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JEGYZŐKÖNYV 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM 

1950. ÉVI MÁRCIUS HÓ 3. NAPJÁN BUDAPESTEN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL, 

 

amelyen Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő és Túróczy Zoltán, mint 

hivatalára nézve legidősebb püspök, elnökölt. 

 

–.–.–.– 

 

 

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLTAK: 

A) HIVATALUKNÁL FOGVA: 

I. MINT AZ EGYHÁZEGYETEM TISZTVISELŐI: 

 

Németh Károly egyetemes egyházi főjegyző, 

Joób Olivér egyetemes egyházi aljegyző, 

Dedinszky Gyula egyetemes egyházi aljegyző, 

Veöreös Imre egyetemes egyházi aljegyző, 

Weltler Rezső egyetemes egyházi aljegyző, 

Groó Gyula egyetemes főtitkár-helyettes; 

 

 

II. MINT AZ EGYETEMES PRESBITÉRIUM VÁLASZTOTT TAGJAI: 

 

Dr. Mikler Károly, Dr. Lányi Márton, Koritsánszky Ottó, Kemény Lajos, Dr. 

Jánossy Lajos, Marcsek János 

 

 

 

III. MINT AZ EGYETEMES TÖRVÉNYSZÉK BÍRÁI: 

 

Dr. Fejes László, Dr. Mikler Károly, Zászkaliczky Pál, Zulauf Henrik, Dr. 

Csengődy Lajos, Pohánka Sándor, Molitórisz János, Megyer Lajos; 

 

 

 

IV. MINT HIVATALOS TISZTSÉG VISELŐI: 

 

Dr. Pass László, az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke, 

Nagy Miklós, az egyetemes gyámintézet egyházi elnöke, 

Lic. Dr. Karner Károly, a hittudományi kar dékánja; 





  

B) HIVATALUNKNÁL FOGVA, 

MINT AZ EGYHÁZKERÜLETEK KÉPVISELŐI: 

Dr. Mády Zoltán, a dunáninneni egyházkerület felügyelője, 

Margócsy Emil, a tiszai egyházkerület felügyelőj, 

Dr. Velsz András, a dunántúli egyházkerület felügyelője, 

Darvas József, a bányai egyházkerület felügyelője, 

Túróczy Zoltán, a dunántúli egyházkerület püspöke, 

Szabó József, a dunáninneni egyházkerület püspöke, 

Dr. Vető Lajos, a tiszai egyházkerület püspöke, 

Kemény Lajos, a bányai egyházkerület püspökének helyettese; 

 

C) TISZTSÉGÜKNÉL FOGVA: 

Scholz László, a Lelkészegyesület elnöke; 

 

D) VÁLASZTÁS ALAPJÁN, 

MINT KIKÜLDÖTTEK: 

 

I. A BÁNYAI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

 

Aradszky György, Ocskay Frigyes, Elefánti Jenő, Bártfay Gusztáv, Benkő 

István, Fecske Pál, Dr. Kósa Pál, Kemény Gábor, Várady Lajos; 

 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

 

Belohorszky Lajos, Barna Jenő, Pusztay Pál, Magyar Endre, Dr. Laurentzy 

Vilmos, Berg Miksa, Dr. Murányi György, Hernády Nándor, Harmati György, 

Rohály Mihály, Kendeh György, Zulauf Henrik, Pál Béla, Tátrai Károly, 

Koszorus Oszkár, Mezey József, id. Rimár Jenő, Dr. Gyimesy Károly; 

 

 

 

II. DUNÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

 

Weltler Rezső, Ottmár Béla; 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

 

Gregersen Nils, Horváth Kornél dr., Káler Bertalan dr., Prőhle Henrik, 

Kirchner Rezső, Milán János, Nagy Tibor, Nagy Lajos, Schulek Tibor dr., 

Gartai István; 

 

III. DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

 

Dr. Karsay Zoltán, Dr. Vidonyi Sándor, Dr. Fekete Zoltán, Cserháti Sándor, 

Németh Károly, Fábián Imre, Hanzmann Károly, Hering János, Balogh Ernő, 

Halász Béla; 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

 

Dr. Bertha Benő, Doritsánszky Ottó, Nagy Lajos, Berzsenyi J. Miklós, Vajda 

Sándor, Nagy Elek, Dr.Németh János, Donner Samu, Molitórisz János, Kovács 

Béla, Dr. Kiss Jenő, Dr. Karner Károly, Dr. Wiczián Dezső, Dr. Jánossy 

Lajos, Dr. Sólyom Jenő, Dr. Pálffy Miklós, 





  

Bartha Ferenc, Jakus János, Kőrös László, Dr. Bruhács János, Dr. Zoltay 

Róbert, Dr. Gyimesi Sándor, Bierling Ernő, Dr. Horváth Károly, Varga 

Sándor, Antal Rezső, Nagy Miklós, Menyhár István, Garam Zoltán, Kiss Samu, 

Dr. Győrffy Béla, Szekeres Sándor, Beyer Pál, Nyírő József, Kutas Kálmán, 

Rácz Sándor, Bácsi Sándor, Schád Ottó, Káldy Zoltán, Berkényi Ede, Buthi 

Dénes, Tóth Sándor, Molnár Sándor, Balázs Béla, Tóth János, Váczy Dezső, 

Mesterházy Sándor, Martos Ödön, Német-Farádi Mihály, Baráth Pál, Hódy Pál, 

Dr. Bányai Béla, Molnár Gyula, Szepsi István, Csaby József, Kovács Lajos 

 

 

 

IV. A TISZAI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

 

Dr. Bálint Károly, Jurányi István, Solti Károly; 

 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

 

Becht Rezső, Moravcsik Sándor, Csákó Gyula, Duszik Lajos; 

 

V. A HITTUDOMÁNYI KAR RÉSZÉRŐL: 

Dr. Kiss Jenő 

 

Kimentették magukat: Dr. Bruckner Győző egyetemes presbiter, Budakar 

Oszkár, Dr. Vassányi István, Rédey Sándor, Horváth Lajos esperes, Jamrich 

Béla egyházmegyei felügyelő, Rónay B. Gyula esperes, Dr. Kovács János 

egyházmegyei felügyelő, Dr. Medgyaszay Emil egyházmegyei felügyelő, Fias 

István, Sümeghy József, Reichert Ede, Vidos József, Rőzse István esperes, 

Dr. Ottlyk Ernő, Endreffy Zoltán, Becht József egyházmegyei felügyelő, 

Botyánszky János esperes. 

A közgyűlés törvény szerinti tagjain kívüli igen sokan vettek rész a 

közgyűlésen mint hallgatók úgy, hogy az egyházegyetem Üllői úti imaterme 

mind a földszinten, mind a karzaton zsúfolásig megtelt. 

A egyetemes közgyűlést megelőző napon üléseztek különböző bizottságok, 

valamint az egyetemes számvevőszék, ugyancsak március hó 2-án volt az 

egyetemes presbitérium ülése is, mely a késő éjszakai órákig tartott. 

Március 2-án tartotta választmányi ülését és közgyűlését az Országos Luther 

Szövetség s ugyane napon ülésezett az Evangélikus Papnék Országos 

Szövetsége is, amely kimondotta a szövetség megszűnését s megalakult az 

Evangélikus Papnék Munkaközössége. 

A rendkívüli egyetemes közgyűlést megelőző két napon folyt a VIII. 

lelkészankét, amelyre ezúttal különösen sok dunántúli lelkészt hívott meg 

az egyetemes felügyelő. Mintegy negyven lelkésznek az ankéton való 

részvétele is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendkívüli egyetemes 

közgyűlés annyira népes volt. 

 

1. Március 3-án délelőtt 1/2 9 órakor előértekezlet volt az egyetemes 

székház imatermében. 

A közgyűlést 1/2 11 órakor ugyanitt Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő 

nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelenteket és felkérte Túróczy Zoltánt, az 

egyetemes közgyűlés egyházi elnökét, hogy a közgyűlés Isten igéjével és 

imádsággal vezesse be. 

 

Túróczy Zoltán püspök a bibliaolvasó Útmutató aznapi rövid igéjét vette: 

„Ha pártütésből és ha az Úr ellen való vétekből van ez: ne tartson meg 

minket e napon”. Józsué könyve 22. fejezetének 22. verse. A Józsué könyve 

22. fejezetének érdekes történetét ismertette. A Jordánon túl lakó két és 

fél törzs oltárt épít; ezt a többi tíz törzs Isten ellen való pártütésnek 

tartja, mert náluk, a Jordánon innen, van az egyetlen oltár. 





  

Erre azt válaszolják: az új oltár fiainak számára építettük, akiket a 

távolság elszakít a ti oltárotoktól. A felolvasott rövid ige közgyűlési 

felszólalás feszült légkörben – folytatta a püspök. Szenvedélyek csapnak 

össze, a többség harcra készül, s eközben hangzik el ez a mondat, amely a 

kisebbség hangja. Célja: az álláspontjuknak esküvel való bizonyítása. A 

vita az oltár körül folyik. A kisebbség azt mondja: nem akarunk új 

egyházat, csak a jövőre vonatkozó látásunk más. Mi a gyermekeinknek akarjuk 

megőrizni az igaz hitet. Mi kockázatosabb helyen élünk és ezért bizonyság 

ez az oltár a mi hitünkről, arról, hogy a ti Istenetek a mi Istenünk is. A 

vita vége csodálatos harmónia. – Világiak és egyháziak együtt áldják az 

Istent. A többség belátja, az a baj, hogy nem ismerték egymást. Ez az igen 

nem szorul alkalmazásra – fejezte be a püspök. Amit hozzáteszek, egy mondat 

csupán: adjon az Isten nekünk is ilyen közgyűlési befejezést. 

–.–.–.– 

Túróczy Zoltán püspök mélyenszántó és mindenkit megragadó igehirdetése után 

Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő tartotta meg megnyitóbeszédét.  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Egyházunk egyetemes közgyűlése mindig áldott alkalom arra, hogy 

visszatekintsünk és felmérjük a megtett utat, számot vessünk jelenlegi 

helyzetünkkel és megvizsgáljuk a jövő feladatait. Legutolsó közgyűlésünkön 

beiktató beszédemet Isten igéjével fejeztem be. Felolvastam Márk 

evangéliumának 10. részéből a 43. verset: „Aki nagy akar lenni köztetek, az 

legyen a ti szolgátok.” És Lukács evangéliumából az 1. részből: „Monda 

pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded 

szerint.” Ezt Mária akkor mondotta, amikor az angyal elhordozhatatlan 

feladat végzésére hívta fel. 

Kedves Testvéreim! Isten látja a lelkemet, hogy minden emberi erőmmel 

akartam és próbáltam és akarom most is, hogy szolga legyek, alázatos 

szolga. És hiszem, hogy Isten ezt a szándékomat meg fogja erősíteni, 

hiszem, hogy megadja a lehetőséget ahhoz, hogy az Ő egyházának szolgája 

legyek és az Ő szolgája az Ő útján járjon. Nem a vocatio interna állított 

engem ide, hanem a megbízatás és akik kaptunk megbízatást tudjuk, hogy az Ő 

elhordozhatatlan felelősséget ad az embernek és ez az embert arra 

sarkallja, hogy körülnézzen, munkatársakat keressen és milyen jó, amikor 

megtapasztalhatják, hogy Isten közösségre rendelte az embert és hogy az Új 

Jézus az ő tanítványait sohasem egyesével, hanem mindig kettesével küldte 

el. Éppen ezért van az az én ítéletem szerint, hogy a mi egyházunknak az 

élén kettős elnökségek vannak. Ez nem véletlen és nem a történelmi 

fejlődésnek a következménye, hanem Istennek az akarata, egy olyan akarat, 

amit én örömmel fogadtam és fogadok és éppen ezért elnöktársammal, Túróczy 

püspök úrral minden kérdést mindig meg akartam beszélni és meg is akarok, 

és hálát adok Istennek, hogy olyan elnököt állított az egyház élére, akinek 

hitet adott. 

Munkámat egy férfi intelligencia evangelizálásával kezdtem el a Fébében, 

amelynek a címe az volt: Jó úton járunk-e? Az ige fényében tusakodtunk, 

vizsgáltuk az utakat és az Úr erőt és bizonyságot adott akkor nekünk, hogy 

csak egyetlenegy út, egyetlenegy igazság, egyetlenegy élet van és ez az Úr 

Jézus Krisztus. 

Az evangelizáció befejezése után az volt a legfontosabb feladatom, hogy 

Túróczy püspök úrhoz fordultam, engedje meg, hogy én és az egyetemes 

főtitkár részt vehessünk a püspöki értekezleteken. Attól kezdve részt 

vettünk és közösen beszéltük a dolgokat. Összesen 11 püspöki konferenciát 

tartottunk, püspöki értekezlet 6 alkalommal volt. Presbiteri ülés 3 

alkalommal volt. Részt vettem az egyházkerületek közgyűlésein, és minden 

egyes alkalmat megragadtam arra, hogy keressem azoknak a kezét, akiket 

Isten az egyház élére állított, mert ő nem azt akarja, hogy ember, vagy egy 

kis csoport irányítsa az Ő egyházát, hanem Isten azt akarja, hogy a 

hívőknek a gyülekezete, a hittestvérek közössége legyen, akik az ige 

fényében és szeretetben keresik a szolgálat útját. 

