélyi Királyhágómelléki

Református Egyházkerület Református Egyházkerület
elnök elnök

Tonk István főgondnok Kovács Zoltán főgondnok
Erdélyi Királyhágómelléki

Református Egyházkerület Református Egyházkerület
elnök elnök
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FÜGGELÉK
A 2006. ÉVI 2. JOGSZABÁLYHOZ

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ FEGYELMI
SZABÁLYZATA

IRATMINTÁK

1. A fegyelmi bizottsági tagok esküje Romániai Református
Egyház Fegyelmi Szabályzata, II. rész, I. f. 7. §-ban foglaltak alap-
ján:

„Én ………………… fegyelmi bizottsági tag, esküszöm az élő
Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök,
igaz Isten, hogy azokban az ügyekben, melyekben mint fegyelmi
bizottsági tag működöm közre, az egyházi törvények értelmében, a
Szentírás szellemében igazságosan és lelkiismeretesen, részrehaj-
lás nélkül, legjobb tudásom szerint fogok eljárni. A hivatali titkot
megőrzöm. Isten engem úgy segéljen.”

2. A felek (panaszos-ok, bepanaszoltak ), tanúk esküje a Ro-
mániai Református Egyház Fegyelmi Szabályzata, V. rész, VII. f. 63.
§-ban foglaltak figyelembevételével:

„Én……………….. esküszöm az élőIstenre, aki Atya, Fiú, Szent-
lélek, teljes Szentháromság, egy, örök, igaz Isten, hogy a tiszta és
teljes igazságot vallom és semmit abból el nem hallgatok. Isten en-
gem úgy segéljen.”
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3. Fegyelmi eljárást kérőpanasz illetékes elnökséghez a Ro-
mániai Református Egyház Fegyelmi Szablyzata, V. rész I. f. 34–
35. §.

…………………………………. (egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
Elnökségéhez

Alulírott……………………….panaszos, panaszosok…
…………………………(panaszlott megnevezése) ellen panaszt
nyújtok be ……………………………… Elnökségéhez, kivizsgálás
és a szükséges intézkedések megtétele végett, a következők
szerint:

(A panasz pontos megfogalmazása pontok szerint )
1. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
kimerítve ezzel a Fegy. Szab. …………… par. foglaltakat

2. …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………ki
merítve ezzel a Fegy. Szab……………….par. foglaltakat

3…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
kimerítve ezzel a Fegy. Szab………………par. foglaltakat.

Mindezek figyelembevételével kérem a panasz haladéktalan
kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét:

Kelt………………………………

………………………………………….
panaszos, panaszosok
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4. Elnökségi megbízólevél a Vizsgálóbizottság tagjai részére,
fegyelemsértési panasz kivizsgálására, Romániai Református
Egyház Fegyelmi Szabályzata, V. rész I. f. 36. §. értelmében.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
Elnöksége
…………………………………. ( helység, cím)
Tel/fax…………………………
Iktatószám………………/2006

MEGBIZÓLEVÉL

……………………………
(lelkipásztor, presbiter), egyházmegyei tanácsos részére,

hogy részt vegyen …………………………………….(panaszlott neve,
tisztsége) ellen …………………………….(panaszos neve, tisztsége)
által benyújtott ……. számú fegyelemsértési panasz, Romániai Re-
formátus Egyház Fegyelmi Szabályzata. V. rész I. f. 36. par. értel-
mében

Romániai Református Egyház Fegyelmi Szabályzata, V. rész I. f.
36. §. szerinti kivizsgálásában.

A kivizsgálás eredményéről írásbeli jelentést kérünk.

Kelt..................................., 20.................................................

esperes gondnok
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5. Ideiglenes felfüggesztés Romániai Református Egyház Fe-
gyelmi Szabályzata V. rész, II. f. 42–43. §.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
Elnöksége
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám………………/20…………………

IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉS

A(z) ………………………………………….(egyházközség, egy-
házmegye, egyházkerület, zsinat) Elnöksége …………………………
t (név, tisztség), a(z) …………………………………… ügyben
bepanaszoltat tekintettel az ügy súlyosságára, a Romániai
Református Egyház Fegyelmi Szaályzata, V. rész, II. f. 42–43. §.
figyelembevételével (tisztségéből, szolgálatából), a
Munkatörvénykönyvben foglalt jogok sérelme nélkül, a fegyelmi
eljárás befejezéséig felfüggesztjük.

