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üNNEPÉLYES NYILATKOZAT

A Magyarországi Evangélikus Egyház 1966.
évben összehívott .zsinata mélységes hálával
emlékezik arra, hogy a történelem és az egy-
ház Ura a fasiszta embertelenségből, a nagy-
tőkés-nagybirtokos rendszer ígazságtalansá-
gából és a felekezeti elnyomásból felszaba-
dult hazánkban új élet lehetőségét adta egy-
házunknak és Szentlelkével arra indította,
hogy az Úr Jézus Krisztus követésében és az
ő példája nyomán a szolgálat útját járja né-
pünk és az emberiség közösségében.

Törvényalkotó munkája kezdetén a zsinat
ünnepélyesen kijelenti, hogy a Magyarországi
Evangélikus Egyház a teljes Szentírás kinyi-
latkoztatása, valamint az egyetemes és az
evangélikus hitvallások bizonyságtétele sze-
rint Isten igéjét tekinti hite", tanítása és szol-
gálata forrásának és mértékének, és ennek
alapján az Úr Jézus Krisztustól kapott fel-
adatának vallja az ige hirdetését és a szere-
tet munkáját hazánk népe és az emberiség
javára.
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A zsinat ennek megfelelően ft Szentírás
alapján és a reformáció hagyományai szerint
vallja, hogya Magyarországi Evangélikus
Egyház a' történelmet formáló Isten akaratá-
ból él a magyar hazában és népe közösségé-
ben, ezért a szocializmust építő Magyar Nép-
köztársaság törvényes rendjének megbecsü-
lésével, a megkötött egyezmények szerint a
kölcsönös bizalom és megértés szellemében
végzi igehirdető munkáját, és szolgáló sze-
retettel vesz részt népünk építő munkájában
a jobb és emberibb életért.

A zsinat Isten igéjére figyelve, a világért
érzett felelősségével vallja, hogy a teremtő
Isten akarata szerint az egyes népek és em-

~ berek az emberiség nagy családjának egyenlő
értékű és egyenrangú tagjai. Ezért a Magyar-
országi Evangélikus Egyház vezetői és tagjai
egyenként és együtt támogatnak minden
olyan törekvést, amely a népek és emberek
egyenlőséget és felemelkedését, együttműkö-
dését és békés életét célozza.

A zsinat Isten igéje és az evangélikus hit-
vallások alapján vallja, hogy az egyház kat·
az egy Úr és az egy keresztség, valamint a
világért való közös felelősség kötelezi a hit és
a szolgálat egységének keresésére. Ezért á
Magyarországi Evangélikus Egyház sajátos
evangélikus hitével és felismeréseivel vesz

4



részt az emberiség közös javát és békéjét
munkáló egyházi törekvésekben azzal a meg-
győződéssel, hogy az egyházak az egész vilá-
gért végzett diakóniai szolgálattal járnak az
egy Úr Jézus Krisztus nyomában, és így ke-
rülhetnek közelebb egymáshoz.

A zsinat kijelenti, hogy munkáját ennek az
Ünnepélyes Nyilatkozatnak az értelmében
végzi és az ebből következő fő irányvonala-
kat az 1. törvényben állapítja meg és ezért
az összes többi törvényt ennek megfelelően
kell értelmezni és alkalmazni.
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1. Törvény

A MAGYARORSZÁGI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZRÓL

Az egyház és szolgálata

1. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház

A Magyarországi Agostai Hitvallású Evan-
gélikus Keresztyén Egyház - röviden: a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház - a Magyar-
országon élő evangélikusok közössége.

2. §.

Az egyház szolgálata

A Magyarországi Evangélikus Egyház Jé-
zus Krisztustól kapott szolgálatának tekinti,
hogy Isten igéjét tisztán és igazán hirdesse,
a szentségeket Krisztus rendelése szerint szol-
gál tassa ki és a szeretetet Krisztus tanítása
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és példája szerint gyakorolja, ezért minden
munkáját, egész szervezetét és teljes anyagi
erejét erre a szolgálatra szánja.

A Szeritírás és a hitvallások

3. §.

A Szentírás

A Magyarországi Evangélikus Egyház vall-
ja, hogy a keresztyén hit és élet, az egyházi
tanítás és szolgálat alapja, forrása és mér-
téke Isten igéje, ahogyan azt a teljes Szerit-
írás, mint a Jézus Krisztusról szóló bizony-
ságtétel foglalja magába.

4. §.

A hitvallások

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
a Jézus Krisztusról szóló és a Szeritírással
egyező bizonyságtételként magáénak vallja
és hitvallási alapjának tekinti az egyetemes
keresztyén hitvallások at, mégpedig az Apos-
toli, a Niceai és az Athanasiusi Hitvallást,
valamint az evangélikus hitvallási iratokat,
mégpedig az Agostai Hitvallást, ennek V édő-
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iratát, a Schmalkaldeni Hitcikkeket, Luther
Kís- és Nagykátéját és az Egyezségi Iratot.

(2) A. Magyarországi Evangélikus Egyház
hitvallásos kötöttségét úgy értelmezi, hogy a
Szentírással és hitvallásaival egyezően hir-
deti Isten igéjét a jelenkor feladataira nézve,
mínt ahogyan a hitvallások is időszerűen szó-
laltatták meg a Szeritírás bizonyságtételét az
egyháztörténelem folyamán és a saját ko-
runkban felmerült kérdésekben.

Az egyházi szolgálat rendje

5: §.

Az egyház önkormányzata

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
az állami törvényekben és az állammal kötött
egyezményekben biztosított önkormányzati
joga szerint végzi szolgálatát és az ünnepé-
lyes Nyilatkozat elvei szerint hozott egyházi
törvényekkel szabályozza az, egyházi szolgá-
lat rendjét. '

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház a
főbb tisztségek betöltésénél az állam előzetes
hozzájárulását kéri.

(3) A Magyarországi Evangélikus Egyház
addig vállal felelősséget gyülekezeteiért,
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amíg azok az Ünnepélyes Nyilatkozatban ki-
fejezett elvek és az egyházi törvények szerint
végzik egyházi szolgálatukat.

6. §.
I

Az egyházi szolgálat átruházása

A Magyarországi Evangélikus Egyházban
az egyház tagjai az egyházi szolgálatot vá-
lasztás útján önkormányzati testületekre és
személyekre ruházzák, hogy az egyház tör-
vényes rendje szerint intézzék annak ügyeit.
így épül az egyház ügyeinek intézése köz-
vetlenül vagy közvetve az egyháztagok ösz-
szességének akaratára.

7. §.

A lelkészi szolgálat

A Magyarországi Evangélikus Egyházban
az ige hirdetésére és a szentségek kíszolgál-
tatására Jézus Krisztustól rendelt külön egy-
házi szolgálatot a lelkész végzi.

8. §.

Az egyház tagjai

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben



tartásával tagjának tekint minden Magyar-
országon élő evangélikus embert.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház
minden tagjának felajánlja szolgálatát Isten
igéjének hirdetésével, a szentségek kiszolgál-
tatásával és a keresztyén testvéri szerétet
gyakorlásával.

(3) A Magyarországi Evangélikus Egyház
tagjai szellemi és anyagi erejükkel résztvesz-
nek az egyház életében és szolgálatában.

9. §.

Felkészítés az egyházi szolgálatra

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
feladatának tekinti, hogy az egyház tagjait
és gyülekezeteit, munkásait és testületeit az
ünnepélyes Nyilatkozat szellemében felké-
szítse és kiképezze az egyházi szolgálatra .

• (2) A Magyarországi Evangélikus Egyház
az egyházi szolgálatra készítés céljából egy-
részt hitépítő munkát végez, másrészt a kü-
lönböző egyházi szolgálatokhoz szükséges
mértékben és színvonalon tanulmányozza és
ismerteti a Szeritírást és a hitvallásokat, az
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egyház történetét, tanítását és életét, vala- \
mint helyzetét, felelősséget és feladatát ha-
zánkban és a világban.

Az egyház szeretetszolgálat a

10. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház el-
kötelezettnek vallja magát arra, hogy Jézus
Krisztus tanítása és példája nyomán gyako-
rolja az egyházi szeretetszolgálatot.

Az egyházi háztartás

ll. §.

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
Jézus Krisztus ígérete szerint az evangélium
hatalmára alapozza háztartását és Isten igé-
jének hirdetésére és a szeretet gyakorlására
fordítja anyagi erejét.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház
háztartásának törvényes rendjéhez tartozik,
hogy tagjaitól hozzájárulásokat és adományo-
kat gyűjthet.

(3) A Magyarországi Evangélikus Egyház
felhasználja a neki juttatott államsegélyt.
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13. §..

. Az egyházi bíráskodás-

12. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház a
Szentírással és hitvallásaival egyezően szá-
mol azzal, hogy az egyház nem lehet mentes
emberi hibáktól és bűnöktől. Ezért minde-

. nekelőtt arra törekszik, hogy elejét vegye a
bűnöknek és testvéri szeretettel megszüntesse
a hibákat. Ha pedig ez nem vezet célra, egy-
házi bíráskodás útján védje meg és állítsa
helyre az egyház életének és szolgálatának
törvényes rendjét.

Az egyház ökumenikus kapcsolatai

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
az egész keresztyénség részének vallja ma-
gát és ezért keresi és fenntartja az ökumeni-
kus kapcsolatokat a többi egyházzal Magyar-
országon és a világon. Támogatja mindazo-
kat az egyházi nemzetközi törekvéseket, ame-
lyek felelősséget éreznek az emberiség jövő-
jéért, békéjéért, a népek felemelkedéséért és
függetlenségéért. De szembehelyezkedik min-
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14. §.

den olyan törekvéssel, amely az emberiséget
megosztja vagy hazánk fejlődését akadá-
lyozza.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház
külügyi és ökumenikus kapcsolatait az orszá-
gos egyház elnöksége irányítja. \

Az egyház felelőssége a világért

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
Jézus Krisztus tanítása és példája szerint
vallja, hogy az egyház nemcsak Isten igéje
hirdetésével tartozik a világnak, hanem az
.evangéliumban hirdetett szeretetet gyakorol-
nia is kell a népekért és az emberiségért ér-
zett felelősséggel.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház
az evangéliumból folyó feladatának tekinti,
hogy az emberiség békéjének ügye mellé áll-
jon, a maga eszközeivel munkálja a népek
megértését és összefogását, küzdjön a faji
megkülönböztetés ellen, támogassa az elma-
radott népek felemelkedését és az egész em-
beriség javát szolgáló világrend kialakítását.

(3) A Magyarországi Evangélikus Egyház
valamennyi lelkészének, felügyelőjének és
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presbitériumának feladata, hogy az ige hir-
detésével és életük példájával neveljék a
gyülekezeteket embertársaik, népük és hazá-
juk szeretetére, állampolgári hűségre és éb-
resszék bennük a felelősség érzését az embe-
riség békés fejlődéért.
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II. Törvény

AZ EGYHÁZ
SZOLGÁLATÁNAK RENDJÉRŰL

,

Az egyház önkormányzati testületei
és a zsinat

1. §.

I (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
állandó önkormányzati testületei a gyüleke-
zet (egyházközség), az egyházmegye, az egy-
házkerület, az országos egyház, és törvény-
hozó s legfőbb intézkedő testülete a zsinat.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház
önkormányzati testületei biztosítják az egy-
ház szolgálatának törvényes rendjét.

(3) A Magyarországi Evangélikus Egyház
t-erületi beosztása a következő:

a) DltLI EVANGltLIKUS EGYHAZKE-
RÜLET. Székhelye Budapest. A Déli Evan-
gélikus Egyházkerületbe tartozó egyházme-
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gyék: í. Bács-Kiskun Evangélikus Egyház-
megye, II. Kelet-Békési Evangélikus Egyház-
megye, Ill. Nyugat-Békési Evangélikus Egy-
házmegye, IV. Csongrád-Szolnoki Evangé-
likus Egyházmegye, V. Pesti Evangélikus
Egyházmegye, VI. Pest.' megyei Evangélikus
Egyházmegye, VII. Somogy-Zalai Evangéli-
kus Egyházmegye, VIlI. Tolna-Baranyai
Evangélikus Egyházmegye.

b) ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ-
KERÜLET. Székhelye Budapest. Az Északi
Evangélikus Egyházkerületbe tartozó egyház-
megyék: 1. Borsod-Hevesi Evangélikus Egy-
házmegye, II. Budai Evangélikus Egyház-
megye, Ill. Fejér-Komáromi Evangélikus
Egyházmegye, IV. Győr-Soproni Evangéli-
kus Egyházmegye, V. Hajdú-Szabolcsi
Evangélikus Egyházmegye, VI. Nógrádi Evan-
gélikus Egyházmegye, VII. Vasi Evangélikus
Egyházmegye, VIlI. Veszprémi Evangélikus
Egyházmegye.
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lFejezet

A gyülekezet (egyházközség)
A gyülekezetek felosztása

2. §.

(1) A gyülekezet (egyházközség) meghatá-
rozott földrajzi területen élő evangélikusok
egyházi közössége, amely az ige hirdetésére
és a szentségek kiszolgáltatására lelkészi ál-
lást (állásokat) tart fenn.

(2) Az olyan gyülekezet (egyházközség),
amelyben a lelkészi állás székhelye van: anya-
gyülekezet. .

(3) A több helységre kiterjedő gyülekezet
részei:

a) az anyagyülekezet, amely a lelkészi állás
székhelyén alakult; b) a leánygyülekezet,
amely más helységben él és külön presbité-
riumot alakított; c) a szórvány, amelyet a
több helységben külön helyi szervezet nélkül
élő egyháztagok alkotnak. A több helységre
kiterjedő gyülekezet részei között a lelkészi
szolgálatban és a közös teherviselésben való
részesedésük arányát kölcsönös megállapodás
vagy szokás szabályozza.

(4) Az olyan gyülekezet, amelyben két vagy
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3. §.

több volt anyagyülekezet, vagy korábbi szer-
ződés alapján több gyülekezet közösen tart
fenn lelkészi állást: társgyülekezet.

A gyülekezetek területi viszonyai

(1) Az ország valamennyi helységében élő
evangélikus vallású egyháztag a lakóhelye
szerinti evangélikus gyülekezethez tartozik.

(2) A jelenleg fennálló területi beosztást az
érdekelt gyülekezetek közgyűléseinek egybe-
hangzó döntése alapján az egyházmegyei köz-
gyűlés változtathatja meg.

A társgyüIekezet

4. §.

Azokból a szomszédos gyülekezetekből, ame- '
lyeknél a lelkészi szolgálat célszerűbb beosz-
tása és az anyagi szempontok figyelembe-
vétele az összevonást kívánja meg, az egyház-
kerület elnöksége kezdeményezésére társgyü-
lekezetet kell alakítani.

a) A társulást kimondó gyülekezeti közgyű-
léseken az esperes és az egyházmegyei fel-
ügyelő, illetve azok helyettesei elnökölnek.

b) A társulást az érdekelt gyülekezetek
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kőzgyűlése határozza el és az egyházmegyei
közgyűlés hagyja jóvá.

c) A gyülekezeti közgyűlések a társulás el-
határozásával egy időben megállapítják a
társgyülekezet lelkészi díjleveléhez és általá-
ban a gyülekezet anyagifenntartásához szük-
séges hozzájárulás mértékét, valamint a tár-
sult gyülekezetek presbitériumainak nagysá-
gát a gyülekezetek lélekszámának megfele-
Iően.

d) A társurt gyülekezeteknek külön presbi-
tériumuk és külön pénztáruk van.

e) A társult gyülekezetek presbitériumai
együttesen alkotják a társgyülekezet képví-
selőtestületét, amely hivatva van a társgyü-

. lekezet lelkészének jelölésére úgy, ahogyan
azt "a' gyülekezeti lelkész alkalmazása" c.
szakasz paragrafusai előírják, valamint az
országos egyházi felügyelő, a püspök, az egy-
házkerületi felügyelő, az esperes és az egy-
házmegyei felügyelő választásakor a szavazat
gyakorlására, végül a társgyülekezet felügye-
lőjének és másodfelügyelőjének választásánál
a jelölés megejtésére.

f) Ha a társult gyülekezetek egymástól való
nagy távolsága, vagy egyéb elháríthatatlan
oknál fogva a képviselőtestület az e) pontban
megjelölt célokra nem tud összeülni, a tár-
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sult gyülekezetek presbitériumai külön-külőn
is gyakorolhatják a képviselőtesület számára
biztosított jogokat. Ebben az esetben a sza-
":'-azatokatössze kell adni és a társult gyüle-
kezetek presbitériumainak szavazatai együt-
tesen adják a végeredményt .

. g) Azokat a feladatokat, amelyeket a II.
törvény a közgyűlésre ruház, a társult gyüle-
kezetek külön-külön gyakorolják és a vég-
eredményt a szavazatok összegezése adja
meg.

h) A társult gyülekezetek között felmerült
vitás kérdésekben az egyházmegyei presbité-
rium határoz.

5. §.

A gyülekezeti közgyűlés

(1) A gyülekezeti közgyülést a lelkész és a
felügyelő hívja össze, kivéve azokat az ese-
tek et, amelyekben a törvény ezt a jogot az
egyházmegyei elnökségnek (társgyülekezetté
alakulás), illetve az esperesnek (lelkészválasz-
tási eljárás) biztosítja.

(2) A gyülekezeti közgyűlés legalább egy
héttel előbb, a tárgy megnevezésével, a va-
sárnap délelőtti istentisztelet alkalmával ki-
hirdetendő.
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(3) A gyülekezeti közgyűlés elnökei a lel-
kész és a felügyelő (gondnok), kivéve azokat
az eseteket. amelyekben a törvény ezt a jo-
got az egyházmegyei elnökségnek, illetve az
esperesnek biztosítja.

6. §.

A gyülekezeti közgyűlés tagjai:
a) hivatalból: a lelkész (lelkészek), másod-

lelkész, valiástanító lelkész, segédlelkész,
lelkészi munkatárs, a felügyelő (másod-
felügyelő), a gondnok (gondnokok), a pénz-
táros, a számvevőszék elnöke, a jegyző;

b) a gyülekezet tagjai közül azok a férfiak
és nők, akik betöltötték 18. életévüket és
részt vállalnak az egyházfenntartás anyagi
terheiből.

7. §.

(1) A gyülekezeti közgyűlés:
a) megválasztja és beiktat ja a gyülekezet

Ielűgyelőjét (másodfelügyelőjét), gondnokát
(gondokait), presbitereit, pénztárosát, a szám-
vevőszék elnökét, jegyzőjét hat évi időtar-
tamra;

b) megválasztja, illetve szerződteti a gyü-
lekezet kántorát;
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e) évenként meghallgatja a gyülekezet
lelkészének jelentését a gyülekezet lelki és
anyagi helyzetéről;

d) határoz a lelkész választásánál a pres-
bitérium által előterjesztett javaslat felett;

e) határoz a gyülekezet temploma és lel-
készlakása építése, illetőleg azok nagyobb mé-
retű javítása ügyében, a presbitérium által
előterjesztett javaslat felett;

f) a gyülekezet tisztikarának (felügyclQ,
gondnek ·stb. és p...resbitereinek választása
élőtt három- vagy öttagú jelölő bizottságot
válaszf;

g) intézkedik a gyülekezeti szükségletek
fedezéséről ;

h) megállapítja a lelkészi díjlevelet;
i) megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja

a gyülekezet új lelkészének, illetve felügyelő-
jének beiktatását;

j) határozatot hoz a társgyülekezetté ala-
kulás, valarrint a gyülekezeti képviselőtestü-
let megalakítása esetében;

k) megállapítja a gyülekezeti presbité-
rium létszámát (II. törvény 9. § (2).

(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni, amelyet az elnökség, a jegyző és két
kijelölt hitelesítő ír alá.



A gyülekezeti képviselőtestület

8. §.

(1) A gyülekezeti képviselőtestület - ki-
véve a társ gyülekezetek képviselőtestületét -
a gyülekezeti közgyűlés feladatát látja el.

a) Gyülekezeti képviselőtestületet lehet
szervezni olyan gyülekezetben, amelynek lé-
lekszáma a négyezret meghaladja. A közgyű-
lés mondja ki a képviselőtestület alakításá-
nak szükségességét. A közgyűlés választja
meg a képviselőtestület tagjait hat évre.

b) 'I'ársgyülekezeteknél képviselőtestüle-
tet kell alakítani a II. törvény 4. §-ában meg-
jelölt módon. Ha később a képviselőtestületi
tagok eredeti arányában változtatásra van
szükség, ez az esperes elnökletével, az illeté-
kes közgyűlések új határozatával történik.

e) A képviselőtestület tagjai hivataluknál
fogva azok, akiket ff II. törvény 6. §-a a köz-
gyűlés hivatalból való tagjaiként megjelölt.

d) A képviselőtestület választott tagjai-
nak száma húsznál kevesebb és száznál több
nem lehet.

(2) A képviselőtestület üléséről jegyzőköny-
vet kell készíteni, amelyet az elnökség, a
jegyző és két kijelölt hitelesítő ír alá.
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A gyülekezeti presbitérium

9. §.

