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Tudományos probléma megfogalmazása
A katonai lelkészség célja a katonák lelki gondozása békében és háborúban. A tábori
lelkészi szolgálat egységes és egyetemes szabályozására a huszadik században került sor.
Miután az 1950-es évekig a Szentszék több országban is sajátos kedvezményeket biztosított
az újonnan felállított tábori „vikáriátusok”, lelkészségek számára, szükségessé vált az átfogó
szabályozás. Az első egyetemes rendelkezés az 1951. április 23-án kiadott Sollemne Semper
kezdetű utasítás volt, amelyet négy kiegészítő szentszéki dokumentum követett. A Katolikus
Egyház jogintézményeit szabályozó 1983-ban kiadott Egyházi Törvénykönyv csak egyetlen
kánonban (569. kánon továbbiakban k.) utal a tábori lelkészekre, ezért a régi joganyagot csak
az 1986-ban kiadott, és ma is hatályos Spirituali militum curae (továbbiakban SMC) kezdetű
apostoli konstitúció váltotta fel.
A katonai lelkészség szabályozása jelentős fejlődésen ment keresztül. A technikai
változtatásoknál mélyebb okok játszottak szerepet: a modern állam világnézeti semlegessége,
a régi szocialista államok demokratizálódása, a keresztény felekezetek közötti vallási
párbeszéd jelentőségének újraértékelése, a modern hadsereg hatékonyságának, „pusztító
erejének” megnövekedése új és összetett helyzet elé állította az egyházi jogalkotót. Továbbá
nemcsak technikai kérdésekkel, hanem morális és etikai problémákkal is szembe kellett nézni.
Az egyházi jogalkotó a felvetett kérdésekre elméleti síkon igyekezett választ adni, de a
gyakorlati megvalósítás mind a mai napig sok nehézséget mutat.
A katonai ordinariátus irányítása kapcsán felmerülő kérdések
Az SMC a katonai ordinariátust az egyházmegyéhez hasonló, vele egyenlő jogi
elbírálás alá helyezi. Vezetőjét az ordináriust az egyes egyházmegyék élén álló
megyéspüspökkel megegyező kormányzati hatalommal ruházza fel. A katonai ordinárius a
személyi elv alapján válik illetékessé a rábízott személyek lelkipásztori gondozására, de ez
nem szünteti meg a területileg illetékes ordinárius joghatóságát. Így ún. „versengő
illetékesség” alakul ki. Ez mind a mai napig elméleti és gyakorlati problémákat generál az
egyes katonai ordinariátusok vezetés-irányításában és lelkipásztori tevékenységében.
Biztonsági kérdések a katonai lelkészségek vonatkozásában
Minden vallási- és ideológiai közösség, amely jelen van a társadalomban, részt vesz az
államhatalom legitimitásának elismerésében vagy éppen ellenkezőleg annak
megkérdőjelezésében. Különösen is érzékeny kérdés, mikor a vallási közösségek
intézményesen a hadseregben is jelen vannak. A Katolikus Egyház vonatkozásában
hagyományos nehézség, hogy a katonai ordinárius kinevezése a Római Pápának és a
Szentszéknek fenntartott jogcselekmény. Illetve ezzel a legfelső vezetés-irányítási szinttel a
katonai ordinárius kinevezése után is szoros kapcsolatban marad, beszámolási kötelezettsége
van. A Katolikus Egyház intézményes jelenléte nem jelent biztonsági kihívást ez kiderül a
szigorú jogszabályi és működési keretből, de a személyi kérdések vagy a működési közeg
generálhatnak olyan problémákat, amelyek biztonsági kihívást jelenthetnek mindkét fél – az
állam ás az egyház – számára.