Kelt……………………………………………………

elnök elnök
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6. Fegyelmi bizottsági végzés a fegyelmi vizsgálat elrende-
léséről Romániai Református Egyház Fegyelmi Szabályzata, V.
rész, I. f. 41. §.

A………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám……………………../20…………..

VÉGZÉS

…………………………………..Fegyelmi Bizottsága a(z) …….
…………………………… ügyben ……………..számú határozatá-
ban, a vád képviselőjének meghallgatása után, elrendeli (nem
rendeli el) a vizsgálat lefolytatását.

Indokok:
(Az indoklásban le kell írni a tényállást, a fegyelmi eljárás és kivizsgálás el-

rendelésének vagy nem elrendelésének okait)
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

(A vizsgálat elrendelése esetén)
Kiküldi a vizsgálat lefolytatására………………………………

………………………………………………………………………………
vizsgálóbírót, fegyelmi bizottsági tagot. Kivizsgálási határ-
idő………………………………

A bizottsági elnök az ügyiratokat a vizsgálóbíróknak átadja.
Ezen határozatot a felek és a vád képviselője írásban meg-

kapják.

Kelt…………………………..

…………………………… ……………………………
fegyelmi bizottsági elnök fegyelmi bizottsági jegyző
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7. Megbízólevél a vizsgálóbírók részére a Romániai Reformá-
tus Egyház Fegyelmi Szabályzata, V. rész, IV. f. 45. §. figyelembe-
vételével

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám……………………./20……….

MEGBIZÓLEVÉL

……………….……………………………(név)
fegyelmi bizottsági tag, megbízott vizsgálóbíró részére

……………………………………………………. Fegyelmi Bizott-
sága …………………… (időpont) tartott ülésén, a Romániai Re-
formátus Egyház Fegyelmi Szabályzata V. rész, IV. f. 45. §. alap-
ján hozott határozata értelmében, tisztelettel felhatalmazom,
hogy mint vizsgálóbíró vegyen részt a „……….…………………..
ügy” részletes kivizsgálásán.

A helyszíni kivizsgálásra 200…………………kerül sor
……………………….……(helyszín)

A kivizsgálás a Romániai Református Egyház Fegyelmi Sza-
bályzata, V. rész, IV. f. 47. §. értelmében történjen.

A kivizsgálásról szóló írásbeli jelentés felküldésének határ-
ideje, 200…………………………

Kelt……………………………, 2…... ………… …-én

Fegyelmi bizottsági elnök
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8. Szakértői felkérés Romániai Református Egyház Fegyelmi
Szabályzata, V. rész, IV. f. 47. és VII. f. 63. §. figyelembevételével.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám……………………../20…………..

SZAKÉRTŐI FELKÉRÉS

……………….……………………..
részére

A(z)………………………. (egyházközség, egyházmegye, egy-
házkerület, zsinat) Fegyelmi Bizottsága 2….. hó………. nap…….
hozott …….számú határozata értelmében felkérem szívesked-
jék …………………….(gazdasági, pénzügyi, büntetőjogi, család-
jogi, tanfegyelmi stb.) szempontból megvizsgálni a(z)
……………………………….ügyet.

Észrevételeit, szakvéleményét, kérem ………………… határ-
időn belül a(z)………………. Fegyelmi Bizottsághoz elküldeni.

Az ügy iratcsomója megtekinthető…………………….…………
Fegyelmi Bizottság székhelyén minden nap hétfőtől péntekig
de. ………………. óra között.

Kelt…………………………………

……………………………….
bizottsági elnök
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9. Kivizsgálási jegyzőkönyv a Romániai Református Egyház
Fegyelmi Szabályzata, V. rész IV. f. 47. §. értelmében.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám………………/20……………..

(a kivizsgálásról felvett jegyzőkönyv)

KIVIZSGÁLÁSI JEGYZŐKÖNYV,

melyet felvettünk ……………………………….n ……….év
…………hó………-ik napján ………………………. panaszos-
nak……………………………panasztlott elleni ügyében, a(z) ….
……………………. Fegyelmi Bizottság ……. számú, fegyelmi
eljárást és kivizsgálást elrendelővégzése alapján.