(1) A gyülekezeti presbitérium tagjai:
a) hivatalból azok, akiket a II. törvény

6. § a) pontja a közgyűlés hivatalból való
tagjaiként megjelölt; .

b) a gyülekezeti közgyűlés által válasz-
tott presbiterek. / .

(2) A presbitérium választott tagjainak
száma nyolcnál kevesebb és ötvennél több
nem lehet; leánygyülekezetekben a presbite-
rek száma nyo1cnál kevesebb is lehet. .

10. §.

(1) A gyülekezeti presbitérium elriökei a
lelkész és a felügyelő, kivéve azokat az ese-
teket, amelyekben a törvény ezt a jogot az
egyházmegyei elnökségnek, illetve az espe-
resnek biztosítja.

(2) A gyülekezeti presbítériumot az elnök-
ség hívja össze.

GJ_·-ll. §.. ,-_ ...._+~
Presbiter csak nagykorú, feddhetetlen

életű közgyűlési tag, férfi vagy nő lehet. Fel-
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12. §.

adata, hogy az ünnepélyes Nyilatkozat és az
I. törvényben foglaltak értelmében rendsze-
resen részt vegyen a gyülekezet életének irá-
nyításában. A presbiteri tisztség tartama hat
év.

Az írásbeli meghívóval egybehívott presbi-
térium a megjelentek számától függetlenül is
határozatképes, kivéve a II. törvény 42. § (1)
b) pontja esetét.

13. §.

(1) A gyülekezeti presbitérium:

aj a gyülekezeti lelkészi állás betöltése-
nél a "gyülekezeti lelkész alkalmazása" című
szakasz előírásai szerint jár el;

b) szavazati jogát gyakorolja az egyház-
megyei, az egyházkerületi elnökség tagjai-
nak, valamint az országos egyházi felügyelő-
nek a megválasztásakor;

ej előkészíti a gyülekezeti közgyűlést;

d) felülvizsgálja az évi zárszámadást, zá-
rómérleget és vagyonleltárt, tárgyalja az évi
köl tségelőirányzatot;
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e) minden év január 31-ig összeállít ja a
közgyűlési tagok névsorát. A névjegyzéket
úgy kell' összeállítani, hogy abba az egyház
fenntartásában résztvevő minden evangéli-
kus felvétessék, azok is, akik az. előző évben
fizettek utoljára egyházfenntartói járulékot; ,

f) megválasztja a gyülekezet küldötteit
az egyházme ei köz űlésre (II. törvény 66.
§ b) pont).

(2) A presbitérium üléséről jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet az elnökség, a jegyző
és két kijelölt hitelesítő ír alá.

A gyülekezet elnöksége

14. §.

(1) A gyülekezet elnöksége a lelkész és a
felügyelő. Az elnökség a felsőbb egyházkor-
mányzati szervek rendelkezéseinek figyelem-
bevételével önállóan intézkedik mindazokban
a gyülekezeti életet érintő ügyekben, amelyek
nincsenek a gyülekezeti presbitérium vagy
közgyűlés számára fenntartva. Gondoskodik
arról, hogyaköltségvetésbe fölvétessenek
azok a tételek, amelyeket az Egyházi Törvé-
nyek megfelelő rendelkezései előírnak és ar-
ról is gondoskodik, hogy azok befolyjanak
és valóban ki is fizettessenek.
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(2) Az évi költségelőirányzat keretei között
a gyülekezeti elnökség utalványoz. Az utal-
ványozást a lelkésznek és a felügyelőnek
együttesen kell végeznie.

A lelkész

15. §.

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
lelkésze az, akinek evangélikus teológiai vég-
zettsége van, a Magyarországi Evangélikus
Egyház illetékes püspöke általlelkésszé avat-
tatott, a Magyarországi Evangélikus Egyház-
ban lelkészi alkalmazásban van és aki lel-
készi alkalmaztatásakor letette a Magyar
'Népköztársaság Alkotmányára a hivatalos es-
küt.

(2) A felavatott lelkész legkorábban avatá-
sától számított egy év múlva jelentkezhet a
püspöknél a lelkészi oklevél elnyerésének
alapjául szolgáló lelkészi vizsga letételére. A
segédlelkészi beosztáson kívül bármely más
lelkészi alkalmazást csak lelkészi oklevéllel
bíró lelkész nyerhet el.

(3) Külföldön szerzett lelkészi oklevél bir-
tokosa a Magyarországi Evangélikus Egyház-
ban lelkészi alkalmazásba csak akkor léphet,
ha az illetékes püspök előzetes engedélyével
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16. §.

a) a Teológiai Akadémia tanári kara ál-
tal megállapított tantárgyakból vizsgát tett,

b) lelkészi vizsgát tett,
e) a lelkészi vizsga letétele után az ille-

tékes püspök döntött szolgálatba állításáról.
(4) Ha a lelkészi oklevél birtokosa öt éven

keresztül nem állt lelkészi beosztásban s ha
újra lelkészi szolgálatot kíván végezni, lel-
készi vizsga megismétlésére van szükség.

(5) A lelkészi szolgálatból kilépett vagy az
egyházi bíróság által hivatalvesztésre ítélt
személy lelkésznek nem tekintendő, lelkészi
szolgálatot nem végezhet és Luther-kabátot
nem viselhet.

A lelkészek lelkészi mivolta és a kegyelmi
eszközökkel való szolgálata - tekintet nél-
kül alkalmazásuk helyére és egyházigazga-
tási hatáskörükre - azonos. Bármilyen egy-
házi alkalmazásban levő lelkész jogosult és
köteles az ige hirdetésére és a szentségek ki-
szolgáltatására, valamint az egyház szeretet-
munkájának végzésére és a reábízottak köré-
ben való szorgalmazására azon a területen,
ahová az egyház állította.
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17. §.

A lelkész köteles házasságkötési szándékát
a házasság megkötése előtt, majd a házasság
megkötését az esperesen keresztül a püspök-
nek beje'enteni. A lelkész evangélikus vagy
református nőt vehet feleségül. Evangélikus
lelkész és református nő között létrejött há-
zasságkötésnél reverzális nem köthető. Teo-
lógiai akadémiai hallgató és lelkészi vizsgát
még nem tett felavatott lelkész csak a püspök
előzetes engedélyével köthet házasságot.

A gyülekezeti lelkész

18. §.

A gyülekezetben szolgáló lelkészek: a
gyülekezeti (parochus) lelkész, a gyülekezeti
másodlelkész, a vallástanító lelkész, a segéd-
lelkész és a lelkészi munkatárs,

19. §.

(1) A lelkész; a gyülekezetben hirdeti Isten
igéjét, kiszolgáltatja a szentségeket, végzi az
összes egyházi szent cselekményt, a gyüleke-
zeti munkát, a lelkipásztori szolgálatot, a hí-
vek látogatását, a szeretetszolgálatot, ellátja
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az önkéntes jelentkezők iskolai vallastanítá-
sát, a konfirmációt és a lelkészi hivatali mun-
~t . ,

(2) Azokban a gyülekezetekben, amelyek-
ben két vagy több gyülekezeti lelkész műkö-
dik, a gyülekezeti lelkészek közül három évi
időtartamra a presbitérium igazgató-lelkészt
választ. Az igazgató-lelkész a felügyelő mel-
lett a közgyűlések és presbiteri ülések elnöke
és beosztja a lelkészi szolgálatokat a gyüle-
kezetben.

, (3) A gyülekezet lelkészei, mint a lelkészek
valamennyien, híven tartják magukat az
.ünnepélyes Nyilatkozathoz és az Egyházi
Törvényekben foglaltakhoz.

20. §.

(1) A gyülekezeti (parochus) lelkész felelős
azért, hogy szolgálata és a gyülekezet élete
az ünnepélyes Nyilatkozat és az Egyházi Tör-
vények szerint történjék. Felelős a gyüleke-
zetben folyó minden egyházi tevékenységért.
Ezért a gyülekezetben működő többi lelkészt
egyházi tevékenységében irányítja és kőzvet-
len felügyeletet gyakorol felettük. A gyüle-
kezet területén a gyülekezeti lelkész enge-
délye nélkül - a hivatalosan eljáró espere-
sen és püspökön kívül - senki egyházi szol-
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gálatot nem végezhet, csak haldoklónal és
szükségkeresztelésnél.

(2) A gyülekezeti lelkész felelős az igehir-
detői és gyülekezeti lelkészi munka tervez é-
séért, "tartalmáért és folyamatos elvégzésé-
ért. Ebben a felelősségben a gyülekezetben
szolgáló összes lelkész osztozik.

(3) A gyülekezeti lelkész felelős azért, hogy
saját rnunkájában és gyülekezetében az egy-
ház biblikus és hitvallásos tanítása érvénye-
süljön; küzd azért, hogy a gyülekezetben
szektás és szakadár tanítás és csoportosulás
ne alakuljon ki. Felelősségében osztoznak a
gyülekezetben szolgáló lelkészek, a nem-lel-
készi tisztségviselők és a presbitérium tagjai.

(4) A gyülekezeti lelkész a lelkészi hivatal
vezetője és felelős annak működéséért a gyü-
lekezet és a felsőbb egyházi hatóságok előtt.

(5) A gyülekezeti lelkész a gyülekezet fel-
ügyelőjével együtt felelős a gyülekezet rend-
jéért a törvényekben megszabott jogok és

. kötelezettségek szerint.
(6) Sem a gyülekezeti lelkész, sem család-

tagjai nem kezelhetik a gyülekezet pénzva-
gyonát. A gyülekezeti lelkész a felügyelővel
együtt felelős a gyülekezet egész háztartásá-
nak szabályos ügyviteléért, különősen azért,
hogy
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a) a gyülekezeti háztartás a költségelő-
irányzatoknak megfelelően folyjék és

b) a gyülekezet megszerezze az egyházi
felettes szervek jóváhagyását mindazon ese-
tekben, amelyekre nézve az Egyházi Törvé-
nyek így rendelkeznek.

(7) A gyülekezeti lelkész rendben tartja a
gyülekezet levéltárát és könyvtárát. A gyü-
lekezeti presbitérium a szükséghez képest
könyvtárost választhat.

21. §.
\

A gyülekezeti lelkész és a gyülekezet a be-
iktatásker az egyházi felettes szervek által
jóváhagyott díjlevél alapján szerződéses
munkaviszonyba kerül. Az egyházi felettes
szervek őrködnek azon, hogy a szerzödést
mindkét fél megtartsa.

A gyülekezeti másodlelkész, a vallástanítő lel-
kész, a segédlelkész és a lelkészi munkatárs

22. §.

(1) A gyülekezet másodlelkészi állást szer-
vezhet a püspök előzetes hozzájárulásával.
Az állást ugyanolyan módon kell megszer-
vezni és betölteni, mint a gyülekezeti lelkészi
állást, de megüresedés esetén a gyülekezeti
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presbitérium a püspökkel egyetértésben meg-
szüntetheti.

(2) A másodlelkész a gyülekezeti lelkész
irányítása alapján végzi szolgálatát.

23. §.

Vallástanító lelkész az, akit az egyházi ha-
tóság a vallástanítás végzésére rendszeresített
állásban alkalmaz. A területén működő val-
lástanító lelkész szelgálatára a gyülekezet
csak akkor tarthat igényt, ha vele erre vonat-
kozólag megállapodik.

24. §.

(1) A segédlelkész a püspök rendelkezése
alatt álló lelkész, akit a püspök küld a gyü-
lekezetbe s ebben a beosztásban közvetlen
felettese a gyülekezeti lelkész. Minden lel-
készi munka elvégzésére jogosított lelkész.
Munkáját beosztottként a gyülekezeti lelkész
irányításával végzi, de személyében felelős
a. rábízott munka elvégzéséért és lelkészi
munkája tartalmáért. A segédlelkészi állo-
mányban levő lelkész a püspöki kirendelés-
nek engedelmeskedni tartozik.

(2) A segédlelkész a püspöktől önálló mun-
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25. §.

kakört és megbízást is kaphat. Ez esetben a
segédlelkész a gyülekezeti lelkész felelőssé-
gét hordozza és az esperes közvetlen felügye-
lete alá tartozik.

(3) A segédlelkész javadalmának alsó hatá-
rát az országos- egyházi presbitérium hatá-
rozza meg.

(1) A lelkészi képesítésü nő a lelkész mellé
rendelt lelkészi munkatárs, akit a püspök a
szolgálatra ünnepélyesen kibocsát. A szent-
ségek kiszolgáltatásán kívül minden lelkészi
funkciót végezhet. A püspök kivételes eset-
ben a szentségek kiszolgáltatását is engedé-
lyezheti, elsősorban szórványgyülekezetek -
ben.

(2) A .lelkészi képesítésü nő lelkészi nyug-
díjra jogosult. .

(3) Ha a lelkészi képesítésü nő egyben gyü-
lekezeti lelkész felesége, szolgálatba állítása
nem automatikusan történik, hanem alkal-
mazást a gyülekezetben csak akkor nyerhet,
ha a gyülekezet segédlelkészi állást tart fenn
és ha szolgálatba állítását a püspök szüksé-
gesnek tartja.

(4) A lelkészi képesítésű nők felavatásaról
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és teljesjogu lelkészi szolgálatba állításaról
a szükséghez képest az országos egyházi pres-
bitérium törvényerejű rendelettel dönt.

A GYÜLEKEZETI (EGYHAZKÖZSÉGI)
LELKÉSZ ALKALMAZAsA

Altalá.nos határozatok

26. §.

(1) A gyülekezeti lelkész alkalmazása úgy
történik, hogy vagy a gyülekezet választja
meg, vagy a püspök nevezi ki a gyülekezetbe.
Kinevezésre akkor kerül sor, ha a választási
eljárás eredménytelen volt, vagy ha a pres-
bitérium lemond választási jogáról.

(2) Gyülekezeti lelkészül csak az alkalmaz-
-ható, akinek érvényes lelkészi oklevele van.

27. §.

A gyülekezet a lelkészt az állami nyugdíj-
törvény rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel véglegesen alkalmazza, de az egyházi bí-
róság az alkalmazást megszüntetheti (VI. tör-
vény 13. § 3., 4., 5. pont).
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28. §.
\ Gyülekezeti lelkész alkalmazásának gyüle-
kezeti lelkészi állás megüresedésekor és szer-
vezésekor van helye.

Gyülekezeti lelkészi állás megüresedése

29. §.

A gyülekezeti lelkészi állás megüresedik a
gyülekezeti lelkész

a) lemondása esetén, a lemondás tudomá-
sulvétele napjával; a lemondást a lelkész
írásban jelenti be az esperesnek, az esperes
az összehívott gyülekezeti presbitériumnak
bejelenti, a lemondást a presbitérium veszi
tudomásul;

b) halála esetén, a elhalálozás napjával;
e) az evangélikus egyházból való kilépése

esetén;
d) nyugdíjazása esetén; a nyugdíjazást ki-

mondó határozat jogerőre emelkedése napjá-
val, illetőleg azzal a későbbi nappal, amelyet
a határozat a nyugdíjbalépés kezdő napjául
megállapít;

ej viselt hivatalától történt elmozdítása, il:'
letőleg hivatalvesztésre történt ítélése esetén,
az ítélet jogerőre emelkedése napjával;
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f) áthelyezése esetén; az egyházi hatóság
áthelyezést elrendelő határozata jogerőre
emelkedése napjával.

30: §.

(1) A gyülekezeti lelkészi állás megüresadé-
sét azonnal jelenteni kell az esperesnek, aki
jelentést tesz a püspöknek és az illetékes
nyugdíjszervnek.

(2) A gyülekezeti felügyelő vagy presbité-
rium által kijelölt küldöttség az esperes út-
ján azonnal érintkezést keres a püspökkel s
a további eljárásra vonatkozó tanácsait kéri.
Mivel a gyülekezet lelkésze egyben a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház lelkésze is, a
lelkészi hivatal betöltése a gyülekezet érde-
kei mellett a közegyház érdekeinek figyelem-
bevételével történik.

31. §.

A szolgálata idején elhunyt lelkészt a gyü-
lekezet temetteti el. A temetési költség a
lelkész évi rendes helyi javadalmának húsz
százalékát nem haladhat ja meg.
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32. §.

(-1) A gyülekezeti lelkészi állás megüresedé-
sének napjáig lefolyt időre eső összes lelkészi
járandóság a hivatalától megvált lelkészt,
illetőleg az elhunyt lelkész özvegyét vagy el-
látatlan árváit illeti.

(2) A lelkész elhalálozása esetén minden
járandóság - az államsegély kivételével -
a lelkész halálától számított negyedévig, a
lelkészi szolgálati lakás méltányos része pe-
digfélévig .az özvegyet, illetőleg az árvákat
illeti. A lakás méltányos részét az esperes és
a püspök együttesen állapítja meg. A nyug-
díjba vonuló lelkész vagy a lelkészözvegy fél
év után köteles a paróchiát kiüríteni. Lakás-
ról magának kell gondoskodnia. Az egyház
úgy osztozik ilyen irányú gondjában, hogy
felkínálja számára az egyház olyan szeretet-
intézményeit, amelyek ilyen célra létesültek.

(3) Az eltávozó lelkész vagy az elhalálozott
lelkész örököse azokra a beruházásokra,
amelyeket a lelkész saját költségén a lelkészi
szolgálati lakásba vagy annak kertjébe be-
fektetett, csak a mindenkori állami jogszabá-
lyokban foglaltak szerint tarthat igényt.

(4) A lelkész előre felvett javadalmát az
állástól megválása esetén a neki járó javada-
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lomból, elhalálozás a esetén az özvegyét vagy
árváit illető [avadalomból le kell vonni.

(5) Az üresedésben levő gyülekezeti lel-
készi állásban a lelkész javadalmát alkotó té-
telek az üresedés idejére helyettesítési és lel-
készalkalmazási költségek fedezésére szolgál-
nak. Ezek felett a gyülekezet csak az esperes
utalványozásával rendelkezik.

(6) Az eltávozó, a nyugdíjba vonuló lelkész
vagy. az elhalálozott lelkész özvegye a távo-
zástól, a nyugdíjazástól, illetve a haláltól szá-
mított tizenkét hónapra visszamenőleg köve-
telheti elmaradt Illetményét, ha egyébként
fegyelmi eljárás során letiltó rendelkezés nem
született.

33. §.

A lelkészi állás megüresedésekor az esperes
vagy az egyházmegyének az esperes által
megbízott egyik lelkésze jár el. Gondoskodik
az egyházi munka zavartalan folytatásáróL
Leltár mellett átveszi a gyülekezet azon ingó-
ságait, amelyek a lelkész kezelése alatt ál-
lottak és gondoskodik azok megőrzéséről. A
lelkész elhalálozása esetén megállapítja a te-
metés módozatait. Megállapítja az elmaradt
vagy előre felvett javadalmakat .. Zárolja a
lelkészi hivatalt. Az üresedés helyén éside-
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Jen az esperes meghatalmazása nélkül senki
lelkészi cselekményt nem végezhet, gyűlést
nem hívhat össze, összejövetelt nem tarthat.

Gyülekezeti lelkészi állás betöltésének
előkészítése

_ 34. §.

(1) Az esperes a megüresedéstől számított
tizennégy napon belűl gyülekezeti presbiteri
ülést tart.

(2) A presbiteri ülésen az esperes megálla-
pítja a lelkészi állás megüresedését, bejelenti
az ennek következtében tett intézkedéseit,
megállapítja és jegyzőkönyvbe véteti, hogy
a lelkészi javadalomból mi illeti meg az
előbbi lelkészt, illetőleg jogutódaités megálla-
pítja az eltávozó, a nyugalomba vonuló vagy
elhalálozott lelkésznek esetlegesen fennálló
saját köztartozásait,

(3) Az esperes a II. törvény 32. § (2) bekez-
dése alapján megállapítja és jegyzőkönyvbe
véteti, hogy az eltávozó lelkész vagy lelkész-
özvegy mely időpontban tartozik a lakást ki-
üríteni.

(4) . Megállapítja, hogyalelkészválasztó
közgyűlés tagjainak névjegyzéke össze vari-e
állítva.
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(5) Felolvastatja az érvényben volt díjleve-
let és megszövegezteti az újat.

(6) A jelen törvény alapján ismerteti a
gyülekezeti lelkész alkalmazására vonatkozó
rendelkezéseket.

A díjlevél

35. §.

(1) A gyülekezeti presbitérium által meg-
szövegezett díj levelet végleges megállapítás
céljából a legközelebbi, lehetőleg még a pres-
biteri ülés napján tartandó gyülekezeti köz-
gyülés elé, majd pedig .annak elfogadása ese-
tén jóváhagyásra az esperes és a püspök elé
kell terjeszteni.

(2) A díj levelet négy eredeti példányban
kell kiállítani. A lelkészi· díj levelet a gyüle-
kezet felügyelője, a jegyző és két közgyülési
tag írja alá.

36. §-.

(1) A díj levél egyfelől kötelezi a lelkészt
arra, hogy az Egyházi <I'örvényekben és egyéb
rendelkezésekben számára előírt kötelessé-



geit elvégezze. Ezenkívül a helyi 'szükséglet-
nek megfelelően tartalmaz kötelezéseket.

(2) A díjlevél másfelől tartalmazza a lel-
késznek járó javadalmat.

37. §.

