
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2011-es számú törvénye

az egyes egyházi szertartások végzésének feltételeiről

1. §

E törvény a református rendtartás szerinti keresztelés,
úrvacsora, konfirmáció, házasságkötés és temetés felté-
teleit állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. §-ban megnevezett egyházi szertartásokat a
jelen törvényben megállapított feltételek teljesülése mel-
lett kell végezni. A szertartás elvégzéséért az illetékes
lelkipásztor a felelős. 

(2) Az 1. §-ban megnevezett egyházi szertartások
elvégzésével kapcsolatban a Zsinat által elfogadott isten-
tiszteleti rendtartás szerint kell eljárni.

A keresztelés

3. §

(1) Megkeresztelendő azon egyháztag szülők vagy
törvényes képviselők 14 évnél fiatalabb gyermeke, akik
közül legalább az egyik hitvallást tett református keresz-
tyén hitéről.

(2) Házasságon kívül született gyermek esetében a
szülők életmódja egyházfegyelmi elbírálás hatálya alá
tartozik, ezért törekedni kell arra, hogy a szülők kapcso-
lata törvényes házassággá váljon; de az, hogy a gyermek
házasságon kívül született, nem lehet indoka a keresztség
sákramentuma kiszolgáltatása megtagadásának.

(3) Kérésre megkeresztelendő az a keresztség naptári
évében legalább 15. életévét betöltő személy, aki a kon-
firmációra vonatkozó előírások megtartásával egyide-
jűleg hitvallást és fogadalmat tesz.

4. §

(1) A megkeresztelés az állandó lakhely szerint illeté-
kes egyházközségben történik.

(2) A megkeresztelendő személy állandó lakhelyétől
eltérő egyházközségben akkor történhet a megkereszte-
lés, ha ahhoz az állandó lakhely szerint illetékes egyház-
község lelkipásztora hozzájárul.

(3) A keresztség sákramentumát az egyházközségben
rendszeresen tartott nyilvános istentisztelet keretében
kell kiszolgáltatni.

(4) A 3. § (2) és (3) bekezdésében szabályozott esetek-
ben a keresztelést megelőzi a keresztelői fogadalom-
tételre készülő személyek katechetikai és lelkigondozói
felkészítése.

Az úrvacsora

5. §

(1) Református rendtartás szerint az úrvacsora sákra-
mentumával az a személy élhet, aki egyháztag, hitvallást
tett keresztyén hitéről és a szent jegyeket méltóképpen
veszi magához.

(2) Úrvacsorai közösség az egyházban legalább hat
alkalommal (karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd, újke-
nyér, újbor) tartandó; ezenfelül – az egyházközség dönté-
sétől függően – bármely istentisztelet részét képezheti.

(3) Az úrvacsora kiszolgáltatása mindig a szóban hir-
detett igével jár együtt, és így együttesen ünnepi isten-
tiszteletet alkotnak.

(4) Az úrvacsora sákramentumával az arra jogosult
személyek elsődlegesen abban az egyházközségben él-
nek, amelynek a tagjai. Az úrvacsora kiszolgáltatható és
azzal élni lehet minden olyan helyen, amely keresztyén
istentiszteleti hely, amelyet a gyülekezet vagy az úrva-
csorával élni kívánó személyek Isten igéje által méltó
hellyé szentelnek, illetve általában ott, ahol Isten igéje
hirdettetik.

A konfirmáció

6. §

(1) A konfirmáció rendje szerint hitvallást és fogadal-
mat tehet az a konfirmáció naptári évében legalább 14.
életévét betöltő személy, aki meg lett keresztelve vagy a
konfirmációval egyidejűleg kereszteltetik meg, és a jelen
törvény szerint előírt előkészítő idő után az egyházköz-
ség presbitériuma előtt vizsgát tesz a református hit
ismeretéből.

(2) Az egyházközség presbitériuma elutasíthatja a
konfirmációra való bocsátást, ha úgy látja, hogy a konfir-
mandus nem rendelkezik kellő ismeretekkel vagy odaadás-
sal ahhoz, hogy konfirmációi fogadalmát teljesíthesse.

7. §

(1) A konfirmáció az állandó lakhely szerint illetékes
egyházközségben történik.

(2) Más egyházközség területén a konfirmáció akkor
történhet, ha ahhoz az előző bekezdés szerint illetékes
egyházközség presbitériuma hozzájárul. Ebben az eset-
ben a konfirmációval kapcsolatosan minden olyan jogot
és kötelességet, amelyet jelen törvény az egyházközség
presbitériumához utal, azon egyházközség presbitériuma
gyakorol, amelynek területén a konfirmáció történik.