Jelen vannak :
…………………….…. …………………………vizsgálóbíró

A felek részéről megjelent (nem jelent meg) …………..…..….
…………………………………………………………………..panaszos
és………………………………………………………………panaszlott.

A Vizsgálóbizottság ezen kívül meghallhatja ……..……..…
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

(A felek és más személyek, tanúk, szakértők meghallgatásáról a bizottság kü-
lön, egyéni kihallgatási jegyzőkönyvet készít, melyet jelen jegyzőkönyvhöz kapcsol.
A tanúk és kihallgatott személyek esküt nem tesznek, de a tanúkihallgatási jegyző-
könyvben szereplőáltalános kérdéseket számukra is fel kell tenni. Amennyiben a
vizsgálat több napra terjed, a jegyzőkönyvet minden megszakításkor le kell zárni
és a bizottság által aláírni. Az eljárás folytatásakor a jegyzőkönyv az időpontos
meghatározásával folytatódik.)

A kivizsgálás befejezése után a vizsgálóbírók a következőket
állapítják:

38

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

A jegyzőkönyvhöz mellékeljük a vizsgálóbírói jelentést, a fe-
lek, tanúk és szakértők nyilatkozatairól szóló jegyzőkönyveket.

Kelt…………………………………………..

……………………………… ………………………………..
vizsgálóbíró vizsgálóbíró
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10. Vizsgálóbírói jelentés a Romániai Református Egyház Fe-
gyelmi Szabályzata, V. rész, IV. f. 47. §. figyelembevételével.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám………………/20…………………

VIZSGÁLÓBÍRÓI JELENTÉS

Alulírott ………………………………... és…………………….…
………………………. vizsgálóbíró a(z) ………………………. ……
ügyben 2….. hó……………nap…………….helységben tartott
fegyelmi kivizsgáláson a következőket tapasztal-
tuk:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ezen tapasztalatok alapján a következüket ajánljuk a Fe-
gyelmi Bizottság figyelmébe: …………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Kelt……………………………….

…..………………….. ……………………
vizsgálóbíró vizsgálóbíró
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11. Az idézést a Romániai Református Egyház Fegyelmi Sza-
bályzata, V. rész, VI. f. 51–55. §. figyelembevételével kell alkalmazni
a következőminta szerint:

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. (helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám……………………./20……….

IDÉZÉS

………………………………….

mint (panaszos, bepanaszolt vagy tanú – beírni a minőséget)
részére, aki ………………., ……………utca …szám alatt lakik,
a(z)………..…………………………(az ügy megnevezése) tárgya-
lásara, melyet ………..év…………hónap…… nap. ……óra…..
tartunk a …………………………….. (fegyelmi bizottsági székhely
megnevezése).

A vád képviselője és a felek távolmaradása a tárgyalásról
nem akadályozza a tárgyalás folytatását és befejezését. Romá-
niai Református Egyház Fegyelmi Szabályzata, V. rész, VI. f. 55.
§.

Vádindítvány a bepanaszolt számára mellékelve.

Kelt……………………………………
……………………………

bizottsági elnök
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12. Meghívó tárgyalásra fegyelmi bizottsági tagoknak

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám………………/20…………………

MEGHÍVÓ

……………………………………………
fegyelmi bizottsági tag részére,

…………………………………………Fegyelmi Bizottsága
20.................................tartandó tárgyalására, melyet ………
..................................................(helység, nap óra) tartunk.

…………………………………… Fegyelmi Bizottsága tárgyalja
(első fokon, másodfokon) ……………………………………….….
…………………………………………………………………… ügyét.

A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás keretében meghallgatja a
panaszosokat, a panaszlottat és védőjét, valamint a tanúkat.

A tárgyalás végén, ha a kivizsgálás lezárható, a Fegyelmi Bi-
zottság (elsőfokú, másodfokú) döntést hoz.

Panaszlott vagy tanú esetleges távolmaradása nem akadá-
lyozza az eljárás folytatását és befejezését.

