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zsinati törvények, határozatok
2012. február 24–25.

2012. évi i. törvény
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

2012. évi költségvetéséről

I. fejezet 
Főösszegek

1. § (1) A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház 
központi költségvetésének 2012. évi
a)	bevételi	főösszegét	10.200.000.000.-	forintban,
b)	kiadási	főösszegét	10.200.000.000.-	forintban,
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg.
(2)	Az	országos	presbitérium	2012.	május	31-ig	elkészíti	
a	 több	 évre	 szóló	 kötelezettségek	 és	 követelések	
terveit,	amelyek	addig	előre	láthatók	és	lehetővé	te-
szik	 a	 2013-2015.	 évekre	 szóló	 költségvetések,	 in	téz-
mé	nyalapítások	 és	 megszüntetések,	 illetve	 központi	
beruházások tervezését.

2.	§	(1)	Az	1.	§-ban	megállapított	főösszegek	részletes	
számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
(2)	A	zsinat	a	költségvetési	tételek	feletti	rendelkezé-
si	jogosultságokat	(szakmai	ellenjegyzési	jog)	e	tör-
vény	1.	számú	melléklete	szerint	hagyja	jóvá.	A	jo	go-
sultságokkal	kapcsolatos	felelősséget	az	érintett	által	
tett	írásbeli	nyilatkozatban	kell	rögzíteni.	
(3) A központi költségvetés terhére 2012. évben a 2. 
számú melléklet szerinti jogcímeken lehet személyi 
ki	fizetést	utalványozni.
(4)	A	2013.	évi	költségvetés	elkészítésének	(rész)	ha-
tár	időit	és	felelőseit	e	törvény	3.	számú	melléklete	tar-
talmazza.
(5)	A	központi	költségvetést	érintő,	pénzügyi	köte-
le	zettségvállalást	magában	foglaló	szerződéseket	az	
országos	iroda	gazdasági	vezetőjével	előzetesen	el-
lenjegyeztetni kell.

3.	§	(1)	A	zsinat	felhatalmazza	az	országos	pres	bi	té-
riumot,	hogy	a	központi	költségvetés	2012.	évi	lik	vi-
ditását	biztosítsa,	adósságait	és	követeléseit	kezelje.
(2)	Az	előző	évekről	áthozott,	valamint	jelen	tör	vény-
ben	betervezett	kötelezettségek:
a)	X7021001	Reformációi	emlékbizottság	feladatai:
	 2013.	évre:	20.457.000,-	Ft
	 2014.	évre:	23.177.000,-	Ft
	 2015.	évre:	36.677.000,-	Ft

	 2016.	évre:	48.827.000,-	Ft
	 2017.	évre:87.677.000,-	Ft
b)	X7021002	Luther	rajzfilm:
	 2013.	évre:	6.000.000,-	Ft
	 2014.	évre:	8.000.000,-	Ft
	 2015.	évre:	8.000.000,-	Ft
	 2016.	évre:	3.000.000,-	Ft

II. fejezet 
Tartalékok, célelőirányzatok

4.	§	(1)	A	„vis	maior”	tartalék	olyan	előre	nem	látható	
esetek	elhárításának	segítésére	szolgál,	amely	azonnali	
beavatkozást	igényel,	s	ahol	a	beavatkozás	el	mulasztása	
életveszéllyel vagy súlyos kárral járna. Az alapból az 
összegeket	kölcsön	formájában	kell	kifi	zetni.
(2) Az általános tartalék olyan esetekben használható 
fel,	amelyet	a	költségvetés	készítésekor	nem	lehetett	
előre	látni,	de	finanszírozása	mégis	szükséges	vagy	
célszerű.	Nevesített	tartalékként	jelennek	meg	azok	az	
elkülönített	keretek,	amelyek	felhasználása	meghatá-
rozott	feltételek	teljesülése	esetén	lehetséges.
(3)	Az	(1)	és	(2)	bekezdésben	meghatározott	tartalék-
keretek	felhasználásáról:
a)	500.000.-Ft-ot	meg	nem	haladó	esetben,	de	összesen	

legfeljebb	a	keret	15%-áig	az	országos	irodaigazgató,	
b)	1.000.000.-Ft-ot	meg	nem	haladó	esetben,	de	legfel-

jebb	a	keret	35%-áig	az	országos	elnökség,	
c)	1.000.000.-Ft	felett	az	országos	presbitérium,
d)	50.000.000,-	Ft	felett	a	zsinat	határoz.
(4)	A	tartalékkereteket	akkor	szabad	megnyitni,	ha	az	
adott	eset	finanszírozására	szolgáló	egyházkerületi	
vagy	országos	keret	elfogyott,	vagy	felhasználására	
az	illetékes	testület	már	határozatot	hozott.	
(5)	Az	X7031001/4	soron	lévő	összeget	az	X7031001/1	
és	az	X7031001/2	sorokon	szereplő	bevételek	legalább	
6	%-ából	kell	képezni,	melyet	az	egyházunk	hosszútávú	
önfinanszírozásának	megalapozására	lehet	felhasználni.
(6)	A	tartalékok	felhasználásáról	folyamatosan	be	kell	szá-
molni	a	gazdasági	bizottság	és	az	országos	presbitérium	előtt.

5.	§	Célelőirányzat	szolgál	az	alábbiakra:
a)	X7020201	egyházzenei	bizottsági	feladatok
b) X7020202 orgonaprogram
c)	X7020311	egyházközségi	gyűjtemények	működteté-

sének pályázatai 
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d) X7020312 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása
e)	X7020401	missziói	bizottsági	feladatok
f)	 X7020405	missziói	pályázat	
g)	X7020601	sajtóbizottsági	feladatok
h)	X7020701	tényfeltáró	bizottsági	feladatok
i)	 X7020801	gyermek-	és	ifjúsági	feladatok
j)	 X7020802	egyetemi	gyülekezetek	feladatai
k)	X7020803	gyermek-	és	ifjúsági	pályázatok
l)	 X7021001	reformációi	emlékbizottság	feladatai
m) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj
n)	X7031005	pályázati	előkészítés,	önrész
o)	X7035005	számítógép	pályázat,	szoftverfejlesztés
p)	X7040101/1	oktatási	intézmények	tartalékalap
r) X7040111 oktatási szakmai feladatok
s)	 X7040201/1	diakóniai	intézmények	tartalékalap
t) X7040211 diakóniai szakmai feladatok 
u) X7040300 nyugdíjalap
v) X7040400 szociális alap.

6.	§	(1)	Az	e	törvény	1.	sz.	mellékletében	meghatáro-
zott	tételek	túllépését,	költséghelyek	közötti	átcsopor-
tosítást	–	az	5.	§-ban	foglalt	kivételektől	eltekintve	–	
továbbá	a	2.	mellékletben	meghatározott	csoportok	
összlétszámától való eltérést legfeljebb csoportonként 
10	%-os	mértékig	–	határozatában	–	az	országos	pres-
bitérium engedélyezhet.
(2)	Terven	felüli	bevétel	felhasználásáról	–	eltérő	tör-
vényi rendelkezés hiányában – egyedileg
a)	250.000,-	Ft-ot	meg	nem	haladó	esetben	az	országos	

irodaigazgató,	
b)	1.000.000,-	Ft-ot	meg	nem	haladó	esetben	az	orszá-

gos	elnökség,	
c)	 1.000.000,-	Ft	felett	az	országos	presbitérium	határoz.
(3)	A	(2)	bekezdésben	a-b)	pontja	esetén	az	országos	
presbitériumot,	a	c)	pont	esetén	a	zsinatot	a	soron	kö-
vetkező	ülésén	a	tájékoztatni	kell.

III. fejezet 
Kapcsolatok

Egyházközségek

7.	§	(1)	A	kártalanítási	járadékban	részesülő	egyházköz-
ségek	a	központi	költségvetésből	–	X7035001/1	sor	sze-
rint – az 1992. évi kártalanítási összeg valorizált értékét 
kapják.	A	kártalanítási	valorizáció	mértéke	2012-ben	2	%.
(2) Egyes önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzet-
ben	lévő	egyházközségeket	a	központi	költségvetés	–
X7035001/2	sor	szerinti	–	működési	támogatásban	ré-
szesít. Ennek elosztásáról az egyházmegyei elnökségek 
véleményének	figyelembe	vételével	az	egyházkerületi	
elnökség dönt.
(3) Az állami kártalanításból kimaradt egyházközségek 
részére	a	központi	költségvetés	–	X7035004	sor	szerint	
–	belső	kártalanítási	keretet	határoz	meg,	amelynek	el-

osztásáról az országos iroda nyilvántartása alapján az 
országos presbitérium dönt.
(4)	Az	állami	rendelkezések	szerint	–	X7035001/5	sor	
alatt	–	kistelepülési	illetménypótlékban	részesülő	egy-
házközségi lelkészek kiválasztását az egyházmegyei 
elnökség	véleményének	figyelembe	vételével	az	egy-
házkerületi elnökség végzi.
(5)	Egyházközségek,	egyházi	intézmények	2012.	évi	ja-
vasolt	bérfejlesztési	mértéke	5,0	%	–	a	bérkerettel	való	
szabad	gazdálkodás	lehetőségének	biztosítása	mellett.
(6)	A	nyugdíjemelés	az	állami	nyugdíjemeléshez	rög-
zített	mértékben	történik.	
(7)	A	lelkészek	által	fizetendő	nyugdíjjárulék	mértéke	
15%.	Az	egyházi	lakások	használati	ellenértéke,	ame-
lyet	a	járulék	kiszámításához	kell	használni,	a	4.	számú	
melléklet tartalmazza.
(8)	Az	egyházi	szolgálatról	és	az	egyházi	szolgálatot	
végzőkről	szóló	2005.	évi	III.	törvény	56.	§	(1)	bekezdés	
szerint	figyelembe	veendő	összeg	2012.	évben	a	köte-
lező	legkisebb	munkabér	(minimálbér)	és	a	garantált	
bérminimum	megállapításáról	szóló	295/2009.	(XII.	21.)	
Korm.	rendeletben	meghatározott	minimálbér.
(9) Az országos járulék mértéke 2012. évben a 2011. évi 
összegnél	10	%-kal	magasabb,	2012.	évet	követően	min-
den	évben	10	%-kal	emelkedik.
(10)	Az	országos	kötelező	offertóriumok	időpontjait	
és	a	felosztásukról	döntő	egyházi	testületet,	egyház-
kormányzati	szintet	az	5.	számú	melléklet	tartalmazza.