A nemzetközi megállapodások és a szabályzatok alkalmazhatósága
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A katonai lelkészségek vizsgálatának aktualitását a nemzetközi megállapodások és a
saját szabályzatok, illetve az egyetemes egyházi törvények összehangolásának néhézsége is
adja. Az 1986-ban kiadott apostoli konstitúció gyakorlati életbe való átültetése, különösen is
az egyes országok nagyon eltérő történelmi hagyománya, politikai berendezkedése és katonai
rendszere miatt nem problémamentes. Az apostoli konstitúció rövid dokumentum. Ezért nagy
jelentősége van az egyes országok és az Apostoli Szentszék között kötött kétoldalú
nemzetközi megállapodásoknak és az ordinariátusok saját szabályzatának. A katonai
ordinariátust érintő egyes részkérdések nemzetközi bemutatása, gyakorlatban való
alkalmazhatóságának és hiányosságainak vizsgálata a későbbi egyházi szabályozás és a
kétoldalú megállapodások szempontjából is jelentős.
A katonai lelkészek képzésének és szolgálatának szabályozása
A katonai ordinariátus vizsgálatának legnagyobb aktualitását a fegyveres testületek
tagjaival napi kapcsolatban álló tábori lelkészek jelentik. A katonai lelkészek képzésének
általános szabályozása nem volt elkülönítve azoktól a jogszabályoktól, melyek keretét adták a
papképzésnek. A jogalkotó megadja a lehetőséget a katonai ordináriusnak, hogy a Szentszék
jóváhagyásával saját szemináriumot, „papnevelő intézetet” alapítson. Ez azonban nem szokott
megvalósulni. Az általános filozófiai, teológiai és kánonjogi képzés mellett a katonai
lelkészeknek egyéb ismeretekre is érdemes szert tenni. Az egyes katonai ordinariátusok
ezeknek az elvárásoknak nagyon eltérő módon próbálnak eleget tenni.
A szabályok gyakorlatban való alkalmazása a szolgálatot teljesítő lelkészek
vonatkozásában sem problémamentes. Az ordinariátus papságát „inkardinált”, vagyis az
ordinariátusba véglegesen betagozódott papok és más részegyházak, illetve a megszentelt élet
intézményeinek ideiglenes jelleggel erre a sajátos lelkipásztori szolgálatra átadott papjai
alkotják.
A katonai lelkészségbe való átlépés esetén, az átlépésre vonatkozó általános kánoni
előírások alkalmazása nehézkes. Bizonyos állami jogszabályok – állampolgárság, büntetlen
előélet stb. – mind az ideiglenes, mind a végleges átvételt korlátozhatják.
Ugyancsak a szolgálat vizsgálatának aktualitását jelzi napjaink hadseregreformja. Az
egyes országok hadseregének létszáma és így a katonai ordinariátus szüksége gyorsan
változik, így indokolt egy olyan rendszer felállítása, amely a változó körülményekhez igazított
lelkészi állomány kialakítását lehetővé teszi.
A szabályozással összefüggő etikai kérdések
A katonai lelkészség szabályozásának története nemcsak technikai problémákkal
szembesít, hanem etikai kérdések is megfogalmazódnak. A nem szoros értelemben vett jogi
felvetések azonban mindig erőteljes hatással voltak, és lesznek a jövőben is a tételes
szabályozásra.
Ma újra kell gondolni, hogy a katonai lelkészek hogyan tudják megválaszolni azokat a
kérdéseket, mint „felebarát”, mint „ellenség”, mint „emberi élet kioltása”. Ezek olyan
kategóriák, amelyeket nem lehet pozitív szabályozással rendezni.
Kutatási célok
1, A katonai lelkipásztorkodásért felelős intézmény-, különösen is a Magyar
Katonai Ordinariátus számára összehangolt jogszabályi keret megalkotása.
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A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék 1994-ben kötött kétoldalú nemzetközi
megállapodást, illetve a Szentszék 1999-ben hagyta jóvá az ordinariátus „egyházi”
szabályzatát. Azóta a Magyar Honvédség tekintetében jelentős jogszabály-módosítások és
strukturális átalakítások történtek. Célom az összehangolt jogszabály kidolgozására javaslatot
tenni és a meglévő megállapodás tekintetében a pontosítandó kérdésekre rámutatni.