Az események mindannyiatok előtt ismeretesek, csak a rend kedvéért 

felsorolom, hogy anyagi téren egyházunk államsegély címén 757.000 forintot 

kapott. Ebből 192.000 forintot a bányakerület, 190.000 forintot a 

dunántúli, 85.000 forintot a dunáninneni, 94.000 forintot a tiszai 

egyházkerület, 





  

166.000 forintot az egyetemes egyház, 15.000 forintot a soproni teológia kapott 

és a Luther Márton Intézetre 12.000 forintot fordítottunk. A részletes 

elszámolásokat a közgyűléseken fogjátok megismerni. Az utóbbi időben 750.000 

forintot kaptunk, mint rendkívüli államsegélyt, építési célra, mely összeget 

szintén szétosztottunk. Ezeknek az anyagi szempontoknak kiemelésére azért van 

szükség, hogy meglássuk, hogy helyes volt az az egyházpolitika, amely a 

megegyezésre törekedett. Muszáj volt megegyezni hitbeli szempontból is, hiszen 

mindannyian Róm. 15.alapján állunk, amiből tudjuk azt, hogy minden hatalom 

Istentől van és nincs más hatalom, aki ne tőle lenne. Mi tehát Istennek azt a 

rendelkezését, amellyel a világi hatalmat annak adja akinek akarja, ezt a 

rendelkezést tőle alázatosan elfogadjuk. És ebben a jelenvaló világban akarjuk 

végezni szolgálatunkat, amely fölött a hatalmat Isten nem az egyháznak adta. 

Éppen ezért kell nekünk megkívánnunk, a felsőbbség tiszteletét és örömmel kell 

fogadnunk az alkalmat és az anyagi támogatásokat, amiket tőle kapunk. Ki kell 

emelnünk a rádiós igehirdetések áldott alkalmait is, amikor istentiszteletek és 

vallásos félórák közvetítése által a rádió s így a legmagasabb szószék is 

rendelkezésére áll az egyháznak, amelyről az evangélium üzenete minden házba 

elhallatszik, azokhoz is, akik betegség, vagy más egyéb okok miatt nem tudják 

felkeresni a templomot. Munkánkat szabadon, félelme nélkül végezhetjük s ezért 

hálát kell adnunk Istennek. 

A jelenlegi helyzetnek és a jövőnek a felmérésével kapcsolatban teljesen 

elhibázottnak tartanám, ha programot adnék, vagy konkrét kérdéseket hoznék ide; 

sokkal fontosabbnak tartom annak az elvi természetű dolognak a megállapítását, 

hogy konszenzusra van szükség. Akik szeretik az egyházat, akik szolgálják az 

egyházat, azok teljes erejüket, akaratukat, hitüket vessék bele ebbe a munkába, 

hogy itt legyen az Istennek egy örök evangélikus egyháza, amely épít, dolgozik, 

az ébredésnek és a missziónak az egyháza. 

Ennek a konszenzusnak a kedvéért kezdtük el a lelkészankétokat, melynek célja 

az, hogy 30-as csoportokban kivétel nélkül minden evangélikus lelkésznek 

alkalmat adjunk arra, hogy részt vehessen az egyház építő munkájában. Eddig 8 

ankétot tartottunk és a következő, még hátralévő 8–9 lelkészankéton sorra 

kerülhetnek az összes evangélikus lelkészek. Ki kell emelnem, hogy én az 

evangélikus lelkészeknek az egyházi munkában végzett munkájuk fokozására vetem 

a hangsúlyt, de hozzáteszem, hogy szeretném ha mindannyian belekapcsolódnának a 

közegyházi munkába is. Ezért kezdtük a lelkészankétokat és ezért állítom első 

vonalba a lelkészeket. Ezek az ankétok csodálatos alkalmat nyújtanak arra, hogy 

feladataink és lehetőségeink kibontakozzanak előttünk. Mindig jobban és jobban, 

mindig világosabban látjuk, hogy nekünk egy kötelességünk van és ez az, hogy 

egyház legyünk, vagyis hogy az Urat szolgáljuk. És ezt nekünk az Úr főpapi 

imádságának a szavai szerint kell megtennünk, amikor azt mondotta: Nem azt 

kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ez 

annyit jelent, hogy nekünk ebben a jelenvaló világban kell végeznünk a 

szolgálatunkat, az igehirdetést és a szentségek kiszolgáltatását és ebben a 

folyton változó, fejlődő, alakuló világban kell a változhatatlan, örök 

evangéliumot hirdetni. Tehát nem elfordulva, vagy a világgal szemben, 

ellenségesen kell a szolgálatunkat végezni, hanem mint akik tudjuk, hogy Isten 

teremtette a világot, ennek a világnak Ura és semmi sem történhetik az Ő 

akarata nélkül. És Ő azt akarja, hogy ebben a világban legyen egyháza. Áron is 

meg kell venni az alkalmat és az Új Jézus Krisztus módszerét és gyakorlatát 

követve kell végezni a munkánkat. Az egyháznak nem erővel, nem fizikai erővel, 

szervezkedéssel és politikai eszközök igénybevételével kell a munkáját végezni, 

hanem a Szentlélekbe vetett hittel és magatartásának olyannak kell lenni, mint 

az Új Jézus Krisztus magatartása volt, aki a megrepedt nádat nem töri el, a 

pislogó gyertyabelet nem oltja ki. 

Amikor mi ebben a változó világban végezzük munkánkat, akkor nekünk azt is 

tudnunk kell, hogy ebben a világban fejlődés van és a protestantizmust éppen az 

kell hogy megkülönböztesse a katolicizmustól, hogy a protestantizmus soha nem 

volt fejlődésellenes, sohasem volt tudományellenes és a szociális eszméket úgy 

kell tekintenünk, mint a Biblia szociális parancsainak megvalósítását. Tehát 

nem közömbösen nézzük a világot, hanem örömünket fejezzük ki minden olyan 

akarat és erőfeszítés felé, amelyik az ember földi életét is jobbá akarja 

tenni. Nem tarthatjuk közömbösnek, hogy erről a földről átok hangja, vagy pedig 

a munkának csodálatos ritmusa hangzik felfelé. 

Mindezeken túl azt kell hogy lássuk, hogy nekünk a saját munkánkat 





  

Isten indítására kell végeznünk és hogy ennek az indításnak semmi akadálya 

ne legyen, azért arra kell törekednünk, hogy egyházunk szervezetét, 

munkáját úgy irányítsuk, hogy minden erőfeszítésünk ennek az egy szükséges 

dolognak a szeretetében történjék. Nekünk szükségünk van arra is, hogy az 

anyagi eszközöket is elő tudjuk teremteni ennek a lelki munkának a 

végzéséhez. Hovatovább meg kell barátkoznunk az önellátás gondolatával. Az 

áldozatkészséget híveink között emelni kell. A legnagyobb fegyelemmel és 

körültekintéssel vizsgáljuk és intézzük egyházunk anyagi ügyeit a 

legnagyobb takarékosság és a cél legpontosabb figyelembevételével. Minden 

adomány arra fordíttassék, amelyre adatott. A pénzkezelésre a 

legtisztábbnak kell lennie, ezért legelső intézkedésem az volt, hogy az 

egyetemes irodába megszüntettem minden pénzkezelést. Az egyetemes 

pénztárban arra illetékes szakemberek ellenőrzik és irányítják a munkát, 

hogy minden fillért felelősséggel akarunk odajuttatni, ahová kell. És azt 

szeretném minden egyes egyházközség vezetőjének a lelkére kötni, mert a 

híveknek az áldozatkészsége egyenes arányban áll a bizalommal, amit annak 

az egyháznak a pénzkezelésével kapcsolatban éreznek. Kell, hogy az 

áldozatkészség mellett egy felszabaduló egyházszeretet bontakozzék ki. 

Sok munkát kell végeznünk és remélem, hogy a konszenzus megteremtése után 

az egyetemes presbitérium, a közgyűlés, majd később a zsinat is 

fokozottabban belekapcsolódhatik ezekbe a munkákba. Döntő fontosságú a 

megfelelő lelkület kialakítása. Nem lenne helyes most gyorsan reformokat 

belevetni a köztudatba, amíg azok nincsenek átgondolva. Éppen ezért a 

legszorosabb együttműködésre és a legnagyobb őszinteségre van szükség és 

kell, hogy egymást el tudjuk hordozni. Voltak és lesznek különvélemények, 

voltak és lesznek különböző látások, voltak és lesznek különböző 

felfogások, hiszen az I. Korinthusi levél szerint tükör által homályosan 

látunk és rész szerint van bennünk az ismeret, éppen ezért kell, hogy a 

kölcsönös szeretet hidalja át ezeket a látásokat és a közös szolgálatnak a 

lendülete kapcsoljon bennünket olyan egységbe, amely nem emberi erőből 

születik meg, hanem amely engedelmeskedés az Úr Jézus Krisztusnak. 

Ezekkel a gondolatokkal és ezzel a lelkülettel szeretném, ha a közgyűlés 

hozzáfogna a munkához, amelyben az egyház vezetőségének a konszenzusa kerül 

a közgyűlés elé, így kérem munkánkra Isten áldását. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyházi elnök javaslatára az egyetemes felügyelő 

megnyitóbeszédét jegyzőkönyvébe teljes terjedelmében felveszi. 

 

2. Az egyetemes felügyelő – a jegyzői kar azon bejelentése után, hogy az 

egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be, a 

megjelentek jegyzéke összeállíttatott és ennek alapján a határozatképesség 

megállapítható – a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

Ezzel kapcsolatban, az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére 

bizottság lévén kiküldendő, 

az egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyzői karon, a 

főügyészen és a főtitkáron kívül a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságba Dr. 

Velsz Andrást, Blatniczky Pált, Dr. Bálint Károlyt, Molitórisz Jánost és 

Benkő Istvánt küldi ki. 

 

3. Dr. Fejes László egyetemes főügyész előterjeszti az  egyetemes 

presbitérium javaslatát az egyesületek és az alapítványok megszűnéséről 

továbbá az EPOSz vagyonának kezelésbe vételéről. 

I. Az alapítványokat illetően utal a Népköztársaság Elnöki Tanácsának az 

alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról szóló 1949. évi 2. sz. 

törvényerejű rendeletére (a továbbiakban: Tr.) és annak életbeléptető és 

végrehajtó 4245/1949./195/M.T. számú rendeletére. Utóbbi szerint az 1949:2 

sz. tv. erejű rendelet 1949. október 1. napján lépett életbe. 

Ismertette a főügyész az alapítványok megszűnésére vonatkozó 

rendelkezéseket, amelyeket a Tr. 1. §-a tartalmaz, nemkülönben a Tr. 3. §-

át, amely a megszüntetett alapítvány vagyonára vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza. 

Előterjeszti a főügyész az egyetemes presbitérium javaslatát, amelyet 

az egyetemes közgyűlés határozattá emelve kimondja, hogy az egyetemes 

alapítványi bizottság jelentése szerint a dunántúli egyházkerületi 

alapítványi bizottságtól eltekintve, a kerületi alapítványi 





  

bizottságoktól jelentés nem érkezett be s így a létező vagy megszüntetett 

alapítványok ügyében adatok nem állanak rendelkezésre. 

Erre figyelemmel felhívja az egyházkerületi alapítványi bizottságokat, hogy 

úgy a kezelésükben álló, mint az 1949:12. számú tr. alapján megszüntetett 

alapítványokról jelentésüket az alapítványi szabályrendelet 30. §-ának 

megfelelően sürgősen tegyék meg. 

II. Az egyesületeket illetően utal előadó arra az ismertebb körülményre, 

hogy a kormányzat el akarja kerülni, hogy az egyesületek több minisztérium 

alá tartozzanak. Egyrészt a kettős ügykezelés kiküszöbölése érdekében, 

másrészt az állam és az egyház szétválasztásáról szóló egyezmény értelmében 

a hitbuzgalmi feladatokat az egyházak kell végezzék. Ez utóbbi feladat úgy 

valósítható meg, ha az eddig az egyesületek által megvalósított feladatokat 

egy összefogó központi szerv irányítása mellett egyházi bizottságok 

végeznék. 

Ezt követően az egyetemes közgyűlés határozattá emeli az egyetemes 

presbitérium által előterjesztett alábbi javaslatot: 

Az egyetemes közgyűlés felhívja a működő egyházi egyesületeket, hogy 

önkéntes feloszlásukat egyházi érdekéből mondják ki. 

III. Egyetemes főügyész előterjeszti az egyetemes presbitériumnak az 

Evangélikus Papnék Országos Szövetsége (EPOSz) kistarcsai ingatlanának és 

az Otthon berendezésének átvételére vonatkozó javaslatát, amelyet 

az egyetemes közgyűlés határozattá emel és kimondja, hogy: 

az egyetemes egyház az EPOSz kistarcsai ingatlanát és az Otthon 

berendezését átvette, azokat alapítólevél nélkül tovább is kezeli, azonban 

mint alapítvány nem foglalja el. 

 

4. Kemény Lajos püspök helyettes jelentést tesz az egyetemes tanügyi 

bizottság működéséről. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1949. április havában kelt 

rendelkezésével arról értesítette egyházunkat, hogy az 1949/50. tanévben 

csak újonnan engedélyezett vallástanítási tankönyvek használhatók. Az 

egyetemes tanügyi bizottság a már folyamatban levő tankönyvbírálatokat 

meggyorsította és az egyes tankönyveket ismételt átdolgozások után 

engedélyezésre ajánlotta. Az egyetemes egyház elnöksége a közgyűléstől 

kapott felhatalmazás alapján 1154/1949. sz. következő tankönyveket 

engedélyezte: 

 

Kemény Lajos: Bibliai történetek (Ált. isk. I–II. oszt.) 

Kemény Lajos: Bibliai történetek (Ált. isk. III–IV. oszt.) 

Dr. Streck Laura: Az üdvösség útja (Ált. isk. V. oszt.) 

Dr. Kapi Béla: Egyetemes egyháztörténet (I. és II. rész) 

Kiss Samu: Egyháztörténet 

Groó Gyula: Hitünk (Ált. isk. VIII. o.) 