Ha valaki a fegyelmi bizottsági tagok közül nem jelenthet
meg a tárgyaláson, távolmaradását kérem 8 nappal a kitűzött
tárgyalás időpontja előtt bejelenteni.

Kelt,.......................................................................

Tisztelettel:
bizottsági elnök
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13. Tárgyalási jegyzőkönyv. Romániai Református Egyház Fe-
gyelmi Szabályzata, V. rész, VII. f. 56–68. §. és VIII. f. 69–72. §.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám………………/20…………………

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV,

melyet felvettünk a(z) …………………………..(egyházmegye,
egyházkerület, zsinat) Fegyelmi Bizottságának 20………….
………….hó ……-én ……….. órakor a ……………………..…
….………………………………… (-ban, -ben) tartott tárgyalásán.

Elnök: ……………………………(a Fegyelmi Bizottság elnöke)
Jegyző: ………………………(a Fegyelmi Bizottság jegyzője)
Jelen vannak:…………………………………………….…………

fegyelmi bizottsági tag……………………………………………..…
behívott póttag,……....………………………………………………..
vádhatósági titkár.

(A fegyelmi bizottságok teljes tanácsban dolgoznak!)

…/2…….
Elnök bibliaolvasással ………………………………. és imád-

sággal kezdi a tárgyalást.
Megállapítja, hogy az ún. „…………………………” ügyben a

felek megidézése a Romániai Református Egyház Fegyelmi Sza-
bályzata, V. rész, VI. f. 51–55. §. értelmében szabályszerűen és
időben történt. A panaszosok és a panaszlott időben megkap-
ták az idézést és aláírásukkal igazolták annak átvételét (lásd.
mellékletben).
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Elnök felkéri a jegyzőt a felek számbavételére, mely meg is
történik a következők szerint:

A(z)…………………………………………….. Fegyelmi Bizottsá-
gának tagjai előtt megjelentek:

A vád megbízott képviselője:……………………………………..
a panaszosok: ……………………………………………………….
a panaszlott : ………………………………………………………...

Jelen fegyelmi tárgyalás a(z) …………………...
ügyben hozandó (első fokú, másodfokú) (megfel-
lebbezhető, végleges) határozathozatal érdekében
hívatott össze, mivel a Fegyelmi Bizottság a …/2……
számú határoztában (jelen ügyet fegyelmi üggyé
nyilvánította vagy helyt adott ……..……………… fel-
lebbezésének) a Fegy. Szab. vonatkozó pontjainak
figyelmevételével.

…/2……
Elnök felszólítja a feleket: jelentsék be, ha a(z) …………...

………………... Fegyelmi Bizottsága valamelyik tagjával kapcso-
latban az érdekeltség elve fennforog a Fegyelmi Szabályzat, II.
rész, IX. f. 28. §. értelmében. Elnök figyelmezteti a feleket, hogy
az eljárás későbbi szakaszaiban kizárási indítványt nem tehet-
nek.

Felek jelen tárgyaláson senki ellen sem nyújtanak
kizárási indítványt.

(Ha a felek kizárási indítványt nyújtanak be, Elnök
felfüggeszti a tárgyalást és a bizottság döntéshozatalra vissza-
vonul. A döntéshozatal után Elnök a gyűlést újra megnyitja, és
bejelenti annak folytatását vagy elnapolását a pontos időpont
meghatározásával.)

---/2……
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Elnök felkéri …………………… jegyzőt olvassa fel a panaszo-
sok feljelentését, melynek alapján Fegyelmi Bizottság tárgyalja
az ügyet (vagy első fokon tárgyalta a(z)………………
………………………………….. Fegyelmi Bizottsága).

(Ha fellebbezett ügy tárgyalásról van szó, akkor
…………………………….fegyelmi bizottsági tag felolvassa a
………………………………………. Fegyelmi Bizottsága által első
fokon hozott nem jogerős ítéletet, valamint………………….
…………………………………. fellebbezését.)

Elnök felkéri ………………………… fegyelmi bizottsági tagot,
vizsgálóbírót, olvassa fel a kivizsgálásról szóló jegyzőkönyvhöz
csatolt jelentést.

Elnök felkéri……………………………………….. vádhatósági
képviselőjét, olvassa fel az üggyel kapcsolatos vádiratot (vád-
irat mellékelve).