2, A katonai ordinariátus számára olyan intézményes keret kidolgozása, amely az
egyházi és állami elvárásokat egyszerre veszi figyelembe. Bizonyítani, hogy a katonák
lelkipásztori ellátásáért felelős intézmény keretét alapvetően az egyházi dokumentumok
határozzák meg, ezért az egységes keret kidolgozása mindig az egyházi törvényekhez
kötődik elsősorban.
Kidolgozni az egyetemes joganyagban szabályozott rendszerek működését, a katonai
lelkipásztorkodásért felelős hivatal sajátosságainak figyelembevételével, külön figyelmet
szentelve annak, hogy a jogszabály ideális körülményeket téltelez fel, a Katolikus Egyház
emberhiánnyal küzd, és az intézmény kialakításának nem vagy csak részben tud eleget tenni.
3, Kidolgozni a lelkészek jogállására és képzésére vonatkozó alternatívákat.
A katonai lelkipásztorok képzését a klasszikus szemináriumi rendszer határozza meg.
Kialakítani az általános teológiai és filozófiai képzést kiegészítő szempontokat és
meghatározni a katonai lelkipásztorkodás számára sajátos modelleket. Megalkotni a lelkészi
állomány olyan modelljét, ahol az inkardinált, az ideiglenesen, illetve kisegítő szolgálatra
átvett klerikusok az adott ország Katolikus Egyházának teljesítőképességének arányában
vannak jelen. Javaslatot tenni a tartalékos lelkészi szolgálat kialakítására, és a lelkipásztori
karakter erőteljesebb megjelenítésére.
4,
A katonai ordinariátusok működési rendjét vizsgálva, kimutatni a
lehetséges biztonsági kockázatokat.
A Katolikus Egyház intézményes jelenléte a fegyveres testületben vagy más
rendvédelmi szervezetekben nem jelent biztonsági kockázatot. Ez evidenciának számít.
Azonban személyi kérdések és a működési terület speciális közege kapcsán megjelenő
biztonsági problémák lehetnek. Cél az egyházi és az állami fél érdekeinek figyelembe vétele
mellett ezek kiküszöbölése és minimalizálása.
Kutatási módszerek
Információgyűjtés a külföldi és a magyar katonai ordinariátusokról, történetükről,
működésükről, szabályozásukról, vezetés-irányításukról.
Irányított interjú készítése a katonai ordinariátus meghatározó személyiségeivel.
A megszerzett ismeretek rendszerezése, válogatása, osztályozása, majd a vizsgált
eredmények összegzése (absztrahálás, szintézis és hipotézisek alkalmazása).
Következtetések levonása a katonai ordinariátus működése, irányítása, fejlesztése
kapcsán.
Az elvégzett vizsgálatok rövid leírása fejezetenként
A tudományos kutatómunkám során létrehozott disszertációm hat fejezetből áll.
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Az első fejezetben összegzést végzek a katolikus katonai ordinariátust szabályozó
joganyagról. Bemutatom a katonai lelkipásztorkodásért felelős intézmények huszadik századi
jogi, strukturális fejlődését. Bizonyítom, hogy a katonai lelkipásztorkodás működési kerete
alapvetően az egyházi jogalkotó tevékenysége. Bemutatom a folyamatosságot, amely egészen
napjaink szabályozásáig megfigyelhető, és bizonyítom azt az egyházi igyekezetet, amely a
katonai lelkipásztorkodásért felelős intézmény tekintetében igyekszik figyelembe venni az
egyes államok sajátos helyzetét és hadsereg felépítését.