(1) A díj levélnek tartalmaznia kell:
a) a lelkész rendelkezésére bocsátott tisz-

tességes lakást;
b) olyan rendszeres havi vagy évi pénz-

javadalmat; amely a lelkész megélhetését biz-
tosítja; az esperes, illetőleg a püspök nem
hagyhat jóvá olyan díjlevelet, amely nem fe-
lel meg a helyi gyülekezet és a Magyarországi
Evangélikus Egyház anyagi feltételeinek;

e) olyan kötelező nyilatkozatot, amely a
lelkészt biztosítja afelől, hogy javadalmazása
tekintetében a gyülekezet nyomon követi az
ország dolgozóinak életszínvonal-emelkedé-
sét, valamint az esetleg csökkenő államse-
gélyt pótolja;

d) a lelkészi hivatal helyiségét, berende-
zését, fűtését, világítását és takarítását;

e) a lakás épületének külső és belső kar-
bantartását, tűzbiztosítását, kertjének és ja-
vadalmi (háztáji) földjének közterheit.

(2) A díjlevélben lehetőleg havi egyenlő
összegben folyósítandó, vagy évi összegben
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meghatározott készpénzjavadalmat kell meg-
állapítani. Természetbeni javadalom csak
olyan tételekben állapítható meg, amelyet a
gyülekezet tagjai ténylegesen fedezni tudnak.
- Stoláris jövedelmet díj levélben megállapí-
tani nem lehet, de kazuális szolgálatokért a
lelkész önkéntes adományokat elfogadhat.

38. §.

Az esperes, illetőleg a püspök általában
nem járulhat hozzá, hogy a javadalmat az
előző díj levélhez képest. csökkentsék. Ha a
díjlevél bizonyos tételei korszerűtlenek s ta-
pasztalás szerint kivihetetlenek, vagy a gazda-
sági élet alakulása folytán céljukat vesztet-
ték, az esperes köteles ezeknek a tételeknek
a megváltoztatását és az azokon alapuló ja-
vadalomnak megfelelő egyenértékkel pótlá-
.sát szorgalmazni.

39. §.

A lelkészi javadalom csökkentés ének van
helye a szerzett jogok sérelme nélkül a kö-
vetkező esetekben:

a) erőtlen gyülekezetnek egy másik gyüle-
kezethez való csatolásakor;

b) ha valamely gyülekezet nagymérvű né-
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40. §.

pessegí es anyagi elerőtlenedést szenved, de
gyülekezetként való fenntartását az egyházi
felettes szervek megállapítása alapján egy-
házi érdek követeli;

c) ha. a gyülekezet kisebb gyülekezetekre
osztódik.

A közgyűlés által megállapított új díjleve-
let az esperes és a püspök jóváhagyja, ha az
a jelen törvényben megszabott kellékeknek
megfelel. Ellenkező esetben észrevételekkel
együtt visszaadja tizennégy napon belül tel-
jesítendő módosítás végett a gyülekezetnek.

41. §.

Az érvényben levő díjlevelet felülvizs-
gálat tárgyává lehet tenni akkor is, ha a gyü-
lekezeti lelkészi állás be van töltve, de a díj-
levél módosítását a gyülekezet presbitériuma
vagy lelkésze az esperestől kéri. A díj levelet
csak a jelen törvény ez irányú rendelkezései
szerint szabad módosítani.



A gyÜlekezeti Ielkészi állás betöltésének mÓdja

42. §.

(1) Választásnak van helye akkor, ha a sza-
bályszerűen összehívott presbitérium a lel-
készi állás betöltését az alábbi módozatok
szerint elhatározza:

a) a presbiteri ülés elsősorban abban a
kérdésben határoz, hogy a megüresedett lel-
készi állást választás útján kívánja-e betöl-
teni;

b) ez a presbiteri ülés akkor határozat-
képes, ha azon a presbitérium összes tagjai-
nak legalább a fele jelen van; érvényes hatá-
rozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szüksé-
ges.

(2) Amennyiben a presbiteri ülés az előző
bekezdés szerint nem volna határozatképes,
a püspök lelkészkinevezési joga lép érvénybe.

43. §.

Ha a presbitérium a megüresedett lelkészi
állásnak választás útj án való betöltését érvé-
nyesen elhatározta, az esperes vagy megbí-
zottja határozathozataira hívja fel a presbi-
tériumot a megválasztandó lelkész személyét
illetőleg. A határozathozatalnál a II. törvény
30. § (2) bekezdésére figyelemmel kell lenni.
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44·9·

(1) A gyülekezet két, esetleg három olyan
lelkészt hívhat meg bemutatkozó szolgálatra,
akikkel kapcsolatban a 30. §-ban emlitett be-
szélgetés nyomán a püspök és a gyülekezet
vezetői között egyetértés jött létre.

(2) A személyek kijelölésenél figyelemmel
kell lenni. a gyülekezet érdekei mellett a lel-
készek szórványban, általában nehéz beosz-
tásban eltöltött szolgálati idejére, a lelkészek
családi és anyagi helyzetére, addigi munkás-
ságára és teológiai képzettségére. Törekedni
kell arra, hogy nehéz szórványban tíz évet
meghaladó időt szolgáló lelkészek lehetőleg
előnyösebb beosztásba kerüljenek.

(3) A lelkészek kérhetik az illeték es püspö-
küktől személyük figyelembevételét a szemé-
lyek kijelölésénél.

45. §.

Ha a presbitérium úgy határozott, hogya
gyülekezeti lelkészi állást nem választás út-
ján tölti be, vagy ha a szavazás alkalmával
egyik jelölt sem kapta meg azt a többséget,
amelyet a 42. § előír, a püspök lelkészkineve-
zési [ogaIép érvénybe.
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46. §.

(1) Ha a presbitérium a választás mellett
döntött és a jelölt személyre vonatkozólag
érvényes határozatot hozott, az esperes a
presbitérium által megválasztásra jelölt lel-
kész nevét bejelenti a püspöknek és választ-
hatóságának megállapítását kéri.

(2) A püspök a választhatóság kérdésében
határoz. Határozatát a helyi gyülekezet kí-
vánságának szem előtt tartásával, a közegy-
házi érdekekkel összefüggésben hozza meg.
Határozatát nem indokolja, döntését megfel-
lebbezni nem lehet.

(3) A választhatóságot megállapító határo-
zat esetén az esperes a megválasztandó lel-
készt megfelelő rövid határidővel nyilatko-
zatra hívja fel, hogy a megválasztást elfo-
gadja-e, .

(4) Ha a püspök nem állapította meg a vá-
laszthatóságot, vagy ha a megválasztott lel-
kész a nyilatkozatra megszabott időben igenlő
választ nem adott, az esperes újabb presbí-
.teri ülést hív össze, amely szintén a 42. § ren-
delkezései szerint határoz, hogy esetleg újabb
személy megválasztását 'kezdeményezze.

(5) A másodszor kezdeményezett választási
eljárást ugyanígy kell .lefolytatni. Ha ez is
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eredménytelen, a püspök lelkészkinevezési
joga lép érvénybe.

47. §.

(1) A megválasztható lelkész igenlő nyilat-
kozata esetén az esperes a törvényadta leg-
rövidebb időn belül összehívja a gyülekezet
közgyűlését. A gyülekezet ilyen céllal össze-
hívott közgyűlése lelkészválasztó közgyűlés.
Az ilyen közgyűlésen az esperes, vagy meg-
bízottja és a gyülekezeti 'felügyelő vagy' he-
lyettese elnököl.

(2)' A közgyűlésen az esperes előterjeszti a
presbitérium javaslatát a megüresedett lel-
készi állás választással való betöltésére és a
megválasztandó személyre vonatkozólag. A
közgyűlés közfelkiáltással vagy titkos szava-
zással dönt, Titkos szavazás esetén a közgyű-
lés tagjai az egyházmegye pecsétjével ellátott
szavazólapokon írásban igennel vagy nemmel
szavaznak. A szavazástmegszakitás nélkül
kell végezni. Ha a szavazók többsége igennel
szavazott, az esperes megválasztottnak jelenti
ki a lelkészt. Ellenkező esetben a püspök lel-
készkinevezési joga lép érvénybe.

(3) Ha a lelkészválasztó eljárás során egy-
hangú határozat nem jön létre, az elnök min-
den esetben titkos szavazást rendel el.
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A püspök Íeikészkinevezési jogá.nak gyakorlása

48. §.

(1) A püspök úgy gyakorolja lelkészkine-
vezésí jogát, hogy ülés keretében tanácskozik
az egyházkerületi felügyelővel, a Teológiai
Akadémia dékánj ával, az illetékes esperessel,
az illetékes gyülekezeti felügyelővel, illető-
leg helyetteseikkel, a helyi lelkészekkel vagy
egy szomszéd lelkésszel. Ezek, de különösen
az esperes és a gyülekezeti felügyelő a püs-
pökkel együtt mind felelősek azért, hogy a
gyülekezetben az egyházi hivatal betöltése
méltó módon történjék.

(2) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet az elnökség és a felkért jegyző ír
alá.

49. §.

(1) A püspök a megüresedett gyülekezeti
lelkészi állásra alkalmasnak talált lelkész
hozzájárulását írásban bekérve, a lelkészhez,
a gyülekezethez és a" illeték es espereshez in-
tézett iratával nevez ki lelkészt a gyüleke-
zetbe.

(2) A püspök leiratának vétele után az es-
peres nyolc napon belül összehívja a gyüle-
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kezet presbitériumát, bemutatja és a presbi-
teri ülés jegyzőkönyvébe véteti a püspök lel-
készkinevező iratát. A gyülekezet presbité-
riuma a kinevezett lelkész nevére a díj levelet
azonnal kiállítja s ennek átvétele után az
esperes kijelenti, hogy a kinevezett lelkész a
gyülekezet .lelkésze.

(3) Az esperes a gyülekezeti presbitérium
ugyanezen ülésén előkészíti a gyülekezeti lel-
kész beiktatását.

Gyülekezeti lelkész beiktatása

50. §.

(1) A gyülekezeti lelkész beiktatása isten-
tiszteleten és gyülekezeti közgyűlésen törté":
nik, választás esetén a meghívó közgyűlés,
kinevezés esetén lehetőleg a díj levél aláírása
napjától számított legkésőbb harmadik vasár-
napon.

(2) A lelkészt az esperes, rendkivüli esetben
az esperes által felkért lelkész iktatja be.

50



CyÜlekezeti Jelkész á.theiyezése
egyházkormányzati úton

51. §.

(1) Gyülekezeti lelkész egyházkormányzati
úton való áthelyezése egyházi közérdekből
történhet, ha a püspök megállapítja az áthe-
lyezés szükségét.

(2) A püspök úgy. gyakorolja a lelkész át-
helyezésének jogát, hogy a lelkész meghall-
gatása után zárt ülés keretében tanácskozik
az egyházkerületi felügyelővel, a Teológiai
Akadémia dékánjával, az illetékes egyházme-
gyei elnökséggel, az illetékes gyülekezeti fel-
ügyelővel és egyik szomszéd lelkésszel, illető-
leg a fentiek helyetteseivel. Az ülésről jegy-
zőkönyvet kell felvenni, amelyet rendszerint
a püspöki titkár vezet.

(3) A lelkész egyházi közérdekből történő
áthelyezését a püspök lelkészkinevezési jogát
tárgyaló rendelkezések szerint kell végrehaj-
tani.

(4) Az egyházi közérdekből történt áthe-
lyezés megváltoztatását lehet kérni az orszá-
gos egyházi felügyelőből, a két püspökből, a
két egyházkerületi felügyelőből, illetve azok
helyetteseiből, továbbá az illetékes egyház-
kerület szelgálatára nézve legidősebb espere-
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séből, végül az országos egyházi [ogtónácsos-
ból álló testülettől. Ennek döntése végleges,
Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, ame-
lyet rendszerint az országos egyházi főtitkár
vezet. '

(5) Amennyiben az egyházi közérd'ekbőí
történt áthelyezést a lelkész nem fogadja el,
a püspök a lelkészt alkalmazásából kilépett-
nek, állását pedig megüresedettnek jelenti ki.

52. §.

A gyülekezeti lelkész egyházkormányzati
úton történt. áthelyezés ének költségeit az egy-
házkerület fizeti.

53. §.

A püspök lelkészt áthelyező határozatának
rendelkeznie kell:

a) az áthelyezés időpontjáról;
bJ a lelkész új szolgálati helyéről;
e) arról, hogy eddigi javadalmát meddig

és milyen mértékben élvezheti.
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A helyettes lelkész

54. §.

A gyülekezetbe a püspök küld helyettes
lelkészt (adminisztrátort). A helyettes lelkész
a gyülekezeti lelkész jogköre és munkaköre
szerint működik.

55. §.

Helyettes lelkész küldésének helye van:
a) ha a gyülekezeti lelkész meghalt, ez eset-

ben a gyülekezet presbitériuma az esperes jó-
váhagyásával határoz a helyettes lelkész ja-
vadalmazásáról;

b) ha a lelkész beteg és az egyházmegye
nem tudja megoldani rendszeres helyettesíté-
sét; ez esetben a gyülekezet presbitériuma az
esperes jóváhagyásával határoz a helyettes
lelkész javadalmazásáról; beteg lelkész helyi
javadalmát a helyettesítésre fordítani nem
szabad; ha a gyülekezet a helyettesítés ter-
heit nem bírja el, az esperes gondoskodik
arról, hogy a gyülekezet felsőbb egyházi szer-
vektől támogatást kapjon. A helyettesítés
költségeinek viselésére a gyülekezet csak egy
évig kötelezhető ;

e) ha a gyülekezeti lelkészi állás bármi ok-
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57. §.

ból megüresedett, ez esetben a helyettes lel-
készt a gyülekezeti lelkészi helyi javadalom
háromnegyed része illeti meg, egynegyed
része a lelkész-alkalmazási eljárás költségeire
fordítandó;

d) ha a gyülekezeti lelkész fegyelmi felfüg-
gesztés alatt áll, ez esetben a felfüggesztést
elrendelő egyházi hatóság intézkedik a he-
lyettesítés költségeinek a felfüggesztett lel-
kész javadaimából való fedezéséről. \

56. §.

A gyülekezeti lelkész, gyülekezeti másod-
lelkész, segédlelkész, helyettes lelkész és a
lelkészi munkatárs költözködési költségeit a
fogadó egyházközség fizeti. Ez alól kivétel az
az eset, amikor az egyházkerület köteles e
költségeket fedezni.

A gyülekezet tisztségviselői

A gyülekezeti felügyelő az a nagykorú,
feddhetetlen életű közgyűlési tag, akit a köz-
gyűlés hat évi időtartamra arra a feladatra
választ, hogy a lelkész munkatársaként a
gyülekezet egyik vezetője legyen. A gyüle-
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kezeti felügyelő helyettese a másodfelügyelő,
illetve a gondnok. Kívánatos, hogya gyüle-
kezet felügyelője a helyi gyülekezet tagjai
közül választassék.

58. §.

A gondnak az a nagykorú, feddhetetlen
életű közgyűlési tag, akit a közgyűlés hat évi
időtartamra arra a feladatra választ, hogy a
gyülekezet dologi természetű ügyeit intézze.

59. §.

A kántort a közgyűlés választja, illetve
szerződteti azért, hogy a gyülekezet területén
az egyházi ének és zene vezetésének szolgá-
latát ellássa. Javadalmát .a presbitérium az
évi költségelőirányzat keretei között állapítja
meg.

60. §.

A pénztáros - amennyiben ezt a feladatot
nem a gondnek látja el - az a nagykorú,
feddhetetlen életű közgyűlési tag, akit a kőz-
gyűlés hat évi időtartamra arra a feladatra
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választ, hogy a gyülekezet pénzkezelését, az
évi zárszámadást és a költségelőirányzat el-
készítését végezze. .

61. §.

A számvevőszéki elnök az a nagykorú,
feddhetetlen életű közgyülési tag, akit a köz-
gyűlés hat évi időtartamra arra a feladatra
választ, hogy a gyülekezet pénzkezelését és
számadásait szükség szerint ellenőrizze. A
közgyűlés hat évi időtartamra a számvevő-
széki elnökön kívül számvevőszéki tagokat
választ.

62. §.

A jegyző az a nagykorú, feddhetetlen életű
közgyűlésí tag, akit a közgyűlés hat évi idő-
tartamr-a arra a feladatra választ, hogy a
közgyűlés, valamint a presbiteri ülések jegy-
zőkönyveit vezesse.
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II. Fejezet

Az e~yházmegye

. 63. §.

Az egyházmegye meghatározott földrajzi
területen levő gyülekezetek magasabb egy-
házkormányzati szerve.

Az egyházmegye területi viszonyai

64. §.

Az egyházmegyék területi változásainak
megállapítása az országos egyházi presbité-
rium, új egyházmegyék alakítása, egyházme-
gyék megszüntetése a zsinat hatáskörébe tar-
tozik.

Az egyházmegyei közgyűlés

65 .. §.

Az egyházmegyei közgyűlést az esperes és
az egyházmegyei felügyelő hívja össze leg-
alább három évenként. A kibocsátott meg-
hívó a fontosabb tárgysorozati pontokat is
tartalmazza.
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67. §.

66. §.

Az egyházmegyei közgyűlés tagjai:
a) hivatalból: az esperes, az egyházmegyei

felügyelő, a lelkészi és nem-lelkészi főjegy-
zők, a jegyzők, a pénztáros, az egyházmegyei
számvevőszék elnöke, az egyházmegye jog-
tanácsosa, az egyházmegyei presbitérium, az
egyházmegyei bíróság tagjai, az egyházme-
gyéhez tartozó gyülekezetek lelkészei és fel-
ügyelői;

I b) választás alapján: az egyházmegyéhez
tartozó gyülekezetek rendes lelkészi álláson-
ként két-két választott képviselője.

(1) Az egyházmegyei közgyűlés:

a) a gyülekezeti presbitériumok által
megválasztott esperest, illetve egyházmegyei
felügyelőt hivatalába beiktat ja;

b) megválasztja az esperes és az egyház-
megyei felügyelő kivételével az egyházmegye
tisztségviselőit, presbitereit és az egyházme-
gyei bíróság tagjait hat évi időtartamra;

e) tárgyalja az esperes beszámoló jelen-
tését, egyéb jelentéseket és elrendeli a szük-
ségesnek mutatkozó teendőkett
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d) az egyházi törvények és a felsőbb egy-
házkormányzati szervek rendelkezésének ke-
retén belül szükség esetén szabályrendeletet
alkot;

e) a közgyűlés az egyházmegyéhez tar-
tozó minden tiz gyülekezeti lelkészi állás után
két-két képviselőt küld az egyházkerületi
közgyűlésre, egyet a lelkészek, egyet más
egyháztagok közül; a lelkészi állások száma
tekintetében minden megkezdett tizes számot
teljesnek kell tekinteni;

t) megválasztja az egyházmegye zsinati
képviselőit.

(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni, amelyet az elnökség, a jegyző és két
kijelölt hitelesítő ír alá.

Az egyházmegyei presbitérium

68. §.

(1) Az egyházmegyei presbitérium tagjai:
a) hivatalból: az esperes, az egyházme-

gyei felügyelő, a lelkészi és nem-lelkészi Iő-
jegyzők, a jegyzők, a pénztáros, a számvevő-
széki elnök és az egyházmegyei jogtanácsos;

b) választás útján: az egyházmegyei köz-
gyűlés által hat évre megválasztott hat egy-
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házmegyei presbiter, mégpedig három a lel-
készek, három a más egyháztagok sorából.

(2) Az esetleg megüresedő helyek betölté-
sére egyúttal póttagokat kell választani. A
póttagok száma a választott tagok számának
fele. Ha valamelyik megválasztott presbiter
tagsága a hat évi időszak letelte előtt meg-
szünik, a helyébe behívott, esetleg megvá
lasztott tag megbízatása csak· a hátralevő
időre .szól.

69. §.

(1) Az egyházmegyei presbitérium:
a) előkészíti az egyházmegyei közgyűlést;
b) elrendeli az egyházmegyei választáso-

kat, az esperes és az egyházmegyei felügyelő
választását előkészíti és szavazatbontó bizott-
ságot küld ki; elrendeli a többi egyházmegyei
tisztségviselő megválasztását;

c) intézkedik az egyházmegyének mind-
azokban az ügyeiben, amelyek nem tartoz-
nak az egyházmegyei közgyűlés vágy más
egyházi szerv elé;

. d) megállapítja az egyházmegye évi költ-
ségvetését. az évi zárszámadást a számvevő-
szék jelentése alapján megvizsgálja, határoz
a .gyülekezetek és az egyházmegye vagyon-
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szerzése vagy vagyonának elídegenítése,
megterhelése, kezelése tárgyában;

e) jóváhagyja a gyülekezetek évi költség-
vetését, zárszámadását és zárómérlegét;

f) nyilatkozik a felsőbb egyházi hatósá-
gok által véleményadás végett hozzá lekül-

. dött ügyekben.
(2) Az egyházmegyei presbitériumot az egy-

házmegye elnöksége a szükséghez képest hívja
össze.

(3) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet az elnökség, a jegyző és két kijelölt
hitelesítő ír alá.

Az egyházmegyei elnökség

70. §.

Az egyházmegyei elnökség az esperes és az
egyházmegyei felügyelő. Helyetteseik a lel-'
készi, illetve nem-lelkészi főjegyzők, akadá-
lyoztatásuk esetén az a gyülekezeti lelkész,
illetve gyülekezeti felügyelő, akit a püspök a
helyettesítéssei megbíz.