8. §

(1) A konfirmációi előkészítő ideje a konfirmáció ide-
jén 18. életévüket be nem töltő személyek esetében leg-
alább két év.

(2) A konfirmáció idején 18. életévüket betöltött sze-
mélyek esetében a konfirmációi előkészítő tényleges
idejét, ami legalább három hónap, az egyházközség
felelős lelkipásztora állapítja meg úgy, hogy a konfir-
mandus a szükséges ismereteket megszerezhesse.

(3) A konfirmandusnak a konfirmációi előkészítő ideje
alatt, vagy ha ez az idő kevesebb, mint egy év, akkor a
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konfirmációt megelőzően legalább egy évig részt kell
vennie annak az egyházközségnek az életében, amelyben
konfirmál.

A házasságkötés

9. §

Református rendtartás szerint házasságot csak az a kü-
lönnemű pár köthet, amelyiknek legalább egyik tagja re-
formátus egyháztag, és a jegyespár ígéretet tesz arra, hogy
közös gyermekeik reformátusok lesznek.

10. §

(1) Az esketési szertartást az a lelkipásztor jogosult
végezni, amelyik annak az egyházközségnek az esketé-
sekért vagy a szóban forgó esküvőért felelős lelkipász-
tora, amelynek a református házasságkötő fél a tagja.

(2) Ha mindkét fél református, de más egyházközség-
hez tartoznak, az érintett egyházközségeknek az esketése-
kért vagy a szóban forgó esküvőért felelős lelkipásztorai
közül a felek által felkért lelkész jogosult az esketésre.

(3) Az illetékes lelkipásztor az esketési szertartás vég-
zését részben vagy teljes egészében rábízhatja beosztott
vagy segédlelkészére, vagy más lelkészre, beleértve más
Kárpát-medencei református egyház lelkészét vagy se-
gédlelkészét.

(4) A házasságkötést megelőzi a házasságkötésre
készülő személyek katechetikai és lelkigondozói felké-
szítése.

(5) Az esketési szertartás lehetőleg templomban vagy
a gyülekezet által istentiszteleti célra használt, arra alkal-
mas helyen tartható meg. Az esketési szertartás a házasu-
landók kérésére megtörténhet arra méltó más helyen is,
a presbitérium engedélyével. Amennyiben ez a hely egy
másik parókiális körzethez tartozik, úgy az ott illetékes
lelkipásztor engedélyével tartható meg a szertartás.

Temetés

11. §

(1) A hozzátartozók, illetve a temetést intéző szemé-
lyek kérésére vagy az elhunyt korábbi  rendelkezése alapján

református rendtartás szerint eltemetendő minden olyan
személy, aki halálakor teljes jogú egyháztag volt, vagy
aki nem töltötte be 18. életévét.

(2) A 18. életévét betöltött nem teljes jogú egyháztag
vagy más felekezetű, más vallású, illetve felekezeten kí-
vüli személy temetése tekintetében az illetékes egyház-
község presbitériuma külön rendelkezéssel élhet.

12. §

(1) A temetési szertartást rendszerint az a lelkipásztor
végzi, aki annak az egyházközségnek a temetésekért vagy
a szóban forgó temetésért felelős lelkipásztora, amelyik-
nek a területén az elhunytat eltemetik; kivéve, ha jelen
törvény másképp rendelkezik.

(2) A hozzátartozók, illetve a temetést intéző személyek
a temetési szertartás végzésére felkérhetik azt a lelkipász-
tort, aki annak az egyházközségnek a temetésekért
általánosságban vagy a szóban forgó temetésért felelős
lelkipásztora, amelynek az elhunyt a halála előtt a tagja
volt.

(3) Amennyiben a felkért lelkipásztor illetékessége
nem terjed ki a temetési szertartás helyszínéül szolgáló
egyházközségre, úgy a felkért lelkipásztor és a helyileg
illetékes lelkipásztor még a temetési szertartás előtt kö-
telesek megállapodni a szertartás elvégzésének és a teme-
tés anyakönyvi bejegyzésének kérdéseiben.

(4) A lelkipásztor a temetési szertartás végzését részben
vagy teljes egészében rábízhatja beosztott vagy segéd-
lelkészére, vagy más lelkészre, illetve segédlelkészre;
beleértve más református egyház lelkészét vagy segéd-
lelkészét.

Záró rendelkezések

13. §

E törvény 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
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