A második fejezetben a katonai ordinariátus létjogosultságát, elnevezését, jogi
természetét, létrehozását és megszüntetését mutatom be. A katonai ordinariátus lelkipásztori
karakterét az intézmény alapvető létjogosultságából a Katolikus Egyház által használt
elnevezésből és az egyházmegyéhez való összehasonlításából vezetem le. Az egyes területek
bemutatásánál bizonyítom, hogy az egyházi hatóság jogalkotói és közigazgatási intézkedése
az állami hatóságok és a fegyveres testülettel való együttműködésre törekszik. Az intézmény
kialakításánál a biztonsági kockázat minimalizálása a cél.
A harmadik fejezetben a katonai ordinariátust a vezetés-irányítás szempontjából
vizsgálom. Bizonyítom, hogy a katonai lelkipásztori intézmény vezetőjét a többi
megyéspüspökhöz hasonlóan választják és nevezik ki. Ugyanakkor az ordinariátus sajátos
karaktere miatt az Apostoli Szentszék az egyes országok állami hatóságainak, igaz nagyon
eltérő módon, de beleszólást engedélyez a kinevezés folyamatába. Ennek kapcsán kitérek az
állami hatóságok ellenőrző tevékenységére is. Bemutatom a katonai ordinariátus
kapcsolattartását az Apostoli Szentszékkel és a helyi egyházi szervezetekkel. Bizonyítom az
intézmény egyházi karakterét, és az ideális működési keret kialakítására javaslatot dolgozok
ki.
A negyedik fejezetben a katonai ordinariátust a hivatalrendszer alapján mutatom be.
A hivatalokon-, mind az egyes hivatalnokokon, mind a használt kifejezéseken - keresztül
bizonyítom az intézmény egyházi karakterét. Az egyes kétoldalú megállapodások és
szabályzatok bemutatásán keresztül jelzem az ilyen jellegű dokumentumok jelentőségét,
minthogy az egyes országokban a katonai ordinariátus hivatalrendszere egymástól is és a
kerettörvénytől is jelentősen eltér. Megalkotom azokat a javaslatokat, amelyek az egyes
hivatalok tekintetében a jogi keretet és a valóságot, vagyis a helyi egyház teherbíróképességét figyelembe veszik.
Az ötödik fejezetben a katonai ordinariátus lelkipásztori jellegét a katonákkal vagy
fegyveres testületek tagjaival napi kapcsolatban álló lelkészeken keresztül mutatom be. A
lelkészek egyes országokban elfoglalt jogállásán keresztül bizonyítom a kétoldalú
megállapodás és a szabályzat jelentőségét. Két nagy területet érintek: A lelkészek képzését és
a katonai ordinariátus papságát egyházi és állami jogállásuk szerint. Bizonyítom, hogy a
lelkészek megfelelő képzése, az állami struktúrát és jogszabályokat is érintő ismeretei
nagymértékben előmozdítják a biztonsági kockázat minimalizálását. Továbbá, mivel a
katonalelkészek napi kapcsolatban vannak a katonákkal, és bizalmi fórumot jelentenek
nemzetbiztonsági ellenőrzésük, kapcsolatrendszerük felülvizsgálata, zsarolhatóság
kiküszöbölése állami és egyházi érdek.
A hatodik fejezetben a katonai ordinariátus lelkipásztori gondozására bízott
személyek körét mutatom be. Vizsgálom, hogy napjaink hadseregében az a sajátos helyzet,
amellyel a katonai ordinariátus létét magyarázzák mennyiben és mikor áll fenn, illetve a
katonákon kívül kikre terjeszthető ki. Bizonyítom, hogy ebben a tekintetben milyen jelentős
eltérések vannak az egyes országok katonai ordinariátusai között. A nemzetközi példákból és
5
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az 1994-es magyar-vatikáni megállapodás óta kialakult magyar helyzetből pedig javaslatot
fogalmazok meg a katonai ordinariátus joghatóságának esetleges kiterjesztésére.