Dombi László: A Biblia (Gimn. I. oszt.) 

Dr. Nagy Gyula: Az egyház élete (Gimn. IV. o.) 

Botta István: Keresztyén hit és élet (Gimn. III. oszt.) 

 

Az egyetemes egyház által engedélyezett vallástani tankönyvek közül a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 1224/E 5/1949.IV./4 és 1284-E 2/1949. 

IV. sz. a. engedélyezte az általános iskolák I–II., III–IV., V. és VIII. 

osztályai számára készült tankönyveket, a középiskolai tankönyvek közül 

pedig az I. és a III. osztályok számára készült tankönyveket. 

Ennek következtében a tanügyi bizottság a folyó tanévre közös tankönyvet 

jelölt meg az I–II., illetve folytatólag a III. és IV., stb. osztályok 

számára. A még hiányzó általános iskolai VI–VII. osztálynak szóló 

tankönyvek átdolgozási, illetve bírálati munkái folyamatban vannak, 

úgyszintén a gimnáziumok II. és IV. osztálya számára készülő tankönyvek is. 

Így a jövő tanév kezdetére minden osztálynak meglesz a maga tankönyve. 

Dr. Luther Márton Kiskátéjának egyetemes egyházi kiadása elfogyott és az 

újabb kiadásra az engedély megérkezett. 

Végül jelenti a presbitérium, hogy a szórvány-hittankönyv egyik kézirat 

bírálat alatt, másik kéziratának beérkezése most esedékes. 

A konfirmációi tanítás kérdéseivel és új tankönyv szerkesztésével külön 

bizottság foglalkozik. 





  

Fenti jelentést az egyetemes közgyűlés örvendetesen tudomásul veszi. 

 

5. Groó Gyula előterjeszti az egyetemes presbitérium javaslatát az 

általános tisztújításra vonatkozólag. 

Az egyetemes presbitérium  1950. január 13-án tartott ülésében foglalkozott 

az egyetemes egyház általános tisztújításának kérdésével. Megállapította, 

hogy az egyetemes egyház összes bizottságainak mandátuma 1949. decemberével 

lejárt. Az egyetemes presbitérium és az egyetemes törvényszék mandátuma 

1952-ben járna le. Az egyházegyetem tisztségviselői közül többen 

lemondottak, illetőleg több tisztség megüresedett. 

Mindezekre tekintettel az egyetemes presbitérium kimondotta, hogy 

felajánlja lemondását s javasolta az egyetemes törvényszék lemondását is. 

Az egyetemes presbitérium tehát egyhangú határozatával lemondott s az 

egyetemes törvényszék tagjai egyenként írásban mondottak le. Ugyancsak 

lemondottak az egyetemes egyház eddig le nem mondott tisztségviselői is. 

Az egyetemes presbitérium ugyanezen üléséből az általános tisztújítás 

végrehajtására jelölő bizottságot küldött ki, amely az egyetemes közgyűlés 

elnökségének elnöklete alatt Szabó József püspök, Kemény Lajos püspök 

helyettes, Dr. Fejes László egyetemes főügyész és Groó Gyula tagokból állt. 

A jelölő bizottság elkészítette az általános tisztújítás tervezetét. Ezt a 

tervezetet az egyetemes presbitérium elfogadta és az egyetemes közgyűlés 

tagjai a kifüggesztett névjegyzéken megtekinthették. Többek kívánságára a 

névsort az egyetemes főtitkár h. felolvasta. Az elnökség által javaslatba 

hozott névjegyzékre nézve az egyetemes felügyelő elrendeli a szavazást. 

Először az egyetemes bizottságok tagjait választotta meg az egyetemes 

közgyűlés. Azután került sor  az egyetemes presbitérium és az egyetemes 

egyház tisztségviselőinek megválasztására. 

Az egyetemes közgyűlés néhány tagja írásbeli kérést nyújtott be, amelyben 

kérte titkos szavazás elrendelését. Az elnökség azonban a kérelemnek nem 

adhatott helyt, mert a kérelmezők száma nem volt az előírások szerint 

elegendő. 

Kendeh György közgyűlési tag indítványára 

az egyetemes közgyűlés elhatározta, hogy a tisztségekre és a bizottságokba 

megválasztott személyek megvizsgálandók abból a szempontból is, hogy 

gyermekeiket egyházi vallástanításban részesítették-e, s ha nem, akkor meg 

nem választottaknak tekintendők. 

Az egyetemes közgyűlés által meghagyott általános tisztújítás után az 

egyetemes egyház tisztségviselőinek, presbitériumának, valamint 

törvényszékének és bizottságainak névsora így alakult: 

 

A) Az egyházegyetem tisztviselői: 

Egyetemes világi főjegyző: Dr. Mikler Károly 

Egyetemes egyházi főjegyző: Németh Károly 

Egyetemes világi aljegyzők: Dr. Geleji Dezső, Fias István, Becht József, 

Dr. Kardos Tibor 

Egyetemes egyházi aljegyzők: Dedinszky Gyula, Veöreös Imre, Bányai Sándor, 

Joób Olivér 

Egyetemes főellenőr: Margócsy Emil 

Egyetemes főügyész: Dr. Fejes László 

Egyetemes pénztáros: Kosztler László 

Egyetemes ellenőr: Péter Lajos 

Egyetemes főtitkár: Groó Gyula 

Egyetemei lelkész: Benczúr László 

Egyetemes missziói lelkész: Dr. Gyimesy Károly 

Egyetemes levél- és könyvtáros: Dr. Mályusz Elemér 

Egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő: Dr. Lehel László 

 

B) Egyetemes presbitérium 

Hivatalból: 

Az egyetemes felügyelő, a püspökök, az egyházkerületek felügyelői, az 

egyetemes főjegyző, az egyetemes ügyész és az egyetemes főtitkár. 





  

Választás útján: 

a) rendes tagok: 

az Egyházegyetem részéről: Dezséry László, Benczúr László, Dr. Karner 

Károly, Dr. Göttche Ervin; 

a bányai egyházkerületből: Kemény Lajos, Bujtás Mihály; 

a dunáninneni egyházkerületből: Görög Tibor, Dr. Ruzsinszky György; 

a dunántúli egyházkerületből: Cserháti Sándor, Molitórisz János; 

a tiszai egyházkerületből: Csákó Gyula, Dr. Bálint Károly; 

 

b) póttagok: 

az egyházegyetem részéről: Dr. Somogyi József, Grünvalszky Károly, Sréter 

Ferenc, Tátrai Károly; 

a bányai egyházkerületből: Gyöngyösi Vilmos, Kolba István; 

a dunáninneni egyházkerületből: Csekey Zoltán, Koren Pál; 

a dunántúli egyházkerületből: Dr. Karsay Zoltán, Dombi László; 

a tiszai egyházkerületből: Endreffy Zoltán, Jászberényi József 

(Újdiósgyőr). 

 

C) Egyetemes törvényszék 

Világi bírák: Dr. Landgraf Dezső, Dr. Bertha Benő, Dr. Matolay Miklós, 

Mócsán József, Dr. Zsedényi Béla, Dr. Rédei Sándor, Aradszky György, 

Koritsánszky Ottó. 

Egyházi bírák: ifj. Prőhle Károly, Scholz László, Zászkaliczky Pál, Zulauf 

Henrik, Dr. Csengődy Lajos, Pohánka Sándor, Molitórisz János, Lukács 

István. 

Tanár- és kántorbírák: Dr. Blázy László, Ihász József, Zalánfy Aladár, Laki 

Tibor. 

Jegyző: Dr. Borostyánkőy László. 

 

D) Egyetemes számvevőszék 

Elnökök: Dr. Pass László és Dr. Lányi Márton. 

Tagok: az egyetemes ügyész, az egyetemes főellenőr, az egyetemes ellenőr, 

továbbá Bódy Pál, Szücs Sándor, Gádor András, Falus Ferenc, Hanzmann 

Károly, Dr. Karsay Gyula, Dr. Halász Kálmán, Vonga László (Miskolc), Dors 

Vilmos. 

 

E) Bizottságok 

I. 

A Lutheránus Világygyűlés Magyar Különbizottsága 

Elnökök: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 

Tagok: a püspökök és az egyházkerületi felügyelők, továbbá: Dezséry László, 

Benczúr László, Groó Gyula, Dr. Molnár Rudolf, Dr. Jánossy Lajos, Dr. 

Somogyi József, Dr. Gandy László. 

 

II. 

Az Egyetemes Egyháztanács Magyarországi Bizottsága 

Dr. Reök Iván, Túróczy Zoltán, Szabó József, Dr. Vető Lajos, Kemény Lajos, 

Major Béla, Dr. Mády Zoltán, Dr. Karsay Gyula, Dezséry László, Szthelo 

Gábor, Benczúr László, Groó Gyula, pénztáros: Páter Lajos. 

 

III. 

Az Egyetemes Egyháztanács Magyarországi Bizottságának 

Újjáépítési Osztálya 

Dr. Reök Iván, Túróczy Zoltán, Szabó József, Dr. Vető Lajos, Kemény Lajos, 

Groó Gyula, Dr. Fejes László, Kesztler László. 





  

IV. 

A Magyarországi Ökumenikus Egyházi Kölcsönsegély Alap Intéző Bizottságába 

evangélikus részről: Péter Lajos, Sztehlo Gábor 

 

V. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Egyetemes Segélyosztó Bizottsága 

Dr. Reök Iván, Túróczy Zoltán, Szabó József, Dr. Vető Lajos, Bácsi Sándor, 

Kemény Lajos, Dr. Mády Zoltán, Dr. Gyimesy Károly, Dezséry László, Scholz 

László, Joób Olivér, a Melioráció részéről: Péter Lajos, Szehtlo Gábor. 

 

VI. 

Egyetemes Lelkészképző Bizottság 

Tagok: hivatalból a püspökök. A Lelkészképző Intézet helyi bizottságainak 

elnöke, a Lelkésznevelő Otthon igazgatója, a hittudományi kar dékánja és 

prodékánja és a MELE elnöke. 

A bányai egyházkerület részéről: 

rendes tagok: Csepregi Béla, Dr. Gaudy László, Várady Lajos 

póttagok: Bódy Pál, Ruttkay elemér, Zulauf Henrik 

A dunáninneni egyházkerület részéről: 

rendes tagok: Dr. Csengődy Lajos, Péter Henrik, Németh Géza 

póttagok: Pohánka Sándor, Sólyom Károly, Rónay Zoltán 

A dunántúli egyházkerület részéről: 

rendes tagok: Sólyom Jenő, Veöreös Imre, Nagy Gyula dr.; 

póttagok: Molitórisz János, Káldy Zoltán, Dr. Pusztay László 

A tiszai egyházkerület részéről: 

rendes tagok: Endreffy Zoltán, Dr. Ottlyk Ernő, Rőzse István 

póttagok: Tessényi Kornél, Uzon László, Dr. Weiszer Elek. 

 

VII. 

Pénzügyi bizottság 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a püspökök, egyházkerületi 

felügyelők, egyetemes ügyész, egyetemes főellenőr, egyetemes pénztáros, 

egyetemes ellenőr, továbbá: Hanzmann Károly, Dr.Mikler Károly, Prőhle 

Henrik, Sztehlo Gábor, Kaján József (Legénd), Barcsák Péter (Arnót), 

Dezséry László, Tátrai Károly, Koritsánszky Ottó. 

 

VIII. 

Egyetemes Számvizsgáló bizottság 

 

Elnökség: az egyetemes számvevőszék elnöksége. 

Tagok: Csekey Zoltán, Tavassy Zoltán, Menyhár István 

 

IX. 

Egyetemes Egyházi nyugíjintézeti bizottság 

 

Elnökség: Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő és Túróczy Zoltán püspök. 

Hivatalból tagok: egyetemes főügyész, nyugdíjintézeti ügyvivő, egyetemes 

főtitkár, Kosztler László egyetemes pénztáros, Péter Lajos egyetemes 

ellnőr, MELE elnöke; 

az egyházkerületek részéről: Dr. Szilády Jenő, Hanzmann Károly, Marcsek 

János, Kirchner Rezső; 





  

X. 

Alkotmány.- és jogügyi bizottság 

 

Elnök: az egyetemes felügyelő 

Tagok: a püspökök és az egyházkerületi felügyelők, vagy ezen állások 

egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb esperes, illetve 

egyházmegyei felügyelő, az egyetemes jegyzői kar, az egyetemes ügyész, 

továbbá: Mátis István, Dr. Lányi Márton, Dr. Mikler Károly, Dr. Bálint 

Károly, Sólyom Károly, Dr. Sólyom Jenő, Gyöngyösi Vilmos, Dr. Ottlyk Ernő, 

Ruzsinszky György, Dr. Zelenka István, Kiss Samu. 

 

XI. 

Egyetemes énekügyi bizottság 

 

Elnök: Dr. Mády Zoltán egyházkerületi felügyelő. 

Tagok: a püspökök, Dr. Gárdonyi Zoltán, Peskó Zoltán, Dr. Schulek Tibor, 

Benczúr László, Zalánfy Aladár, Sulyok Imre, Dr. Margócsy József, 

Zászkaliczky Pál, Dr. Sólyom Jenő, Bencze Imre, Ittzés Mihály, Joób Olivér, 

Linder László, Fasang Árpád, Rezessy László, Weltler Jneő, Túrmezei 

Erzsébet és a liturgiai bizottságból a bizottság által kiküldött két tag. 

 

XII. 

Liturgiai bizottság 

 

Elnök: Túróczy Zoltán. 

Tagok: Dr. Jánossy Lajos, Scholz László, Joób Olivér, Zászkaliczky Pál, Dr. 