Tudomásul szolgál.

…/2…….
Elnök eskütételre szólítja fel a feleket. Az eskü Bibliára tett

kézzel történik (a tanúk eskütétele személyenként és kihallgatá-
suk idején zajlik). A tárgyalás nyilvános. A tanúk csak kihallga-
tásuk ideje alatt tartózkodhatnak a teremben.

Elnök felkéri………………..………………………………………
panaszosokat terjesszék a bizottság elé mondanivalójukat.

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Elnök felkéri ………………………… panaszlottat terjessze a
bizottság elé mondanivalóját: ………………………………………
……………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

A tanúk kihallgatása következik (tanúvallomási jegyzőköny-
vek mellékelve).

A bizottság előtt megjelenik……………………………………….
……………………………………………………………………….tanú.

A bizottság tagjai az elnökön keresztül a tanúknak és a fe-
leknek a következő kérdéseket teszik fel …………………….…
…........................................................................................................
........................................................................

Elnök felkéri a panaszosokat újabb nyilatkozattételre:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Elnök felkéri a panaszlottat újabb nyilatkozattételre:……..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Elnök felkéri ……………………………………………….. vádha-
tósági képviselőt a végsővádindítvány megtételére

Felek és tanúk meghallgatása után megállapítást nyert, hogy
a Romániai Református Egyház Fegyelmi Szabályzata, V. rész,
VII. f. 66. §. értelmében a kivizsgálás folytatására nincs szük-
ség.

Elnök a kivizsgálási eljárást befejezettnek jelenti
ki és a gyűlést felfüggeszti ……………időpontig. A
Fegyelmi Bizottság határozathozatalra visszavonul.

(Ha a kivizsgálás folytatására van szükség, Elnök
a tárgyalást felfüggeszti.)

Folytatása ……………………………………..)
…/2002
A bizottság VÁD ÉS JOGI BESOROLÁSKÉNT a következőket

állapítja meg:
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(itt a bebizonyított vádak pontos leírására és jogi besorolásá-
ra kerül sor)

Fegyelmi bizottság titkos szavazással hozza meg
határozatát.

(Az esetleges különvéleményt jegyzőkönyvbe kell foglalni, ha
ezt egyik vagy másik fegyelmi bizottsági tag óhajtja.)

Elnök du. ………… órakor újra megnyitja a gyűlést és felol-
vassa a Fegyelmi Bizottság titkos szavazással hozott döntését.

HATÁROZAT

A(z)…………………………………………………….. Fegyelmi Bi-
zottságának tagjai: ………………………….………….. elnök,
……………………………..alelnök…………….…………… jegyző,
……………………………………………………………… fegyelmi
bizottsági tagok, ………………………………........................ fe-
gyelmi bizottsági póttag, ma (hely)……………………….... tartott
tárgyalásán, (első fokon, másodfokon) tárgyalta az ún.
……………………. „………………………………”. Meghallgatta a
vizsgálóbírók jelentését, a vád képviselőjének ......................
………………………………., vádhatósági kiküldöttnek az előter-
jesztését ………………………………………………….. panaszoso-
kat, a megidézett tanúkat, .........................................
…………………………………….............. panaszlottat, áttanulmá-
nyozta a vizsgálati anyagot. Mindennek figyelembevételével
……………………………………………… Fegyelmi Bizottsága
ma 2……………….. ……… órakor a következő(elsőfokú, má-
sodfokú nem jogerős, jogerős) határozatot hozza:

– Büntetés kirovása a Romániai Református Egyház Fegyel-
mi Szabályzata, V. rész VIII. f. 71. §. szerint

– …………………………………………………… bepanaszoltat
……………………………………… perköltség megtérítésére köte-
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lezi, mely összeget a(z)…………………………………… pénztárá-
ba befizetni köteles ………………………………-ig

– Jelen határozat nem jogerős (megfellebbezhető, ha az első
fokon hozott határozat a kézhezvételtől számított 15 napon
belül a felettes Fegyelmi Bizottságnál). Ha jogerős,
fellebbezésnek helye nincs.

– Végrehajtása az……………………………………… Elnöksége
hatáskörébe tartozik.