Összegzett következtetések
A lelkipásztori-, egyházi karakter vonatkozásában:
A katolikus katonai ordinariátus az egyházi jogalkotó által 1986-ban, az SMC
kiadásával létrehozott személyi alapon fennálló, a területi egyházmegyékkel versengő
illetékességű lelkipásztori intézmény, amely a katonák lelki gondozását látja el, és amelynek
vezetését a megyéspüspökkel egyenlő jogi elbírálású ordinárius végzi, aki rendszerint a szent
rend püspöki fokozatával rendelkezik. Az intézmény lelkipásztori jellegét bizonyítja, hogy az
egyetemes jogszabályokat az egyházi jogalkotó adja ki, és az általános keret, amely
meghatározza az intézmény felépítését, működését, vezetés-irányítását, intézmény-rendszerét,
papjainak képzését egyházi törvényekben van kifejtve. Az intézmény létrehozásának oka a II.
Vatikáni Zsinat elvei alapján a sajátos körülmények között élő személyek lelkipásztori
ellátásának biztosítása. Vezetőjének kinevezése, a Szentszékkel való kapcsolattartása éppúgy,
mint a lelkészek képzése és feladatainak kijelölése az egyházi jelleget támasztja alá.
Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol az egyházi jelleg és lelkipásztori küldetés még
szemléletesebbé tehető – rendfokozat kérdése, családok és a missziókban résztvevők számára
külön programok szervezése.
A részleges szabályozás jelentőségének vonatkozásában:
A katonai ordinariátusra, mint egyházi intézményre az általános egyházi törvények –
Egyházi Törvénykönyv, pápai és szentszéki dokumentumok – vonatkoznak. Kifejezetten a
katonai ordinariátus működését a „kerettörvény” az SMC – adja meg. A jogalkotó tisztában
volt az egyes országok eltérő politikai berendezkedésével és hadsereg felépítésével. Ezért a
katonai ordinariátusokra vonatkozóan az Apostoli Szentszék és az adott ország kétoldalú
megállapodása és az ennek alapján kialakított szabályzat meghatározó jelentőségű, a
lelkipásztori intézmény vizsgálatánál és szabályozásánál. Ettől eltekinteni nem lehet. A
kétoldalú megállapodások, a szabályzatok mind terjedelemben, mind a tárgyalt kérdések
tartalmában és a konkrét szabályozásában jelentős eltérést mutatnak. A Katolikus Egyház
egyetlen intézménye, illetve részegyháza sem rendelkezik akkora rugalmassággal, mint a
katonai ordinariátus, amely olyan jelentős kérdésekben, mint a klerikusok inkardinációja,
ideiglenes átvétele, az intézmény és bírósági rendszere, a vezetés-irányítása jelentős eltérést
mutat. Ugyanakkor a nemzetközi példák tanulmányozása jó lehetőség a Magyar Katonai
Ordinariátus számára is, hogy az 1994 óta eltelt időszak alatt beállt változásokhoz alakítsa a
katonai ordinariátus működésének keretét.
A biztonsági kockázatok vonatkozásában:
A katolikus katonai ordinaritus olyan jogszabályi keretek között tevékenykedik,
amellyel egyetlen más felekezet katonai lelkipásztori intézménye sem rendelkezik. Ez az
állami fél számára is biztosíték a megismerhetőségre és átláthatóságra. A kétoldalú
megállapodásokban és szabályzatokban további pontosításra kerülhetnek az állam számára is
jelentős kérdések, mint a katonai ordinariátust vezető személy kinevezése, a lelkészek
ellenőrzésének módja, irattárak kezelése stb. Ezek olyan garanciális elemek, amelyek a
biztonsági kockázatot tovább csökkentik. Biztonságot érintő kérdések leginkább személyi
vonatkozásban jelennek meg. Lehetnek a katonák között fellépő morális tényezők, amelyekről
a Katolikus Egyháznak más a tanítása, vagy olyan jogtalan magatartásformák – foglyok, civil
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lakossággal való bánásmód –, amelyekről harmadik fél értesítése biztonsági szempontokból is
veszélyes. Ilyen esetekben az ordinárius személyesen is felelős a releváns információk
védelméért.