Egyházmegyék

8.	§	 (1)	Az	egyházmegyék	a	központi	költségvetés-
ből	támogatást	kapnak	az	X7034001	sor	szerint.	Ezek	
felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt.
(2) A támogatás tartalmazza az egyházmegyei tisztség-
viselők	javadalmazását	is.	Az	esperesi	tiszteletdíj	2012.	
évben	legalább	55.000.-	Ft/hó.
(3) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának segítésére az egyházmegyék külön 
kerettel	rendelkeznek	az	X7035002	sor	szerint.

Egyházkerületek

9.	§	 (1)	Az	egyházkerületek	–	X7033101,	X7033201,	
X7033301	sorok	szerinti	–	működési	költségeit	a	köz-
ponti költségvetés tartalmazza.
(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának segítésére az egyházkerületek külön 
kerettel	rendelkeznek	az	X7033102,	X7033202,	X7033302	
sorok szerint.
(3) Az egyházkerület a (2) bekezdés szerinti keret ter-
hére segítheti hitéleti célok megvalósítását is.
(4)	Az	egyházkerület	dönt	az	egyházmegyei	működési	
(X7034001)	és	egyházmegyei	felújítási	keret	(X7035002)	
egyházmegyék	közötti	felosztásáról.
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Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések

10.	§	(1)	A	normatív	támogatásban	részesülő	intézmé-
nyekben	teljes	munkaidőben	alkalmazottak	munkaide-
jét	és	pihenőidejét,	előmeneteli	és	illetményrendszerét	
a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	
törvény	szerint	kell	megállapítani	(55–80.	§).	Ezt	az	al-
kalmazottal	kötött	munkaszerződésben,	valamint	az	
intézményi	szmsz-ben	is	rögzíteni	kell.	
(2) Az állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi ki-
egészítő	támogatás	és	a	kiegészítő	támogatás	korrek-
ciós összege a diakóniai illetve oktatási tartalékalapba 
kerül,	amelynek	felhasználása	országos	szabályrende-
let rendelkezései szerint történik.
(3)	Az	államtól	kapott	normatív	támogatással	a	cél-
meghatározás keretein belül az intézmények saját ha-
táskörön belül szabadon gazdálkodnak.
(4)	Az	intézmények	állami	kiegészítő	támogatásának	
és	a	kiegészítő	támogatás	korrekciós	összegének	fel-
használásáról országos szabályrendelet rendelkezik.  
A	kiegészítő	támogatás	és	a	kiegészítő	támogatás	kor-
rekciós	összege	nem	fordítható	más	célra,	mint	amire	
a támogatást az állam adta. A tartalékalapok felhasz-
nálásáról folyamatosan be kell számolni a gazdasági 
bizottság	és	az	országos	presbitérium	előtt.

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 
rendelkezések

11.	§	(1)	Az	intézménynek	folyósított	normatív	és	ki-
egészítő	támogatással	a	célmeghatározás	keretein	be-
lül az intézmény saját hatáskörén belül szabadon gaz-
dálkodik.
(2)	Az	intézmény,	illetve	fenntartója	az	intézménnyel	
kapcsolatban	központi	költségvetésből	abban	az	eset-
ben	kérhet	egyházi	pályázati,	illetve	nem	egyházi	pá-
lyázathoz	kapcsolódó	támogatást	és	kölcsönt,	ameny-
nyiben	kiegészítő	támogatás	és	a	kiegészítő	támogatás	
korrekciós összegének az országos presbitérium által 
évenként	meghatározott	részét	a	tartalékalapba	befi-
zette.	Ebben	az	esetben	minden	tekintetben	az	orszá-
gos	fenntartású	intézményekkel	egyenlő	elbírálásban	
részesülnek,	a	részükre	megállapítható	támogatás	sza-
bályairól országos szabályrendelet rendelkezik.
(3)	A	(2)	bekezdésben	történő	befizetés	szándékáról	
az	egyház	és	a	fenntartó	egyházközség	között	kötött	
határozatlan	idejű	megállapodásban	kell	nyilatkozni.

Elkülönített központi pénzalapok – Szolidaritási Alap

12. § A nyugdíjakkal kapcsolatos költségvetési sorok 
végrehajtásakor ügyelni kell a Szolidaritási Alap 2013. 
évi	bevezetésének	előkészítésére.

IV. fejezet 
Záró rendelkezések

13. § (1) E törvény – a (2) bekezdésében foglalt kivéte-
lekkel – az elfogadása napján lép hatályba. 
(2) A 2013. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 
2013. évi költségvetési törvény elfogadásáig az egyház 
háztartásáról	szóló	2000.	évi	I.	törvény	és	e	törvény	
rendelkezése szerint kell eljárni.

Zsinati határozatok

1/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
Szlovák-Magyar Partnerszerződésről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	
törvény 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház és Szlovákiai Ágostai 
Hitvallású	Evangélikus	Egyház	közötti	partnerszerző-
dést	jóváhagyja,	és	annak	aláírására	felhatalmazza	az	
elnök-püspököt	és	az	országos	felügyelőt.

2/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvény	
104.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	a	140.	§	(2)	
bekezdésére – Ónodi Szabolcs országos oktatási és neve-
lési	bizottsági	elnök,	országos	tisztségviselő	2011.	évben	
folytatott	tevékenységéről	szóló	jelentést	elfogadja.

3/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvény	
104.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	a	140.	§	(2)	
bekezdésére – Szeverényi János országos evangelizációs 
és	missziói	bizottsági	elnök,	országos	tisztségviselő	2011.	
évben	folytatott	tevékenységéről	szóló	jelentést	elfogadja.

4/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	
törvény	104.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	
a	140.	§	(2)	bekezdésére	–	Vincze	Csaba	országos	épí-
tési-	és	ingatlanügyi	bizottsági	elnök,	országos	tiszt-
ségviselő	2011.	évben	folytatott	tevékenységéről	szóló	
jelentést elfogadja.
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5/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
ingatlancseréről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	
törvény	104.	§	(6)	bekezdés	a)	pontja	alapján	hozzá-
járul	a	Magyar	Állam	tulajdonában	és	az	MNV	Zrt.	
kezelésében	lévő	Budapest	4082/65	helyrajzi	számon	
nyilvántartott,	természetben	a	Budapest	XI.	Magyar	
tudósok	körútja	3.	szám	alatti	ingatlan	és	a	Magyaror-
szági	Evangélikus	Egyház	tulajdonában	lévő	Aszód	183	
hrsz-en	nyilvántartott,	természetben	az	Aszód,	Szabad-
ság	tér	8.	szám	alatti	ingatlanok	cseréjéhez	azzal,	hogy	
lehetőség	szerint	az	MNV	Zrt-t	a	3.100.000	Ft	értékkü-
lönbözet	megfizetésétől	tekintsen	el.	Továbbá	a	zsinat	
hozzájárul,	hogy	a	Magyar	tudósok	krt.	3.	szám	alatt	
található	ingatlanon	a	Luther	Otthon	–	Szakkollégium	
új épülete kerüljön megépítésre.
	 A	zsinat	megerősíti	Barthel-Rúzsa	Zsolt	meghatalma-
zását az ingatlancserével kapcsolatos tárgyalások folyta-
tására	az	MNV	Zrt-vel	a	Magyarországi	Evangélikus	Egy-
ház	elnöksége	által	adott	korábbi	meghatalmazás	alapján.

6/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	
törvény	104.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	a	
140.	§	(2)	bekezdésére	–	Abaffy	Zoltán	országos	gazda-
sági	bizottsági	elnök,	országos	tisztségviselő	2011.	év-
ben	folytatott	tevékenységéről	szóló	jelentést	elfogadja.

7/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	
törvény	104.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	
a	140.	§	(2)	bekezdésére	–	Dr.	Hubert	Gabriella	gyűjte-
ményi	tanács	elnök,	országos	tisztségviselő	2011.	évben	
folytatott	tevékenységéről	szóló	jelentést	elfogadja.

8/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
kiskőrösi közoktatási intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvény	
104.	§	(7)	bekezdés	a)	pontja	alapján	–	utalva	18/2012.	(II.	
2.)	országos	presbitériumi	határozatra	–	a	Petőfi	Sándor	
Evangélikus	Óvoda,	Általános	Iskola,	Gimnázium	és	Ker-
tészeti	Szakközépiskola	(Kiskőrös)	közoktatási	intézmény	
alapítási szándékát és országos fenntartásba vételét támo-
gatja	azzal,	hogy	a	végső	döntés	meghozatalára	–	a	zsinat	

elnökeinek egyetértési joga fenntartásával – felhatalmaz-
za az országos presbitériumot.
	 Az	országos	presbitérium	köteles	döntését	megelő-
zően	az	országos	oktatási-nevelési	bizottság	és	a	gaz-
dasági	bizottság	jóváhagyását	beszerezni	a	közoktatási	
intézmény	működése,	működtetése	személyi,	tárgyi	és	
gazdasági	biztosítottságára	vonatkozóan.
	 Az	alapítás	megtörténtét	követően	a	zsinat	felhatal-
mazza az országos irodaigazgatót a közoktatási intézmény 
nyilvántartásba	vételéhez	és	működésének	megkezdésére	
vonatkozó	nyilatkozatok,	közlések	megtételére.

9/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
lajoskomáromi közoktatási intézmény 

megalapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvény	
104.	§	(7)	bekezdés	a)	pontja	alapján	–	utalva	21/2012.	
(II.	2.)	országos	presbitériumi	határozatra	–	a	Kerekerdő	
Evangélikus Óvoda (Lajoskomárom) közoktatási intéz-
mény alapítási szándékát és országos fenntartásba vételét 
támogatja	azzal,	hogy	a	végső	döntés	meghozatalára	–	a	
zsinat elnökeinek egyetértési joga fenntartásával – felha-
talmazza az országos presbitériumot.
	 Az	országos	presbitérium	köteles	döntését	megelő-
zően	az	országos	oktatási-nevelési	bizottság	és	a	gaz-
dasági	bizottság	jóváhagyását	beszerezni	a	közoktatási	
intézmény	működése,	működtetése	személyi,	tárgyi	és	
gazdasági	biztosítottságára	vonatkozóan.
	 Az	alapítás	megtörténtét	követően	a	zsinat	felhatal-
mazza az országos irodaigazgatót a közoktatási intézmény 
nyilvántartásba	vételéhez	és	működésének	megkezdésére	
vonatkozó	nyilatkozatok,	közlések	megtételére.