Molnár Rudolf, Endreffy Zoltán. 

 

XIII. 

Egyházművészeti tanács építészeti osztálya 

 

Elnök: egyetemes jellegű építkezés esetén az egyetemes felügyelő, egyéb 

esetekben pedig az illetékes egyházkerületi püspök. 

Rendes tagok: Kemény Lajos, Gragersen Hugó, Dr. Komjáthy Jenő, Sándy Gyula, 

Medgyaszay Gyula, Arvé Károly, Dr. Gyimesy Károly. 

Póttagok: Zászkaliczky Pá, Gregersenné Lux Alice, Kalotay Lajos, Dr. 

Kulcsár Barnabás. 

 

XIV. 

Biblia nagybizottság 

 

Túróczy Zoltán, Dr. Vető Lajos, Kemény Lajos, Szabó József, Dr. Karner 

Károly, Dr. Kiss Jenő, Dr. Deák János, Dr. Pálfi Miklós, Botyánszky János, 

Zaszkaliczky Pál, Muntág Andor. 

 

XV. 

Magyar bibliatanács 

 

Dr. Reök Iván, Kemény Lajos, Groó Gyula, Csepregi Béla, ellenőrző 

bizottságban: Péter Lajos. 

 

XVI. 

Egyetemes missziói bizottság 

 

Elnök: Túróczy Zoltán 

Tagok: egyetemes felügyelő, püspökök, egyetemes főtitkár, valamint az 

alábbi bizottságok elnökei: 





  

1. Tanügyi és vallástanítási szakbizottság 

 

Elnöke: Kemény Lajos 

Alelnök: Dr. Gaudy László 

Előadó: Várady Lajos 

Tagok: Dr. Ferdinándi István, Dr. Ottlyk Ernő, Sümeghy József, Gádor 

András, Dr. Nagy Gyula, Groó Gyula, Benczúr László, Muncz Frigyes, Sokoray 

Miklós, Dr. Wiczián Dezső. 

 

2. Evangelizációs szakbizottság 

 

Elnök: Csepregi Béla. 

Tagok: Józsa Márton, Balikó Zoltán, Sréter Ferenc, Koren Emil, Olt Vilmos, 

Foltin Brunó, Kovács Géza, Kemény Lajos, Veöreös Imre, Görög Tibor, Benczúr 

László, Káldy Zoltán, Dr. Mády Zoltán, Dr. Reök Iván, Malaga Elza, Zulauf 

Henrik, Győri János. 

 

3. Ifjúsági szakbizottság 

 

Elnök: Szabó József 

a) Gyermekmunka 

Elnök: Benczúr László. 

Tagok: Selmeczi János, Jávor Pál, Veöreös Imre, Solymár András, Kada Judit, 

Túrmezei Erzsébet, Kárpáti Emma, Sátory Matild, Kiss János, Villányi 

Albertné, Dr. Molnár Rudolf, Kajos János, Bartos Piroska, Hölvényi 

Magdolna. 

b) Ifjúsági csoport 

Elnök: Dr. Ottlyk Ernő. 

Tagok: Ágoston Sándor, Bonnyai Sándor, Sümeghy József, Tarjáni Gyula, Tekus 

Ottó, Gyöngyösi Vilmos, Koren Emil, Görög Tibör, Muncz Frigyes, Ujhelyi 

Aladár, Zulauf Henrik. 

 

4 Zsidómissziók szakbizottság 

 

Elnök: Sréter Ferenc 

Tagok: Olt Vilmos, Dr. Gyimesy Károly, Benczúr László, Ágoston Sándor, 

Frenyó Vilmos, Szász Edit, Dr. Mády Zoltán, Galát György, Danhauser László, 

Székely Tamás. 

 

5. Diakóniai szakbizottság 

 

Elnök. Zulauf Henrik. 

Tagok: Veöreös Imre, Bujdosó János, Sztehlo Gábor, Jakus Imre, Ruzicska 

László, Rónay Zoltán, Kesztler László, Mekis Ádám, Laborczi Zoltán, 

Gyöngyösi Vilmos, Dr. Farkas Mária, Zászkaliczky Pál, Ferenczy Zoltán, 

Buthi Ella, Megyer Lajos. 

 

6. Külmissziói szakbizottság 

 

Elnök: Dr. Mády Zoltán. 

Tagok: Gyöngyösi Vilmos, Endreffy Zoltán, Cserháti Sándor, Dr. Halász 

Kálmán, Sztehlo Gábor, Dr. Lehel László, Danhauser László, Dr. Molnár 

Rudolf, Ferenczy Zoltán, Németh Júlia (Győr), Túrmezei Sándor. 

 

7. Egyetemes sajtóbizottság 

 

Elnök: Dr. Vető Lajos. 

Tagok: Dr. Geleji Dezső, Groó Gyula, Koren Emil, Veöreös Imre, Dr. Gyimesy 

Károly, Benczúr László, Gyöngyösi Vilmos, Csepregi Béla, Grünvalszky 

Károly, Dr. Karnar Károly, Ruttkay-Miklian Gyula, Gádor András. 





  

8. Teológiai és tanulmányi szakbizottság 

 

a) Teológiai csoport 

Elnök: Dr. Pálfi Miklós 

Tagok: Dr. Vető Lajos, Dr. Ferdinánd István, Dr. Lehel László, Groó Gyula, 

Benczúr László, Dr. Sólyom Jenő, Botyánszky János, Gyöngyösi Vilmos, Gömöry 

József, Uzon László, Dr. Wiczián Dezső, Dr. Gaudy László, Scholz László, 

Veöreös Imre. 

b) Laikusképző és kántorképző csoport 

Elnök: Kemény Lajos 

Tagok: Balikó Zoltán, Dr. Ottlyk Ernő, Dezséry László, Kiss János, Muncz 

Frigyes, Laborczi Zoltán, Zulauf Henrik, Poskó Zoltán, Zászkaliczky Pál, 

Tekus Ottó. 

 

9. Missziói Intézetek Szakbizottsága 

 

Elnök: Túróczy Zoltán 

Tagok: Szabó József, Dr. Vető Lajos, Kemény Lajos, Laborczi Zoltán, Kiss 

János, Asbóth Lajos, Tekus Ottó, Benczúr László, Koren Emil, Groó Gyula, 

Sztehlo Gábor, Zulauf Henrik. 

 

XVII. 

Meliorációs bizottság 

 

Dr. Reök Iván, Groó Gyula, Dr. Gyimesy Károly, Várady Lajos, Dr. Göttche 

Ervin, Sztehlo Gábor, Péter Lajos. 

 

XVIII. 

Evangélikus Női Munkaközösség 

 

Elnökök: Túróczy Zoltánné, Szabó Józsefné, Dr. Vető Lajosné. 

Tagok: Marcsek Jánosné, Dr. Gaudy Lászlóné, Blatniczky Jenőné, Erhardt 

Józsefné, Szántó Róbertné, Zászkaliczky Pálné, Bonyai Sándorné, Botta 

Istvánné, Fülöp Dezsőné. 

 

XIX. 

Egyetemes levéltári és könyvtári bizottság 

 

Elnök: D. Mády Zoltán 

Tagok: Dr. Mályusz Elemér, Dr. Sólyom Jenő, Hamvas Béla, Dr. Klein Gáspár, 

Dr. Wiczián Dezső, Dr. Komjáthy Miklós, Dr. Wellmann Imre, Dr. Kossányi 

Béla. 

 

6. Külön fegyelmi bíróság megválasztása. Az egyetemes presbitérium 1950. 

március 2-án tartott ülésében megállapítást nyert, hogy az E.T. VIII. tc. 

11. §-a értelmében külön figyelmi bíróságot kell alakítani. 

Az egyetemes presbitérium javasolja továbbá, hogy a külön fegyelmi bíróság 

állandó határozatképessége érdekében két póttag választassék azzal, hogy a 

póttagok csak a rendes tagok tagságának megszűnése esetén hívhatók be. 

 

Ezután hosszabb eszmecsere alakult ki, amelynek során az elnökség 

javaslatát elvetik és az egyetemes közgyűlés tagjaiból többen 

ellenjavaslatot nyújtanak be, amelyet 

 

az egyetemes közgyűlés elfogad, így a külön fegyelmi bíróság megválasztott 

tagjai a következők: hivatalból tagok: egyetemes felügyelő, püspökök, 

egyházkerületi felügyelők. 

választott tagok: Zászkaliczky Pál, Militórisz János, Scholz László, 

Koritsánszky Ottó, Aradzsky György, Dr. Rédei Sándor, 

póttagok: ifj. Prőhle Károly, Dr. Bertha Benő. 





  

7. Az újonnan megválasztott tisztviselők, a presbitérium és a bírák közül 

jelenlévők a közgyűlés színe előtt leteszik az esküt. Ennek megtörténte 

után a világi elnök mindnyájukat szeretettel és áldáskívánattal köszönti, 

amihez az egyetemes közgyűlés is csatlakozik. 

 

8. Németh Károly egyetemes egyházi főjegyző bejelenti, hogy Vargha Sándor 

főtitkár 1949. augusztus 28-án kelt levelében bejelentette a főtitkári 

állásáról lemondását. Egy későbbi, 1948. november 7-én kelt iratban 

lemondását visszavonta. Az egyetemes felügyelő 1949. szeptember 20-án kelt 

levelébe értesítette Vargha Sándort, hogy szolgálati viszonya megszűnt s 

hogy járandóságainak folyósítását megszüntette. A presbitérium ebben az 

ügyben 1950. március 2-án tartott ülésében elvi döntést hozott, amely 

szerint az egyetemes felügyelő intézkedéseit jóváhagyta; a főtitkári állást 

megüresedettnek jelentette ki és a főtitkár-választást elrendelte. 

 

A közgyűlés a jelentést s az abban foglaltakat tudomásul veszi. A 

megüresedett főtitikári állásra megválasztja Groó Gyula lelkészt, aki eddig 

a főtitkár-helyettesi teendőket ellátta. 

Az egyetemes felügyelő többek kérdésére azt a felvilágosítást adja, hogy a 

közgyűlés fenti határozatának birtokában lépéseket fog tenni illetékes 

hatóságoknál Vargha Sándor szabadlábra helyezése érdekében s mindent el fog 

követni, hogy az eredményes legyen. Megnyugtatásul azt is közli, hogy az 

egyház meg fogja találni annak a módját, hogy nyugdíjazás, vagy egyéb 

megoldás révén róla és családjának egzisztenciájáról gondoskodás történjék. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

 

9. Groó Gyula, minta  volt Luther Otthon igazgatója előterjeszti, hogy 

mivel a Luther Otthon egyetemi és főiskolai internátus 1949. június 30-ával 

befejezte működését, ingó felszerelését felleltározták és a kisbizottság 

határozata értelmében átadták a Luther Márton Intézetnek azzal hogy, amint 

Isten áldása nyugodott a volt Luther Otthon munkáján, úgy Isten áldása 

kísérje a Luther Márton Intézet munkáját is. 

 

A bejelentést az egyetemes közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Benczúr László bemutatja a Luther Márton Intézet szabályzatát, amelyet az 

egyetemes közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vesz és a jegyzőkönyv 

függelékébe felvenni rendeli. 

 

Péter Lajos bejelenti az egyetemes presbitérium határozatát, amely a Luther 

Márton Intézet igazgatójául Benczúr László javasolja megválasztani az 

egyetemi lelkészi állásával egybefüggően. 

Egyben javasolja, hogy a Luther Márton Intézet gondnokául Groó Gyula, 

ellenőrévé pedig Péter Lajost válasszák meg. 

 

Az egyetemes közgyűlés Benczút Lászlót a Luther Márton Intézet igazgatóját 

az egyetemi lelkészi állással összefüggően megválasztja. 

Groó Gyulát gondnokul, Péter Lajost ellenőrül megválasztja. 

 

10. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes lelkészképző bizottság 

március 2-i ülésében hozott következő határozatait: 

1. Az egyetemes lelkészképző bizottság az egyetemes közgyűléstől az 1949. 

április 7-én tartott ülése jegyzőkönyvének 50. pontjában foglalt 

határozattal azt a megbízást kapta, hogy vegye revízió alá az egyetemi 

evangélikus hittudományi kar mai ötéves tanulmányi és vizsgálati rendjét. 

Ezt a megbízatást teljesítette és mérlegelte az idevágó reformterveket. 

Ennek alapján a bizottság az egyetemi evangélikus hittudományi kar 

tanulmányi és  vizsgálati szabályzatának megváltoztatását nem tartja 

szükségesnek, mert a teológiai tanulmányoknak 5 évre való kibővítését 

változatlanul szükségessé 





  

teszi a hittudományi karra jövő hallgatói nyelvi (görög, latin, modern) 

járatlansága, illetve teljes képzetlensége és a feltétlenül megkívánható 

egyházi-vallástani alapismeretek tekintetében való hiánya. A bizottság 

helyesléssel veszi tudomásul, hogy az egyetemi evangélikus hittudományi kar a 

tanulmányi és vizsgálati szabályzat keretében a tanulmányi és kollokválási 

rendet, valamint a félévi tanrendeket akként alakítja, hogy a hallgatók minél 

megfelelőbben készülhessenek fel lelkészi munkájukra. Különösen is helyesli, 

hogy a kar a jövő tanévtől kezdve a felsőévesek részére kötelezően illeszti be 

tanulmányi rendjébe a lélektant. A bizottság szükségesnek tartja, hogy a 

lelkészavatás és a lelkészképesítés közti idő két évről egy évre szállíttassék 

le és viszont ezt azért tartja lehetségesnek, mert a gyülekezeti lelkészi 

szolgálatra való előkészítés a hittudományi kar 5 éves tanulmányi rendjében 

sokkal behatóbban történik, mint az történt a 4 éves tanulmányi rendben (a 

korábbi 4 félév helyett 6 féléven át hallgatnak gyakorlati teológiai tárgyakat 

és 6 féléven át vesznek részt homiletikai és katechetikai gyakorlatokon, 

továbbá 3 féléven át vesznek részt liturgiai és 1 féléven át egyházjogi 

gyakorlatokon; 10 féléven át tanulnak társadalomtudományi ismereteket és 

ezentúl 2 féléven át lélektant is hallgatnak). A bizottság örömmel veszi 

továbbá tudomásul, hogy a karnak módjában áll a tanulmányi és kollokválási 

rend, valamint a félévi tanrendek megállapításánál a konkrét lelkészi szolgálat 

követelményeinek érvényesítése. 