– A végrehajtás határideje:……………………………………

– A(z) ……………………………………………………. Fegyelmi
Bizottságának jelen határozatát kihirdettük ma,
………………………………………..……… órakor a panaszt tevő
felek és a panaszlott (jelenlétében, hiányában).

– A hiányzó felek jelen határozatot postán kapják meg.

K.m.f.

Hitelesítve Romániai Református Egyház bíráskodásáról szó-
ló jogsz. V. rész, VIII. f. 72. §.

Fegy. Biz. elnök Fegy. Biz. jegyző Fegy. Biz. alelnök

Fegy. Biz. tag Fegy. Biz. tag Fegy. Biz. tag

Fegy. Biz.tag Fegy. Biz. titkár

(A felekkel közölni kell írásban a határozatot a vád és jogi
besorolással együtt.)
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14. Tanúvallomási jegyzőkönyv a Romániai Református Egy-
ház Fegyelmi Szabályzata, V. rész, IV. f. 47. és a VII. f. 63. §. értel-
mében.

A………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)

FEGYELMI BIZOTTSÁGA

…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám………………/20…………………..

TANÚVALLOMÁSI JEGYZŐKÖNYV,

melyet felvettünk a 20… hó………… nap……..óra ……….. hely,
a(z) ……………………. ügyben tartott tárgyaláson (vagy vizsgá-
lóbírói kihallgatáson)

.…………………………..
tanú kihallgatásakor

A tanú leteszi az esküt (a tárgyaláson kötelező).
Neve: …………………………………, vallása: ………………..

foglalkozása: ……………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………..,
életkora: ………………………………

Rokonságban van-e a panaszossal vagy a panaszlottal:
……………………………………………………………………………..

Nincs-e ellenségeskedésben, perben a panaszossal vagy pa-
naszlottal : ……………………………………………………………

Kapott-e valamit, vagy valamilyen ígéretet tanúvallomásáért:
………………………………………………………………………..

Rábeszélte-e valaki, vagy utasította valaki a tanúvallomásra:
…………………………………………………………………………

A tanúnak feltett kérdések és az azokra adott vála-
szok…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

52

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Kelt……………………………………………………………..
........................
tanú aláírása
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15. Jegyzőkönyv a kisebbségben maradt fegyelmi bizottsági
tag(ok) különvéleményéről. Romániai Református Egyház Fe-
gyelmi Szabályzata, V. rész, VII. f. 68. §.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA
…………………………………. ( helység, cím)
Tel./fax…………………………
Iktatószám………………/20…………………

JEGYZŐKÖNYV

……………………………..
fegyelmi bizottsági tag különvéleményéről

a(z)…………………………………. ügyben elfoglalt különvéleményé-
ről, melyet kinyilvánított saját elhatározásából, a 20…….év
……hó..... nap…......... ........órakor megtartott titkos szavazás után

A hozott határozattól eltérőés kisebbségben maradt különvéle-
mény a következő:

.......................................................................................................
...........................................................................................................
.........................................................................................

Jelen jegyzőkönyv a tárgyalási jegyzőkönyv melléklete, és nyil-
vánosságra csak a törvényes rendelkezések figyelembevételével
hozható.

Kelt………………………….

különvéleményt nyilvánító fegy. biz. tag fegy. biz elnök

fegy.biz. jegyző jegyző fegy. biz. titkár
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16. Fellebezés Romániai Református Egyház bíráskodásáról
szóló jogsz., V. rész, IX. f. 73. §. értelmében.

A(z)………………………………………………
(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, zsinat)
Elnökségéhez
…………………………………

A Romániai Református Egyház bíráskodásáról szóló jogsz. V.
rész, IX. f. 73. §-a értelmében
……………….......................................... (név, foglalkozás, lakcím),
mint………………………….....................(a 73. §. meghatározott sze-
mély vagy testület)

megfellebbezem

a(z) …………………………(egyházközség, egyházmegye, egy-
házkerület) Fegyelmi Bizottsága által a(z)
…………………………………… .............................ügyben hozott
nem jogerős ………. számú elsőfokú határozatát.

Indokaim a következők:
1. .………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Kelt……………………………………….

.....................................
a fellebbezőaláírása
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