10/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
rákoskeresztúri közoktatási intézmény 

megalapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	
törvény 104. § (7) bekezdés a) pontja alapján – utalva 
20/2012.	(II.	2.)	országos	presbitériumi	határozatra	–
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános 
Iskola	(Rákoskeresztúr)	közoktatási	intézmény	alapítási	
szándékát és országos fenntartásba vételét támogatja 
azzal,	hogy	a	végső	döntés	meghozatalára	–	a	zsinat	
elnökeinek egyetértési joga fenntartásával – felhatal-
mazza az országos presbitériumot.
	 Az	országos	presbitérium	köteles	döntését	megelő-
zően	az	országos	oktatási-nevelési	bizottság	és	a	gaz-
dasági	bizottság	jóváhagyását	beszerezni	a	közoktatási	
intézmény	működése,	működtetése	személyi,	tárgyi	és	
gazdasági	biztosítottságára	vonatkozóan.
	 Az	alapítás	megtörténtét	követően	a	zsinat	felhatal-
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mazza az országos irodaigazgatót a közoktatási intézmény 
nyilvántartásba	vételéhez	és	működésének	megkezdésére	
vonatkozó	nyilatkozatok,	közlések	megtételére.

11/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
soltvadkerti közoktatási intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvény	
104.	§	(7)	bekezdés	a)	pontja	alapján	–	utalva	17/2012.	(II.	
2.) országos presbitériumi határozatra – a Kossuth Lajos 
Evangélikus	Általános	Iskola	(Soltvadkert)	közoktatási	
intézmény alapítási szándékát és országos fenntartásba 
vételét	támogatja	azzal,	hogy	a	végső	döntés	meghozata-
lára – a zsinat elnökeinek egyetértési joga fenntartásával 
– felhatalmazza az országos presbitériumot.
	 Az	országos	presbitérium	köteles	döntését	megelő-
zően	az	országos	oktatási-nevelési	bizottság	és	a	gaz-
dasági	bizottság	jóváhagyását	beszerezni	a	közoktatási	
intézmény	működése,	működtetése	személyi,	tárgyi	és	
gazdasági	biztosítottságára	vonatkozóan.
	 Az	alapítás	megtörténtét	követően	a	zsinat	felhatal-
mazza az országos irodaigazgatót a közoktatási intézmény 
nyilvántartásba	vételéhez	és	működésének	megkezdésére	
vonatkozó	nyilatkozatok,	közlések	megtételére.

12/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
szarvasi közoktatási intézmény megalapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	
törvény 104. § (7) bekezdés a) pontja alapján – utalva 
19/2012.	(II.	2.)	országos	presbitériumi	határozatra	–	a	
Vajda	Péter	Evangélikus	Gimnázium	
 (Szarvas) közoktatási intézmény alapítási szándékát és 
országos	fenntartásba	vételét	támogatja	azzal,	hogy	a	végső	
döntés meghozatalára – a zsinat elnökeinek egyetértési joga 
fenntartásával – felhatalmazza az országos presbitériumot.
	 Az	országos	presbitérium	köteles	döntését	megelő-
zően	az	országos	oktatási-nevelési	bizottság	és	a	gaz-
dasági	bizottság	jóváhagyását	beszerezni	a	közoktatási	
intézmény	működése,	működtetése	személyi,	tárgyi	és	
gazdasági	biztosítottságára	vonatkozóan.
	 Az	alapítás	megtörténtét	követően	a	zsinat	felhatal-
mazza az országos irodaigazgatót a közoktatási intézmény 
nyilvántartásba	vételéhez	és	működésének	megkezdésére	
vonatkozó	nyilatkozatok,	közlések	megtételére.

13/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvény	
104.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	a	140.	§	(2)	
bekezdésére – Gregersen Labossa György országos dia-

kóniai	bizottsági	elnök,	országos	tisztségviselő	2011.	év-
ben	folytatott	tevékenységéről	szóló	jelentést	elfogadja.

14/2012. (II. 24.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvény	
104.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	a	140.	§	(2)	
bekezdésére – Kendeh Gusztáv országos egyházzenei bi-
zottsági	elnök,	országos	tisztségviselő	2011.	évben	folyta-
tott	tevékenységéről	szóló	jelentést	elfogadja.

Budapest,	2012.	február	24–25.

 Korányi András s. k. Muntag Andras s. k.
 lelkészi elnök nemlelkészi elnök

	 Deme	Dávid	s.	k.	 Dr.	Szabó	Zsuzsanna	s.	k.
	 lelkészi	jegyző	 nemlelkészi	jegyző

1. sz. melléklet
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi 
költségvetés tervezetének szöveges kiegészítése

Az elmúlt évben csak kis mértékben emelkedtek a sza-
badon	felhasználható	állami	támogatások,	miközben	a	
finanszírozandó	feladatok	köre	bővült.	Jelen	pillanatban	
csak	az	látható,	hogy	az	állami	költségvetésben	az	idevo-
natkozó	adatokban	az	előző	évhez	képest	csak	a	járadék-
nál	van	6%-os	emelés,	a	többi	sor	változatlan.	Az	Evan-
gélikus Egyháznak jutó támogatásról hivatalos adatokkal 
nem	rendelkezünk.	Az	1%-os	tényleges	felajánlás	össze-
ge	az	előző	évhez	képest	5,2%-kal	azaz	16.473.194,-	Ft-tal	
csökkent.	Várhatóan	az	1%-os	kiegészítő	támogatás	is	
hasonló mértékben változik. Örvendetesnek mondható 
ugyanakkor,	hogy	a	felajánlók	száma	az	előző	évi	49.850	
főről	9,3%-kal,	54.484	főre	emelkedett.	

A járadék+kiegészítés címen az állami költségvetés-
ben	6%-kal	van	magasabb	összeg	az	előző	évinél.	Az	
Evangélikus	Egyházra	jutó	rész	pontos,	hivatalosan	
jelzett	összege	még	nem	ismert.
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A	kistelepülési	illetménypótlék,	a	közgyűjteményi	
és	a	hittanoktatási	támogatás	mértéke	még	nem	ismert.	
Az állami költségvetési keretszámokból kalkulálva a 
támogatási összegek emelkedésére nem számíthatunk.

A	tervezett	kamatbevétel	több	költségvetési	soron	
jelenik meg. A szabadon felhasználható kamat mérté-
két	a	pályázati	előfinanszírozás	címén	intézményeknek,	
egyházközségeknek	kiadott	több	százmillió	Ft-os	ka-
matmentes	kölcsön	kifizetések	miatt	nem	lehetett	na-
gyobbra tervezni. Ez a „befektetés” a pályázati úton az 
intézményi,	egyházközségi	felújításokra	elnyert	milli-
árdos	támogatás	miatt	többszörösen	megtérül.

Tervezett	kamatbevételek:
X7031001/3	Szabadfelhasználású:	 75.000.000,-	Ft
X7031001/4	Hosszútávú	befektetés:	 32.000.000,-	Ft
X7040101/3	Oktatási	tartalékalap:	 70.000.000,-	Ft
X7040201/3	Diakóniai	tartalékalap:	 10.000.000,-	Ft
X7040301/1	Nyugdíjalap:	 20.000.000,-	Ft
ÖSSZESEN:	 207.000.000,-	Ft

Az	Országos	Egyháznál	(püspöki	hivatalok,	orszá-
gos	gyűjtemények,	országos	iroda)	dolgozó	lelkészek	
és	világi	alkalmazottak	átlagos	béremelése	az	állam	
által	„elvárt”	és	a	költségvetési	törvényben	is	ajánlott	
maximálisan	5%-os	lesz.

Az	Országos	Egyház	könyvelése	2010-től	az	országos	
irodán történik. Az adatfeldolgozás a költségvetési sorok 
mellett	feltüntetett	„X70…”	kódokra	történik.	Ezen	kívül	
a	táblázatban	használt,	„/…”	módon	jelölt	alábontás	csak	
igény	szerinti	információ,	melyet	a	rendszerből	igény	
szerint	szűkebb	vagy	bővebb	formában	is	elő	lehet	állíta-
ni. Az egyes feladathoz kapcsolódó valamennyi tervada-
tot	(bevételek,	kiadások,	beruházás)	egy	sorban	találjuk.	

2011-ben	egy	programfelelősi	és	egy	félállás	kórház-
lelkészi	álláshelyet	létesített	Budapesti	kórházakhoz	az	
Országos	Presbitérium.	2012-ben	a	megnövekedett	fel-
adatok elvégzésére további új álláshelyek létesítésére 
van	szükség	az	oktatási-,	a	diakóniai-	és	a	gazdasági	
osztályon	egy-egy	fővel	(az	utóbbit	kell	egyházunknak	
saját	forrásból	finanszíroznia).	Új,	félállású	kórházlelkész	
alkalmazása	is	tervben	van,	2012-től	az	ózdi	kórházban	
történő	szolgálathoz.	Átszervezés	miatt	meg	lehet	szün-
tetni a Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK) szer-
vezésére	fenntartott	és	a	Lutheránia	énekkar	vezetésére	
létrehozott	státuszokat.	A	Lutheránia	énekkari	feladatok	
ellátása a Deák téri Egyházközség keretein belül tovább 
folytatódik. A munkát az egyház az X7020204 Lutheránia 
énekkar	költségvetési	soron	4.600.000,-	Ft-tal	támogatja.

Alábbiakban szöveges magyarázat olvasható a je-
lentősebb	és	az	új	költségvetési	sorokhoz.

X7020204 Lutheránia énekkar
A Lutheránia Egyházzenei alapítvány támogatása (ko-
rábban	az	X7050101/4	költségvetési	soron)	és	a	Deák	
téri	Egyházközséghez	delegált	kórusvezetői	munka	tá-
mogatását szolgálja ez az új költségvetési sor.