Új tudományos eredmények
1, A Magyar Katonai Ordinariátus vonatkozásában a nemzetközi példák figyelembe vételével
egységes, összehangolt jogszabály megalkotására tettem javaslatot, bizonyítottam a jelenlegi
szabályozás átdolgozásának szükségességét.
2, Az egyházi és állami elvárások figyelembe vételével kidolgoztam azt az intézményi keretet
melynek alkalmazásával a katonai ordinariátus működésének hatékonysága jelentős
mértékben növelhető. Ehhez kapcsolódóan bizonyítottam, hogy a katonai ordinariátusok
működését alapvetően az egyházi dokumentumok határozzák meg.
3, A nemzetközi gyakorlat tapasztalatait megvizsgálva, valamint a kérdéssel foglalkozó
szakértők nézeteit elemezve, több javaslatot dolgoztam ki a lelkészek jogállására és
felkészítésére vonatkozóan.
4, A katonai ordinariátusok működési rendjét megvizsgálva, kimutattam a lehetséges
biztonsági kockázatokat, azok minimalizálására vagy kivédésére megoldásokat fogalmaztam
meg.
Ajánlások
A PhD értekezésemben megfogalmazottak alapján az alábbiakat javaslom:
Egyes etikai kérdéseket a katonai ordinariátus és a katonalelkészek tevékenysége kapcsán
említettem. További kutatási terület lehet ezeknek a problémáknak – igazságos háború, a
kettős függés, lelkiismereti szabadság és katonai utasítás – alaposabb kidolgozása.
Külön kutatási terület a képzési rendszer tökéletesítése. Ma az egyes országok katonai
ordinariátusai nagyon eltérő módon tesznek eleget a jogalkotó általános kérésének, hogy a
katonalelkészek különleges feltételeknek is feleljenek meg. Van ugyan néhány országban
papnevelő intézet, de nem ez a jellemző. Az általános teológiai, filozófiai és kánonjogi
képzésen túli ismeretek elsajátítására érdemes lenne legalább nemzeti szinten alternatívákat
kidolgozni.
További kutatási terület a presbitérium kialakításának helyes egyensúlya, amelyben arányosan
vannak jelen az inkardinált és az ideiglenes szolgálatot teljesítő klerikusok. A Magyar
Katolikus Egyház jelenlegi személyi állományát figyelembe véve az egyházmegyékben már
működő diakónusi és lelkipásztori kisegítői szolgálat katonai ordinariátus keretén belüli
alkalmazása további kutatási terület lehet. Napjaink hadsereg reformja kapcsán pedig a
katonai lelkipásztorkodásba bekapcsolódó tartalékos lelkészi szolgálat további pontosítása is
kutatásra alkalmas terület.
Nagyon jelentős a bírósági jogszolgáltatás katonák szempontjából való vizsgálata. Ezek az
ügyek – ahogy láttuk – tipikus jegyeket hordoznak. Elemzésük nagyban hozzájárul a bírósági
jogszolgáltatás és így a fegyveres testület lelkipásztori ellátásának előmozdításához.
Fontos kutatási terület lehet a hadsereg mellett más rendvédelmi testületeken belüli
lelkipásztori szolgálat keretének kialakítása. Ezt napjaink szomorú, a közvélemény által is
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ismert eseményei indokolják. Bár az általam bemutatott modell nem mindenben alkalmazható
a rendvédelmi szervezetek esetében, de kiindulópont lehet a saját lelkipásztori intézmény
kialakítására.
A disszertáció anyagát felhasználásra ajánlom
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség azon szakembereinek, akik a Katonai
Lelkészi Szolgálat vezetésével, szervezésével és fejlesztésével vannak megbízva.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédtiszt és Hadtudományi Kara, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete, a katolikus hittudományi karok
számára oktatási háttéranyagnak.
A Magyar Katonai Ordinariátus, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Apostoli
Nunciatúra számára a jelenlegi rendszer esetleges újraszabályozáshoz forrásanyagként.
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