71. §.

Az esperest az egyházmegyéhez tartozó
gyülekezeti lelkészek közül, az egyházme-
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gyei feÍügyeIŐt a kőzgyűlési tagoksorából, az
egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek presbi-
tériumai hat évre egyszerű szavazattöbbség-
gel választják.

72. §.

Ha a megválasztott esperes, illetve egyház-
megyei felügyelő szolgálata valami oknál
fogva hat évi időszak letelte előtt megszűnik,
a helyére választott esperes, illetve egyház-
megyei felügyelő megbízatása csak a hátra-
levő időre szól.

73. §.

A választást az egyházmegyei presbítérium
azzal készíti elő, hogy a püspökkel való elő-
zetes tárgyalás alapján az országos és a helyi
egyházi szempontok figyelembevételével je-
löltet vagy jelölteket nevez meg a gyüleke-
zeti presbitériumok számára.

74. §.

A szavazatot, vagyis a gyülekezeti presbi-
térium egyszerű szótöbbséggel megállapított
véleményét, amely csak egy egyénre adható,
a gyülekezetielnökség és a jegyző írásba fog-
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lalja, a gyülekezet pecsétjével ellátja s zárt
borítékban megküldi az egyházmegyei pres-
bitérium által kijelölt szavazatbontó bizott-
ság elnökének. A szavazatokat lepecsételt bo-
rítékban el kell helyezni az egyházmegye le-
véltárában.

75. §.

Érvénytelen az a szavazat, amely alakilag
vagy tartalmilag nem felel meg a törvény
előírásainak vagy a kitűzött határidő lejárta
után érkezik be.

76. §.

A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvbe
foglalja az érvényes és érvénytelen szavaza-
tokat, valamint az esetleg szavazatot nem
küldő gyülekezeti presbitérium nevét, a sza-
vazásnak számokkal is kifejezett eredményét,
majd az egyházmegyei presbitérium elé ter-
jeszti a választásról szóló jelentését, mellé-
kelve a lepecsételt csomagba zárt szavazato-
kat. 'A választásról szóló jelentés az illetékes
"püspöknek megküldendő.
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78. §.

77. S.
A megválasztott esperest, illetve egyház-

megyei felügyelőt az egyházmegyei közgyű-
lés hivatalába beiktat ja.

Az esperes

(1) Az esperes feladata, hogy az egyház-
megyében őrködjék a jó rend felett. Az espe-
res az egyházmegyében a püspök munka-
társa; felelős azért, hogy az egyházmegye
gyülekezeteiben és magában az· egyházme-
gyében az egyház törvényei megtartassanak
s hogy ugyanezeket maga is megtartsa.

(2) Az esperes feladata, hogy a püspökkel
egyetértésben a gyülekezetek üresedésben
levő gyülekezeti lelkészi állásaival kapcso-
latos lelkész-alkalmazási eljárást lefolytassa.
Felelős azért, hogy ez az eljárás a gyülekezet
javára épületesen történjék. Ö iktatja be a
gyülekezetek új lelkészeit.

(3) Az esperes joga és kötelessége a gyüle-
kezetekben legalább három évenként általá-
nos vizsgálatot tartani .s a vizsgálatról a püs-
pöknek jelentést tenni.

(4) Az esperes az egyházmegye lelkészeinek
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pásztora, az egyházmegye lelkészi munka-
közösségének vezetője, s mint ilyen, a lel-
készi munkaközösségek országos elnökének
irányításával végzi szolgálatát az illeték es
egyházkerület püspökével összhangban.

79. §.

Az esperes az egyházi törvényekben meg-
szabott jogai és kötelezettségei tekintetében,
általában az egyházmegye életének rendjé-
ért az egyházmegye felügyelőjével együtt fe-
lelős.

80. §.

Az esperes saját maga és hivatali helyet-
tese akadályoztatása esetén ' határozott célú
megbízást adhat az egyházmegye. bármelyik
gyülekezeti lelkészének.

81. §.

Az esperes mellé a püspök segédlelkészt
rendelhet ki.
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84. §.

nt, Fejezet

Az egyházkerület

82. §..

Az egyházkerület meghatározott földrajzi
területen levő gyülekezetek és egyházmegyék
felsőbb egyházkormányzati szerve.

Az egyházkerület területi viszonycai

83. §.

Az egyházkerületek területi változásainak
megállapítása az országos egyházi közgyűlés,
új egyházkerület alakítása, egyházkerület
megszüntetése, az egyházkerületi presbité-
rium (presbitériumok) meghallgatása után a
zsinat hatáskörébe tartozik.

Az egyházkerületi közgyűlés

Az egyházkerületi közgyűlést a püspök és
.az egyházkerületi felügyelő hívja össze leg-
alább három évenként. A kibocsátott meg-
hívó a fontosabb tárgysorozatt pontokat is
tartalmazza.
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B5. §.

Az egyházkerületi közgyűlés tagjai:
a) hivatalból: a püspök és az egyházkerü-

leti felügyelő, a lelkészi és nem-lelkészi fő-
jegyzők és jegyzők, a pénztáros, a számvevő-
szék elnöke, az ellenőr, az egy,házkerületi
jogtanácsos, az egyházkerületi presbitérium
és az egyházkerületi bíróság tagjai, valamint
az egyházmegyei elnökségek;

b) választás alapján: az egyházmegyék vá-
lasztott képviselői.

86; §.

(1) Az egyházkerületi közgyűlés:
a) őrködik az egyházi élet felett, hogy az

miridenütt az Ünnepélyes Nyilatkozat szelle-
mének megfelelően történjék, a hit megte-
remje a- maga gyümölcsét a felebaráti sze-
retet minden vonatkozásában; a nép, a haza
javára és a béke építésének területén;

b) a gyülekezeti presbitériumok által
megválasztott püspököt, illetve egyházkerü-
leti felügyelőt hivatalába beiktat ja; .

e) megválasztja a püspök és az egyház-
kerületi felügyelő kivételével az egyházkerü-
let tísztségviselőit, présbitereit, bíráit hat évi
időtartamra;
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d) tárgyalja a püspöki jelentést és az
egyházkerületben folyó munkákról szóló je-
lentéseket s elrendeli a szükségesnek mutat-
kozó teendőket;

e) az egyházi törvények és az országos
egyház rendelkezéseinek keretén belül szük-
ség esetén szabályrendeletet alkot;

f) az egyházkerületi közgyűlés nyolc kép-
viselőt küld az országos egyházi közgyűlésre;

g) megválasztja az egyházkerület zsinati
képviselőit.

(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni, amelyet az elnökség, a jegyző és két
kijelölt hitelesítő ír alá.

Az egyházkerületi presbitérium

87. §.

(1) Az egyházkerületi presbitérium tagjai:
a) hivatalból: a püspök, az egyházkerü-

leti felügyelő, a lelkészi és a nem-lelkészi fő-
jegyző, a jegyzők, a pénztáros, a számvevő-
szék elnöke és az egyházkerületi jogtanácsos;

b) választás útján: az egyházkerületi kőz-
gyűlés által hat évre választott nyolc presbi-
ter, mégpedig úgy, hogy lehetőség szerint
mind a nyolc- egyházmegyéből legyen egy-egy
képviselő.
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(2) Az esetleg megüresedő helyek betölté-
sére egyúttal póttagokat kell választani; a
póttagok száma a választott tagok számának
fele. Ha valamelyik megválasztott presbiter
tagsága hat évi időszak letelte előtt megszű-
nik, a helyébe behívott, esetleg megválasztott
tag megbízatása csak a hátralevő időre szól.

88. §.

(1) Az egyházkerületi presbitérium:

a) előkészíti az egyházkerületi közgyü-
lést;

b) elrendeli .az egyházkerületi választáso-
kat, előkészíti és elrendeli a püspök és az
egyházkerületi felügyelő választását; jelöl-
tet nevez meg és szavazatbontó bizottságot
küld ki; I ; ,

e) intézkedik az egyházkerületnek mind-
azokban az ügyeiben, amelyek nem tartoznak
az egyházkerületi közgyűlés vagy más egy-
házi szerv elé;

d) megállapítja az egyházkerület évi
költségvetését, az évi zárszámadást a szám-
vevők jelentése alapján megvizsgálja, hatá-
roz az egyházkerület vagyonszerzése, vagyo-
nának elidegenítése, megterhelése, kezelése
tárgyában;
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e) megválasztja -az egyházkerületi szám-
vevőszék elnökét és tagjait hat évre;

f) jóváhagyja az egyházmegyék 'költség-
vetését és zárszámadását ;

g) jóváhagyja az egyházmegyék vagyon-
jogi határozatait;

hj az egyházmegyei elnökség felterjesz-
tése alapján dönt a gyülekezetek vagyonának
hovafordításáról, .amennyiben azok vonakod-
nak vagy képtelenek azokról a saját és a köz-
egyházi érdekeknek megfelelően gondos-
kodni;

í) nyilatkozik az országos egyház által
véleményadás végett hozzá megküldött
ügyekben.

(2) Az egyházkerületi presbitériumot az
egyházkerület elnöksége szükséghez képest
hívja össze. .

(3) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet az elnökség, a jegyző és két kijelölt
hitelesítő ír . alá.

Azegyhá.zkerüIeti elnökség

89. §.

(1) Az egyházkerületi elnökség a püspök és
az egyházkerületi felügyelő.

(2) A püspök helyettese hivatalból az ~gy-
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házkerületi lelkészi főjegyző. Az egyházkerü-
leti lelkészi főjegyző akadályoztatása vagy
tisztsége betöltetlensége esetén a püspök he-
lyettesítése úgy történik, hogy az egyház-
kerületi felügyelő az egyházkerület espere-
seivel együtt jelöli ki a püspök helyettesét
az esperesek közül.

(3) Az egyházkerületi felügyelő helyettese
hivatalból az egyházkerületi nem-lelkészi fő-
jegyző. Az egyházkerületi nem-lelkészi fő-
jegyző akadályoztatása vagy tisztsége betöl-
tetlensége esetén az egyházkerületi felügyelő
helyettesítése a következőképpen történik: a
püspök az egyházmegyei felügyelőkkel együtt
jelöli ki az egyházkerületi felügyelő helyette-
sét az egyházmegyei felügyelők közül.

Az egyházkerűletl elnökség választása

90. §.

(1) A püspököt a lelkészek sorából élethosz-
sziglan választják az egyházkerület gyüleke-
zeteinek presbitériumai, egyszerű szavazati
többséggel.

(2) Az egyházkerületi felügyelőt a közgyű-
lési tagok sorából élethossziglan választják
az· egyházkerület gyülekezeteinek presbité-
riumai, egyszerű szavazati többséggel.
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92. §.

91. §.

A püspök és az egyházkerilleti felügyelő
választását az egyházkerületi presbitérium
úgy készíti elő, hogy az országos egyházi el-
nökséggel való előzetes tárgyalás alapján, a
magyarországi evangélikus egyház érdekét
figyelembe véve, jelöltet vagy jelölteket ne-
vez meg a gyülekezeti presbitériumok szá-
mára.

(1) A szavazatot, vagyis a gyülekezeti pres-
bitérium egyszerű szótöbbséggel megállapí-
tott véleményét, amely csak egy egyénre ad-
ható, a gyülekezeti elnökség és a jegyző
írásb a foglalja, jegyzőkönyvi kivonat formá-
jában a gyülekezet pecsétjével ellátja, s zárt
borítékban megküldi az egyházkerületi pres-
bitérium által kijelölt szavazatbontó bizott-
ság elnökének.

(2) Érvénytelen az a szavazat, amely ala-
kilag vagy tartalmilag nem felel meg a tör-
vényes előírásoknak, vagy a kitűzött határ-
idő lejárta után érkezik be.

(3) A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyv-
be foglalja az érvényes és érvénytelen szava-
zatokat, valamint az esetleg szavazatot nem
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küldő gyülekezeti presbitérium nevét, a sza-
vazásnak számokkal is kifejezett eredmé-
nyét, majd az egyházkerületi presbitérium
elé terjeszti a választásról szóló jelentését,
mellékelve a lepecsételt csomagba zárt sza-
vazatokat. A választásról szóló jelentés az
országos egyházi elnökségnek megküldendő.

93. §.

A megválasztott püspököt, illetve egyház-
kerületi felügyelőt az egyházkerületi közgyű-
léshivatalába beiktat ja.
\

A püspök

94. §.

(1) A püspök feladata, hogy az egyházke-
rületben őrködjék az egyházi szolgálat, ki-
váltképpen az igehirdetések felett. Felelős
azért, hogy az egyházkerület gyülekezetei-
ben, egyházmegyéiben, magában az egyház-
kerületben és mindezek intézményeiben az
egyház törvényeit megtartsák és ezeket maga
ls megtartsa.

(2) A püspök őrködik azon, hogy az egy-
házkerületben minden egyházi tevékenység
az egyház javára épületesen történjék, a Ma-
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95. §.

(1) A püspök kiváltképpen való tiszte, hogy
a Magyarországi Evangélikus Egyház lelké-
szeit .felavassa, az egyház templomait fel-
szentelje, a gyülekezeteket látogassa és az
istentiszteletek rendjét az országos egyház

gyarországi Evangélikus Egyház betölthesse
hivatását az emberek között, egyáltalán, hogy
a lelkészek és a gyülekezetek szolgálata az
Ünnepélyes 'Nyilatkozat szellemében történ-
jék.

(3) A püspök tiszte felügyelni:
a) a lelkészekre, hogy hűségesek legye-

nek az evangélikus egyház tanításához és a
keresztyén erkölcs szerint éljenek; .

b) a leendő lelkészek képzésére és neve-
lésére;

e) a gyülekezetek, az egyházmegyék és
az egyházkerület anyagi viszonyaira, hogy
az egyház minden anyagi javát hűségesen
kezeljék és az evangélium hirdetésére és a
szeretetszolgálat gyakorlására fordítsák;

d) arra, hogy az egyház tagjai a lelki-
ismereti szabadság tiszteletben tartásával él-
jenek a vallásszabadság jogaival.

(4) A püspök az egyházkerületi· lelkészi
munkaközösség elnöke.
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ének- és liturgia-ügyi bizottságának közben-
jöttével megállapítsa.

(2) A püspök helyettese a püspöki szék üre-
sedése esetén, vagy külön megbízása alapján
végezhet püspöki teendőket az (1) bekezdés-
ben foglaltak kivételével.

96. §.
~

A püspök egyházkerülete lelkészeinek pász-
tora, elősegíti a lelkészek tudományos to-
vábbképzését és együttműködését.

97. §.

(1) A' püspök az egyházkerületi felügyelő-
vel együtt az egyházi törvények megtartása-
ért és az egyházkerület jó rendjéért felelős.

(2) Az egyházkerületi elnökség időnként
tanácskozásra hívja össze az egyházkerületi
főjegyzőket, ~ egyházkerületi jogtanácsost
és az egyházkerületi pénztárost. Az .elnőkség
az értekezleten tájékoztatást ad az egyházke-
rület folyó ügyeiről.
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99. §.

Az egyházkerület tisztviselői

A püspöki titkár az a lelkész, akit az egy-
házkerület elnöksége a püspök segítségére, a
püspök javaslatára alkalmaz. Munkáját a
püspök rendelkezése szerint végzi. Díjlevelét
az egyházkerületi presbitérium állapítja meg
és az egyházkerület elnöksége hagyja jóvá.
A díjlevelet az egyházkerület presbitériuma
adja ki.

Az egyházkerületi lelkész az a lelkész, akit
az egyházkerület elnöksége alkalmazhat, ha
azt szükségesnek látja. Alkalmazása esetleges
megszüntetésekor az egyházkerület elnöksége
gondoskodik megfelelő más alkalmazásáról.
A püspöki hivatal beosztottja. Az egyházke-
rület területén bárhova küldhető / kisegítő
szolgálatra. Díjlevelét az egyházkerületi pres-
bitérium állapítja meg és az egyházkerület
elnöksége hagyja jóvá. A díjleve1et az egyház-
kerületi presbitérium adja ki.
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IV. Fejezet

Az országos egyház

100. §.

Az országos egyház az ország területén levő
gyülekezetek, egyházmegyék és egyházkerü-
letek legfelső egyházkormányzati szerve és a
Magyarországi Evangélikus Egyház egészét
érintő ügyeket intézi.

Az országos egyházi közgyűlés

101. §.

Az országos egyházi közgyűlést az országos
egyházi felügyelő és a hivatalára nézve idő-
sebb püspök legalább három évenként hívja
össze. A kibocsátott meghívó a fontosabb
tárgysorozati pontokat is tartalmazza .

• 102. §.

Az országos egyházi közgyűlés tagjai:
a) hivatalból: az országos egyházi fel-

ügyelő, a püspökök, az egyházkerületi fel-
ügyelők, az országos egyházi főjegyzők, a
jegyzők, az országos egyházi bíróság tagjai,
az országos egyházi presbitérium tagjai, a
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Teológiai Akadémia dékánja, az országos egy-
házi főtitkár, az országos egyházi [ogtaná-
csos,az országos egyházi pénztáros, a Teoló-
gus Otthon igazgatója; az országos egyházi
munkaágak ügyvivő-lelkészei, .az országos
egyházi számvevőszék elnöke, az országos
egyházi levéltáros;

b) választás alapján: az egyházkerületek .
nyolc-nyolc, a Teológiai Akadémia egy kül-
dötte.

103. §.

(1) Az országos egyházi közgyűlés:

a) őrködik az egyházi élet felett, hogy az
mindenütt az Ünnepélyes Nyilatkozat szelle-
mének megfelelően történjék, a hit megte-
remje a maga gyümölcsét a felebaráti szere-
tet minden vonatkozásában a nép és a haza
javára s a béke építésének területén;

b) tárgyalja I a hivatalára nézv idősebb
püspök jelentését, az egyes országos egyházi
munkaágak vezetőinek beszámolóját és el-
rendeli a szükségesnek mutatkozó teendőket;

e) a gyülekezeti presbitériumok által
megválasztott országos egyházi felügyelőt hi-
vatalába beiktat ja;

d) megválasztja hat évre az országos
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egyház presbitereit, bíróságának tagjait, bi-
zottságainak tagjait és zsinati képviselőit;

e) megválasztja az országos egyházi jog-
tanácsost, valamint az országos egyházi szám-
vevőszék elnökét és tagjait hat évre.

(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni, amelyet az elnökség, a jegyző és két
kijelölt hitelesítő ír alá.

Az országos egyházi presbitérium

104. §.

Az országos egyházi presbitérium tagjai:
a) hivatalból: az országos egyházi felügyelő,

a püspökök, az egyházkerületi felügyelők,
az országos egyházi főjegyzők; a Teológiai
Akadémia dékánja, a Teológus Otthon igaz-
gatója, az országos egyházi főtitkár, a Gyü-
lekezeti Segély országos előadója, az országos
egyházi jogtanácsos, az országos egyházi
pénztáros és az országos egyházi számvevő-
szék elnöke,

b) választás alapján: az országos egyházi
közgyűlés által hat évre megválasztott tizen-
két presbiter, mégpedig hat a lelkészek, hat
a más egyháztagok sorából; az esetleg meg-
üresedő helyek betöltésére egyúttal póttago-
kat kell választani; a póttagok száma a vá-
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105. §.

lasztott tagok számának fele. !:ta valamelyik
megválasztott presbiter tagsága hat évi idő-
szak letelte előtt megszűnik, a helyébe be-
hívott, esetleg megválasztott tag megbízása
csak a hátralevő időre szól.

(1) Az országos egyházi presbitérium:
a) a zsinat szünetelése idején időközben

szükségessé vált kérdésekben törvényerejű
rendeleteket alkot (II. törvény 121. §);

b) országos egyházi szabályrendeleteket
és szabályzatok at alkot;

e) előkészíti az országos egyházi közgyű-
lést;

d) előkészíti az országos egyházi fel-
ügyelő választását és szavazatbontó bizottsá-
got küld ki;

e) megválasztja a Teológiai Akadémia
rendes tanárait az állami nyugdíj törvény ren-
delkezéseinek figyelembevételével;

f) az országos egyházi elnökség javaslata
alapján meghatározza az egyes országos egy-
házi munka ágak feladatát és hatáskörét;

g) jogegységi határozatot hoz az alsóbb
egyházkormányzati testületek körében felme-
rült elvi kérdések esetén, amelyet valamennyi
egyházkormányzati szerv alkalmazni köteles;
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h) az országos. egyházi elnökség javas-
lata alapján beosztja az országos egyházi osz-
tályok és munkaágak felett a püspökök fel-
ügyeletét;

í) megállapítja az országos egyház évi
költségvetését, az évi zárszámadást a szám-
vevőszék jelentése alapján megvizsgálja, jó-
váhagyja az egyházkerületek vagyonjogi ha-
tározatait, határozatot hoz az országos egy-
ház vagyonszerzése, vagyonának elidegení-
tése, megterhelése, kezelése tárgyában;

j) az országos számvevőszék javaslata
alapján jóváhagyja az egyházkerületek költ-
ségvetését. zárszámadását és zárómérlegét;

k) intézkedik az országos egyháznak
mindazokban az ügyeiben, amelyek nem tar-
toznak az országos egyházi közgyűlés vagy
más egyházi szerv elé.