X7020910/1 Bajor–magyar testvéregyházi találkozó
Idén	ünnepeljük	a	bajor–magyar	testvéregyházi	kapcsolat	
20	éves	fennállását.	A	tervek	szerint	az	ország	különböző	
pontjáról hat busszal ~300 magyar vesz részt a nürnbergi 
találkozón. A magyarokat az utazási és részvételi költség 
terheli.	Ezekhez	a	költségekhez	10.000	€-val	járul	hozzá	
a	bajor	és	1.500.000,-	Ft-tal	a	magyar	egyház.	A	fennma-
radó költségeket az utazók hozzájárulásából kell fedezni.

X7021001 Reformációi emlékbizottság feladatai
A	bizottság	által	tervezett	különféle	kiadványok	megje-
lentetésére,	kiállítások–ünnepségek	szervezésére,	szobor	
állításra	2013–2017.	évekre	216.815.000,-	Ft	költségtervet	
állított	össze.	Az	évekre	szóló	előzetes	kötelezettségként	a	
költségvetési	törvény	3.§(2)a)	pontjában	került	előírásra.		

X7021002 Luther-rajzfilm
A	reformációi	emlékbizottság	terveiben	szerepel	egy	Lu-
therről	szóló	rajzfilm	elkészítése.	A	teljes	költség	megha-
ladja	a	200.000.000,-	Ft-ot.	Az	egyház	által	vállalt	önrész	
évekre	bontott	tervezett	összege	a	költségvetési	törvény	
3.§	(2)b)	pontjában	található.	2012-2016.	között	összesen	
29.000.000,-	Ft.	A	hiányzó	rész	finanszírozása	külföldi	tá-
mogatásokból és pályázati forrásból van tervezve. 

X7031001/4 Hosszútávú befektetés
A	költségvetési	törvény	értelmében	az	X7031001/4	soron	
lévő	összeg	az	X7031001/1	és	az	X7031001/2	sorokon	sze-
replő	bevételek	(járadék+kiegészítés	valamint	az	1%-os	be-
vétel)	legalább	6%-ából	kell	képezni,	mely	az	egyházunk	
hosszútávú	önfinanszírozásának	megalapozására	fordítható.

X7031008 Egyházi személyek egészség- és nyugdíjbiz-
tosítási járulékai
A	lelkészek	után	fizetendő	járulékok	mértéke	a	min-
denkori	állami	minimálbér	összegéhez	kötötten	van	
megállapítva.	A	minimálbér	összege	2012-ben	az	elő-
ző	évhez	képest	19,2%-kal	93.000,-	Ft/hóra	emelkedett.	
A	nyugdíjtörvény	változása	miatt	nő	azon	lelkészek	
száma,	akik	után	meg	kell	fizetni	a	járulékot.	A	két	ok	
miatt	az	éves	szinten	fizetendő	járulék	mértéke	előre-
láthatólag	152.000.000,-	Ft-ra	nő.

X7031012 Általános tartalék
Az általános tartalékon belül több olyan keret került meg-
határozásra	„nevesített	tartalékként”,	melyek	megvaló-
sulását	az	országos	presbitérium	tervezi,	de	a	végleges	
döntéshez	a	feltételek	még	nem	adottak.	Amennyiben	
az	adott	feladat	bármi	oknál	fogva	a	későbbiekben	nem	
valósulhat	meg,	a	tervezett	keret	a	„kötelezettség	nélkü-
li” tartalékkeretbe kerül.

X7031112 Felnőttképzés
Az	evangélikus	egyházban	több,	elsősorban	civil,	illet-
ve	gyülekezeti	hátterű	felnőttoktatási	–	népfőiskolai	
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kezdeményezés	van	(Sárszentlőrinc,	Szarvas).	Eddig	
nem	sikerült	olyan,	a	lehetőségeket	széleskörűen	ki-
használó és a szolgáltatásokat országos szinten elérhe-
tővé	tevő	együttműködést	kialakítani,	amely	lehetővé	
tenné,	hogy	az	Országos	Egyház	önálló	munkaágként	
értékelje,	elismerje	a	felnőttoktatási	munkát.

Így	a	működő	népfőiskolák	(kezdemények)	többnyire	
esetleges	finanszírozásúak,	bár	megjelenik	az	egyház	tá-
mogatása	is,	többnyire	azonban	projekt	alapon	(egy-egy	
tevékenység	az	elnyert	támogatás	függvénye)	működnek.	

Jelentős	az	egyházon	belül	a	különböző	szolgálati	
ágakhoz	kapcsolódó	továbbképzés,	amelyek,	bár	több-
nyire	nem	akkreditáltan,	nem	standardizált	tartalom-
mal,	de	megfelelnek	a	nem	formális	felnőttképzés	kö-
vetelményeinek.

Az	elmúlt	években	az	alábbi,	egyházi	jellegű	kép-
zések	valósultak	meg,	illetve	indult	el	a	megvalósítá-
sukra törekvés.
– Lelkészakadémia
– Presbiterképzés
– Gyülekezeti munkatársak képzése
–	 Ifjúsági	munkás	képzés
– Kántorképzés
–	 Egyéb	szolgálati	ágak	által	szervezett	továbbképzé-

sek,	konferenciák,	műhelymunkák	(diakónia,	báb-
művészet,	kézműves	technikák,	stb.)

X7031113 Pályázati képzés
Az	országosan	kiemelt	célok	között	új	terület	a	pályá-
zati képzés. E képzési formával segítséget szeretnénk 
nyújtani	azon	egyházközségeknek,	intézményeknek,	
akik szeretnének Európai Uniós és egyéb szervezetek 
által kiírt pályázatokon indulni.

X7031157 Egyéb állami támogatások
Több	címzett	támogatás	mellett	az	állam	átvállalta	az	
oktatási,	diakóniai	és	közgyűjteményi	intézményekben	
dolgozók bérkompenzációs költségeit.

X7031158 Országos programok
1)	Szükségessé	vált	az	évek	óta	megrendezésre	kerülő	
és	eddig	is	támogatott	Katalin	bál	bevételeinek	és	költ-
ségeinek	külön	soron	történő	kimutatása.

2)	Idén	ünnepeljük	Túrmezei	Erzsébet	születésének	
100. évfordulóját. A méltó megünneplés költségeire 
2.000.000,-	Ft	keretösszeg	lett	betervezve.

X7033103 Déli Egyházkerület – Puskin utcai homlok-
zat felújítása
Szükséges	az	épület	homlokzatát	felújítani,	ami	várha-
tóan	12.000.000,-	Ft-ba	kerül.

X7033203 Északi Egyházkerület – Szilágyi Erzsébet fa-
sori épület felújítása
Az	Északi	Egyházkerület	püspöki	hivatalának	otthont	

adó	épület	külső-belső	felújítási	munkálataira	szüksé-
ges	betervezni	a	7.000.000,-	Ft-os	keretet.

X7035001/2 Egyházközségek működési támogatása
Az	egyházközségek	működésének	támogatását	–	bele-
értve	a	lelkészi	illetmények	kifizetéséhez	biztosítandó	
támogatásokat	–	új,	egységes,	szabályszerű	rend	kiala-
kításával	kívánjuk	biztosítani	2012-től.

Az	egyházmegyéknél	elvégzett	felmérés	alapján	
a	központi	illetménypótlék	kezelése	megyénként,	de	
sok	esetben	még	megyén	belül	is	teljesen	eltérő,	egy-
másnak ellentmondó. Ennek írásbeli szabályozása az 
egyházban	nem	fellelhető.	Az	eltérő	gyakorlatból	ki-
folyólag	a	lelkészek	híványlevélben	szereplő,	egyben	
a	nyugdíjjárulék	alapját	jelentő	jövedelme	eltérő	az	
egyes	–	központi	illetménypótlékban	részesülő	–	lelké-
szek	esetében,	amely	a	nyugdíjba	vonuláskor	fizetendő	
nyugdíj-kiegészítés	összegét	jelentősen	befolyásolja.

A	módosítás	célja	az	egységes,	lehető	legkisebb	adó-	
és	járulékteherrel	járó,	jogi	szabályozásnak	megfelelő	
támogatási	forma	megteremtése	mind	lelkészi,	mind	
egyházi vonatkozásban.

A változás eredményeként a lelkészek híványlevélben 
szereplő	illetménye	összemérhetőbbé	válhat.	Megszűnik	
a	lelkészek	kiszolgáltatottsága	a	gyülekezettel	szemben	az	
illetmény	részleges	kifizetése,	vagy	ki	nem	fizetése	miatt.

Amennyiben a lelkészi illetmények növekedése mi-
att	a	működési	támogatás	igénylésének	mértéke	nem	
haladja	meg	a	korábban	folyósított	központi	illetmény-
pótléknak	a	lelkészi	nyugdíjjárulékkal	növelt	összegét,	
az	eljárás	a	költségvetést	nem	terheli,	csupán	a	keretek	
átrendezését jelenti.

X7040101 Oktatási intézményi normatív alapú támogatások
Az	intézményalapításoknak	köszönhetően	jelentősen	
nőtt	az	evangélikus	oktatási	rendszerben	tanuló	diá-
kok	száma,	így	emelkednek	ezen	a	költségvetési	soron	
a bevételi és kiadási összegek.

X7040101/1 Oktatási intézmények tartalékalapja
Az	alap	a	visszatartott	egyházi	kiegészítő	normatívá-
ból,	a	kompenzációs	támogatásból,	és	az	alapban	lévő	
pénz	kamatával	gazdálkodhat.	Ebből	költeni	az	alapra	
vonatkozó	szabályrendeletben	foglaltak	szerint,	Or-
szágos	Presbitériumi	határozat	alapján	lehet,	az	állami	
törvények betartásával. 

X7040104 Oktatási intézmények pályázatai
A	fenntartó	Magyarországi	Evangélikus	Egyház	a	Bu-
dapest	Fasori	Evangélikus	Gimnáziumának	épületében	
természettudományos	laborok	kialakítására	és	képzésre	
290.000.000,-	Ft-ot	nyert	pályázati	úton.	A	pályázattal	
kapcsolatban	2012-ben	várhatóan	193.500.000,-	Ft	tá-
mogatás	és	kifizetés	várható.
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X7040201/1 Diakóniai intézmények tartalék alapja
Az	alap	a	visszatartott	egyházi	kiegészítő	normatívá-
ból,	a	kompenzációs	támogatásból,	és	az	alapban	lévő	
pénz	kamatával	gazdálkodhat.	Ebből	költeni	az	alapra	

vonatkozó	szabályrendeletben	foglaltak	szerint,	Orszá-
gos Presbitériumi határozat alapján lehet. 
	 Budapest,	2012.	február	10.