Mindennek alapján a bizottság elfogadta a lelkészképzésről szóló 

szabályrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó javaslatot. Ennek 

szövegét elfogadásra ajánlja az egyetemes közgyűlésnek (mellékelve). 

2. Az egyetemes lelkészképző bizottság kéri az egyetemes közgyűlést, 

intézkedjék, hogy Sümeghy József, a Lelkészképző Intézet igazgatói teendőinek 

ellátásával megbízott vallástanár havi 300 forint tiszteletdíjban részesüljön a 

kongrua-megtakarítás terhére. 

 

A közgyűlés a lelkészképzésről szóló szabályrendelet módosítására és 

kiegészítésére vonatkozó javaslatot elfogadja. A javaslat szövegét 

jegyzőkönyvének függelékében közli. 

Jóváhagyja, hogy Sümeghy József, a Lelkészképző Intézet igazgatói teendőinek 

ellátásával megbízott vallástanár, a kongrua-megtakarítás terhére havi 300 

forint tiszteletdíjban részesüljön. 

 

11. Péter Lajos egyetemes ellenőr bemutatja a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem költségelőirányzatát az 1950. évre: 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem költségelőirányzata 

az 1950. évre 

 

I. Szükséglet: 

  Ft Ft 

1. Személyi fizetések:   

  Groó Gyula 9.600  

  Mirtl Hugóné 2.232  

  Giczi Ferencné 3.012  

  Forray Lázárné 6.000 20.844 

2. Személyzet után élelmezés-térítés  3.200 

3. Személyzet után illetményadó  10.500 

4. Telefonszámla  7.800 

5. Portóköltségek  4.000 

6. Fűtés-világítás  6.000 

7. Nyomtatványok (Belmissziói Munkaprogram, 

stb.) 

 6.000 

8. Útiköltségek, napidíjak   

  Elnöki értekezletek útiköltségei és 

napidíjai 

3.000  

  Presbiteri ülések útiköltségei és 

napidíjai 

7.000  

  Közgyűlés útiköltségei és napidíjai 8.000  

  Törvényszéki ülések útiköltségei és 

napidíjai 

2.200  

  Ezek postaköltségei, stb. 1.800 22.000 

 Átvitel:  80.344 

 





  

 

 Áthozat:  80.344 

9. Segélyek  6.000 

10. Luther Márton Missziói Intézet  12.000 

11. Soproni Teológia  12.000 

12. Sajtószolgálat  3.840 

13. KIE Lelkészi álláshoz hozzájárulás  2.000 

14. Külföldi összeköttetések  2.500 

15. Lelkészképzés  2.000 

16. Levéltár–könyvtár  2.400 

17. Pénztár fenntartás  4.800 

18. Missziói vonatkozású személyi és 

dologi kiadások 

 31.272 

19. Vegyes és előre nem látottak  4.234 

20. Illetékegyenérték  4.000 

21. Nyugdíjintézeti fenntartói járulék  3.500 

 Összes szükséglet:  170.890 

 

II. Fedezet: 

1. Központi irodai dologi áll. segély  60.000 

2. Dologi államsegély  21.360 

3. Missziói globális szem. áll. segély  31.272 

4. Az egyezmény 5. 6. pontja alapján áll. 

s. 

 48.258 

5. Üllői úti ház jövedelméből  10.000 

 Összes fedezet:  170.890 

  Összes szükséglet: 170.890 Ft 

  Összes fedezet: 170.890 Ft 

 

A közgyűlés a költségvetést a fentiekben megállapítja. 

 

12. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja az egyházkerületektől 

beérkezett közalapi segélykérvényeket és a közalapra vonatkozó 

felterjesztéseket. 

1. Az állandó közalapi segélyeknek újból való megállapítását, amelyet a 

dunáninneni egyházkerület felterjesztésében javasol, az egyetemes közgyűlés 

az egyházközségeknek még ki nem alakult vagyoni helyzetére való tekintettel 

nem tartja időszerűnek. 

2. Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az egyházkerületektől beérkező 

lélekszám-kimutatás a következő: bányai egyházkerület: 227.458, dunáninneni 

egyházkerület: 29.980, dunántúli egyházkerület: 133.022, tiszai 

egyházkerület: 36.412, összesen 426.872. 

3. A közalapi járulékot az 1950. évre is a lélekszám szerint fejenként 12 

fillérben állapítja meg. Ennek alapján az egyházkerületekre az 1950. évre a 

következő közalapi összegeket veti ki: bányai egyházkerület: 27.294,96 Ft, 

dunáninneni egyházkerület: 3.597,60 Ft, a dunántúli egyházkerület: 

15.962,64 Ft, tiszai egyházkerület: 4.369,44 Ft, összesen 51.224,64 Ft. 

4. Felhívja az egyházkerületeket a hátralékos közalapi járulékok 

haladéktalan beszedésére. Az 1950. évi közalapi járulékot az 

egyházkerületek 1950. október 15-ig szolgáltassák be az egyházegyetem 

pénztárába. 

5. Az egyetemes közgyűlés a beérkezett segélykérvényeket ez évben is 

visszaküldi az egyházkerületekhez és a kérvények elintézéséhez az 

egyházkerületek rendelkezésére bocsátja az 1949. évre kivetett közalap 

járulékból a következő összegeket: a bányai egyházkerületnek a járulék 32%-

át, 18.614,56 Ft-ot, a dunáninneni egyházkerületnek a járulék 15%-át, 

8.725,57 Ft-ot, a dunántúli egyházkerületnek a járulék 38%-át, 22.104,78 

Ft-ot, a tiszai egyházkerületnek a járulék 15%-át, 8.725,57 Ft-ot, összesen 

58.170,48 Ft-ot. 

 

13. Jelentés a földszerződésről. Dr. Fejes László egyetemes főügyész 

ismerteti az evangélikus egyház földingatlanainak az állam részére történt 

felajánlása ügyét. 

Kiemelte, hogy a Magyar Népköztársaság Alkotmányának 7. §-a a mezőgazdaság 

szocialista fejlődését tekinti kötelességének, amelyet az állami gazdaságok 





  

megszervezésével, mezőgazdasági gépállomásokkal, a termelőszövetkezetek 

támogatásával segít elő. Utal az előadó az 1949. június 16-án kihirdetett 

4091/1949. Korm. számú, valamint a 8130/1949. Korm. számú rendeletekre, amelyek 

a földingatlanok és gazdasági felszerelésük önkéntes felajánlását szabályozzák. 

A rendeletek szerint a felajánlás elfogadásának egyik alapfeltétele, hogy a 

vételár nem haladhatja meg a koronában kifejezett kataszteri tiszta jövedelem 

negyvenötszörös forint összegét és az állam a felajánlott ingatlan 

megállapított vételárárnak 35%-át egy éven belül, 65%-át pedig 4 év alatt évi 

részletekben fizeti meg. 

A dunántúli egyházkerületi közgyűlés szeptember 30-iki jegyzőkönyvéből idézi az 

előadó, hogy az egyházi közületek, közöttük elsősorban az egyházközségek 

tulajdonában lévő ingatlanok legnagyobb része a hívek áldozatos 

egyházszeretetének a gyümölcse, amelyek mind az egyházi intézmények 

fenntartására, altruisztikus célok szolgálatára s igen nagy részben az egyházi 

funkcionáriusok létfenntartásának és megélhetésének a biztosítására vannak 

rendelve. Ezek hiányában az egyház és funkcionáriusai súlyos helyzetbe 

kerülnek, mert az így kieső anyagi alapot és az abból származó létfenntartási 

erőt megfelelővel pótolni az egyháznak nem áll módjában. 

Ezzel szemben felhívja a figyelmet a Közép-Pest megyei Evangélikus 

Lelkészegyesületnek 1949. július 1-én hozott arra a határozatára, hogy sürgős 

segítség és intézkedés volna szükséges, mert a lelkészek szempontjából 

fokozatosan növekvő közterhek könnyek maguk után vonhatják egyes lelkészek 

részéről azt, hogy a javadalmukat képező földingatlant köztulajdonba adásra 

felajánlják. 

Ismerteti, hogy Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő még az elmúlt nyár folyamán 

tárgyalásokat kezdett az illetékes tényezőkkel, hogy miképpen lehetne az állam 

földbirtok-politikájának előrelátható alakulása következtében az egyház számára 

a mindinkább csak terhet jelentő földingatlanok értékét azok tulajdonával járó 

hátrányok nélkül biztosítani; majd az egyetemes elnökség által elfogadott 

keretszerződés-tervezetet is benyújtotta a kormányzathoz. Időközben a 

református egyház 1949. szeptember 14-én megkötötte a földingatlanok átadása 

tárgyában a megállapodást az állammal. Végül gyakori sürgetés után a 

pénzügyminiszter 1949. december 31-én magához kérette az evangélikus egyház 

képviselőit, hogy a szerződés még az 1949. évben aláírható és életbe léptethető 

legyen. 

A pénzügyminiszter által aláírásra átnyújtott megállapodás nagyjából megfelel a 

református egyházzal kötött hasonló megállapodásnak. A külön kérdésekre nézve 

szóbeli megállapodás jött létre, amely egyszersmindenkorra elhárítja a 

gyülekezetek feje felől az immár aggasztóvá vált adóterheket és egyúttal 

biztosítja azt is, hogy a földingatlanok útján az egyházközségek 20 év alatt 

törlesztendő térítésben részesülnek. 

Az állammal kötött megállapodás szövegét az csatolt szerződés tartalmazza, 

amely azt a célt szolgálja, hogy egyházunk részére is biztosítsa az egyházi 

ingatlanokkal kapcsolatban a kedvezőbb körülmények között történő átadási 

lehetőséget. 

Ez a megállapodás nem érinti az egyházi földingatlanok telekkönyvi 

tulajdonosainak az E. A.-ban meghatározott szabad rendelkezési jogát. Ez a 

keretmegállapodás azt állapítja meg, hogy amennyiben egyes egyházi 

ingatlantulajdonosok (egyházközségek stb.) felajánlani kívánják ingatlanukat, 

akkor az ingatlan átvétele a szerződésben biztosított kedvezőbb feltételek 

mellett történik. Csak lehetőséget nyújt a felajánlásra az általános 

szabályoknál jóval kedvezőbb felajánlásra. 

Ismerteti ezt követően az előadó, hogy az egyetemes presbitérium a f. évi 

január hó 13. napján tartott ülésén ebben a tárgyban a következő határozatot 

hozta: 

„Az egyetemes presbitérium megállapítja, hogy egyházi törvényeinknek 

megfelelőbb lett volna az evangélikus egyház külön kívánságainak a megállapodás 

szövegébe való beledolgozása. Le kívánja szögezni azt is, hogy ez a 

keretmegállapodás semmiképpen sem értelmezhető úgy, mintha az önkormányzati 

testületek autonóm jogait sértené. Elismeri, hogy a jelenlegi körülmények 

között kedvezőbb feltételeket nem lehetetett elérni, ezért a megállapodást 

jelen szövegében helyeslőleg tudomásul veszi.” 

Az egyetemes presbitérium megbízásából előadó beterjeszti a földszerződésről 

szóló javaslatot és kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a bejelentést vegye 

tudomásul és hagyja jóvá. 





  

Az elnök ezt követően kimondotta az egyetemes közgyűlés határozatát, mely 

szerint: 

 

az egyetemes közgyűlés az egyházi földingatlanok tárgyában kötött 

keretmegállapodást jóváhagyja és tudomásul veszi. 

 

14. Kemény Lajos, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, előterjeszti, hogy 

az állam és az egyház között kötött egyezmény 6. §-ának b) bekezdése 

intézkedik az államosítás kapcsán felmerülő vitás kérdések elintézéséről. 

Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter által kiküldött bizottságot az iskolaépületek és tanító lakások 

és a kántortanítói javadalmi földek ügyében munkájukat megkezdették és az 

még befejezést nem nyert. Az eddig beérkezett jelentések szerint a 

bizottság döntései sok helyen az érdekelt egyházközségek szempontjából 

megnyugtatók voltak, több helyen azonban az egyházközségek élnek 

fellebbezési jogukkal és a vallás- és közoktatásügyi miniszter meg fogja 

hallgatni az egyezmény 1. §-a szerint alakított közös bizottságot is. Az 

egyetemes presbitérium annak a reményének ad kifejezést, hogy a benyújtott 

fellebbezések elintézése után kedvező végleges jelentést terjeszthet az 

egyetemes közgyűlés elé. 

 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

15. Grünvalszky Károly bejelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 1950. január 16-i leiratában közölte, hogy a Minisztertanács 

1949. december 28-án hozzájárult az egyezmény 5. pontjának végrehajtása 

tárgyában az egyház kiküldötteivel folytatott tárgyalásokon létrejött 

megállapodásokhoz s tudatja az ezzel kapcsolatos pénzügyi rendelkezéseket. 