(2) Az országos egyházi presbitériumot az
elnökség a szükséghez képest hívja össze.

(3) Az országos egyházi presbitérium ülése
nem nyilvános. Határozatképes. ha a tagok-
nak legalább fele jelen van.

(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni, amelyet az elnökség, a jegyző és két
kijelölt hitelesítő ír alá.
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Az országos egyházi feliigyelő

106. §.

(1) A országos egyházi felügyelőt a köz-
gyűlési tagok sorából élethossziglan választ-
ják a gyülekezetek presbitériumai, egyszerű
szavazati többséggel.

(2) Az országos egyházi felügyelő választá-
sát az országos presbitérium úgy készíti elő,
hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház
érdekét figyelembe véve, jelöltet vagy jelöl-
teket nevez meg a gyülekezeti presbítériu-
mok számára.
. (3) A szavazatot, vagyis a gyülekezeti pres-
bitérium egyszerű szetöbbséggel megállapí-
tott véleményét,am"ely csak egy egyénre ad-
ható, . a gyülekezeti elnökség és a jegyző
írásba foglalja, jegyzőkönyvi kivonat formá-
jában a gyülekezet pecsétjével ellátja s zárt
borítékban megküldi az országos egyházi
presbitérium által kijelölt szavazatbontó bi-.
zottság elnökének.

(4) Érvénytelen az a szavazat, amely ala-
kilag vagy tartalmilag nem felel meg a tör-
vényes előírásoknak, vagy a kitűzött határ-
idő lejárta után érkezik be"

(5) A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyv-
be foglalja az érvényes és érvénytelen szava-
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zatokat, valamint az esetleg szavazatot ném
küldő gyülekezeti presbitérium nevét, a sza-
vazásnak számokkal is kifejezett eredményét,
majd az országos egyházi presbitérium elé
terjeszti a választásról szóló jelentését, mellé-
kelve a lepecsételt csomagba zárt szavazatc-
tokat. A választásról szóló jelentés az orszá-
gos egyházi elnökségnek küldendő.

(6) A megválasztott országos egyházi fel-
ügyelőt az országos egyházi közgyűlés hiva-
talába beiktat ja.

Az országos egyházi elnökség

107. §.

(1) Az országos egyházi elnökség az orszá-
gos egyházi felügyelő és a hivatalára nézve
idősebb püspök. A másik püspök is az elnök-
ség állandó tagja s egyben a hivatalára nézve
idősebb püspök helyettese.

(2) A püspöki állás megüresedése idején a
püspököt helyettesítő egyházkerületi főjegyző
egyben az országos egyházi elnökség tagja is.
Az országos egyházi felügyelői tiszt megüre-
sedéseidején a hivatalára nézve idősebb egy-
házkerületi felügyelő az országos egyházi
felügyelő helyett. egyben az országos egyházi
elnökség tagja is.
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109. §.

108. §.

Az országos egyházi elnökség:
aj képviseli és kormányozza a Magyar-

országi Evangélikus Egyházat;
b) elnöksége az országos egyházi közgyű-

lésnek, az országos egyházi presbiteri ülés-
nek és a zsinatnak;

e) jelentést terjeszt az országos egyházi
közgyűlés elé;

d) alkalmazza az országos egyház vala-
mennyi lelkészi és nem-lelkészi jellegű alkal-
mazottját, utóbbiakat a Munka Törvényköny-
vének rendelkezései alapján.

Az országos egyházi iroda

(1) Az országos e~yházi iroda az országos
egyházi felügyelő rendelkezésére áll. Veze-

• tője az országos egyházi főtitkár.
(2) Az országos egyházi főtitkár az a lel-

kész, akit az országos egyházi elnökség az
állami nyugdíj törvény rendelkezéseinek fi-
gyelembevételével alkalmaz. Munkáját az or-
szágos egyházi elnökség rendelkezése szerint
végzi. Díjlevelét az országos 'egyházi presbi-

84



térium állapítja meg és .az országos egyházi
elnökség hagyja jóvá. A díjlevelet az országos
egyházi presbitérium adja ki.

Az országos esperesi értekezlet

110. §.

A II. törvény 78. § (1) bekezdése szerint
az esperes a püspök munkatársa. Ennek meg-
felelően a püspökök időnként országos espe-
resi értekezletet hívnak össze. Az értekez-
let a Központi Alappal kapcsolatban javas-
latot tesz az országos prsebitériumnak, meg-
tárgyalja a lelkészi munkaközösségekkel és a
központí segélyekkel kapcsolatos ügyeket, az
egyházmegyék időszerű kérdéseit, valamint
más közegyházi és közérdekű feladatokat, to-
vábbá javaslatokat tehet.

Központi beosztasü lelkész áthelyezése
egyházkormányzati úton

111. §.

Az egyházi közérdekből történő áthelyezés
szükségességének megállapítása tekintetében,
ha egyházkerületi alkalmazású Ielkészről van
szó, az. egyházkerületi elnökség, ha országos
egyházi alkalmazású lelkészről van szó, az
országos egyházi elnökség illetékes.
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112. §.

A központi beosztású lelkész egyházi köz-
érdekből egyházkormányzati úton történő át-
helyezését a püspök lelkészkinevezési jogát
tárgyaló rendelkezések szerint kell végrehaj-
tani, ha gyülekezeti lelkészi alkalmazásról
van szó, és az egyházkerületre vagy országos
egyházra vonatkozó törvényeknek megfele-
lően, ha más központi beosztásról van szó.

113. §.

(1) A központi beosztású lelkész egyház-
kormányzati úton történő áthelyezés ének
költségeit az illetékes egyházkerület, illetve
az országos egyház fizeti.

(2) Az országos egyházi elnökség, vagy az
illetékes egyházkerületi elnökség központi
beosztású lelkészt áthelyező határozatának
rendelkeznie kell:

a) az áthelyezés időpontjáról;
b) az áthelyezés helyéről.

(3) Az áthelyezési eljárást az országos egy-
házi elnökség, illetve az illeték es egyházke-
rületi elnökség indítja meg.

86



Nem-lelkészi egyházi alkalmazottak jogállása

114. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyházban
bármely egyházi szervnél alkalmazásban álló
nem-lelkészi személyek jogállását, munkavi-
szonyát, munkaviszony megszüntetését a
Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint
kell intézni.

v. Fejezet

A zsinat

115. §.

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete a
zsinat.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház
és a Magyar Népköztársaság közötti egyez-
mények megkötése a zsinat hatáskörébe tar-
tozik.

A zsinat tagjai

116. §.

(1) A zsinat tagjai:
a) hivatalból: az országos egyházi elnök-
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ség, valamint az egyházkerületi elnökségek
tagjai;

b) választás alapján:
1. az egyházmegyék képviselői éspedig

minden egyházmegyéből húsz vagy ennél ke-
vesebb gyülekezeti lelkészi állás után két,
húsznál több gyülekezeti lelkészi állás után
négy képviselő úgy, hogy egyik fele a lelké-
szek, másik fele a nem-lelkészek sorából ke-
rüljön ki;

2. az egyházkerületek négy-négy kül-
dötte, fele a lelkészek, fele a nem-lelkészek
sorából;

3. az országos egyház nyolc küldötte,
fele a lelkészek, fele a nem-lelkészek sorából,
különös tekintettel a szakértőkre;

4. a Teológiai Akadémia két tanára.
(2) A választás alkalmával a zsinati tagok

számával egyenlő számú póttagot is kell vá-
lasztani.

117. §.

Zsinati tagok választása

(1) Az egyházmegye zsinati képviselőit az
egyházmegye közgyűlése, az egyházkerület
zsinati képviselőit az egyházkerület közgyű-
lése, az országos egyház zsinati képviselőit
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az országos egyház közgyűlése, a Teológiai
Akadémia zsinati képviselőit a kari ülés vá-
lasztja meg. .

(2) A választás a zsinat egész tartamára
érvényes. A zsinati tag tagsága megszűnik,
ha időközben minősége, amelynek alapján
megválasztották, megszűnt.

(3) A küldöttek megbízóleveléül a küldő
testület elnöksége és jegyzője által aláírt s
bélyegzőjével ellátott jegyzőkönyvi kivonat
szolgál.

A zsinat elnöksége

118. §.

(1) A zsinat elnökei az országos egyházi
felügyelő és a hivatalára nézve idősebb püs-
pök, alelnökei a másik püspök és a hivata-
lára nézve idősebb egyházkerületi felügyelő.

(2) A zsinat összehívásának, elnapolásának, .
a soron levő pórképviselő behívásának joga
az országos egyházi felügyelőt illeti.

A zsinat tisztikara

119. §.

A. zsinat megalakulása után megválasztja
tisztikarát: ,

aj három lelkészi és három nem-lelkészi
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120. §.

jegyzőt választ a jegyzőkönyv vezetésére, a
megbízólevelek felülvizsgálatára, a határo-
zatképesség megállapítására;

b) zsinati gazdát választ, aki a zsinattal
kapcsolatos adminisztrációs munkák felelőse.'

A zsinat működése

(1) A zsinat tartama hat év, rnunkáját
ülésszakoleban végzi.

(2) A zsinat ülései nyilvánosak, vagy zár-
tak lehetnek.

(3) A zsinaton az elnökség tagjai vezetik a
tárgyalásokat.

(4) A zsinat tanácskozási és ügyrendjét az
elnökség állapítja meg.

(5) A zsinaton szavazati és felszólalási joga
csak a zsinat hivatal szerint való tagjainak
és igazolt· küldötteinek van.

(6) A zsinati költségek et az egyházkerüle-
tek és az országos egyház viseli az elnökség
által meghatározott arányban.

(7) Az elnökség javaslatára a zsinat szak-
bizottságokat küldhet ki a tanácskozás tár-
gyainak előkészítésére. Az előkészületi mun-
kálatok megszervezése és irányítása az elnök-
ség joga és kötelessége.
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(8) A zsinat által hozott törvény kihirde-
tése és életbeléptetése úgy történik, hogy a
zsinati elnökség annak szövegét aláírásával
hitelesítve megküldi valamennyi gyülekezet-
nek. A törvény hatálybalépésének napját az
országos egyházi elnökség állapítja meg és
teszi közzé.

(9) A zsinat által hozott törvény csak akkor
hirdethető ki és léptethető életbe, ha az a
Magyar Népköztársaság részéről jóváhagyás-
ban és megerősítésben részesült.

Törvényerejű Intézkedések joga

121. §.

Olyan ügyekben, amelyekben a zsinat nem
rendelkezett, de az egyház folyamatos életé-
vel összefüggésben időközben zsinati hatás-
körbe tartozó törvényerejű· rendelkezes vált
szükségessé, az országos egyház jogügyi bi-
zottságának előkészítő munkája alapján, a
zsinat. összehívásáig az országos egyházi pres-
bitérium hoz törvényerejű rendeleteket. A
meghozott törvényerejű rendeleteket a zsinat
legközelebbi ülésszakán, vagy az új zsinaton
jóváhagyás céljából be kell mutatni. Az or-
szágos egyházi presbitérium ilyen ülésén a
tagok legalább kétharmadának a jelenléte
szükséges.



Ill. Törvény

FELKÉSZÍTÉS
AZ EGYHAZI SZOLGALATRA

1. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház sz01-.
gálatra felkészítő munkáját (1. törvény 9. §)
az Evangélikus Teológiai Akadémián és an-
nak Teológus Otthonában, Lelkészi Munka-
közösségekben, vallástanítással, konfirmációi
oktatással, kántorképzéssel, valamint egyházi
sajtószolgálattal végzi.

2. §.

Az Evangélikus Teológiai Akadémia
és a Teológus Otthon '

•
(1) Az Evangélikus Teológiai Akadémia a

Magyarországi Evangélikus Egyház intézmé-
nye, amelynek feladata a teológia művelése
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és az éVár'lgélikus lelkészi szolgálatra készü-
lők tudományos és gyakorlati képzése.

(2) Az Akadémia fenntartó, kormányzó és
felügyelő hatósága az országos egyház. Fele-
lős vezetője az Akadémia tanszékvezető ta-
nárai közül választott dékán.

(3) Az Akadémia tanszékvezető tanárait az
országos egyházi presbitérium választja az
evangélikus lelkészek közül.

(4) A Teológus Otthon feladata, hogy az
Akadémia hallgatóit lelkészi szolgálatra ké-
szülésükben segítse, nekik kollégiumi elhe-
lyezést és ellátást biztosítson.

(5) Az Otthon felelős vezetője az országos
egyházi presbitérium által, lehetőleg az Aka-
démia tapszékvezető -tanáraí közül választott
igazgató.

(6) Az Evangélikus Teológiai Akadémia és a
Teológus Otthon szervezeti -és működési .rend-
jét külön szabályrendeletek részletezik.

A Lelkészi Munkaközösségek

3. §.

(1) A Lelkészi Munkaközösség azoknak a
lelkészeknek, segédlelkészeknek, vallástani-
tóknak és lelkészi munkatársaknak az egy-
házi-teológiai és kulturális-társadalmi to-
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4. §.

vábbképző szerve és testvéri közőssége, akik
rendszerint egy egyházmegye területén szol-
gálnak, illetve laknak.

(2) Esetenként az esperes nyugdíjas lelké-
szeket is meghívhat a Lelkészi Munkaközös-
ség' üléseire.

(3) A Lelkészi Munkaközösségek szervezeti
és müködési rendjét külön szabályrendelet
részletezi.

VaUástanítás és konfirmáció

A Magyarországi Evangélikus Egyház gyü-
lekezeteiben vallástanítást és konfirmációí
oktatást végeztet.

5. §..

Kántorképzés

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
a gyülekezeti kántori szolgálat megfelelő
szintü ellátása céljából gondoskodik a kán-
torképzésről és ennek során egyházzenei ki-
képzésben részesülnek azok, akik erre a szol-
gálatra önként vállalkoznak. •

(2) A kántorképzést külön szabályrendelet
szabályozza .
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Az egyház sajtészolgálata

6. §.

(1) -A Magyarországi Evangélikus Egyház
a lelkészek képzése és továbbképzése, vala-
mint a gyülekezeti tagok nevelése és hitval-
lásos öntudatának az erősítése céljából fontos
feladatnak tartja az egyházi sajtószolgálatot,
melynek érdekében működteti az Evangéli-
kus Sajtóosztályt.

(2) Az Evangélikus Sajtóosztály működését
külön szabályrendelet szabályozza.

Az Evangélikus Országos Könyvtár és Levéltár

7. §.

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
az egyházi szolgálatra felkészítés és a lelkészi
továbbképzés tudományos és nemzetközi
szinten tartása érdekében Evangélikus Orszá-
gos Könyvtárt és Levéltárt tart fenn.

(2) Az Evangélikus Országos Könyvtár és
Levéltár az egyházkormányzatnak és intéz-
ményeinek működése során keletkezett és
történetivé érett könyv- és iratanyag őrzője
és gondozója azzal a feladattal, hogy a rábízott
könyv- és iratanyag sokoldalú felhasználását
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biztosítsa, s különösen az egyháztörténet kor-
szerű művelését előmozdítsa.

(3) Az Evangélikus Országos Könyvtár és
Levéltár működését külön szabályrendelet
szabályozza.

•
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IV. Törvény

AZ EGYHÁZ
SZERETETSZOLGÁLATÁRÚL

,

Alapelvek

1. §.

A ·Magyarországi Evangélikus Egyház a
szeretetmunkát az 1. törvény 10. §-a alapján
a gyülekezetekben a gyülekezeti tagok felé,
rászoruló gyülekezetek felé, az egyház alkal-
mazottai felé végzi.

2. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház gyü-
lekezetei a maguk körében is végeznek sze-
retetmunkát, ezenkívül segítik a szeretetin-
tézmények fenntartását, a Gyülekezeti Se-
gélyt és a Nyugdíjosztály szolgálatát.
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A Diakóniai Osztály

3. §.
\ .

Valamennyi fennálló és múködő szerétet-
intézmény anyagi támogatásának megszerve-
zését és ellenőrzését az 'országos egyház Dia-
kóniai Osztálya végzi.

4. §.

A Diakoniai Osztály Tanácsa az országos
egyház elnöksége elnöklete alatt áll. Tagjai:
az egyházkerületek elnökségei, az országos
egyházi főtitkár, a Diakóniai Osztály ügy-
vivő-lelkésze, valamint egyházkerületenként
két-két tag, akiket az egyházkerületek ipres-
bitériuma úgy küld ki, hogy egyikük az egy-
házkerületi tisztviselők, másikuk az .egyház-
kerület terül etén működő szeretetintézmé-
nyek vezetői közül kerüljön ki. Behívott
szakelőadó az országos egyház pénztárosa és
[ogtanácsosa.

•
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5. §.

(1) A Diakóniai Osztály Tanácsának hatás-
körébe tartozik minden országos vonatkozású
diakóniai ügy.
, (2) A Diakóniai Osztály működését külön
szabályrendelet· részletezi.

6. §.

(1) A Diakóniai Osztály, mint a diakóniai
munka országos irányító szerve, az ügyvivő-
lelkész vezetése alatt áll.

(2) Az ügyvívő-lelkészt az országos egyház
elnöksége alkalmazza a diakóniai munkában
jártas lelkészek közül, az állami nyugdíj tör-
vény rendelkezéseinek figyelembevételével.
Díjlevelét az országos egyház presbitériuma
állapítja meg, az országos egyházi elnökség
hagyja jóvá és az országos egyház presbité-
riuma adja ki,

7. §.

(1) A szeretetintéimények és vezetőik köz-
vetlenül a helyi gyülekezet elnökségének a
felügyelete alá tartoznak, akik viszont a-Dia-
kóniai Osztály. 'Tanácsával összhangban vég-
zik ezt a szolgálatukat.-.
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(2) A hem gyülekezeti alapítású és gyüle-
kezeti méreteket meghaladó szeretetintézmé-
nyek közvetlenül a Diakóniaí Osztály fel-
ügyelete alá tartoznak.

A Gyülekezeti Segély

8. §.

A Magyarországi .Evangélikus Egyházban a
gyülekezetek egymást segítő.: kölcsönös sze-
retetmunkáját a Gyülekezeti ~egély végzi,
munkájáról az illetékes egyházkormányzati
testületek (egyházmegye, egyházkerület, or-
szagos egyház) presbitériumának elszámolás-
sal tartozik.

9. §.

(1) A gyülekezeti, egyházmegyei, egyház-
kerületi presbitérium a Gyülekezeti Segély
ügyeinek intézésére tagjai közül előadót vá-
laszt. Az előadó rendszeresen beszámol a
Gyülekezeti Segély munkájáról, és az idevágó
határozatokra javaslatot tesz a megbízó pres-
bitériumnak. •

(2) Az Országos Gyülekezeti Segély mun-
kájának irányítását egy lelkész és egy nem-
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lelkész végzi, akiket az országos egyház pres-
bitériuma hat évre választ.

(3) A Gyülekezeti Segély munkáját sza-
bályrendelet részletezi.

A Központi Alap

10. §.

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
az erőtlen gyülekezetek támogatására, a lel-
készi fizetések kiegészítésére és arányosítá-
sára; valamint esetleg más egyházi szükség-
letek fedezésére Központi Alapot tart fenn.

(2) A Központi Alap működését külön sza-
bályrendelet részletezi.

Az egyház alkalmazottainak évi szabadsága

ll. §.

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
alkalmazottait fizetéses szabadság illeti meg
a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek
megfelelőerr ..

(2). A 'helyettesítés költségeit a gyülekezet
tartozik fedezni.
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Az egyház alkalmazottainak üdüítetése

12. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház elő-
segíti alkalmazottainak, egyházi munkásai-
nak és azok hozzátartozóinak üdültetését.

A Magyarországi Evangélikus Egyház
Nyugdijosztálya

13. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház a
keresztyén hitből fakadó szeretet és a mun-
kaadói kötelezettség alapján gondoskodik az
egyházi személyek, valamint hátrahagyott
családtagjaik nyugellátásáról. -Ezt a. vala-
mennyi gyülekezetet, egyházi önkormányzati
testületet és személyeket kötelező szeretet-
munka végzését az országos egyház Nyugdíj-
osztályára bízza.

14. §.

(1) Minden teológiai képesítésű és főfoglal-
kozású egyházi személy teljes eddigi fgyházi
szolgálata beszámítás ával nyugdíjjogosultság
szempontjaból az országos egyház Nyugdíj-
osztályához tartozik. .
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(2) Egyházi személyek a kővetkezők: a) 1~1-
kész, b) másodlelkész, c) segédlelkész, d) val-
lástanító 'lelkész, e) teológiai tanár, f) köz-
ponti beosztású lelkész, g) teológiai képesí-
tésű női lelkészi munkatárs.

(3) Az egyházi munkaviszonyban álló és az
előző pontokban fel nem sorolt esetleges más
személyek (egyházi alkalmazottak) nyugdíj-
jógosultságára kizárólag az állami nyugdíj-
torvény és nyugdíjügyi rendeletek az irány-
adók.

15. §.

A Nyugdíjosztály fenntartásához a gyüle-
kezetek, egyházi közületek, az összes egyházi
személyek az országos egyház presbitériuma
által megállapított arányban kötelesek hozzá-
járulni.