Csorba Gábor
gazdasági	osztályvezető

Bevétel
Követelés, 

kötelezettség 
változás

Beruházás Költség Kifizetések 
összesen

1. X7010000 0 0 0 11 900 11 900

2. X7010100 0 0 0 4 500 4 500

3. X7010101 0 0 0 4 500 4 500 a zsinat egyik elnöke

4. X7010200 0 0 0 2 000 2 000

5. X7010201 0 0 0 2 000 2 000 az országos irodaigazgató

6. X7010300 0 0 0 4 500 4 500

7. X7010301 0 0 0 4 500 4 500 az országos elnökség egyik tagja

8. X7010400 0 0 0 100 100

9. X7010401 0 0 0 100 100 az elnök-püspök

10. X7010500 0 0 0 500 500

11. X7010501 0 0 0 500 500 a számvev szék elnöke

12. X7010600 0 0 0 300 300

13. X7010601 0 0 0 300 300 a bíróság elnöke

14. X7020000 34 400 0 0 187 700 187 700

15. X7020200 0 0 0 20 600 20 600

16. X7020201 0 0 0 8 000 8 000 az egyházzenei bizottság elnöke

17. X7020202 0 0 0 8 000 8 000 az egyházzenei bizottság elnöke

18. X7020204 0 0 0 4 600 4 600 a gazgasági osztályvezet

19. X7020300 0 0 0 17 000 17 000

20. X7020301 0 0 0 11 000 11 000 a gy jteményi tanács elnöke

21. X7020310 0 0 0 6 000 6 000

22. X7020311 0 0 0 5 000 5 000 a gy jteményi tanács elnöke

23. X7020312 0 0 0 1 000 1 000 az országos levéltár igazgatója

24. X7020400 3 900 0 0 21 600 21 600

25. X7020401 0 0 0 9 500 9 500 az evangélizációs és missziói 
bizottság elnöke

26. X7020402 1 900 0 0 4 000 4 000 az OP által kijelölt személy

27. X7020403 0 0 0 1 300 1 300 az OP által kijelölt személy

28. X7020404 0 0 0 1 100 1 100 az OP által kijelölt személy

29. X7020405 2 000 0 0 3 200 3 200 az evangélizációs és missziói 
bizottság elnöke

30. X7020407 0 0 0 1 000 1 000 országos szlovák lelkész

31. X7020408 1 000 1 000 az OP által kijelölt személy

32. X7020409 500 500 az OP által kijelölt személy

33. X7020600 0 0 0 8 000 8 000

34. X7020601 0 0 0 3 750 3 750 a sajtóbizottság elnöke

35. X7020602 0 0 0 4 250 4 250 az OP által kijelölt személy

36. X7020700 0 0 0 4 000 4 000

37. X7020701 0 0 0 4 000 4 000 az OP által kijelölt személy

38. X7020800 26 000 0 0 60 500 60 500

39. X7020801 3 500 0 0 17 500 17 500 a gyermek és ifjúsági bizottság 
elnöke

Ssz.

Tényfeltáró bizottság

Tényfeltáró bizottsági feladatok

Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági feladatok

Evangélizációs és missziói bizottság

Pályázatok

Missziói bizottsági feladatok

N i missziói szolgálat

Kórházi szolgálat

Elnökségi különkeret

Püspöki tanács

Püspöki tanács m ködési költség

Számvev szék

Számvev szék m ködési költsége

Bíróság

Bíróság m ködési költsége

Bizottságok

X Kód

Egyházzenei bizottság

Egyházközségi gy jtemények 
m ködtetésére
Gyülekezeti anyakönyvek 
restaurálása

Gy jteményi tanács

Börtönlelkészi szolgálat

Sajtó bizottság

Sajtó bizottsági feladatok

Reptéri lelkészi szolgálat

Orgonaprogram

M ködési támogatás - vidéki 
szakgy jtemények

Lutheránia énekkar

Zákeus Média Centrum (ZMC)

Szakmai ellenjegyzMegnevezés

Testületek

Zsinat

Zsinat m ködési költség

Országos Presbitérium

Országos Presbitérium m ködési 
költség

Elnökség

2012. évi tervezett

Cigány missziói szolgálat

Egyházzenei bizottsági feladatok

Pályázat (missziói offertórium + 
kiegészítés)

Szlovák szolgálat
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Bevétel
Követelés, 

kötelezettség 
változás

Beruházás Költség Kifizetések 
összesen

Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyzMegnevezés

2012. évi tervezett

40. X7020802 0 0 0 3 500 3 500 az egyetemi gyülekezetekért felel s
püspök

41. X7020803 2 000 0 0 5 000 5 000 a gyermek és ifjúsági bizottság 
elnöke

42. X7020804 20 500 0 0 34 500 34 500 a Szélrózsa találkozó vezet je

43. X7020900 4 500 0 0 26 000 26 000

44. X7020901 4 500 0 0 18 500 18 500

45. /1 Tagdíjak 0 0 0 4 200 4 200 a külügyekért felel s püspök

46. /2 Utazási és programköltségek 3 500 0 0 11 500 11 500 a külügyekért felel s püspök

47. /3 Napidíj 1 000 2 800 2 800 a külügyekért felel s püspök

48. X7020902 0 0 0 6 000 6 000 az OP által kijelölt személy

49. X7020910 0 0 0 1 500 1 500

50. /1
Bajor-Magyar testvéregyházi 
találkozó

1 500 1 500 a külügyekért felel s püspök

51. X7021000 0 0 0 19 000 19 000

52. X7021001 0 0 0 15 000 15 000 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

53. X7021002 0 0 0 4 000 4 000 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

54. X7021100 0 0 0 6 000 6 000

55. X7021101 0 0 0 6 000 6 000 a Sztehlo bizottság elnöke

56. X7029000 0 0 0 5 000 5 000

57. X7029001 0 0 0 5 000 5 000 az országos irodaigazgató

58. X7030000 2 538 800 157 600 87 000 1 731 800 1 976 400

59. X7031000 2 315 200 157 600 87 000 871 500 1 116 100

60. X7031001 2 207 300 157 600 5 000 335 700 498 300

61. /1 Járadék + kiegészítés 1 513 700 0 0 0 0

62. /2
SZJA részesedés 
(felajánlás+kiegészítés)

580 300 0 0 0 0

63. /3 Kamat - szabad felhasználású 75 000 0 0 0 0

64. /4 Hosszútávú befektetés 32 000 157 600 0 0 157 600 az országos presbitérium

65. /5 Irodai berendezések 0 0 5 000 0 5 000 az országos irodaigazgató

66. /6 Irodai anyagok 0 0 0 4 000 4 000 az országos irodaigazgató

67. /7 Utazás, kiküldetés 0 0 0 1 000 1 000 az országos irodaigazgató

68. /8 Oktatás, továbbképzés 0 0 0 1 000 1 000 az országos irodaigazgató

69. /9
Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti 
tanácsadás

0 0 0 18 000 18 000 az országos irodaigazgató

70. /10 Posta- és telefonköltség 0 0 0 6 500 6 500 az országos irodaigazgató

71. /11 Bankköltség 0 0 0 1 500 1 500 az országos irodaigazgató

72. /12 Illetmények 3 200 0 0 213 700 213 700 az országos irodaigazgató

73. /13 Természetbeni juttatások 0 0 0 21 000 21 000 az országos irodaigazgató

74. /14
Hitéleti rendezvények 
reprezentációs költsége

0 0 0 2 000 2 000 az országos irodaigazgató

75. /15 Munkába járási költségek 0 0 0 2 200 2 200 az országos irodaigazgató

76. /16 Bérjárulékok 800 0 0 55 700 55 700 az országos irodaigazgató

77. /17
Továbbszámlázott eszközök, 
szolgáltatások

2 300 0 0 2 300 2 300 az országos irodaigazgató

78. /18 Szakkönyvek, jogtár 1 500 1 500 az országos irodaigazgató

Országos Egyház feladatai

Gyermek és ifjúsági pályázat 
(ifjúsági offertórium + kiegészítés)

Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Külügyi kapcsolattartás költsége

Határon túli magyarok

Reformációi emlékbizottság

Reformációi emlékbizottság feladatai

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Bizottságok m ködése

Luther rajzfilm

Sztehlo Gábor bizottság

Bizottságok m ködési költségei

Önkormányzatok

Országos Egyház

Kiemelt külügyi programok

Egyetemi Gyülekezetek feladatai
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Bevétel
Követelés, 

kötelezettség 
változás

Beruházás Költség Kifizetések 
összesen

Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyzMegnevezés

2012. évi tervezett

79. /19
Egyéb nem részletezett költségek, 
ráfordítások

0 0 0 5 300 5 300 az országos irodaigazgató

80. X7031002 0 0 0 11 000 11 000 az országos irodaigazgató

81. X7031003 11 000 0 0 29 000 29 000 az országos irodaigazgató

82. X7031004 0 0 0 10 000 10 000 az országos irodaigazgató

83. X7031005 0 0 0 80 000 80 000 a pályázati szabályrendelet szerint

84. X7031008 0 0 0 152 000 152 000
a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

85. X7031010 0 0 0 6 000 6 000
a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

86. X7031011 0 0 0 5 000 5 000
a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

87. X7031012 0 0 30 000 67 600 97 600

88. /1
Kötelezettséggel nem terhelt 
tartalék

0 0 0 52 600 52 600 a 4. § (3) bekezdés szerint

89. /2
Múzeum felújításra, b vítésre 
elkülönített nevesített tartalék

0 0 30 000 0 30 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

90. /3
Iskolalelkészek rezsihozzájárulására 
elkülönített nevesített tartalék

0 0 0 5 000 5 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

91. /4
Szélrózsa klub építésre elkülönített 
nevesített tartalék

0 0 0 10 000 10 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

92. X7031013 0 0 0 5 000 5 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

93. X7031014 0 0 0 1 000 1 000 az építési osztály vezet je

94. X7031015 0 0 0 1 000 1 000 az ingatlanrendezési osztály vezet je

95. X7031100 96 900 0 52 000 168 200 220 200

96. X7031101 0 0 0 1 200 1 200 az országos elnökség egyik tagja

97. X7031102 0 0 0 500 500 az országos elnökség egyik tagja

98. X7031103 0 0 0 500 500 az országos elnökség egyik tagja

99. X7031104 0 0 0 12 000 12 000 az országos elnökség egyik tagja

100. X7031105 0 0 0 2 500 2 500 az országos irodaigazgató

101. X7031106 0 0 0 900 900 az OP által kijelölt személy

102. X7031107 0 0 0 4 000 4 000 az OP által kijelölt személy

103. X7031108 0 0 0 5 000 5 000 az OP által kijelölt személy

104. X7031110 0 0 0 700 700 az országos felügyel

105. X7031111 0 0 0 5 200 5 200 az OP által kijelölt személy

106. X7031112 0 0 0 5 000 5 000 az OP által kijelölt személy

107. X7031113 0 0 0 1 000 1 000 az OP által kijelölt személy

108. X7031152 0 0 0 10 000 10 000 az országos irodaigazgató

109. X7031153 14 500 0 50 000 10 000 60 000 az országos irodaigazgató

110. X7031154 0 0 0 27 000 27 000 az országos irodaigazgató

111. X7031157 82 000 0 2 000 80 000 82 000

112. /1 e-Egyházi pontok kiépítése 2 000 0 2 000 0 2 000 az országos irodaigazgató