1. Az államsegélyek 1948. június 30-tól kezdve ugyanezen év december hó 

végéig és ettől az időponttól számítva még öt éven át csökkentés nélkül 

változatlan összegben, majd 5 évenként 25%-os csökkentéssel folyósíttatnak. 

2. Csökkenő államsegélyek: a lelkészek, a missziói lelkészek, intézeti 

lelkészek, segédlelkészek kongruális járandósága, korpótléka, családi 

pótléka és lakbér segélye; az egyházi közigazgatásban szolgáló tisztviselők 

illetményei; a püspökök tiszteletdíja; a missziói munkások államsegélye és 

általában az egyházi személyi jellegű kiadásai; a dologi (közigazgatási, 

egyházi épületek karbantartására és belső berendezésük pótlására) 

folyósított államsegély; a MÁSZ vagy más vállalat által fenntartott és a 

vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetése terhére átvett 

vállalati lelkészségek dologi államsegélyei; az egyházi alkalmazottak után 

közvetlenül az OTI-nak fizetett biztosítási díj, mint államsegély; a 

lelkészek, missziói lelkészek, intézeti lelkészek, segédlelkészek 

kongruális járandósága, korpótléka, családi pótléka és lakbérsegélye után, 

valamint az egyházi közigazgatásban szolgáló tisztviselők illetményei után, 

valamint a püspökök tiszteletdíja után, valamint a missziói munkások 

államsegélye s általában az egyház személyi jellegű kiadásaira folyósított 

államsegély után járó 10% rendkívüli segély. 

3. Nem csökkenő államsegélyek: az önálló hitoktatók, a vállalati lelkészek 

és egyéb vállalati egyházi alkalmazottak járandósága, az egyházi 

nyugdíjasok és özvegyek ellátási díjai, valamint a hitoktatással 

kapcsolatos óradíjak. 

4. Mind a csökkenő, mind a nem csökkenő természetű államsegélyek összege 

mindenkor változhatik a köztisztviselői fizetések rendszere szerint in 

melius és in paius is. 

5. A nem csökkenő természetű államsegélyek nem illetik meg az egyházat 

globálisan. 

6. A globális személyi államsegélykereten belül az egyház szabadon 

rendelkezik az államsegély mikénti felosztásáról és felhasználásáról. 

7. Az 1953. december 31-ig nyugdíjazottak nyugellátását az állami vállalja, 

feltéve hogy a nyugdíjazottak 45. évüket betöltötték s 10 év szolgálati 

idővel bírnak. A püspökök II. fizetési osztály szerinti nyugdíjat kapnak s 

a nyugdíjazottak 30%-a kaphat az V. fizetési osztály szerinti nyugdíjat. 

8. Államsegélyben részesülő lelkészek, segédlelkészek csak a heti 8 órán 

felül leadott óráik után részesülhetnek óradíjban. 





  

9. A jelenlegi államsegélyek összege az „egyházak és vallásfelekezetek 

támogatása (7.331 sz.)”, a „gimnáziumok (7.351. sz.)”, az „iskolai és 

társadalmi testnevelés (7.471)” és az „Országos Diákjóléti és Kollégiumi 

Hivatal (7.471)” címen juttatott segélyeken kívül a következő: 

 

Különböző jellegű lelkészek havi 118.721 

Ft 

 

Püspökök havi 6.444 Ft  

Egyházi tisztviselők havi 11.737 Ft  

Családi pótlékok havi 17.316 Ft  

Lakbérsegély havi 19.695 Ft  

Szeretetintézményi alkalmazottak havi 20.510 Ft  

Vegyes havi 1.144 Ft  

A fentiek után 10% rendk. segély havi 19.556 Ft évi 2.581.476 

Ft 

Hitoktatók járandósága óradíj nélkül  évi 438.000 Ft 

Nyugdíjasok  évi 814.656 Ft 

MÁSZ a vállalati lelkészek  évi 63.732 Ft 

Dologi (közigazgatás, stb.) segély  évi 364.800 Ft 

MÁSZ a vállalati lelkészségek dologi 

segélye 

 évi 26.800 Ft 

Összesen:  évi 4.289.464 

Ft 

 

Az egyetemes közgyűlés fenti bejelentést tudomásul veszi. 

 

16. Több tárgy nem lévén, az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés 

tagjainak érdeklődéséért köszönetet mond és az egyetemes közgyűlést imával 

befejezi. 

 

 

 

Dr. Reök Iván s.k. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, világi elnök 

 

Dr. Mikler Károly s.k. világi egyetemes főjegyző 

 

 

Túróczy Zoltán s.k. püspök, egyházi elnök 

 

Németh Károly s.k. egyházi egyetemes főjegyző 

 

Joób Olivér s.k. egyházi egyetemes aljegyző 

 

Dudinszky Gyula s.k. egyházi egyetemes aljegyző 

 

Veöreös Imre s.k. egyházi egyetemes aljegyző 

 

Weltler Rezső s.k. egyházi egyetemes aljegyző 

 

 

 

Hitelesítjük: 

 

Dr. Valsz Aladár s.k. 

 

Molitórisz János s.k. 

 

Dr. Bálint Károly s.k. 

 

Blatniczky Pál s.k. 

 

Benkő István s.k. 





  

FÜGGELÉK 

I. 

A Luther Márton Intézet Szervezeti Szabályzata 

 

„Megállapítottam és azonnali hatállyal életbe léptette a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem 1949. évi március hó 3-án tartott rendkívüli 

közgyűlése a 8. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával.” 

1) Az Intézet neve „Luther Márton Intézet”, székhelye: Budapest, VIII. Üllői út 

24. 

Az Intézet háztartásába tartozik az egyetemes egyház hivatali helyiségei s 

tanácsterme kivételével a volt Luther Otthon minden helyisége a vendégszobákkal 

együtt. 

Az Intézet a területén elhelyezett hivatalokkal viszonyát szerződésben 

szabályozza. 

2) Az Intézet célja és eszközei: 

A „Luther Márton Intézet” célja: a magyarországi evangélikus egyház mind nem 

lelkészi (laikus), mind lelkészi, egyházi munkásainak képzése, illetve 

továbbképzése. 

Eszközei: Egyéves és rövidebb vagy hosszabb idejű tanfolyamok lelkészek és nem 

lelkészi jellegű egyházi munkások számára. Ilyenek: 

a) lelkészi továbbképző tanfolyamok, 

b) önkéntes gyülekezeti munkások alapfokú tanfolyama, 

c) önkéntes gyülekezeti munkások felsőfokú (szakosított) tanfolyama, (legkisebb 

időtartam 3 hét), 

d) kántorképző tanfolyamok. 

A tanfolyamokon kívül konferenciák szolgálják az Intézet céljait. 

3) Az Intézet fenntartója és felügyeleti hatósága 

Az Intézet fenntartója: a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem. Felügyeleti 

hatósága az egyetemes közgyűlés elnöksége, amely az Intézet működéséről az 

egyetemes presbitérium útján az egyetemes közgyűlés elé kimerít jelentést tesz. 

4) Az Intézet igazgatása 

Az Intézet igazgatását ellátó szervek: az igazgató, a gondnok, az 

intézőbizottság és a gazdasági bizottság. 

Az igazgatót s a gondnokot az egyetemes presbitérium előterjesztésére az 

egyetemes közgyűlés választja. Alkalmazása a szolgálat első évére ideiglenes 

hatályú, azon túl pedig végleges. A véglegesítés iránt az egyetemes közgyűlés 

határoz. A gondnok választása 3 évre szól s tiszteletdíját az egyetemes 

presbitérium állapítja meg. Az Intézet tisztviselőinek járandósága az egyetemes 

egyház költségvetési tételét teszi. 

Az igazgató munkaköre: általában szellemi irányítója az intézetnek, elkészíti 

az évi munkatervet, a tanfolyamok és tanulmányi konferenciák tervét, felkéri az 

előadókat és azokat irányítja, a munkaterv végrehajtására felügyel, betartatja 

a házirendet és a fegyelmi rendet, általában az Intézet lelki vezetője. 

A gondnok elkészíti az Intézet költségvetését és zárszámadását, vezeti az 

Intézet számadásait és gondoskodik az Intézet gazdasági alapjairól, intézi a 

személyzeti ügyeket s a költségvetés keretében a kiutalásokat eszközli, 1.000 

Ft értéken felül a gazdasági bizottság elnökének, vagy helyettesének 

hozzájárulásával. Az Intézet gazdasági vonatkozású ügyeinek intézője. 

Az Intézőbizottság hagyja jóvá az évi munkatervet és a tanfolyamok munkatervét. 

Ellenőrzi az Intézet szellemi vezetését és tanácsadója az igazgatónak az 

egyetemes felügyelő, az egyház püspökei, az egyetemes főtitkár, valamint az 

igazgató, s gondnok, a fakultás dékánja, a MELE elnöke, a Lelkészképző Intézet 

igazgatója, ezenkívül az egyetemes közgyűlés által három évre választott három 

tag. 

A gazdasági bizottság felülvizsgálja az Intézet évi számadásait, megállapítja 

az Intézet költségvetését és általában gazdasági vonatkozású ügyeinek intézője. 

Az intézőbizottság hagyja jóvá az évi munkatervet és a tanfolyamok munkatervét. 

Ellenőrzi az Intézet szellemi vezetését és tanácsadója az igazgatónak minden, 

az Intézet lelki vezetésére vonatkozó kérdésben. Tagjai: hivatalból az 

egyetemes felügyelő, az egyház püspökei, az egyetemes főtitkár, valamint az 

igazgató, a gondnok, a fakultás dékánja, a MELE elnöke, a Lelkészképző Intézet 

igazgatója, ezenkívül az egyetemes közgyűlés által három évre választott három 

tag. 

A gazdasági bizottság felülvizsgálja az Intézet évi számadásait, megállapítja 

az Intézet költségvetését és általában gazdasági vonatkozású ügyeiben a 

gondnoki tanácsadó szerve s határoz beruházási, új építési és fejlesztési 

ügyekben. 





  

Tagja: hivatalból az igazgató, a gondnok, a négy egyházkerületi felügyelő, 

valamint az egyetemes közgyűlés által három évre választott három tag. A 

gazdasági bizottság megválasztja elnökét a választott tagok közül. 

5) Belmissziói munka végzésére az Intézet tanfolyamot végzett akkor 

jogosult, ha a tanfolyam végeztével teendő vizsgán képesítést szerez és a 

munka végzésére az illetékes egyházi hatóságtól megbízást kap. 

A vizsgáztató bizottság tagjai: az intézet pásztorló püspöke, vagy 

helyettese mint elnök, a tanfolyam vezetője és egy előadója. 

A vizsgáztató bizottság a képesítést osztályzás nélkül megadja; vagy 

megtagadja. Utóbbi esetben a vizsga legkorábban két hónap elteltével 

egyszer megismételhető. 

A képesítő oklevelet az egyetemes felügyelő, az Intézet pásztorló püspöke, 

a tanfolyam vezetője és előadói írják alá. 

A képesített belmissziói munkásokról az Intézet törzskönyvet vezet. 

6) Az Intézetbe való felvétel, az ellátási szolgáltatások, a kedvezmények, 

a házirend és a fegyelmi rend tárgyában a rendtartás megalkotását az 

egyetemes közgyűlés az intézőbizottságra ruházza az egyetemes presbitérium 

jóváhagyása mellett. 





  

II. 

A lelkészképzésről szóló egyetemes szabályrendelet módosítása és 

kiegészítése 

Az eddigi 21. §. m) helyébe lép: 

21. §. m) Teljesíti azokat a lelkészképesítési feladatokat, amelyeket a 

jelen szabályrendelet külföldi lelkészi oklevelek honosítása, olyan 

személyek lelkészi képesítése, akik valamely keresztyén vallásfelekezetben 

lelkészi képesítéssel bírtak, továbbá a lelkészi képesítés elévülése 

tekintetében az  Egyetemes Lelkészképző Bizottság feladatává tesz. 

Az eddigi IV. rész (43–50. §.) helyébe lép: 

 

IV. 

A lelkészképesítés 

43. §. A jelen szabályrendeletben lelkészképesítésen a lelkészképesítő 

vizsgálat sikeres megállását kell érteni. 

44. §. A lelkészképesítő vizsgálatra csak a már felavatott lelkészjelöltek 

bocsáthatók. 

A lelkészjelöltek felavatása a püspök kizárólagos joga és kötelessége. 

A püspök azokat a lelkészjelölteket jogosult lelkésszé avatni, akik a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetemnek a teológiai tanulmányi és 

vizsgálati rendről szóló szabályrendeletében meghatározott vizsgálatokat 

sikeresen megállották és akik nála jelentkeznek segédlelkészi szolgálatra, 

továbbá azokat a személyeket, akik az Egyetemes Lelkészképző Bizottság 

határozata szerint lelkésszé avattatásukat kérhetik és ugyancsak nála 

jelentkeznek lelkészi szolgálatra. 

A püspök a lelkészavatásról a felavatott személy részére lelkészavatási 

okiratot állít ki a lelkészavatásban közreműködő lelkészek aláírásával és 

az egyházkerület pecsétjével. 

45. §. A lelkészképesítés általában az Egyházkerületi Lelkészképző 

Bizottságok feladata, de egyes, a jelen szabályrendeletben ilyenekül 

meghatározott lelkészképesítési feladatokat az Egyetemes Lelkészképző 

Bizottság teljesít. 

 

(46–56. §. A lelkészképesítő vizsgálat) 

46. §. A lelkészképesítő vizsgálat célja: megvizsgálni a már felavatott 

lelkészjelölteknek az egyházközségi és egyéb lelkészi szolgálat önálló 

végzésére való képességét. 

47. §. A lelkészképesítő vizsgálat írásbeli és szóbeli. 

48. §. Az írásbeli lelkészképesítő vizsgálat házi dolgozatok készítéséből 

áll. 