A Nyugdíjosztály szervezete

re. §.

(1) A Nyugdíjosztály ügyintéző szerve a
Nyugdíjosztály Tanácsa. Elnöksége: az orszá-
gos egyház elnöksége. Tagjai: a püspökök, az
országos egyház főtitkára, a Teológiai Akadé-
démia egy k iküldöttje," a püspöki titkárok, a
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17. §.

Nyugdíjosztály ügyvivő-lelkésze. az országos
egyház jogtanácsosa, az országos egyház
pénztárosa, továbbá egyházkerületenként
két-két lelkész, akiket egyházkerületenként
két-két egyházmegye lelkészi munkaközös-
sége küld a Nyugdíjosztály Tanácsába. A
négy lelkésztag megbízatása két évre szól és
mindig az őszi tanácsülés előtt kezdődik.

(2) Lelkész képviselőnek nem lehet már
megválasztani azt a lelkészt, aki a nyugdíj-
korhatárt elérte.

(3) A Nyugdíjosztály Tanácsa üléseit az el.!
nökség a szükséghez mérten hívja össze,

. évente legalább egyszer.
(4) A Nyugdíjosztály Tanácsa elé az ügye-

ket az Intézőbizottság készíti elő. Tagja'i: az
ügyvivő-lelkész, az országos egyház jogtaná-
csosa és az országos egyház pénztárcsa.

(5) A Nyugdíjosztály Tanácsa: és az Intéző-
bizottság működését a Nyugdíjosztály ügy-
rendje szabályozza.

A NyugdíjosztáJy vezetése,

(1) A Nyugdíjosztály hivatalát az ügyvivő-
lelkész vezeti.

(2) Az ügyvivő-lelkészt az országos egyház
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elnöksége alkalmazza az állami nyugdíj tör-
vény rendelkezéseinek figyelembevételével;
díjlevelét az országos egyház presbitériuma
állapítja meg, az országos egyház elnöksége
hagyja jóvá és az országos egyház presbité-
riuma adja ki.

18.§.

A nyugdíjak megállapításánál, ha annak
anyagi feltétele biztosítva vim, nyomon kell
kísérni az állami nyugdíj törvényt, illetve a
nyugdíjügyi rendeletek irányvonalát. Ha az

, anyagi feltétel nem áll rendelkezésre, a nyug-
díjak összegét az országos egyház presbité-
ríuma határozza meg (II. törvény 121. §).

105



1. §.

V. Törvény

AZ EGYHÁZ HÁZTARTÁSÁRŰL

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház
valamennyi önkormányzati testületének ön-
álló háztartása van, tehát a maga terhét hor-
dozza, LOe hordozza a többiek terhét is, s
hozzájárul a közös és közegyházi szükségle-
tek fedezéséhez.

(2) Ennek megfelelően valamennyi gyüle-
kezet tartozik a közegyház valamennyi terhét
aranyosan hordozni és ezzel bizonyságát
adni annak, hogya Magyarországi Evangé-
likus Egyház testéhez tartozik.

(3) Az országos egyház egészének a jótéte-
ményeiben és támogatásában (lelkészutánpót-
lás, sajtó, segélyek stb.) csak az a gyülekezet
részesülhet, amely maga is kiveszi a részét
a közterhek hordozásából.
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2. §.

,A gyülekezet tagjai önként vállalt egyház-
fenntartói járulék fizetésével bizonyítják a
gyülekezethez való tartozásukat, figyelembe
véve a gyülekezet és a közegyház szükségle-
teit.

3. §.

Azok az egyháztag ok (1. törvény 8. §), akik
nem vesznek részt a gyülekezet anyagi ter-
heinek rendszeres hordozásában, s egyes ese-
tekben bizonyos kazuális szolgálatokat mégis
kérnek, az egyházkerületek püspökei által
meghatározott összeget tartoznak a gyüleke-
zetnek fizetní.

4. §.

. A lelkészek tartoznak azokat a személyi
járulékokat megfizetni, amelyeket az egyház
törvényes rendelkezései előírnak. Akik ennek-
nem tesznek eleget, nem részesülhetnek a
közegyház anyagi támogatásában. Az egyház-
megye elnöksége a közegyházi szempontok
figyelembevételével elrendelheti a fennálla
tartozásnak rendszeres törlesztését a helyi
járandóság terhére.
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A Magyarországi Evangélikus Egyház egy-
házkormányzati testület ei gondoskodnak sa-
ját háztartásuk belső ellenőrzéséről és alá-
vetik .magukat a felsőbb egyházi ellerrőrzés-
nek:

6. §.

(1) Minden egyházi közület köteles két ere-
deti példányban évről évre naptári évenként
költségelőirányzatot, zárszámadást és záró-
mérleget, kétévenként ingó- és ingatlan va-
gyonát feltüntető vagyonleltárt készíteni. Az
összes bevételekról és kiadásokról pénztári
könyvet és számadási főkönyvet kell vezetni.
A pénztári naplókat és számadási főkönyve-
ket a naptári év végén le kell zárni s a szám-
vevőszék útján megvizsgálás végett a presbi-
térium elé kell terjeszteni.

(2) Az egyházi háztartáshoz szükséges hi-
vatalos nyomtatványok elkészítéséről és ki-
adásáról a legfelsőbb egyházkormányzati
szerv gondoskodik.

(1) Minden egyházi közület minden év no-
vember 30-lg a következő naptári évre összes
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szükségletét és várható bevételét f.eltüntető
költségelőirányzatot készít.

(2) A költségelőirányzatot a presbitérium
oly időben állapítja meg, hogy a felsőbb egy-
házhatosági jóváhagyást december 31-ig el-
nyerhesse.

8. §.

A gyülekezetek ötezer forintot meghaladó
ingó és ingatlan vagyonának eladásához, il-
letve ilyenek vételéhez, valamint templomi
felszerelési tárgyak és műértékek vételéhez,
cseréjehez és elidegenítés éhez, továbbá a
templomok és paróchiáklényeges átalakítá-
sához az egyházmegyei elnökség javaslata
alapján az egyházmegyei presbitérium jóvá-
hagyása szükséges,

9. §.

Az egyház tulajdonában és kezelésében
levő épületek a belső felszereléssel együtt jó-
karban tartandók és tűzkár ellen biztosítan-
dók.

1~.§.
(1) A lelkészek javadalmának megállapí-

tásáról és díjlevéléről a II. törvény rendel-
kezik.
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11. §.

(1) A belső ellenőrzést minden egyházkor-
mányzati fokozaton a presbitérium végzi. a
számvevőszék útján, A számvevőszék bármi-
kor megvizsgálhatja, de legalább félévenként
köteles megvizsgálni a pénztárt, a könyvek
vezetését és általában az egyházi vagyonnal
való gazdálkodást.

(2) A számvevőszék elnökét és tagjait a gyü-
lekezetben a gyülekezeti közgyűlés, az egy-
házraegyében az egyházmegyei presbitérium,
az egyházkerületben az egyházkerületi pres-
bitérium, az országos egyháznál pedig az or-
szágos egyház közgyűlése választja. A szám-
vevőszék tagjainak száma elnökkel együtt:
3-7 .

. (3) A számvevőszék, ha hanyag vagy hűtlen
kezelést észlel, az elnökség útján azonnal. j.e"

(2) Minden egyházi közület köteles:
a) lelkészei és egyéb alkalmazottai java-

dalmát a megállapított mennyiségben, minőj
ségben és időben kiszolgáltatni,

b) jókarban tartani, korszerűsíteni a: ré-
szükre illetménylakásul. haszonélvezetre vagy
más célra rendelt épületeket és telkeket,

c) viselni az ilyen épületekre és telkek re
eső összes közterheket.
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lentést tesz a presbitériumnak. A presbité-
rium haladéktalanul intézkedik, hogy a fe-
nyegető kárt elháritsák és a hűtlen kezeléssei
gyanúsítható tisztségviselőt felfüggesszék. Ha
a hűtlen kezelésből kár származott, a presbi-
térium intézkedik a kármegtéritése iránt,
amennyiben fegyelmi vétséget nem képez.

(4) Hűtlen kezelés esetén a felfüggesztett
egyházi tisztségviselő helyére a .presbitérium
azonnal helyettest állít. ,

.(5) A presbitérium összeültéig az elnökség
intézkedik.

12. §.

(1) Egyházi közületek pénztári kifizetéseket
csak szabályos "utalványozásra teljesíthetnek.

(2) Utalványozásra jogosított és kötelezett:
a) gyülekezetnél : a lelkész és a felügyelő

együtt, vagy, amennyiben a gondnak pénzt
nem kezel, a lelkész és a gondnak együtt,

b) egyházmegyénél: az esperes,
. e) egyházkerületnél: a püspök,

d) az országos egyháznál: az országos
egyházi felügyelő.

(3) A gyülekezet pénztára a rendszeresen
ismétlődő és folyó kiadásokat a lelkész utal-
ványozására is kifizetheti.
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(4) Az előre nem" látható rendes, valamint
rendkívüli szükségletek költségelőirányzata
terhére történő kifizetésekhez minden egy-
házkormányzati szervnél az elnökség mind-
két tagjának utalványozása szükséges.

(5) Minden egyházi közületi pénztár bevé-
teleit és kiadásait pénztári okmányokkal (e,l-
lennyugta, nyugta, eredeti számla, elismer-
vény vagy jegyzék) tartozik igazolni.

(6) A .rendellenes és szabályellenes kezelés,
valamint a hiányos ellenőrzés okozta káro-
kért, a rendellenes és szabályellenes utalvá-
nyozásokért a kezelő és ellenőrző szervek is
felelősek.

Részletes rendelkezések .
a köItségelőirányzatokróI és zárszámadásokról

13. §.

(1) A gyülekezet költségelőirányzatába a
rendes szükségletek közé fel kell venni:

a) a lelkészek és egyéb egyházi alkalma-
zottak díjlevélen vagy jogérvényes gyüleke-
zeti határozatokon alapuló [avadalmát,

b) a nyugdíjjárulékot,
e) a központi alapí járulékot,
d) a gyülekezetet terhelő összes közter-

heket,
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eJ a, felsőbb egyházkormányzati hozzá-
járulásokat,

t) a;biztosítási; díjakat, és az épületek. kar-
bantartásit szükségleteit;

g). a templom; lelkészi hivatal és gyüle-
kezeti helyiségek: felszerelés ének: pótlására
szükséges költségeket;

h) .az egyházigazgatáshoz szükséges íro-
dai, fütési, világítási költségeket,

i) .a gyülekezetet terhelő útiköltségeket .
és napidíjakat,

j) a szeretetszolgálat gyakorlására szánt
összeget,

k) a, lelkészképzést szolgáló hozzájárai-
lást,

l) az egyházi sajtó előfizetési díjait,
m) a levéltár szükségleteit és •

n) az előre nem látható szükségletek fe-
dezetére szolgáló tételt ..

(2): A rendkivüli szükségletek közé: tartoz-
nak:

a~ adósságtörlesztés,
b) ingatlanvétel,
e) új építkezés; a, meglevő épületek át-

építése vagy nagyobb arányú. javítási mun-
kálatainak: költségei,

d) hasznos. beruházások..
e).a gyülekezetr.e kivetett .rendkívüli köz-

terhek.
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- (3) A gyülekezet háztartási' szükségleteinek
rendes fedezetéül szolgálnak:

a) .a hívek hozzájárulása. és adakozása,
b) offerióriumok (perselypénzek),
c) a gyülekezet esetleges egyéb bevételei.

(4) Rendkívüli fedezetül szolgálnak:
a) követelések visszatérítése, .
b) ingatlan és felszerelési tárgyak el-

adása,
c) egyháztagok meghatározott célra tör-

ténő adakozása,
d) esetleges egyéb bevételek.

(5) A költségelőirányzat szükségletének és
fedezetének egyensúlyban kell lennie.

14. §.

- (1) A gyülekezeti költségelöirányzatot az
egyházmegyei számvevőszék javaslatára az
egyházmegye presbitériuma hagyja jóvá.

(2) Az egyházmegye presbitériuma akkor
hagyhatja jóvá a gyülekezet költségelőirány-
zatát, ha abban a 13. § rendelkezései végre-

,/ hajtattak. ha a gyülekezeti költségelőirány-'
zat megvalósítható, ha a gyülekezeti. élet za-
vartalan továbbfolytatását biztosítja, ha a kö-
zös és közegyházi szükségletek fedezetéről a
gyülekezetre eső arányban gondoskodik.

(3) Az egyházmegye elnöksége a költség-
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előirányzatot helyesbítés végett visszaküldi,
pótlására utasítást ad és irányelveket szab a
költségelőirányzat összeállítására akkor, ha
azt nem látja megvalósíthatónak, vagy ha a
gyülekezeti költségelőirányzatokat rendkívüli
közegyházi szükségletekkel kell összhangba
hozni. Ez utóbbira nézve az egyházmegyei el-
nökség csak akkor intézkedhetik,ha erre az
egyházi főhatóságtói kap felhívást. A vissza-
küldött költségelőirányzatot tizennégy napon
belül kell helyesbíteni. és újra felterjeszteni
az egyházmegyéhez.

(4) Ha a költségelőirányzat az év kezdetéig
nem nyer jóváhagyást, a gyülekezet az előző
évi költségelőirányzat alapján gazdálkodik.

15. §.

(1) A egyházmegyei költségelőirányzat ren-
des szükségletei közé fel kell venni:

a) az esperes évi tiszteletdíját,
b) az egyházmegyei segédlelkész egyház-

megyei javadalmát és nyugdíjjárulékát,
.c) az egyházmegye tisztviselőinek tiszte-

letdíját,
dJ az esperesi hivatal fenntartásához

szükséges, irodai, fűtési, világítási és telefon-
költségeket,
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'e) az. egyházmegyét terhelő útiköltsége-
ket és napidíjakat,

f) .ID levéltári szükségleteket,
g)' a .Gyülekezeti. Segély tételeit,
h) a egyházmegye. sajátos viszonyainak

és munkatervének- megfelelő. szükségleteket,
í). az egyházmegyei lelkészi munkaközös-

ség lelkészek kölcsönös segélyezése felajánlá-
sának éví összegét és

j) az előre nem látható szükségletek fe-
dezetére szolgáló. tételt.

(2) A egyházmegye háztartási szükségletei-
nek fedezetéül.szolgálnak:

a) a gyülekezetek rendszeres évi hozzá-
járulásai. és

b) egyéb jövedelmek.
(3) A gyülekezetek hozzájárulásának mér-

tékét a gyülekezeti tagok számának figye-
lembevételével,' teherbírásuk és tehervállalá-
suk arányában az egyházmegyei számvevő-
szék javaslata. alapján az' egyházmegyei 'pres-
bitérium állapítja meg.

(4) Az egyházmegyei lelkészimunkaközös-
ség lelkészek kölcsönös segélyezése befizeté-
seivel maga a munkaközösség rendelkiezik,
viszont bevételeit és kiadásait az egyházme-
gyei zárszámadásokon . egy tételben át Ikell
vezetni.
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113. §.

Az, egyházmegyei költségelőirányzat meg-
állapítására 'és jóváhagyására nézve értelem-
szefűen -kellvalkalmazní a jelen törvény 14.
§-a rendelkezéseit.

17. §.

(1) ,Az egyházkerületi költségelőirányzat
rendes szükségletei 'közé fel kell venni ;

a) a püspök évi tiszteletdíját -és nyugdíj-
járulékát, -

b) a .püspöki hivatali és más egyházkerü- Ci
leti alkalmazottak illetményét és+nyugdíjjá-
rulékát, .

e) az állami közterheket,
d) a lelkészképzést szolgáló hozzájáru-

lást,
-eJ a szeretetszolgálat támogatására szánt

összeget,
f) az egyházi sajtó támogatására szánt

összeget;
g) a személyi segélyekre előirányzott

összeget, .
. h) ·az' egyházkerületi intézmények és-a

támogatásra szoruló egyházi közületek segé-
lyezésére előirányzott össZieget,_
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i) a püspöki hivatal fenntartásának költ-
ségeit,

j) az egyházkerület igazgatásával, képvi-
seletévei és kormányzásával kapcsolatos költ-
ségeket, .

k) az egyházkerületet terhelő útiköltsé-
geket és napidíjakat,

l) a levéltári szükségleteket és
m) az előre nem látott szükségletek Iede-

zetéül szolgáló tételt.
(2) Az egyházkerület haztartási szükségle-

teinek fedezetéül szolgálnak:
a) a gyülekezetek rendszeres évi hozzá-

járulásai és
b) egyéb jövedelmek.

(3) A gyülekezetek hozzájárulásának mér-
tékét teherbírásuk és tehervállalásuk arányá-
ban az egyházkerületi számvevőszék javas-
lata alapján az egyházkerületi presbitérium
állapítja meg.

18. §.

Az egyházkerületi költségelőirányzat meg-
állapítása előtt az egyházkerületi presbitériu-
mok közös tanácskozáson áttekinthetik az or-
szágos közegyházi szükségleteket [20. § (1) c,
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. d, e, 1, ft, h, i], ezekre való tekintettel össze-
hangolhatják költségelőirányzatukat, meg-
tárgyalhatják együttmüködésüket a költség-
előirányzatukban fedezetlenül maradt köz-
egyházi szükségletek fedezete érdekében.

19. §:.

Az egyházkerületi költségelőirányzat meg-
állapítására és jóváhagyására nézve értelem-
szerűen kell alkalmazni a jelen törvény 14.'
§-a rendelkezéseit.

20. §.

(1) Az országos egyház költségelőirányza-
tába a rendes szükségletek közé fel kell
venni:

• a) az országos egyházi iroda szernélyi és _
dologi szükségleteit, '

b) az országos egyházat terhelő útikölt-
ségeket és napidíjakat, valamint

e) a Teológiai Akadémia,
d) a Teológus Otthon,
e) az országos egyház Diakóniai Osz-

tálya,
. f) az országos egyház Gyülekezeti Se-

gélye,
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,22. §.

, g)azországos -egyház 'Nyugdíjosztálya,
·h) .a .Központi Alap,

'i) az országos 'egyház -Sajtóosztálya
szükségleteit és

j) a könyvtári és levéltári szükségleteket.
A e, d, e, f, g, h, i alatt felsorolt intézmé-

nyek és szervek saját ' költségelőirányzattal '
.működnek. Az országos egyház költségelő-
írányaatába szükségleteik egyenkénti ·,teljes
összege, kerül.

(2) Az országos egyház háztartását.iaz .or-
szágos egyház presbitériuma az országos egy-
ház számvevőszékének jelentése alapján el-
lenőrzi.

21. §.

A~költségelőiránY;7at'<egyes' tételeit csak az
.egész költségelőirányzat ':keretén ·:belül .dehet
túllépni. .Minden egyéb túllépéshez a közvet-
len magasabb fokú közület elnökségének en-
gedélye szükséges. '

(1) Minden egyházi közület a naptáriév vé-
gén .két. eredeti példányban -zárszámadást kö-
teles készíteni.
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(-2),A zárszámadással együtt -minden nap-
'tári év végén vagyonmérleg is készítendő.két
eredeti példányban, ermekvtartalmaznia 'kell
a leltár értékét is.

(3) A zárszámadásokat, valamint a költség-
előirányzatokat a gyülekezetnél az elnökség,
a .gondnok és a pénztáros, .az egyházmegyé-
nél az elnökség és a pénztáros, az egyházke-
rületnél és az országos egyháznál az illeték es
·elnökség és a pénztáros írja alá.

(4) A gyülekezeti számadásokat az esperes
útján az egyházmegyei presbitériumhozmár-
cius 31-ig, az egyházmegyei számadásokat a
püspök útján az egyházkerületi presbitérium-
hoz május 31-ig, az egyházkerületi számadá-
sokat az országos egyház presbitériumához
szeptember 30-ig kell felterjeszteni felülvizs-
gálat és jóváhagyás céljából.

(5) A presbitérium ok a jóváhagyott és eset-
leges észrevételekkel kísért számadásokat és
költségelőirányzatokat visszaküldik az érde-
kelt egyházi közületeknek, ezek a számadáso-
kat a kifogásoknak megfelelően helyesbíteni

\ -tartoznak.
(6) A presbitériumok által hozott határoza-

tok ellen a határozat kézbesítésétől számított
"harminc napon belül fellebbezésnek van
helye az egyházkerületi presbitériumhoz, ille-
tőleg az országos egyház presbitériumához.
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A [óváhagyási záradékkal ellátott számadás
egy-egy hiteles példányát a helyi levéltárban
és a -jóváhagyó közület levéltárában kell el-
helyezni. -

(7) A presbitérium nem hagyhat jóvá olyan
zárszámadást, amely szerint a költségelő-
irányzatba felvett tételeket az egyházkor-
mányzati testület az év végéig nem egyen-
lítette ki.

(8) Jóváhagyott zárszámadással nem ren-
delkező gyülekezet közegyházi segélyben nem
részesülhet és az ilyen gyülekezet elnöksége
fegyelmi eljárás alá vonható.

(9) A pénztári bevételeket és kiadásokat
igazoló okmányok legalább tíz évig megőr-
zendők, ezen túl az országos egyházi levél-
tárnak rendelkezésére bocsátandók.
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VI .. Törvény

AZ EGYHAZI BIRAsKODASROL

Altalános rendelkezések

/ 1. §.