113. /2 Bérkompenzáció 80 000 0 0 80 000 80 000 az országos irodaigazgató

114. X7031158 400 0 0 2 700 2 700

115. /1 Katalin bál 400 0 0 700 700 az országos irodaigazgató

116. /2 Túrmezei év 0 0 0 2 000 2 000 az országos presbitérium

117. X7033000 4 800 0 0 208 300 208 300

Feln tt képzés

Pályázati képzés

Lelkész-, egyéb konferenciák

Aszódi kastély (állagmegóvás)

1 %-ot gy jt kampány, egyházi 
kommunikáció

Egyházi személyek egészség és 
nyugdíjbiztosítási járulékai

Kiemelt célok, feladatok

Prónay-díj

Ordass-díj

Evangélikus papné találkozó

Gyülekezeti munkatársképzés

Lelkészn k szülési szabadságára járó 
ellátás
Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás 
vásárlási támogatása

Vis Major/katasztrófa alap

Péterfy Sándor-díj

Gépjárm vek fenntartása, 
m ködtetése

Ingatlanok fenntartása, m ködtetése

Számítástechnika - internetes 
szerver üzemeltetés, fejlesztés
Pályázat el készítés, önrész, 
el finanszírozás

Egységes ügyviteli rendszer 
kiépítése

Általános tartalék

Egyéb állami támogatások

Országos programok

Gépkocsi program

Országos felügyel i konferencia

Egyházkerületek

Lelkészakadémia

Ingatlan felmérés, becslés

Építési szakért i díjak

Presbiterképzés
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Bevétel
Követelés, 

kötelezettség 
változás

Beruházás Költség Kifizetések 
összesen

Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyzMegnevezés

2012. évi tervezett

118. X7033100 2 100 0 0 74 500 74 500

119. X7033101 1 400 0 0 42 500 42 500

120. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 0 28 600 28 600 a déli kerületi elnökség egyik tagja

121. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 400 0 0 13 900 13 900 a déli kerületi elnökség egyik tagja

122. X7033102 700 0 0 20 000 20 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja

123. X7033103 0 0 0 12 000 12 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja

124. X7033200 2 000 0 0 74 000 74 000

125. X7033201 1 300 0 0 47 000 47 000

126. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 0 31 200 31 200
az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

127. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 300 0 0 15 800 15 800
az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

128. X7033202 700 0 0 20 000 20 000
az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

129. X7033203 0 0 0 7 000 7 000
az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

130. X7033300 700 0 0 59 800 59 800

131. X7033301 0 0 0 39 800 39 800

132. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 0 27 300 27 300
a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

133. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 0 0 12 500 12 500
a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

134. X7033302 700 0 0 20 000 20 000
a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

135. X7034000 0 0 0 45 000 45 000

136. X7034001 0 0 0 45 000 45 000 az országos elnökség egyik tagja

137. X7035000 218 800 0 0 607 000 607 000

138. X7035001 218 000 0 0 413 000 413 000

139. /1 Járadékfizetés 0 0 0 89 000 89 000 az országos irodaigazgató

140. /2 M ködési támogatás 0 0 0 106 000 106 000 a kerületi elnökség egyik tagja

141. /3 Hitoktatói díjak 156 000 0 0 156 000 156 000 az országos irodaigazgató

142. /4 Kistelepülési illetmény pótlék 49 400 0 0 49 400 49 400 a kerületi elnökség egyik tagja

143. /5
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat 
(GAS) adomány, offertórium terhére

4 600 0 0 4 600 4 600 az országos GAS-lelkész

144. /6
Gusztáv Adolf Werk (GAW) 
támogatás

8 000 8 000 8 000 az országos irodaigazgató

145. X7035002 0 0 0 90 000 90 000
az egyházmegyei elnökség egyik 

tagja

146. X7035003 0 0 0 80 000 80 000 az országos presbitérium

147. X7035004 0 0 0 20 000 20 000 az országos presbitérium

148. X7035005 800 0 0 4 000 4 000 az országos irodaigazgató

149. X7040000 7 626 800 45 000 180 000 7 767 100 7 992 100

150. X7040100 5 565 200 0 180 000 5 519 200 5 699 200

151. X7040101 5 245 000 0 0 5 245 000 5 245 000

152. 2 250 000 0 0 2 250 000 2 250 000 az oktatási osztály vezet je

153. 2 995 000 0 0 2 995 000 2 995 000

154. /1 Oktatási intézmények (kiegészít ) 2 925 000 0 0 2 632 500 2 632 500 az országos presbitérium

155. /2 Egyéb támogatott célok 70 000 0 0 362 500 362 500
az oktatási intézmények tartalék alap 

szabályrendelete szerint

156. X7040102 0 0 0 82 500 82 500

Oktatási intézményi normatív alapú 
támogatások

Oktatási intézmények (normatíva)

Oktatási intézmények tartalék alap

Egyházközségek

Egyházközségek feladatainak 
támogatása

Felújítási támogatás (egyházmegyék 
döntése alapján)
Szabályrendelet szerinti felújítási 
támogatások, vásárlás

Intézmények, alapok

Oktatási

Nyugati Egyházkerület feladatai

Különkeret

Egyházmegyék m ködésének 
támogatása

Északi Egyházkerület

Északi Egyházkerület feladatai

Különkeret

Nyugati Egyházkerület

Egyházmegyék

Bels egyházi kártalanítás

Számítógép pályázat, szoftvare 
fejlesztés, tanfolyamok

M ködési támogatás

Épület felújítás

Déli Egyházkerület feladatai

Épület felújítás

Különkeret

Déli Egyházkerület
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Bevétel
Követelés, 

kötelezettség 
változás

Beruházás Költség Kifizetések 
összesen

Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyzMegnevezés

2012. évi tervezett

157. /1
Térségi Integrált Szakképz Központ 
(TISZK) - m ködési költség

0 0 0 3 000 3 000 a gazgasági osztályvezet

158. /2 Evangélikus Hittudományi Egyetem 0 0 0 60 000 60 000 a gazgasági osztályvezet

159. /3 Luther Otthon - Szakkollégium 0 0 0 15 000 15 000 a gazgasági osztályvezet

160. /4 Magyar Protestáns Kollégium 0 0 0 4 500 4 500 a gazgasági osztályvezet

161. X7040103 0 0 30 000 0 30 000

162. /1 Egyéb 0 0 30 000 0 30 000 az országos presbitérium

163. X7040104 318 200 0 150 000 168 200 318 200

164. /1 TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-002 193 500 0 30 000 163 500 193 500 az országos irodaigazgató

165. /2 TIOP-1.1.1-07/1-2008-1159 124 700 0 120 000 4 700 124 700 az országos irodaigazgató

166. X7040110 2 000 0 0 23 500 23 500

167. X7040111 0 0 0 17 500 17 500 az oktatási osztály vezet je

168. X7040112 0 0 0 4 000 4 000 az OP által kijelölt személy

169. X7040115 2 000 0 0 2 000 2 000
az oktatási és nevelési bizottság 

elnöke

170. X7040200 1 848 000 0 0 1 874 500 1 874 500

171. X7040201 1 848 000 0 0 1 848 000 1 848 000

172. 945 000 0 0 945 000 945 000 a diakóniai osztály vezet je

173. 903 000 0 0 903 000 903 000

174. /1 Diakóniai intézmények (kiegészít ) 893 000 0 0 803 700 803 700 az országos presbitérium

175. /2 Egyéb támogatott célok 10 000 0 0 99 300 99 300
a diakóniai intézmények tartalék alap 

szabályrendelete szerint

176. X7040203 0 0 0 7 000 7 000

177. /1 Kapernaum, Gyenesdiás 0 0 0 7 000 7 000 a gazgasági osztályvezet

178. X7040204 0 0 0 4 000 4 000

179. /1 Egyéb 4 000 4 000 az országos presbitérium

180. X7040210 0 0 0 15 500 15 500

181. X7040211 0 0 0 15 500 15 500 a diakóniai osztály vezet je

182. X7040300 153 200 45 000 0 138 200 183 200

183. X7040301 153 200 45 000 0 138 200 183 200

184. /1
Nyugdíj alap m ködése, 
tartalékalap

20 000 45 000 0 6 200 51 200 a gazgasági osztályvezet

185. /2
Egyházi személyek nyugdíjjárulék 
befizetései

104 000 0 0 0 0 a gazgasági osztályvezet

186. /3 Országos Járulék 27 200 0 0 0 0 a gazgasági osztályvezet

187. /4 Nyugdíjas offertórium 2 000 0 0 0 0 a gazgasági osztályvezet

188. /5 Nyugdíjkifizetések 0 0 0 132 000 132 000 a gazgasági osztályvezet

189. X7040400 6 000 0 0 11 000 11 000

190. X7040401 6 000 0 0 11 000 11 000

191. /1 Szociális támogatások 0 0 0 5 000 5 000
a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

192. /2 Partnerhilfe 6 000 0 0 6 000 6 000
a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

193. X7040500 54 400 0 0 94 700 94 700

194. X7040510 0 0 0 20 800 20 800

Gy jteményi

Pályázatok

Diakóniai

M ködési támogatás

Beruházási, felújítási támogatások

Oktatási szakmai feladatok

Pedagógus találkozó

Oktatási intézmények offertórium 

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai intézményi normatív alapú 
támogatások

