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1. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglalt rendelkezések szerint a bevett 
egyház és annak belső egyházi jogi személye egyházi jogi személy. Ezek jogi személyiségét az egyház 
belső rendje szerint meghatározott egyházi jogi személyek nyilvántartott adatairól szóló igazolás 
(továbbiakban: igazolás) tanúsítja. 
 

2. § Az igazolás írásbeli kérelemre adható ki. A kérelem személyesen, postai úton, valamint 
elektronikus formában is előterjeszthető. 

 
3. § A kérelemben meg kell jelölni az egyházi jogi személy formáját, székhelyét, levelezési címét, 

valamint képviselője megnevezését, illetve kérelemre megjelölhető az igazolás felhasználásának 
célja.  
 

4. § Az egyházközségek esetében az igazolás iránti kérelmet az egyházi jogi személy képviselője az 
illetékes esperesi hivatalon keresztül, egyéb esetben az egyházi jogi személy fenntartóján keresztül, 
ha a fenntartó a Zsinat, akkor közvetlenül nyújtja be a Zsinati Hivatalhoz. Az egyházközségi kérelmet 
az egyházmegye elnöksége, vagy az általa meghatalmazott egyházmegyei tisztségviselő három 
munkanapon belül – azt záradékolva – továbbítja a Zsinati Hivatalhoz. Az egyházmegye és az 
egyházkerület közvetlenül a Zsinat Hivatalhoz nyújtja be a képviselője által aláírt kérelmet. 

 

5. § Amennyiben a kérelem hiányos, vagy bármilyen okból aggályos, a kérelmezőt hiánypótlásra kell 
felhívni. A határidők számítása a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik. 

 
6. § Amennyiben a kérelmező valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, ellene a Magyarországi Református 

Egyház egyházi bíráskodásáról szóló törvényben meghatározott eljárás kezdeményezendő. 
 
7. § A Zsinati Hivatal jogi és igazgatási ügyekért felelős szervezeti egysége a kiadás feltételeit, a 

kérelemben foglalt adatok alapján előkészíti az igazolást. Kiadmányozási joga az MRE Közegyházi 
Szolgálatainak Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló szabályrendeletében foglalt 
tisztségviselőknek van. 
 

8.  § Az igazolás kiadásának határideje a kérelem Zsinati Hivatalhoz való érkezésétől számított tizenöt 
(15) nap. 

 

9. § Az igazoláson az egyházi jogi személyek rövidített elnevezéséről szóló szabályrendelettel 
összhangban jelen szabályrendelet hatálybalépésével az egyházi jogi személy hivatalos rövidített 
elnevezését is fel kell tüntetni. 
 

10. § Jelen szabályrendeletet a Zsinati Tanács 2022. június 22. napján fogadta el. Ez a 
szabályrendelet 2022. július 1-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az azonos 
tárgykörben alkotott minden jogszabály és rendelkezés.  

 
Budapest, 2022. június 22. 
 

 

Molnár János s.k.                                                                           Balog Zoltán s.k. 
főgondnok, a Zsinat presbiteri elnöke       püspök, a Zsinat lelkészi elnöke  
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KÉRELEM EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTOTT ADATAIRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS 

KIADÁSÁHOZ 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………., az egyházi jogi személy 

képviseletére jogosult, kérem, hogy szíveskedjenek egyházi jogi személy nyilvántartott 

adatairól szóló igazolást kiadni az alábbi egyházi jogi személy részére: 

Az egyházi jogi személy  

(egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, intézmény) pontos elnevezése:  ........................  

Jellege (a megfelelő aláhúzandó): anyaegyházközség, társegyházközség, missziói 

egyházközség, gondozó egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, intézmény 

Székhelye (teljes címe):  

Levelezési cím: 

Adószám: 

 

Egyházközség, egyházmegye, egyházkerület esetén: 

Képviseletre jogosultak adatai: 

Személyi igazolvány szerinti személynév: ………………………………………………………………. 

lelkipásztor, esperes, püspök, helyettesítés esetén főjegyző 

Anyja neve: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Lakcímigazolvány szerinti lakcím: 

Személyi igazolvány szerinti személynév: …………………………………………………………………. 

főgondnok, helyettesítés esetén gondnok, főjegyző 

Anyja neve: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Lakcímigazolvány szerinti lakcím: 

 

Intézmény esetén: 

Képviseletre jogosult adatai: 

Személyi igazolvány szerinti személynév:  ...................................................................................  



4 
 

Intézményvezetői megbízatás elnevezése (óvodavezető, igazgató stb.):  ..................................  

Anyja neve: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Lakcímigazolvány szerinti lakcím: 

Az igényelt igazolás felhasználásának pontos célja: 

Pályázati felhasználás esetén a kiíró neve, a pályázat pontos elnevezése, száma: 

Egyéb, az igazolásban közölni kívánt adat, ezzel kapcsolatos kérelem (példányszám, hatósági 

bizonyítvány): 

Alulírott kérelmező és igazoló tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat 

szolgáltatok, velem szemben a Magyarországi Református Egyház egyházi bíráskodásról szóló 

törvényben meghatározott eljárásra kerül sor. 

Kérelmező aláírása:  

Dátum, pecsét:  

 

 

Egyházközség, intézmény esetén: 

 

Alulírott, egyházmegye/intézményi fenntartó képviselője az adatszolgáltató személyének 

azonosságát igazolom: 

 

Aláírás:  

 

Dátum, pecsét: 

 

A kérelmező által kitöltött nyomtatványt szolgálati úton, azaz az esperesi hivatal/intézményi 

fenntartó útján kérjük az MRE Zsinati Hivatala Jogi és közigazgatási Osztályához eljuttatni! 

(1146 Budapest, Abonyi u. 21.; zsinat.jog@reformatus.hu; tel.: 06-1-460-07-04) 

 
*** 
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