"

Az egyházi bíróságok kizárólagos hatáskö-
rébe tartoznak:

1. az egyházi fegyelmi vétségek,
. 2. az egyházi választásokkal kapesolatos

panaszok feletti döntés,
3. a) egyházi szervek és testületek,

b) egyházi szervek, testületek és al-
kalmazottai,

e) egyházi szervek és testületek volt
. alkalmazottai, nyugdíjasai és öz-
vegyeik

egymás iránti vagyonjogi és az alkalmaztatás
viszonyából, valamint a jogellenes cselekmé-
nyekből származó minden kereset felett való
döntés.
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3. §.

2. §.

Az egyház bíróságai:
1. az egyházmegyei. bíróságok,
2. az egyházkerületi bíróságok,
3. az országos egyházi bíróság.

(1) Az egyházmegyei bíróság tagjai: az es-
peres, az egyházmegyei felügyelő, mint el-
nökség, továbbá nyolc vál~ztott bíró, akik

. közül négyet a lelkészek, négyet az egyház-
tagok közül választ az egyházmegyei közgyű-
lés.

(2),Az egyházmegyei bíróságok hármas ta-
nácsban határoznak. Elnök az elnökség egyik
tagja, vagy az elnökség által megbízott bíró.

4. §.

(1) Az egyházkerületi bíróság tagjai: a püs-
-pök és az egyházkerületi felügyelő, 'mint el-
nökség, továbbá' tíz bíró, akik közül ötöt a
lelkészek, ötöt az egyháztagok sorából választ
az -egyházkerületí ' közgyűlés.

, (2) Az egyházkerületi bíróságok hármas ta-
nácsban határoznak. Elnök az elnökség egyik
tagja, vagy az elnökség által megbízott bíró.
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• 5. §.

(1) Az országos egyházi bíróság tagjai: az
országos egyházi felügyelő, a hivatalában
idősebb püspök, mint elnökség, továbbá ti-
zenkét bíró, akik közül hatot a lelkészek, ha-
tot az egyháztagok .közül választ az országos
egyházi közgyűlés.

(2) Az országos egyházi bíróság ötös tanács-
ban határoz .. Elnök az elnökség egyik tagja,
vagy az elnökség által megbízottbíró.

6. §.

(1) A bíróság tagjai nem vehetnek részt
olyan ügy tárgyalásában, .melyben. szemé-
lyükben összeférhetetlenség, tehát kizártság
kimutatható.

(2) Ha kizártság miatt szükségesnek lát-
szik, az egyházkerületi elnökség kiküldhet az

. ügy tárgyalására az egyházkerülethez tartozó
másik egyházmegyei bíróságot; vagy felkér-
heti a másik egyházkerületi elnökséget .bíró-
ság kiküldésére. -

7. §,

Az összeférhetetlens.égi kizárási ok kifogá-
sát az érdekeltnek a tárgyalás kitűzési időkö-
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9. §.

zében, legkésőbb a tárgyalás megnyitása
után, az érdemi tárgyalás megkezdése előtt
kell előterjesztenie.

8. §,

Az egyházmegyei bíróság hatáskörébe tar-
toznak:

1. áz egyházmegyéhez tartozó gyü1ekeze-
tek presbiterei ellen indítható fegyelmi vét-
ségek feletti döntés,

2. az egyházmegye .gyűlekezeteí között
felmerült perek,

3. a gyülekezetek és alkalmazottaik által'
ésellenük in'dítható perek feletti döntés.

Az egyházkerületi bíróság hatáskörébe tar-
toznak:

1. az egyházkerületi elnökség kivételével
az egyházkerületben működő vagy működött
valamennyi lelkész, alkalmazott, tisztségvi-
selő, nyugdíjas fegyelmi vétsége feletti dön-
tés,

2. az egyházkerületi elnökség kivételével
a választással kapcsolatos panaszok feletti
döntés,
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· . 3. az egyházmegyék között .felmerült ke-
resetek, az egyházkerületi elnökséget kivéve,
az egyházkerülethez és az egyházkerület egy-
házmegyéihez tartozó valamennyi egyházi al- .
kalmazott által indított vagy ellenük támasz-
tott kereset feletti döntés,

4. az egyházmegyei bíróságok határoza-
tai ellen beadott fellebbezések feletti döntés.

10. §.

Az országos egyházi bíróság hatáskörébe
tartoznak:

1. az országos és egyházkerületi elnöksé-
gektagjai - akik ügyében az országos egy-
házi bíróság teljes ülése illetékes - és az or-
szágos egyház lelkészei és nem-lelkészi alkal-
mazottai, tisztségviselői ellen indítható fe-
gyelmi vétségek feletti döntés,

2. a 9. § 2. pontjában fel nem sorolt vá- .
lá.sztásokkal kapcsolatos panaszok feletti dön-
tés,

3..az egyházkerületek és az országos egy-
házi intézmények közötti, az országos egyházi
intézmények egymás közötti, valamint az' or-
szágos egyházi alkalmazottak és az országos
egyházi intézmények között indítható perek
feletti döntés,
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ellentétes magatartást tanúsít, büntető-tör-
vénybe ütköző cselekményt követ el,

3. az egyházi felsőbbség és az egyházi ha-
tóságok törvényes rendelkezéseinek ellensze-
-gül,illetve rendelkezéseit nem hajtja végre; az
egyházi felsőbbséggel szemben engedetlensé-
get vagy tiszteletlenséget tanúsít,

, 4. hivatásával, hivatalával össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít, illetve eb-
ből eredő kötelezettségét megszegi.

13. §.

'. Egyházi fegyelmi vétségekre súlyukhoz
képest kiszabható, fegyelmi büntetések:

1. megintés,
2. pénzbüntetés,
3. áthelyezés,
4. elmozdítás a viselt hivatal tól,
5. hivatalvesztés.

Nyugdíjasra csak az 1., 2. és az5. pontban
-foglalt büntetések szabhatók ki.

14.'§.

Megintés esetén két évig, pénzbüntetés ese-
tén három évig terjedhető azt a mellékbün-
tetést is alkalmazni lehet, hogy az eset súlyá-
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höz márten kíszabott 'tilalmi idő alatt' a fe-
gyelmi büntetés alatt áll<i>,tmagasabb illet-
ményű állásba megválasztani vagy kinevezni
nem lehet. '

15. §.

(1) A pénzbüntetés az évi 'illetmény egy-
tized részét nem haladhatja meg. A lakbért
vagy lakásértéket számításba nem lehet
venni.

(2) A pénzbüntetést a fegyelmi ítélet ha-
tálya alatt álló személy fizetéséből, javadal-
mából kell levonni, havonta, a javadalma
kétharmad részének épségben hagyásával. A
pénzbüntetés befolyó összegei a Központí
Alapot illetik.

16. §.

(1) Az áthelyezés végrehajtása iránt az ille-
tékes püspök intézkedik. Ha az áthelyezest
az ítélet jogerejétől fél éven belül nem lehet
végrehajtani,' az ítélet által sújtottat, ha
nyugdíjjogosultságát még nem érte el, segéd-
lelkészi beosztásba kell sorolni, ha pedig
nyugdíj jogosultságát elérte, nyugdíjba kell
helyezni.

(2) Athelyezés-esetén az átköltözködés költ-
sége az-áthelyezettet terheli.
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·11. §.

(1) Az elmozdítás büntetése a viselt állás.
. elvesztésevel jár, az illetmény ek folyósításá-
nak es az egyéb szolgáltatások beszüntetése-
veI.

(2) A hivatalvesztes az első bekezdésben
meghatározott jogkövetkezményeken felül
lelkészeknél a lelkészi jelleg elvesztését is
maga után vonja és így egyházi szolgálatra
nem alkalmazható.

18. §.

Nem lehet a fegyelmi eljárást megindítani,
a megindultat meg kellszüntetni; a kiszabott
fegyelmi büntetés végrehajtását - a hivatal-
vesztésre vonatkozó következményeket ki-
véve - fel kell függeszteni - 1. lemondás
esetén. Minden esetben meg kell szüntetni a
fegyelmi eljárást és a fegyelmi büntetés ha-
tályát 2. halál és 3. elévülés esetén. Egyházi
fegyelmi vétség az elkövetéstől számított há-
rom év alatt évül el. .
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19. §.

Eljárási szabályok

A fegyelmi eljárást az illetékes egyházi el-
nökségek - a tudomásukra jutott adatok
alapján - indítják meg.

20. §.

(1) Fegyelmi vétség gyanúja miatti panasz
felett, ha az enyhén beszámítható szabály-
sértés csupán, az illetékes elnökség a fe-
gyelmi eljárást mellőzheti és pásztori síkon
részesítheti figyelmeztetésben a panaszlottat.

(2) Visszaesés esetén még enyhén beszá-
mítható esetben is meg kell indítani panasz-
lott ellen a fegyelmi eljárást.

21. §.

(1) A fegyelmi eljárást úgy indítja meg az
illetékes egyházi elnökség, hogy a bírák so-
rából fegyelmi megbízottat jelöl ki, akinek
feladatkörébe tartozik a panaszlott elleni
tényállás felderítése.

(2) Az érdekelteket meghallgathatja, be-
szerzi az eljárás bizonyítékait, tanúkat, szak-
értőt hallgathat meg, helyszíni szemlét tart-
hat.
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(3) A tanúkat egymás távollétében, szak-
értŐket egyenként kell meghallgatni. A tanú-
kat az eskü lelkiismereti és a valótlan vallo-
más törvényes következményeire figyelmez-
tetni kell.

(4) A fegyelmi megbízottnak jelen szakasz-
ban foganatosított eljárásánál a felek jelen
lehetnek, evégből őket a határidőkről értesí-
teni kell. A fegyelmi megbízott eljárásáról
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a kihallga-
tottak aláírni tartoznak. A fegyelmi megbí-
zott eljárását harminc nap alatt köteles be-
fejezni.

22. §.

A panaszlott az-reljárás bármely szakában
védőnek adhat meghatalmazást.

23. §.

A fegyelmi megbízott eljárásának befeje-
zése után, fegyelmi indítványának csatolása
kapcsán az ügyben keletkezett jegyzőkönyve-
ket és egyéb iratokat az illetékes bíróság el-
nökségéhez terjeszti.
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24. §.

A illetékes elnökség a fegyelmi indítvány
beérkeztétől számított harminc napon belül
határoz, hogy helye van-e a 20. szakasz (1)
bekezdése, valamint a 26. szakasz (1) bekez-
dése szerinti elintézésnek, vagy az érdemi
fegyelmi tárgyalásra határnapot tűz ki. Arra
az érdekelteket és az ítélőtanács tagjait, jegy-
zőjét, a panaszlett jogi képviselőjét (védő) és
.a fegyelmi indítvány megbízott képviselőjét
megidézi azzal, hogy a panaszlott és védőjé-
nek elmaradása a tárgyalás érdemi Iefolyta-
tását nem akadályozza, sem az érdemi hatá-
rozat meghozatalát ez nem gátolja.

25. §. '.

(1) .A tárgyalást az ítélőtanács elnöke ve-
zeti. A tárgyalás érdemi megkezdése előtt fi-
gyelmezteti a feleket kizárási indítványuk
előterj eszthetősége iránt.

(2) Az ügy ismertetését az előadó bíró végzi.
(3) A felek észrevételek et, kéréseket és bi-

zonyítási indítványokat terjeszthetnek elő.
Ezek felett az eljáró bíróság dönt.

(4) Bizonyítás befejezése után a fegyelmi
indítvány képviselője előterjeszti végindít-
ványát.
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A illetékes elnökség a fegyelmi indítvány
beérkeztétől számított harminc napon belűl
határoz, hogy helye van-e a 20. szakasz (1)
bekezdése, valamint a 26. szakasz (1) bekez-
dése szerinti elintézésnek, vagy az érdemi
fegyelmi tárgyalásra határnapot tűz ki. Arra
az érdekelteket és az ítélőtanács tagjait, jegy-
zőjét, a panaszlott jogi képviselőjét (védő) és

,a fegyelmi indítvány megbízott képviselőjét
megidézi azzal, hogy a panaszlott és védőjé-
nek elmaradása a tárgyalás érdemi lefolyta-
tását nem akadályozza, sem az érdemi hatá- .
rozat meghozatalát ez nem gátolja.

25. §. ".

(1) A tárgyalást az ítélőtanács elnöke ve-
zeti. A tárgyalás érdemi megkezdése előtt fi-
gyelmezteti a feleket kizárási indítványuk
előterjeszthetősége iránt.

(2) Az ügy ismertetését az előadó bíró végzi.
(3) A felek észrevételeket, kéréseket és bi-

zonyítási indítványokat terjeszthetnek elő.
Ezek felett az eljáró bíróság dönt.

(4) Bizonyítás befejezése után a fegyelmi
indítvány képviselője előterjeszti végindít-
ványát.
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(5), A végírrdítvány előterjesztése utám a
panaszlett védője' térjesztheti elő. felszólalá-
sáto

(6) A tárgyalás befejezése után a bíróság
zárt ülésben hozza meg határozatát és azt
nyílvánosan kihirdeti.

26. §.

(1) A bíróság határozattal megszüntetheti
az eljárást a 18.. §. eseteiben és midőn érdemi
intézkedésre alkalmas bizonyítékek fel nem
kutathatók. Ilyen esetekben rendszerint vég-
zéssel határoz.

(2) Az ítélet érdemi határozat. A panasz-
lottat a bíróság ítéletben felmentheti vagy
vétkesnek mondhatja ki és cselekménye sú-
lyához mért fegyelmi büntetésben részesíti.

(3) A, bírósági határozat rendelkező részből
és indokolásból álL .

(4) Az indokolásban ki kell fejteni, hogy
az ítélőbíróság milyen tények és bizonyíté-
kok alapján jutott a rendelkező részben fog-
lalt elhatározásra és mely alapon állapította'
meg a megfelelő tényállást, melynek jogi kö-
vetkezményeit alkalmazni kellett, a tárgya-
'láson tett indítvány ok elutasítása miért volt
szükséges.



28. §.

(5) Fegyelmi vétségben történt marasztalas
esetén .az alkalmazott súlyosbító vagy eny-,
hítő körülményeket meg kell jelölni.

27. §.

(1) A bíróság határozatában az eljárás költ-
ségei iránt hivatalból intézkedik és dönt, hogy
az érdekeltek kőzül melyiket terheli annak
viselése és megfizetése. A megfizetés iránti
kötelezés tizenöt napra szól,

(2) A. fegyelmi eljárás költségei: a bíróság
tagjainak, .jegyzőnek, a fegyelmi indítvány
képviselőjének, tanúnak, szakértőnek, védő-
nek költségei és díjai.

(1) Az egyházi bíróságak érdemben ítélet-
tel, más vonatkozásokban végzéssel határoz-
nak.

(2) A bíróság érdemi határozatainak .kíhir-
detését elhalaszthatja nyak napra. Az érdemi
határozatot kihirdetése után írásba kell fog-
lalni és tizenöt napon belül a határozat kiad-
mányát kézbesíteni kell.
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29. §.
A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni,

mely magába foglalja a tárgyalás menetének
minden lényeges mozzanatát.

30. §.

(1) A fegyelmi eljárás megindítására illeté-
kes egyházi elnökség jogosult az eljárás bár-
mely szakában a panaszlottat szolgálata alól
felfüggeszteni, ha szolgálatban való megha-
gyása egyházi közérdeket sértene.

(2) A felfüggesztett panaszlott semmiféle
egyházi szolgálatot nem végezhet, javadalma-
zásának felét a helyettesítés és az eljárás költ-
ségeinek fedezésére vissza kell tartani.

31. §.

(1) Minden első fokon hozott határozat el-
len fellebbezéssei lehet élni, kivéve az orszá-
gos egyházi bíróság határozatait.

(2) F'ellebbezéssel élhetnek a panaszlott ter-
hére, de javára is a fegyelmi indítvány kép-
viselője, a panaszlott javára védője, vagy' a
panaszlott maga. Fellebbezést a határozat

.kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt írás-
ban kell benyújtani az első fokon eljáró egy-
házi bíróságnál.
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32 .. §.

(1) . A fellebbe-zési tárgyalás megnyitása
után az előadó bíró ismerteti az ügyet.

(2) A fellebbezési bíróság is. felvehet bizo-
nyítást.

(3) A felek f'elszólalása, a fellebbezési tár-
gyalás befejezése után határozatát zárt ülés-
ben hozza meg.

(4) Határozatát a fellebbezési bíróság is
nyilvánosan hirdeti ki.

(5) A fellebbezési bíróság helyben hagy-
hatja vagy megfelelően megváltoztathatja az
1. fokú határozatot. Ha az 1. fokú határozat
hatályon kívül helyezésére ok van, megfelelő
iránymutatással az 1. fokú eljárás megismét-
lésére kötelezheti az 1. fokú bíróságot.

(6) A II. fokú bíróság fellebbezést elbíráló
határozata ellen további fellebbezésnek helye
nincs.

Választás elleni panaszok

33. §.

(1) Választás elleni panaszt a panaszlett
tények nek tudomásra jutásátél. számított ti-
zenöt nap alatt kell a 9.. és 10. §§: 2. ponjai- .
ban meghatározott egyházi bíróságnal elő-
terjeszteni.
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,
(2) Az egyházi bíróság a panasz elbírálása

során törvénysértés vagy súlyos szabálysértés
esetéri a választást megsemmisítheti és a fel-
merült költségek megfizetésére az okozót kö- ,
telezheti. '

(3) A választási panaszeljárásban a fe-
gyelmi eljárásra vonatkozó eljárási szabályo-
kat kell értelemszerűen alkalmazni.

Keresetek

34. §.

(1) Az egyházi bíróságok kízárólagos hatás-
körébe tartozó kereseteket az illetékes bíró-
ság elnökségénél kell benyújtani.

(2) A követelések érvényesítésére irányuló
jog három év alatt elévül. .

(3) Az elnökség érdemi intézkedés előtt
költségbiztosítékra kötelezheti a felperest.

35. §.

A peres eljárásban a fegyelmi eljárásra vo-
natkozó eljárási szabályokat kell értelemsze-
rűen alkalmazni azzal, hogy az érdemi ma-
rasztalásnál a perköltségek megfizetésére kell
a pervesztes felet kötelezni vagy a felek kö-
zött arányosítani.
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Újrafelvétel

36. §.

(1) Újrafelvételi kérelemnek az alapügyben
fel nem merült olyan tényre vagy bizonyí-
tékra kell hivatkoznia, melyet az alapügyben
nem bíráltak el és amelynek elbírálása és fi-
gyelembevétele az alapügy határozatának lé-
nyeges megváltoztatására vezetne.

(2) Az újrafelvételi kérelmet az alapügy-
ben eljáró 1. fokúbíróságnál kell előterjesz-
teni.

Jogszabályok alkalmazása

37. §.

Az egyházi bíróságok döntéseiben elsősor-
ban az egyházi jog szabályait kell alkalmazni,
amennyiben az egyházi jog nem rendelkezik,
a polgári jog szabályait kell irányadóul
venni.

Felhatalmazás eljárási szabályok alkotására

" 38. §.
A jelen törvényben nem szabályozott eljá-

rásjogi szabályok rendelkezéseit az összes bí-
róságokra kiterjedő kötelező hatállyal az or-
szágos egyházi bíróság teljes ülése határozza
meg.
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2. §.

ZARÚRENDELKEZ~SEK'
1. §.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsi-
nata a Magyarországi Evangélikus Egyház
törvénykönyvét 1966. december 8-'-9":én tar-
tott ülésén megalkotta.

A Magyarországi Evangélikus Egyház tör-
vénykönyvének kihirdetése és életbeléptetése
úgy történik, hogy a zsinati elnökség annak
szövegét . megküldi valamennyi egyházköz-
ségnekés egyházi önkormányzati. testületnek.
A. törvénykönyv hatálybalépésének napját az
országos elnökség állapítja meg és teszi .közaé.
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3. §.

A törvénykönyv hatálybalépésének napjan
minden korábbi egyházi törvény hatályát
veszti. Minden folyamatban levő ügyben ezen
törvényt kell alkalmazni.



Mihályfi Ernő s. Ic
egyetemes felügyelő,

a zsinat világi elnöke

D. I!r. Vető Lajos s, 'Je
püspök,

a zsinat egyházi elnöke

A Magyarországi Evangélikus Egyház 1966.
évi december hó 8-án és 9-én Budapesten
tartott Zsinata a jelen törvénykönyvet meg-
alkotta.

Budapest, 1966. december hó .9.

P. h.

Budapesten. 1966. december hó 8-an és
9-én tartott Zsinatán alkotott és a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Zsinatának el-
nöksége által elém terjesztett Egyházi Tör-
vénykönyvet ezennel jóváhagyom és .meg-
erősítem.

'Budapest, 19.66. december 21.

P. h.

P.rantner József s. k.
az Allami Egyházügyi Hivatal

elnöke
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A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem
. Közgyűlésének Elnöksége

560-2/1966. szám.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyü-
lekezeteinek, Egyházmegyéinek, Egyházkerti-
leteinek, Teológiai' AkadéBliájámik .és Intéz-
ményeinek! '

A Magyarországi 'Evangélikus Egyház Egy-
házi Törvénykönyvét 1967. évi január hó l-
én, újév napján hatálybaléptetjük.