Diakóniai intézmények (normatíva)

Diakóniai intézmények tartalék alap

Evangélikus Országos Könyvtár

Beruházási, felújítási támogatások

Nyugdíj alap

Nyugdíj alap feladatai

Szociális alap

Szociális alap ellátásai
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Bevétel
Követelés, 

kötelezettség 
változás

Beruházás Költség Kifizetések 
összesen

Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyzMegnevezés

2012. évi tervezett

195. X7040511 0 0 0 20 800 20 800

196. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 0 18 300 18 300 az országos könyvtár igazgatója

197. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 0 0 2 500 2 500 az országos könyvtár igazgatója

198. X7040520 0 0 0 25 200 25 200

199. X7040521 0 0 0 25 200 25 200

200. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 0 21 700 21 700 az országos levéltár igazgatója

201. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 0 0 3 500 3 500 az országos levéltár igazgatója

202. X7040530 1 200 0 0 46 600 46 600

203. X7040531 1 200 0 0 46 600 46 600

204. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 0 30 000 30 000 az országos múzeum igazgatója

205. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 200 0 0 7 600 7 600 az országos múzeum igazgatója

206. /3 Támogatás (kiállító helység) 0 0 0 9 000 9 000 a gazgasági osztályvezet

207. X7040540 53 200 0 0 2 100 2 100

208. X7040541 53 200 0 0 2 100 2 100 a gy jteményi tanács elnöke

209. X7040600 0 0 0 61 400 61 400

210. X7040610 0 0 0 57 400 57 400

211. X7040611 0 0 0 42 500 42 500

212. /1 Evangélikus Élet 0 0 0 31 500 31 500 a gazgasági osztályvezet

213. /2 Lelkipásztor 0 0 0 4 500 4 500 a gazgasági osztályvezet

214. /3 Credo 0 0 0 4 800 4 800 a gazgasági osztályvezet

215. /4 Evangélikus Közlöny 0 0 0 1 700 1 700 a gazgasági osztályvezet

216. X7040612 0 0 0 7 000 7 000 az országos elnökség egyik tagja

217. X7040613 0 0 0 7 900 7 900 az országos irodaigazgató

218. X7040620 0 0 0 4 000 4 000

219. X7040621 0 0 0 4 000 4 000 az országos elnökség egyik tagja

220. X7040700 0 0 0 68 100 68 100

221. X7040701 0 0 0 62 100 62 100

222. /1
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ, Révfülöp

0 0 0 12 500 12 500 a gazgasági osztályvezet

223. /2
Evangélikus Konferencia és Missziói 
Központ, Balatonszárszó

0 0 0 12 500 12 500 a gazgasági osztályvezet

224. /3 Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba 0 0 0 12 500 12 500 a gazgasági osztályvezet

225. /4 Kántorképz Intézet, Fót 0 0 0 17 000 17 000 a gazgasági osztályvezet

226. /5
Evangélikus Missziói Központ, 
Cinkota 

0 0 0 6 500 6 500 a gazgasági osztályvezet

227. /6 Telekgerendás 0 0 0 1 100 1 100 a gazgasági osztályvezet

228. X7040702 0 0 0 6 000 6 000

229. /1 Egyéb 0 0 0 6 000 6 000 az országos presbitérium

230. X7050000 0 0 0 31 900 31 900

231. X7050101 0 0 0 31 900 31 900

232. /1
Evangélikus  Külmissziói Egyesület 
(EKME)

0 0 0 1 200 1 200 a gazgasági osztályvezet

233. /2 Evangélium Színház 0 0 0 1 200 1 200 a gazgasági osztályvezet

Egyéb intézmények

Beruházási, felújítási támogatások

Egyesületek, alapítványok

M ködési támogatások

Könyvek, kiadványok kiadásának 
támogatása

Könyvek, kiadványok kiadásának 
támogatása

Evangélikus Országos Könyvtár 
feladatai

Evangélikus Országos Levéltár

Evangélikus Országos Levéltár 
feladatai

Gy jteményi közös m ködési 
költségek

Evangélikus Országos Múzeum

Evangélikus Országos Múzeum 
feladatai

Gy jteményi közös m ködés

Egyesületek, alapítványok 
támogatása

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

Kiadványok el fizetési díjai 

Honlap

Kiadói
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változás
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2012. évi tervezett

234. /3
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza 
Egyesület

0 0 0 1 200 1 200 a gazgasági osztályvezet

235. /4
Magyar Evangélikus Konferencia 
(MAEK)

0 0 0 1 500 1 500 a gazgasági osztályvezet

236. /5
Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet - tagdíj

0 0 0 1 500 1 500 a gazgasági osztályvezet

237. /6
Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

0 0 0 9 100 9 100 a gazgasági osztályvezet

238. /7
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági 
Szövetség (MEVISZ)

0 0 0 1 600 1 600 a gazgasági osztályvezet

239. /8 Sárszentl rinci Népf iskola 0 0 0 3 200 3 200 a gazgasági osztályvezet

240. /9 Sz l t Alapítvány (Györköny) 0 0 0 2 000 2 000 a gazgasági osztályvezet

241. /10 Magyar Bibliatársulat Alapítvány 0 0 0 1 400 1 400 a gazgasági osztályvezet

242. /11 Egyéb 0 0 0 8 000 8 000 az országos elnökség egyik tagja

243. 10 200 000 202 600 267 000 9 730 400 10 200 000Ö S S Z E S E N

Szervezeti egység neve
csoportonként

Iskolai végzettség Létszám ösz-
szesenfelsőfokú középfokú alapfokú

Püspöki hivatalok
Déli Egyházkerület 3 2 - 5
Északi Egyházkerület 4 2 - 6
Nyugati	Egyházkerület 4 - 1 5
Püspöki hivatalok összesen: 11 4 1 16
Gyűjtemények
Evangélikus Országos Könyvtár 3 0,5 - 3,5
Evangélikus Országos Levéltár 4,5 1 - 5,5
Evangélikus Országos Múzeum 5 2 0,5 7,5
Gyűjtemények összesen: 12,5 3,5 0,5 16,5
Országos Iroda
Igazgatóság 2 - - 2
Titkárság 1 2 - 3
Gondnokság,	portaszolgálat 1 4 2 7
Belső	ellenőr 1 - - 1
Országos	felügyelői	titkárság 0,5 - - 0,5
Egységes ügyviteli referens 1 - - 1
Gépjármű	referens 1 - - 1
Humán referens - 1 1

Pályázatfigyelő	referens 1 - - 1
Számítástechnikai referens - 1 - 1
Zsinati	referens 1 - - 1
Diakóniai Osztály 3 2 - 5
Építési	és	Ingatlanrendezési	
Osztály

3 1 - 4

Gazdasági Osztály 3 8 - 11

2. számú melléklet
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Külügyi Osztály 1 1 - 2
Oktatási Osztály 6 2 - 8
Országos iroda összesen: 25,5 22 2 49,5
Országos Egyház – szolgálatok
Egyetemi 3 - - 3
Kórház 4,5 - - 4,5
Misszió 3 - - 3
Média referensek 2 - - 2
Reptér 1 - - 1
Tanácsadók 1 - - 1
Ifjúsági	és	Gyermekosztály 2 1 - 3
Teológiai referens 1 - - 1
GAS	ügyvivő 1 - - 1
Programfelelős 1 - - 1
Szlovák 1 - - 1
Egyéb 1 - - 1
Országos egyház szolgálatok 
összesen:

21,5 1 - 22,5

Mindösszesen: 70,5 30,5 3,5 104,5

3. számú melléklet

feladat határidő felelős

beruházási támogatási igények leadása 2012.08.30. egyházközségek,	intézmények

költségvetési igények leadása 2012.09.30. munkaágak,	országos	iroda

beruházási	igények	műszaki	bírálata 2012.11.10. építés-	és	ingatlanügyi	bizottság

a költségvetés 1. változata (állandó tételek) 2012.11.10. gazdasági osztály

egyeztetések	országos	irodával,	
intézményekkel

2012.11.20. országos elnökség

stratégia	vitája,	pénzügyi	előretekintés,	
következményeinek beépítése a költségvetési 
törvény szabályai közé
a	költségvetési	törvény	általános/elvi	vitája

2012.11.24.
előterjesztő:	országos	presbitérium

zsinat plenáris vitája

a költségvetés 2. változata (terv bevételekkel) 2013.01.25. gazdasági osztály

a	költségvetés	3.	változata,	kiküldése	
(gazdasági	bizottság,	országos	presbitérium)

2013.01.27. országos elnökség

gazdasági	bizottság 2013.02.02. gazdasági	bizottság

az országos presbitérium javaslatot tesz 2013.02.10. országos presbitérium

a zsinat elfogadja a költségvetést 2013.02.23. zsinat

beruházási igények gazdasági bírálata 2013.03.15. gazdasági	bizottság
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4. számú melléklet
Az egyházi lakások használati ellenértéke

adatok Ft-ban

lakásméret m2 lakás fűtés világítás

-80 5.280 6160 3.080

81-100 6.600 10.120 4.290

101-120 7.920 10.670 5.060

121- 9.350 12.210 6.160

5. sz melléklet
Az országos kötelező offertóriumok időpontjai és a 

felosztásukról döntő egyházi szervezetek, egyházkor-
mányzati szintek megjelölése

1. Templomépítések és renoválások támogatására szol-
gáló	offertórium

	 Vízkereszt	ünnepe	utáni	1.	vasárnap,	2012. január 8.
 Egyházmegyék

2.	 Szórvány-gyülekezetek	megsegítésére	szolgáló	of-
fer tórium

	 Virágvasárnap,	2012. április 1.
 Egyházmegyék

3.	 Az	ifjúsági	munkát	támogató	offertórium
	 Húsvét	ünnepe	utáni	2.	vasárnap,	2012. április 22.
 Gyermek-és Ifjúsági Bizottság

4.	 A	missziói	céljára	szolgáló	offertórium
	 Húsvét	ünnepe	utáni	6.	vasárnap,	2012. május 20.
 Missziói Bizottság

5.	 Nyugdíjas	lelkészek,	lelkész	özvegyek	és	árvák	tá-
mogatását	szolgáló	offertórium

	 Szentháromság	ünnepe	utáni	2.	vasárnap,	2012. jú-
nius 17.