A dolgozatok: két beszédszöveg az alapige magyarázatával, teljes szöveggel, 

a kidolgozás indokolásával, a beszédhez csatolt imádsággal, a két beszéd 

közül az egyik istentiszteleti, a másik kazuális funkcióra való 

igehirdetés; egy vallástanítási óra vázlata indokolással; egy előadás-

szöveg a tárgyra vonatkozó és felhasznált irodalom feltüntetésével, a 

feldolgozásnak a tárgyra és az alkalomra (pl. evangelizáció, gyülekezeti 

ünnepély) néző indokolásával; egy olyan teológiai tudományos dolgozat, mely 

arról tanúskodik, hogy a vizsgázó a lelkészi szolgálat közben és a lelkészi 

szolgálat érdekében továbbképzi magát a teológiában. 

A dolgozatok tételét, (tárgyát, alapigéjét, alkalmát) és terjedelmét az 

Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság elnöke tűzi ki, mégpedig rendszerint 

akképpen, hogy a teológiai tudományos dolgozat tárgyát minden egyes 

vizsgázó részére külön, annak érdeklődése szerint jelöli ki, továbbá úgy, 

hogy legalább egy-egy hónapnyi ideje legyen a vizsgázónak. 

A dolgozatok közül az egyik beszédszövegnek és vagy a vallástanítási 

óravázlatnak, vagy az előadás-szövegnek a beadási határideje általában a 

szóbeli vizsgálat előtt hat hónap, a többié a szóbeli vizsgálat előtt egy 

hónap. 

49. § A szóbeli lelkészkézbesítő vizsgálatra csak az a lelkészjelölt 

bocsátható, aki az írásbeli lelkészkézbesítő vizsgálatot sikeresen 

megállotta. 

A dolgozatot először az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság elnöke 

minősíti egy bizottsági tag bírálata alapján, majd az elnök által 

elfogadhatóknak minősített dolgozatokat véglegesen a bizottság minősíti 

lehetőleg két bizottsági tag bírálata alapján. 





  

Az elnök annak a lelkészjelöltnek a számára, akinek valamely dolgozatát 

elfogadhatatlannak minősítette, újabb dolgozati tételt tűz ki, méltányos 

határidővel. 

Ha a bizottság a végleges minősítéskor a vizsgázónak akár csak egy 

dolgozatát is elégtelennek minősíti, a lelkészjelöltet az írásbeli 

vizsgálatnak részben vagy egészben való ismétlésére kötelezi és az ismétlés 

legkorábbi időpontját megállapítja. Az ismétlés legkorábbi időpontját a 

bizottság a megállapított hiányosság mértéke szerint állapítja meg, 

mégpedig általában akképpen, hogy a házi dolgozatok elkészítésére legalább 

egy-egy hónapnyi ideje legyen a vizsgázónak. 

50. §. A szóbeli lelkészképesítő vizsgálatra általában csak azok a már 

felavatott lelkészjelöltek bocsáthatók, akik lelkésszé avattatásuk után 

legalább egy évet segédlelkészi szolgálatban töltöttek. 

Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságnak joga van az előbbi bekezdésben 

meghatározott egy évnyi segédlelkészi szolgálat fele idejébe beszámítani 

azt az időt, amely alatt a lelkészjelölt a lelkésszé avattatása után az 

illetékes püspök engedélyével külföldön teológiai tanulmányokat folytatott, 

vagy belföldön bár nem segédlelkészi, mégis egyházi munkában állott. 

Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

kivételesen, különösen méltánylandó körülményekre való tekintettel egyes 

lelkészjelölteknek az egy évnyi segédlelkészi szolgálati idejébe olyan időt 

is beszámítson, amely idő alatt lelkésszé avattatásuk után más 

foglalkozásuk mellett külön megbízatással kisegítésképpen, minden esetre az 

illetékes püspök engedélyével, végeztek lelkészi szolgálatot és így is 

elegendő gyakorlatot szereztek. Ilyen beszámításnak csak akkor van helye, 

ha azt a püspök hivatalból indítványozza. 

51. §. A szóbeli lelkészképesítő vizsgálat időpontját az Egyházkerületi 

Lelkészképző Bizottság elnöke hivatalból tűzi ki, mégpedig akképpen, hogy 

ez az időpont ne haladja túl a vizsgálatra bocsáthatás időpontját követő 

egy évet. 

52. §. A szóbeli lelkészképesítő vizsgálat tárgyai: 

a) bibliaismeret (a lelkészi szolgálatban való alkalmazás szempontjából); 

b) az egyház tanításának ismerete (a lelkészi szolgálatban való alkalmazás 

szempontjából); 

c) a lelkészi szolgálatot meghatározó és irányító teológiai ismeretek; 

d) a hazai és külföldi egyházi élet ismerete; 

e) a Magyarországi Evangélikus Egyházra vonatkozó állami és egyházi 

jogszabályok ismerete, különös tekintettel az egyházközségi lelkész 

egyházjogi teendőire; 

f) egyházi ének- és zeneismeret. 

53. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság a vizsgálat eredményei 

előbb az egyes tárgyakra nézve „kiváló”, „jó”, „elfogadható”, „elégtelen” 

minősítéssel, azután – az írásbeli dolgozatok és a szóbeli vizsgálat 

tárgyak szerinti minősítésének, valamint a lelkészjelöltek képességéről 

szerzett összbenyomásnak a figyelembevételével – általános minősítéssel 

állapítja meg, mégpedig a következő fokozatok szerint: „a vizsgálatot 

kiválóan megállotta”, „a vizsgálatot jól megállotta”, „a vizsgálatot 

megállotta”, „a vizsgálatot részben meg kell ismételnie”, „a vizsgálatot 

meg kell ismételnie”. 

54. §. Ha a lelkészjelölt a szóbeli lelkészképesítő vizsgálaton egy vagy 

több tárgyból „elégtelen” minősítést kapott, az Egyházkerületi Lelkészképző 

Bizottság a lelkészjelöltet a szóbeli vizsgálatnak részben, vagy egészben 

való ismétlésére utasítja. Az ismétlés legkorábbi időpontját a bizottság az 

első szóbeli vizsgálat és az ismétlés között legalább két és legfeljebb 

tizenkét hónap legyen. 

A lelkészképesítő vizsgálatot a lelkészjelölteknek az előtt az 

Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság előtt kell befejeznie, amely előtt 

azt megkezdte. 

55. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság a lelkészképesítő 

vizsgálatot ülésen tartja: a vizsgálatról szerkesztett jegyzőkönyvbe 

felveszi az írásbeli vizsgálatra vonatkozó adatokat is. A jegyzőkönyvet a 

bizottság jelenlevő tagjai mind aláírják. 





  

A jegyzőkönyvből készített, a vizsgálat részletes eredményét magában 

foglaló kivonatot lelkészképesítő bizonyítványnak kell tekinteni. 

56. §. Az a lelkészjelölt, vagy már képesített lelkész, aki a magyar 

nyelven kívül egyéb nyelvű szolgálatra való képesítést óhajt szerezni, e 

szándékát idejében jelenti az illetékes Egyházkerületi Lelkészképző 

Bizottság elnökének. A bizottság a jelölt erre vonatkozó képességét részint 

írásbeli, részint szóbeli vizsgálat útján állapítja meg. 

Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságnak joga van arra, hogy a külön 

nyelv képesítő vizsgálatra vonatkozó követelményeket maga állapítsa meg. 

A külön nyelvi képesítést a bizottság jegyzőkönyvbe foglalja. Az ebből 

készített kivonat bizonyítványul szolgál. 

(57–60. §§. A lelkészi oklevél) 

57. §. A lelkészjelölt a lelkészképesítő vizsgálat sikeres megállása után 

lelkészképesítő, röviden: lelkészi oklevelet kap az Egyházkerületi 

Lelkészképző Bizottság jelenlévő tagjainak aláírásával és az 

egyházkerületek pecsétjével, és ezzel jogi képességet nyer arra, hogy olyan 

állásokra pályázhassék, illetőleg meghívathassák, amelyeknek a viselése 

lelkészi oklevél birtoklásához van kötve. 

Bármelyik Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság által kiállított lelkészi 

oklevél hatálya a Magyarországi Evangélikus Egyház egész területére 

kiterjed. 

58. §. A képesített és így lelkészi oklevél birtokába jutott lelkészek 

névsora az egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvébe évről-évre beiktatandó és 

az egyetemes gyűlésnek bejelentendő. 

59. §. A püspök nyilvántartja az egyházkerületben működő és az 

egyházkerület területén lakó képesített (okleveles) lelkészeket és a 

nyilvántartott képesített (okleveles) lelkészek névsorában beálló változást 

évről-évre jelenti a hivatalára nézve legidősebb püspöknek az összesítő 

nyilvántartás részére. 

A hivatalára nézve legidősebb püspök a püspökök által jelentett névsor és 

változások alapján összesítő nyilvántartást vezet a Magyarországi 

Evangélikus Egyházban működő és az egyházegyetem területén lakó képesített 

(okleveles) lelkészekről. 

60. §. Elvesztett vagy megsemmisült lelkészi oklevél helyett másolatot – az 

eredeti példánynak semmissé nyilvánítása után – az az Egyházkerületi 

Lelkészképző Bizottság állít ki, amely az eredetit kiállította. A lelkészi 

oklevél másodlatát az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság elnöke és két 

tagja írja alá, az elnök ellátja az egyházkerület pecsétjével. Szükség 

esetén a püspök ideiglenes hatállyal bizonylatot állíthat ki annak a 

képesített (okleveles) lelkésznek a részére, akinek a lelkészi oklevele 

elveszett vagy megsemmisült. 

A püspöknek joga van arra, hogy meghatározott és feltüntetett célra a 

lelkészt oklevélről készített másolatot hitelesítse. 

(61–64. §§. Külföldi lelkészi oklevél honosítása) 

61. §. Külföldi evangélikus lelkészi oklevél honosítása az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság feladata. 

Külföldi evangélikus lelkészi oklevél honosításánál az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság a vonatkozó állami jogszabályok tekintetbevételével, 

az idevágó szerződések vagy megállapodások alapján és akképpen köteles 

határozni, hogy a honosítást kérő személynek a hazai evangélikus lelkészi 

szolgálatra való alkalmassága és képessége kellően megvizsgáltassék. 

62. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság esetről-esetre határoz, hogy az 

oklevele honosítását kérő lelkész milyen tárgyakból köteles vizsgálatot 

tenni: milyen vizsgálatok sikeres megállása – esetleg milyen teológiai 

tanulmányok elvégezése – után lesz avatott lelkésznek tekinthető és milyen 

tárgyakból teendő képesítővizsgálat sikeres megállása után állítható ki 

részére a honosító lelkészi oklevél. E határozathoz mérten az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság a folyamodót vizsgálatra (illetőleg esetleg 

tanulmányokra), valamint esetleg a képesítést megelőző segédlelkészi 

szolgálatra az egyetemi evangélikus hittudományi kar és az Evangélikus 

Lelkészképző Intézet, illetőleg az illetékes Egyházkerületi Lelkészképző 

Bizottság elé utalja, mindenesetre az illetékes püpökhöz utasítja. 

63. §. Miután az oklevele honosítását kérő lelkész a honosítás feltételéül 

megszabott vizsgálatokat sikeresen megállotta, az illetékes Egyházkerületi 





  

Lelkészképző Bizottság mondja ki a lelkészi oklevél honosítását és állítja 

ki a honosító lelkészi oklevelet. 

64. §. A honosítási eljárás során a jelen szabályrendeletnek a 

lelkészképesítésre vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. 

(65. §. Ún. áttért lelkészek képesítése) 

65. §. Azokra a személyekre nézve, akik valamely keresztyén 

vallásfelekezetben lelkészi képesítéssel bírtak, időközben a Magyarországi 

Evangélikus Egyház tagjaivá lettek és evangélikus lelkészi szolgálatba 

óhajtanak állani, a lelkésszé avatás kérésének és a lelkészi képesítés 

megszerzésének feltételeit esetről-esetre az Egyetemes Lelkészképző 

Bizottság állapítja meg, a vonatkozó állami jogszabályok 

tekintetbevételével és az idevágó körülmények mérlegelésével. 

Az előző bekezdésben meghatározott személyeket általában úgy kell 

tekinteni, mint a fel nem avatott és tanulmányi eredményt kérő 

lelkészjelölteket. 

(66–70. §§. A lelkészi képesítés elévülése) 

66. §. Annak a személynek, aki bármely időponttól kezdődően öt (5) éven át 

nem állott a Magyarországi Evangélikus Egyház kebelében lelkészi 

szolgálatban, illetőleg valamely egyházi hatóság felügyelete alatt 

kisegítésképpen sem végzett lelkészi ténykedést és az illetékes püspöki 

hivatalban vezetett nyilvántartásban magát felvétetni elmulasztotta, vagy 

az illetékes püspöktől esetleg megkívánt, a lelkészi ténykedésre vonatkozó 

jelentési kötelezettségét nem teljesítette, a lelkészi képesítése elévül. 

Az ilyen személy a lelkészi képesítést csak újabb vizsgálat útján 

szerezheti meg. 

67. §. A lelkészi képesítés elévüléséről, az elévülés idejének 

megszakításáról az Egyetemes Lelkészképző Bizottság évről-évre hivatalból 

határoz, a hivatalára nézve legidősebb püspök és a püspökök által a célból 

bemutatandó lelkészi nyilvántartás alapján, az idevágó körülmények 

mérlegelésével. De akármely egyházi hatóság is kérheti az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottságot, hogy valamely személy lelkészi képesítésének 

hatályosságáról, illetőleg elévüléséről határozzon. 