Budapest, 1966. december hó '22-én.

Mihályfi Ernő s, k.
egyetemes felügyelő, ".,

az egyetemes közgyűlés
világi elnöke

D. Dr..'Vető Lajos s. k,
püspök, .

az egyetemes közgyűlés
egyházi .elnöke

•
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Adom~ny gyűjtése 11
Adósságtörlesztés 113
Allam és egyház 8, 87
- : eskü 27
Államí jóváhagyás 142

Allami nyugdíj törvény 35
Allampolgárí hűség 27, 128
Államsegély 11, 38

Alkalmazottak, nem-lelkészi 87
Alkotmányra tett eskü 27·
.Anyagyülekezet 17 '
Athelyezés 37, 51, 129, ~30
- költségei 52, 86 "
- központi beosztású lelkészé 85, 86
- megváltoztatása 51
Atruházás, egyházi szolgálaté 9

Béke' munkálása 12, 13, 67, 78, 128'
Bemutatkozó szolgálat 46
Beosztás, területi 15
Biblia, ld. Szentírás
Bíráskodás, egyházi 12, 123
Bíróság
- ld. egyházmegye, egyházkerület, országos

egyház
Bírósági eljárás költséggí 136, 137
Bírósági eljárási szabályok 132
Bírósági határozat 135
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Bizonyítás 134
Biztosítás, épületek 42, 109
Biztosítási díjak 113
Büntetőtörvénykönyvbe ütköző cselekmény 129

Családi helyzet, Ielkész 46

Déli egyházkerület 15
Diakóniai Osztály 98, 99
Díjlevél
- díakóniai előadó 99
- egyházkerületi tisztviselő 76
- lelkész 22, 41, 44, 109, 112
- lelkészé társgyülekezetben 19
- nyugdíjosztályt ügyvivő 105
- országos egyházi főtitkár 84

Egyezmény állammal 8
Egyház és állam ld. Állam és egyház'
Egyház felelőssége világért 13
Egyház háztartása 11, 106
Egyház önkormányzata 8
Egyház szeretetszolgálata 97
Egyház szolgálata 6-10, 15, 92
Egyház' tagjai 9, 114
Egyházfenntartás, anyagi 11, 21, 26, 107
Egyházi alkalmazottak helyettesítése 101-
Egyházi bíráskodás 12, 123 .
Egyházi közérdek 37, 47, 51, 72, 85, 106, 137
Egyházi szolgálat 92
Egyházkerület 15, 66
- bíróság 67, 124~ 126
- elnökség 70
- elnökség: Diakóniai Osztályban 98
- elnökség értekezlete Yö
- elnökség társgyülekezet alakításakor 18
- elnökség választása 25, 71
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Egyházkerület elnökség: zsinat tagja 88
- felügyelő: egyházkérületí .közgyűlés .tagja 67,

68
- felügyelő':.' egyházkerületi bíróság elnöke 124
- felügyelő: egyházkerületi elnökségben 70
- felügyelő: egyházkerületi közgyűlést összehív

66
- felügyelő feladata 13
- felügyelő helyettese 71
- felügyelő: országos egyházi közgyűlés tagja 79
- felügyelő: országos egyházi presbitérium tagja

77
- felügyelő: püspök lelkészkinevezésekor 49
- felügyelő: püspök lelkészáthelyezéseker 51 .
- felügyelő: zsinat tagja 88
- főjegyző 67, 68, 71
- jegyző 67, 68
- jogtanácsosJ:l7,68, 75
- költözködési költségek ben 56
- költségelőirányzat -117
- közgyűlés 66
- közgyűlés: egyházkerületi elnökséget beiktat ja

73
- közgyűlés: egyházmegyei közgyűlés képviselőt

küld rá 59.
- küldötte, országos .egyházi közgyűlésen 77-
- Lelkészi Munkaközösség elnöke 74
- presbitérium feladata 14
- presbitérium: díjlevelet állapít. meg. 76
- presbitérium: költségelőirányzat megállapí-

tásakor 118. . ,.._
- presbitérium: egyházkerületi közgyűlés tagja

85 ','" "
- presbitérium: püspök választásakor .72
- tisztviselői 76
- : utalványozási jog. n i...." .. -



Egyházkerület zsinati képviselet 88
Egyházkerületi lelkész 76,
Egyházkormányzati hozzájárulás 113
Egyházközség ld, Gyülekezet
Egyházmegye 57
- bíróság 58, 124, 126 -
- elnökség 61
- elnökség: egyházkerületi közgyűlés tagja 67
- elnökség: gyülekezet vagyoni változásakor 109
- elnökség: püspök lelkészáthelyezéseker 51.
- elnökség választása 25
- felügyelő 18, 58, 71
- felügyelő: egyházmegyei bíróság tagja 124
- felügyelő: egyházmegyei elnökség tagja 61
- felügyelő: egyházmegyei közgyűlés tagja 58
- felügyelő: egyházmegyei közgyűlés választja

58
- felügyelő feladata 13
-! felügyelő felelőssége 65
- felügyelő gyülekezet' társulásakor 18
-főjegyző 58,.59,61"'
- jegyző 59
- jogtanácsos 58'~'
- költségelőirányzat 115
-:- közgyűlés .57 ,
- közgyűlés: esperest,felügyelőt beiktat 64'
- közgyűlés: gyülekezet határát megváltoztatja

18
- közgyűlés: gyülekezet társulatát. jóváhagyja·

19
- közgyűlés: presbitérium (egyházm.) készíti elő00 . , .
-. presbitérium 59 .
- presbitérium: egyházmegyei közgyűlés tagja

58 .
- presbitérium.feladata .14. o ~ , •• ,._ •• ~--,. ,-: ••• -
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Egyházmegye presbitérium: társgyülekezet vitá-
jában 20 "

- területi szervezése 57
:- : utalványozási jog 111
- zsinati képviselet 88
Egyháztagság 9
Elévülés: fegyelmi vétség 131
Elévülés: lelkészi oklevél,28
Elismervény 112,
Eljárásjogi szabályok 140
Ellennyugta 112
Ellenőr 67
Elmaradt népek felemelkedése 13
Elmozdítás hivatalból 36, '129, 131
Elnökség ld. Gyülekezet; Egyházmegye; Egyház-

kerület; Országos egyház
Előre felvett javadalom, gyül. lelkész 38
Előzetes hozzájárulás, állami 8 .
Emberiség jövője 12
Engedetlenség felsőbbséggel szemben 129
Épületek jó karban tartása 110, 113
Esperes 64
- egyházmegyei bíróság tagja 124
- egyházmegyei elnökség ben 61
- egyházmegyei közgyűlés összehívásakor 57
- egyházmegyei közgyűlés tagja 58
- egyházmegyei közgyűlés választja 58
- egyházmegyei presbitérium tagja 59
-..: gyülekezeti lelkész beiktatását végzi 50
.~ gyülekezeti lelkesz díj levelét jóváhagyja .41
- gyülekezeti lelkész 'Iemondásakor- 3.6
- gyülekezeti lelkész választásakor 37, 45, 48, 49
- gyülekezeti lelkészí állás megüresedésekor

38-41
- gyülekezeti lelkészlakás ügyében 38
- helyettes lelkész javadalmazása ügyében' 53 .
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Esperes helyettese 61, 65
- önálló segédlelkész felügyeletét gyakorolja 34
- püspök munkatársa 64, 85
- társulást kimondó gyülekezeti közgyülés el-

nöke 18
- utalványoz 111
- választása 60-62
- : zsinat tagja 88
Esperesi segédlelkész 65
Északi egyházkerület 16
Evangélium hatalma 11
Evangélikus Országos Levéltár 9'5
Evangélikus Sajtoosztály 95
Evangélikus Teológiai Akadémia 92
- dékánja 49, 51, 78, 79, 93
- küldötte országos egyházi közgyűlésen 78
- Nyugdíjosztály tanácsában képviselete 103
- tanári kara 28, 80, 88
- Teológus Otthona ld. Teológus Otthon
- zsinati képviselete 88, 89

Faji megkülönböztetés 13
Fegyelmi eljárás szabályai 131, 132
Fegyelmi indítvány 134
Fegyelmi vétségek 123, 128
Felelősség, gyülekezeti lelkészé .30
Felelősség, segédlelkészé 34
Felelősség vállalása gyülekezetért (közegyház) 8
Felfüggesztés 137
Felkészítés egyházi szolgálatra 10, 92
Fellebbezés 128, 137
Felügyelő ld. Gyülekezet; Egyházmegye; Egyház-

kerület; Országos egyház
Figyelmeztetés pásztori síkon 132
Főjegyző ld. Egyházmegye; Egyházkerület; Or-

szágos egyház
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Főtitkár ld. Országos egyház
Függelemsértés 129
Fűtés 42, 113 .

G ondnek ld. Gyülekezet
Gyülekezet 17
- anyagi viszonyok 74
- átcsatolása 43
- elerőtlenedése 43
- elnöksége 26
- felsőbb szervek támogatják 53
- felügyelő 54
- felügyelő beiktatása 21
- felügyelő: díjlevelet aláír 41
- felügyelő: egyházmegyei közgyűlés tagja 58
- felügyelő: feladata 13
- felügyelő: képviselőtestület tagja 23
- felügyelő: közgyűlés elnöke 48
- felügyelő: közgyűlés tagja 21
- felügyelő: közgyűlést összehívja 20
- felügyelő lelkészi állás megüresedésekor 37
- felügyelő: presbitérium (gyül.) tagja 21, 24
- felügyelő: püspök lelkészkinevezésekor 49'
- felügyelő: utalványoz 27, 111
- felügyelő választása 21
- gondnek 21, 23, 55
- helyiségek költségei 113
- jegyző 21, 23,' 41, 56
- kántor 55
- képviselőtestület 23
- leöltségvetés 61
- könyvtár 32
- közgyűlés 18, 20, 23, 25, 30
- látogatása mint püspöki tiszt 74
- lelkész 29 . I

- lelkész alkalmazása 35, 64
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Gyülekezet lelkész: állás betöltéseBő, 35
lelkész: állás megüresedése 37

- .lelkész áthelyezése 37, 51
- lelkész áthelyezési költségei 52
- lelkész beiktatása 50
- lelkész betegsége 53
- lelkész díj levele ld. Díjlevél
- lelkész egyházmegyei elnökség helyetteseként

61
- lelkész beiktatását esperes végzi 64
- lelkész: egyházmegyei közgyűlés tagja 58
- lelkész esperes helyetteseként 65
- lelkész felelőssége 30
- felesége: lelkészi munkatárs 34
- lelkész: gyül. közgyűlés tagja 21
- lelkész: gyül. közgyűlést összehívja 20

lelkész javadalma ld. Lelkészi javadalom
- lelkész költözködési költsége 54
- lelkész lakása ld. Lelkészi lakás
- lelkész lemondása 36 '
- lelkész özvegye 40
- lelkész szabadsága, fizetett 101
- lelkész iszomszéd lelkész ügyében 49, 51,'
- lelkész temetése 37"
- lelkész területi joga 30
- lelkész utalványoz 27, 111
- lelkész választása 22, 35, 40, 47-50
- lelkész választása társgyülekezetben 19
- lelkész ld. még Lelkész
- lelkészi hivatal 30, 31, 113
- levéltár 32
- másodfelügyelő 55 , I
- másodlelkész 21, 29, 31, 33, 54
- osztódása 44
- pénztáros 21, 55
- pénzkezelése 31
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Gyülekezet presbiterium 19; 22, 24
- presbitérium feladata 14
- presbitérium felelőssége tanításbeli tisztasá-

gért 31 .
- presbitérium létszáma 22, 24
- presbítérium gyülekezeti lelkész lemondása-

kor 36
- presbitérium gyülekezeti lelkészi állás meg-

üresedésekor 37, 40, 45
- presbitérium püspök és felügyelő választása-

kor 72, 73
-:- presbitérium ülése ;30, 32, 45
- számvevőszék 21, 61
- szükségletek fedezése 22
- tagjai 18, 21, 97
- területe 18
- tisztségviselői 54
- utalványozása jog 27" 111
- vagyonváltozás, nagyobb .60, 109
- vizsgálat, általános 64
Gyülekezeti Segély 79, 97, 100

Halál: fegyelmi eljárást megszüntetí 131
Halál, gyülekezeti lelkészé 36, 37
Hatályát veszti minden korábbi egyházi törvény

1'41'
Hazaszeretet 14, 67
Házasságkötés, lelkészé 29
Háztáji föld, gyülekezeti lelkészé 42
Háztartás, egyházi 11, 106
Háztartás, gyülekezeti 31
Helyettes lelkész 53
Helyettesítés 101
Hitvallás 4, 7, 10
Hitvallásellenes tanítás 128
Hitvallásos kötöttség 8, 31
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Hivataltói elmozdítás ld. Elmozdítás
Hivatással ellenkező magatartás 129
Hivatalvesztes 131
Hozzájárulás, állami 8
Hozzájárulás (anyagi) felsőbb egyházi szervekneka2

\ Hozzájárulás ld. egyházfenntartás

1dőszerűség 8
Igazgató lelkész 30
Ige hirdetése 6, 10, 13, 28, 29, 73.
Indoklás, bírói határozaté 135
Ingatlanvétel 113
Irodai költségek 113

Javadalom alsó határa, segédlelkész 34
Javadalom kifizetése 109
.Javadalomcsökkentés 43
Jegyzék, pénztári 112
Jegyző ld. Gyülekezet; Egyházmegye; Egyházke-

rület
Jegyzőkönyv kötelezettsége 22, 23, 49, 52, 56, 59,

61, 63, 68, 79, 133, 137
Jogszabályok alkalmazása 140
Jóváhagyás háztartási ügyekben 32

Kántor 21, 55
Kántorképzés 92, 94
~apcsolatok, ökumenikus 12

/Katedratikum ld. Egyházkormányzati hozzájáru-
lás

Kazuális szelgálatok [árandósága 43, 107
Keresetek 139
Képviselőtestület ld. Gyülekezet
Képviselőtestület társ gyülekezetben 20
Kert, gyülekezeti lelkészi 37
Kerület ld. Egyházkerület
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Kiadmány, bírósági 13Q
Kilépés, lelkészé 28, 3'6, 52
Kizártság 125
Kizárási indítvány 134
Konfírrnácíó 30, 92, 94 .
Kongrua ld. Államsegély
Korszerűség 8
Korszerűsítés, épületekben 110
Költözködési költségek 54
Költségek, bírósági eljárás 136
Költségelőirányzat 25, 32, 56, 108, 109, 112, 114,

120
Költségvetés 60
Könyvtár 32, 95, 120
Kötöttség, hitvallásos 7
Közegyhází érdek. 37, 47, 51, 72, 85, 106, 137
Közegyházi tartozás ok 107
Közgyűlés ld. Gyülekezet; Egyházmegye; Egy-

házkerület
Közterhek 113
Közterhek, épületek 110
Központí Alap 85, 101, 112, 130
Központí beosztású lelkész 85
Külföldi lelkészi oklevél 27
Külügyi kapcsolatok 13

Lakás ld. Lelkészi lakás
Lakóhelyszeríntí gyülekezet 18
Leánygyülekezet 17, 24
Lelkész 27
- egyházkerületi 76
- feladata 13
- gyülekezeti: IH. Gyülekezet, lelkész
- házasságkötése 29
- helyettes 53
- kilépése 28, 36, 52
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Lelkész központi beosztás ú 85
Lelkészavatást püspök tiszte 74
Lelkészi
- .alkalmazás 35. 36
- cs·elekinények,· üresedésker 39
- díj levél ld. Díjlevél
- hivatal 30, 31, 113
- járandóság megüresedés előtt 38
- javadalom 42, 109, 110, 112
- lakás 38, 42
- lakás': beruházás lelkész saját költségén 38

. - Iakás: karbantartás 22, 42
- lakás: kiürítés 40
- Munkakőzösség 65, 74, 85, 92, 93
- munkatárs 21, 29, 34
- oklevél 28, 35
- szolgálat 9
- szelgálatok beosztása 30
- továbbképzés 75, 92, 93, 95
- vizsga 27
Lelkészképzés 74, 92
Lelkészképzésre szánt összeg 112
Lelkészkinevezési jog 45, 47, 48, 49
Lelkészválasztó közgyűlés 40
Lelkiismereti és vallásszabadság 9, 74
Lelkipásztori szolgálat 29
Leltár gyülekezeti lelkészi állás megüresedése-

kor 39
Lemondás: fegyelmi eljárást megszüntetí 131
Levéltár 32, 95, 113, 116, lill, 120
Levéltáros 78
LMK ld. Lelkészi Munkaközösség
Luther-kabát viselése 28

Magyar Népköztársaság
alkotmány 27
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Magyar Népköztársaság egyezmény 87
- elleni vétség 128
- jóváhagyás egyházi törvényekhez 91
Magyarországi Evangélikus Egyház 6, 77, 84
Másodfelügyelő ld. Gyülekezet
Másodlelkész ld. Gyülekezet
Megintés 129, 130
Megüresedés. gyülekezeti lelkészi állás 36
Megkülönböztetés, faji 130
Munka Törvénykönyve 87, 101
Munkavíszony, gyülekezeti lelkész 32
Munkatárs, lelkészi, ld. Lelkészi munkatárs
Napidíjak 113
Nem lelkészi egyházi alkalmazottak 87
'Nép és haza java 67, 78
Népek érdeke 12; 13
Névjegyzék, közgyűlésí tagoké 26
Nők
- lelkészi képesítéssel 34
- presbiterként 24
Nyomtatványok, háztartási 108
Nyugdíjas lelkész 39, 94, 129
Nyugdíjazás 36
Nyugdíjjárulék 112
Nyugdíjjogosultság 34, 102
Nyugdíjosztály 97, 102-105
Nyugdíjtörvény. állami 35
Nyugta 112

Offertóriumok 114
Oklevél ld. Lelkészi oklevél
Országos egyház 77
- bíróság 125, 127, 140
- elnökség 83
Országos elnökség: Dlakóníaí Osztály tanácsa el-

nöksége 98 .
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Országos elnökség külügyi és ökumenikus kap-
csolatokat irányít 12

- elnöks-ég: Nyugdíjosztály tanácsa elnöksége
103

- elnökség püspökválasztásker 72
- elnökség törvények hatálybaléptetésekor 91
- elnökség: zstnaeban 87
- felügyelő 82
- felügyelő feladata 13
- felügyelő: országos egyházi bíróság elnöke 125
- felügyelő: országos egyházi elnök 83
- felügyelő: országos egyházi közgyűlésben 77
- felügyelő: országos egyházi közgyűlést össze-

hív 77
- felügyelő: országos egyházi· presbitéríumban

79
- felügyelő választása 19, 25, 80, 82
- felügyelő zsinatban 87
- főjegyző 79
- főtitkár 78, 79, 84, 98
- iroda 84
- jegyző 77
- jogtanácsos 78, 79, 98
- költségelőírányzata 119
- közgyűlés 77-79, 80
- közgyűlés elnöksége 84
- közgyűlés: egyházkerület termetét eldönti 66
- közgyűlés: országos egyházi felügyelőt beik-

tatja 83
- levéltáros 78
- pénztáros 78, 79, 98
- presbitérium 79
- presbstérium díjlevelet állapít meg 84, 105
- presbitérium: egyházmegye területi átszerve-

zésében 57
- .presbitérlum feladata l4
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Panaszlott távolléte tárgyalásker 134
Panaszok választás ellen 138
Parókusí jog 30
Pásztorf figyelmeztetés 132
Pénzbüntetés 129, 130
Pénzkezelés gyülekezetben 19, 31, 106
Pénztári könyv 108
Pénztári okmányok megőrzése 122
Pénztáros
- gyülekezeti 23, 24, 55
- egyházkerületi 67
- egyházmegyei 59
- országos egyházi 78, 79
Perköltségek 139
Perújrafelvétel 140

Országos presbitérium: lelkészi munkatárs alkal-
mazásakor 35 .

- presbitérium nyugdíjügyben 105
- presbitérium: országos egyház közgyűlésben

77
- presbitérium: teológiai tanárokat választja 93
- presbitérium ülésének elnöksége 108 .
- számvevőszék 78, 79
- : utalványozási jog 111
- zsinati képviselete 88
Országos esperesi értekezlet 85
Országos Evangélikus Könyvtár 95
Országos Gyülekezeti Segély 100

Ökumenikus kapcsolatok 12
önálló munkakörű segédlelkész 34
Önkormányzat, egyházi 8
Önkormányzati testületek 15
Összeférhetetlenség 125, 134
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Polgári jogi szabályok alkalmazása 140 ,
Presbitérium ld. Gyülekezet; Egyházmegye; Egy-

házkerület; Országos egyház
Püspök 73
- áthelyezési joga 51
- díj levél jóváhagyása 41
- egyházkerület elnöke 70
- egyházkerületi bíróság elnöke 124
- egyházkerületi közgyűlés iktatja be 67
- egyházkerületi közgyűlésben 67
- egyházkerületi közgyűlést összehívja 66
- esperes választásakor 62
-, helyettese 70
- hívatalára nézve idősebb 83, 89, 125
- kazuális szolgálat díját meghatározza 107
- lelkészi áthelyezés megváltoztatásakor 51
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