68. §. Azt a személyt, akinek a lelkészi képesítése a 66. §. rendelkezése 

szerint elévült, még ha nem állapíttatott is meg ez az elévülés, az 

Egyetemes Lelkészképző Bizottságnak reá vonatkozó határozatáig lelkészi 

képesítését vesztett személynek kell tekinteni. 

69. §. Azt a személyt, aki elévült lelkészi képesítésének felújítása végett 

a lakóhelye szerint illetékes püspöknél jelentkezik, általában úgy kell 

tekinteni, mint a lelkészi szolgálatból kivált személyeket. 

70. §. Azt a személyt, akinek a lelkészi képesítés felújítására vonatkozó 

kérését az Egyetemes Lelkészképző Bizottság általánosságban elfogadta és 

számára a leteendő vizsgálatokat kijelölte, általában úgy kell tekinteni, 

mint a felavatott lelkészjelölteket, ha csak az Egyetemes Lelkészképző 

Bizottság e tekintetben másképpen nem határoz. 

(71. §. Vallástanárnők képesítése) 

71. §. A jelen szabályrendelet 5. §-ában foglalt elvi rendelkezéssel 

összhangban a vallástanító lelkészi szolgálatra készülő, illetőleg abban 

álló nőkre, más szóval: a vallástanárnőkre a lelkészképesítésről szóló 

rendelkezéseket akképpen kell alkalmazni, hogy a vallástanárnő jelölteket 

képesítő vizsgálatot megelőző egy évnyi vallástanítói szolgálatot az 

illetékes egyházközségi lelkész, illetőleg az ezzel a feladattal külön 

megbízott vallástanító lelkész felügyelete alatt kell végezniük, ezt az egy 

évi szolgálati időt rájuk nézve az egyetemi evangélikus hittudományi karok, 

illetőleg az evangélikus lelkészképző intézetben folytatott tanulmányok 

bevégzése után az illetékes püspök által adott szolgálati megbízástól kell 

számítani, képesítő vizsgálatunknak mind írásbeli, mind szóbeli részében 

különös tekintettel kell lennie vallástanárnői szolgálatunkra; a képesítő 

vizsgálat jegyzőkönyvéből készített kivonatot reájuk nézve vallástanár-

képesítő bizonyítványnak, ezt pedig vallástanárnői oklevélnek kell 

tekinteni, ami belefoglalandó a bizonyítványul szolgáló kivonat hitelesítő 

záradékába. 

(72–73. §§. Vegyes rendelkezések) 

72. §. A lelkészképesítő, a külön nyelvi képesítő és minden más, a 

lelkészképesítéssel kapcsolatos vizsgálat, a lelkészképesítő és más idevágó 

bizonyítványnak tekintendő jegyzőkönyvi kivonat kiállítása, valamint 





  

a lelkészi oklevél díjtalan. 

73. §. Az egyetemes közgyűlés felhatalmazza mind az Egyetemes, mind az 

Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságokat, hogy a jelen szabályrendeletnek, 

különösképpen a lelkészképesítésre vonatkozó rendelkezéseknek a 

kiegészítése végett a maguk számára ügyrendet készítsenek. 

 

V. Átmeneti rendelkezések 

74. §. Mindaddig amíg a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem a jelen 

kiegészített szabályrendelet hatálybalépésekor már egyházi szolgálatban 

álló és egyházi szolgálat után nyugalomba vonult vallástanárnők részére 

vallástanárnői oklevél kiállításáról nem rendelkezik, őket ugyanolyan 

képesítésű személyeknek kell tekinteni, mint azokat, akik a jelen 

kiegészített szabályrendelet rendelkezései szerint nyerik el vallástanárnői 

képesítésüket. 

75. §. Az egyetemes közgyűlésnek joga van az Egyetemes Lelkészképző 

Bizottságot első ízben abban az esetben is megalakítani, hogyha valamely 

egyházkerület nem alakította is meg végleges lelkészképző bizottságát. Ez 

esetben az ilyen egyházkerület részéről három rendes és három póttagul 

azokat választja meg, akik az illető egyházkerület részéről az Ideiglenes 

Egyetemes Lelkészképző Bizottságnak tagjai voltak, illetőleg ha azoknak a 

helye bármely oknál fogva megüresedett, azokat, akiket a püspök választásra 

javasol. Az ekképpen választott tagok alkotják az illető egyházkerületben a 

lelkészképző bizottságot mindaddig, amíg a jelen szabályrendelet 10. §-a 

rendelkezése szerint az egyházkerületi közgyűlés az Egyházkerületi 

Lelkészképző Bizottságot meg nem alakítja. Miután az illető egyházkerület 

közgyűlése a jelen szabályrendelet 10. §-a rendelkezésre szerint 

megalakította lelkészképző bizottságát, az azt követő legközelebbi 

egyetemes közgyűlés annak az egyházkerületnek a részéről az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság tagjait újonnan választja. 

Hasonló eljárásra van joga az egyetemes közgyűlésnek az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság későbbi megalakításakor is abban az esetben, hogyha 

valamely egyházkerület elmulasztja a maga lelkészképző bizottságának a 

megalakítását, de ilyen estben az egyetemes közgyűlés köteles az illető 

egyházkerület mulasztását megállapítani. 

75. §. Mindaddig, amíg az Egyetemes Lelkészképző Bizottság nem teljesíti a 

jelen szabályrendelet 21. §-a g) pontjában foglalt feladatát, a 

Magyarországi Evangélikus Egyház a Lelkészképző Intézet tanárának tekinti 

az egyetemi evangélikus hittudományi kar nyilvános rendes, rendkívüli és 

intézeti tanárait. 

77. §. A jelen kiegészített szabályrendelet hatálybalépésével a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1936-ban közzétett Lelkészképesítő 

Szabályzata általában hatályát veszíti, azonban azok a lelkészjelöltek, 

akik a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1936-ban közzétett 

Lelkészképesítő Szabályzata szerint kezdték meg lelkészképesítő 

vizsgálatukat, azt aszerint fejezik is be, azok a lelkészjelöltek pedig, 

akik az egyetemi evangélikus hittudományi karon a jelen szabályrendelet 

hatályba lépte előtt fejezték be tanulmányaikat és a lelkészképesítő 

vizsgálatot még meg sem kezdték, továbbá azok a lelkészjelöltek, akik az 

egyetemi evangélikus hittudományi kar 1926. évi tanulmányi szabályzata 

szerint végzik tanulmányaikat, a megjelölt Lelkészképesítő Szabályzat 

szerint szerzik meg lelkészi képesítésüket. 





  

III. 

Az állammal kötött földszerződés ismertetése 

 

Az Evangélikus Egyházegyetem Közgyűlésének Elnöksége örömmel közli 

gyülekezetünkkel, hogy az egyházi földingatlanok tárgyában sikerült 

keretmegállapodást kötnie a Magyar Állammal. A megállapodást az egyetemes 

presbitérium is letárgyalta és jóváhagyta. A megállapodás szövege a 

következő: 

Megállapodás, mely egyfelől a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

Közgyűlésének Elnöksége – a magyarországi evangélikus egyház önkormányzati 

testületének (egyházközségeknek, egyházmegyéknek és egyházkerületeknek 

valamint az ezek kezelése, felügyelete és ellenőrzése alatt álló egyházi 

alapítványoknak, hivataloknak, intézeteknek, intézményeknek és 

egyesületeknek megbízottjaként – mint eladó, másfelől a magyar állam, mint 

vevő között az alábbi feltételek mellett, köttetett: 

1. A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Közgyűlésének Elnöksége eladja 

örökre és visszavonhatatlanul, illetőleg vevő megveszi az eladó 

rendelkezése alatt álló mező- és erdőgazdasági ingatlanokat, azok 

tartozékaival és a rajtuk lévő épületekkel együtt. 

2. Az adásvétel feltételei a következők: 

a) Eladó az ingatlanokat megvételre legkésőbb 1952. évi december hó 3. 

napjáig ajánlhatja fel. Azokra az ingatlanokra nézve, melyek 1952. évi 

december hó 31. napjáig felajánlásra nem kerültek, nem a jelen 

megállapodás, hanem az akkor jogszabályilag meghatározott ingatlanforgalmi 

feltételek lesznek érvényesek. 

b) Vevő a felajánlott ingatlanok közül azokat veszi át, amelyeket föld-

birtokpolitikai célokra hasznosítani kíván. E tekintetben vevőnek a 

felajánlástól számított harminc napon belül nyilatkoznia kell. 

c) A vételár az 1949. év folyam felajánlott ingatlanok minden kataszteri 

koronája után 70 Ft, az 1950-ben felajánlott ingatlanok után 65 Ft; az 

1951–1952. évben felajánlott ingatlanok minden kataszteri koronája után 

pedig 60 Ft. Ha pedig a felajánlott ingatlanon gazdasági épület is van 

annak vételára a felajánlás évétől függetlenül az önálló gazdasági 

egységhez tartozó terület minden kataszteri koronája után további 5 Ft. 

Önálló gazdasági egységnek azt a területet kell tekinteni, amelynek 

rendeltetésszerű célját a gazdasági épület szolgálja. 

d) Vevő a vételárat – az ingatlan tényleges átvételének évétől függetlenül 

– a felajánlás elfogadásának évét követő év első napjától számított húsz év 

alatt – kamatosan – oly módon fizeti meg az egyházegyetem közgyűlése 

elnökségének, hogy az első öt évben a vételár 40%-a, a második, harmadik és 

negyedik öt évben a vételár 20–20%-a kerül 1/4 évi egyenlő részletekben 

kifizetésre. Az egyes pénzösszegeknek a volt tulajdonosokhoz eljuttatásáról 

az egyetemes egyház elnöksége gondoskodik. 

3. Vevő a felajánlott ingatlan elfogadása napján szerzi meg annak 

tulajdonjogát, azonban eladó a felajánlás elfogadásának évében húzza meg az 

eladott ingatlan hasznát és viseli az év végéig ennek közterheit. 

Amennyiben a felajánlás elfogadásának évében az ingatlanok művelésével 

kapcsolatban olyan költségek jelentkeznek, amelyek haszna a következő évben 

mutatkozik, a vetőmag ellenértékét illetőleg a művelési költségeket – 

utóbbiakat a gép- és traktorállomások óraszabályai szerint – vevő az 

eladónak megtéríti. 

4. Az ingatlanokkal együtt esetleg átadásra kerülő élő és holt felszerelési 

tárgyak vételára felől a szerződő felek külön állapodnak meg. 

5. Az eladó az eladott ingatlanok teher- és permentességért teljes 

szavatosságot vállal. Amennyiben az ingatlanokkal kapcsolatban olyan terhek 

merülnek fel, amelyek az átadáskor rendezésre sem kerültek, ezeket vevő a 

legközelebb esedékes vételár részletekből levonásba hozhatja. 

6. Eladó feltétlenül megengedi, hogy az eladott ingatlanokra vonatkozó 

tulajdonjog minden további megkérdeztetése nélkül vevő javára 

bekebeleztessék,. E célból köteles az egyes ingatlanokra vonatkozólag 

telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratot a felajánlás alkalmával 

benyújtani. 

7. Az ingatlanok felajánlásával és átruházásával kapcsolatos 

vagyonátruházási és okirati illetékek a vevőt terhelik. 

8. A szerződő felek per esetében a budapesti központi járásbíróság 





  

hatáskörét és illetékességét kötik ki. 

 

Budapest, 1949. december 31. 

 

Dr. Reök Iván s. k. egyetemes felügyelő 

 

Túróczy Zoltán s.k. püspök 

Kossa István s.k. pénzügyminiszter 

 

 

 

Tájékoztató 

az egyházi földingatlan-tulajdonosok számára 

 

A fenti megállapodás nem érinti az egyházi földingatlanok telekkönyvi 

tulajdonjogainak az egyházalkotmányban meghatározott szabad rendelkezési 

jogát. Ez a keretmegállapodás azt állapítja meg, hogy amennyiben egyes 

egyházi ingatlantulajdonosok (egyházközségek, stb.) fölajánlani kívánják 

ingatlanukat, akkor az ingatlan átvétele a fenti feltételek mellett 

történik. 

A megállapodás nem teszi szükségessé, hogy az egyházi telekkönyvi 

tulajdonosok ingatlanaikat felajánlják, csak lehetőséget nyújt arra, hogy 

azokat a telekkönyvi tulajdonosoknak, amelyek ingatlanaikat felajánlani 

kívánják, ezt a vonatkozó általános szabályoknál kedvezőbb feltételek 

mellett, a fenti általános keretmegállapodás keretében tehessék meg. Amikor 

a Földművelésügyi Minisztérium illetékes szervei egy-egy tájegység 

birtokpolitikai programját kidolgozzák, akkor a Földművelésügyi 

Minisztérium közli az egyetemes egyházzal, hogy azon a tájegységen az 

egyházi birtokok átvétele milyen sorrendben történhet meg. Ezt a tervezetet 

az egyetemes egyház megküldi az érdekelteknek és akkor minden 

ingatlantulajdonos egyházi önkormányzati testület az egyházi törvények 

szerint szabadon dönthet afelől, hogy kíván-e élni a fenti megállapodásban 

foglalt feltételek mellett a felajánlás lehetőségével. 

A megállapodás 2/c. pontjából magától értetődően következik, hogy a 

paplakkal egy telken lévő gazdasági épületek nem tekinthetőek az önálló 

gazdasági egységhez tartozó s azt átveendő mezőgazdasági ingatlanokkal 

együtt átadandó gazdasági épületeknek. 

 

Budapest, 1950. január 19. 

 

Dr. Reök Iván s.k. egyetemes felügyelő, világi elnök 

Túróczy Zoltán s.k. püspök, egyházi elnök 
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