 Nyugdíjalap

6.	 Iskoláink	támogatására	szolgáló	offertórium
	 Szeptember	1.	vasárnapja,	2012. szeptember 2.
 Országos Nevelési és Oktatási Bizottság

7.	 A	Biblia	terjesztését	szolgáló	offertórium
	 Október	utolsó	vasárnapja,	2012. október 28.
 Egyházkerületek

8.	 A	Gusztáv	Adolf	Segélyszolgálat	alapjául	szolgáló	
offertórium	

	 Időpontját	2012. első félévében a gyülekezetek tetszés 
szerint határozzák meg.

 Országos GAS tanács

9. Országos járulék
 2012. október végéig.
	 Nyugdíjalap

10. Megyei járulék
 2012. október végéig.
 Egyházmegyék
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országos presbitérium
2012. február 2., március 8.

Az Országos Presbitérium határozatai

1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
ingatlancseréről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(5)	bekezdése	alapján	elvi	
egyetértését	adja	ahhoz,	hogy	a	Magyar	Állam	tulaj-
donában	és	az	MNV	Zrt.	kezelésében	lévő	Budapest	
4082/65	hrsz.	alatt	nyilvántartott,	természetben	a	Buda-
pest	XI.	ker.	Magyar	tudósok	körútja	3.	szám	alatti	ingat-
lan	földterület	és	a	Magyarországi	Evangélikus	Egyház	
tulajdonában	lévő	Aszód	183	hrsz.	alatt	nyilvántartott,	
természetben	az	Aszód,	Szabadság	tér	8.	szám	alatti	in-
gatlanok	cseréje	megtörténjen,	ehhez	a	zsinati	jóváha-
gyó határozat meghozatalra kerüljön. Az ingatlancsere 
alkalmával az aszódi kastély ingatlan értékelése során 
figyelembe	kell	venni	a	felújítási	kötelezettséget,	vala-
mint	a	műemléki	jellegből	fakadó	bírság	kockázatát.	Az	
un.	lágymányosi	ingatlan	földterülete	esetében	pedig	
felhívja	a	figyelmet,	hogy	az	ingatlan	nyilvántartásba	
bejegyzett	földhasználati	jog	forgalmi	értéket	jelentő-
sen	befolyásoló	tényező.	Javasolja,	hogy	a	tárgyalások	
eredményeképpen	–	lehetőség	szerint	–	az	MNV	Zrt-t	a	
3.100.000	Ft	értékkülönbözet	megfizetésétől	tekintsen	el.	

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	2.

2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
szlovák-magyar partnerszerződés

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(5)	bekezdése	alapján	javasol-
ja Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és 
a	Magyarországi	Evangélikus	Egyház	közötti	partner-
szerződés	megkötését	és	kéri	annak	zsinati	jóváhagyását.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	február	10.

3/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
Szélrózsa Klub kialakításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	

2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(5)	bekezdése	alapján	támo-
gatja	a	1085	Budapest,	Üllői	út	24.	sz.	alatt	található	in-
gatlan	Szentkirályi	utca	felőli	pincerészében	Szélrózsa	
Klubhelyiség kialakítását a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 2012. évi költségvetése általános tartalék ke-
retének	terhére	legfeljebb	10.000.000.-Ft	erejéig	azzal,	
hogy	ennek	kifizetése	előtt	igazolja	külső	forrás	azo-
nos nagyságrendben rendelkezésre állását.

A	végleges	döntés	meghozatal	előtt	szükséges	a	gaz-
dasági	bizottság	jóváhagyó	döntése	a	beruházás	mű-
ködtetésének,	működtetés	finanszírozásának,	és	egyéb,	
így	különösen	is	a	felelősséget	viselő	jogi	személy	meg-
határozottságának	kérdésében.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	2.

4/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
Magyarországi Evangélikus Egyház 

2012. évi költségirányzatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	a)	pontja	alap-
ján	–	utalva	a	104.	§	(6)	bekezdés	c)	pontjára	–	a	Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi költségirány-
zatát	10.200.000.000.-	Ft	bevételi	és	10.200.000.000.-	Ft	
kiadási	főösszeggel,	mint	a	Magyarországi	Evangélikus	
Egyház költségvetését zsinati elfogadásra javasolja.

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	február	10.

5/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
Reformációi Emlékbizottság 2013–2017. évi 

költségirányzatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	a)	pontja	
alapján	támogatja,	hogy	a	Reformációi	Emlékbizottság	
2013-2017.	évi	költségei,	előre	vállalt	kötelezettségként	
2017.	évig	történő	megjelöléssel	kerüljön	rögzítésre	az	
egyház mindenkori költségvetési törvényében.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	február	10.
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9/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi oktatási intézmény igazgatótanácsa tagjáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdése	c)	pontja	
alapján–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	11.	§	(2)	bekezdésére	–	az	Evangélikus	
Mezőgazdasági,	Kereskedelmi,	Informatikai	Szakképző	
Iskola	és	Kollégium	oktatási	intézmény	igazgatótanácsá-
ba	–	Bajnokné	Varga	Erika	lemondásának	tudomásul	vé-
tele	mellett	–	a	kollégiumi	diákok	szülői	képviselő	tagjá-
nak,	Pataki	Tímeának	a	megválasztását	tudomásul	veszi.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

9/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi oktatási intézmény igazgatótanácsa tagjáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdése	c)	pontja	
alapján–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	11.	§	(2)	bekezdésére	–	az	Evangélikus	
Mezőgazdasági,	Kereskedelmi,	Informatikai	Szakképző	
Iskola	és	Kollégium	oktatási	intézmény	igazgatótaná-
csába	–	Giczi	Gabriella	gazdasági	vezető	jogviszonyá-
nak	megszűnése	miatt	–Kövesdi	Andrea	gazdasági	ve-
zető	igazgatótanácsi	tagságát	megállapítja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	2.

9/3/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi oktatási intézmény igazgatótanácsa tagjáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdése	c)	pontja	
alapján–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	11.	§	(2)	bekezdésére	–	az	Evangélikus	
Mezőgazdasági,	Kereskedelmi,	Informatikai	Szakképző	
Iskola	és	Kollégium	oktatási	intézmény	igazgatótanácsá-
ba	–	Gyurátzné	Kiss	Marietta	lemondásának	tudomá-
sul	vétele	mellett	–	a	szülői	képviselő	tagnak,	Németh-
né Palásti Anikónak a megválasztását tudomásul veszi.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

9/4/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi oktatási intézmény igazgatótanácsa tagjáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdése	c)	pontja	
alapján–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	

évi	VIII.	törvény	11.	§	(2)	bekezdésére	–	az	Evangélikus	
Mezőgazdasági,	Kereskedelmi,	Informatikai	Szakkép-
ző	Iskola	és	Kollégium	oktatási	intézmény	igazgató-
tanácsába – Kemenes Andrea lemondásának tudomá-
sul	vétele	mellett	–	a	középiskolai	diákokat	képviselő	
(pedagógus)	tagnak,	Tóth	Tamásnak	a	megválasztását	
tudomásul veszi.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

9/5/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi oktatási intézmény igazgatótanácsa tagjáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdése	c)	pontja	
alapján–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	11.	§	(2)	bekezdésére	–	az	Evangélikus	
Mezőgazdasági,	Kereskedelmi,	Informatikai	Szakképző	
Iskola	és	Kollégium	oktatási	intézmény	igazgatótaná-
csába	–	Mórocz	István	lemondásának	tudomásul	vétele	
mellett	–	kollégiumi	képviselő	tagnak,	Koltay	Árpád-
nak a megválasztását tudomásul veszi.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

10/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
oktatási tartalékalap felhasználásának nyári 

táborok támogatása miatti átcsoportosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	–	utal-
va	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	korrekciós	össze-
gének	felhasználásáról	szóló	5/2008.	(XII.	22.)	országos	
szabályrendelet	4.§	(3)	bekezdésére	és	a	11/2011.	(II.	
3.) országos presbitériumi határozatra – a 2011. évben 
egyéb	eseti	célok,	feladatok	támogatására	előirányzott,	
de	fel	nem	használt	1.200.000,-	Ft-ot	átcsoportosítja	a	
2011.	költségvetési	évben	a	közművelődési	programok	
támogatására	előirányzott	összeghez.	

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

11/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények 2006. évi egyházi kiegészítő 

támogatás korrekciós összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján a – utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I.	törvény	13.	§-ra	–	2006.	évi	önkormányzati	közok-
tatási	támogatást	kompenzáló	közoktatási	kiegészítő	
támogatás	teljes	összegét	(63.961.338.-	Ft)	folyósítja	a	
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2006-ban	is	működött	oktatási	 intézményeknek,	lét-
számadatainak arányában.

Felelős:	Kákay	István
Határidő:	2012.	március	2.

12/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények 2007. évi egyházi kiegészítő 

támogatás korrekciós összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján a – utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I.	törvény	13.	§-ra	–	2007.	évi	önkormányzati	közok-
tatási	támogatást	kompenzáló	közoktatási	kiegészítő	
támogatás	teljes	összegét	(34.660.	442.-	Ft)	folyósítja	
a	2007-ban	is	működött	oktatási	intézményeknek,	lét-
számadatainak arányában.

Felelős:	Kákay	István
Határidő:	2012.	március	2.

13/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények 2010. évi egyházi kiegészítő 

támogatás korrekciós összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	a	–	utalva	az	egyház	háztartásáról	szóló	2000.	évi	I.	
törvény	13.	§-ra	–	2010.	évi	önkormányzati	közoktatási	
támogatást	kompenzáló	közoktatási	kiegészítő	támoga-
tás	összege	(974.396.791.-	Ft)	–	az	alábbiak	szerint	kerül	
szétosztásra	a	közoktatási	intézmények	között,	illetve	
kerül	az	oktatási	tartalékalapba:
a)	194.879.358,-	Ft	összeg	kerül	kifizetésre	az	intézmé-

nyek 2010. évi létszámadatainak arányában;
b)	535.918.235,-	Ft-ot	az	országos	presbitérium	az	ok-

tatási	tartalékalapban	tartja	azzal,	hogy	az	erre	vo-
natkozó	szabályrendelet	módosítását	követően	pá-
lyázati úton osztja szét a közoktatási intézmények 
épület-felújítási,	 –karbantartási,	 –állagmegóvási	
munkálataira fordítandóan;

c)	243.599.198,-	Ft-ot	az	országos	presbitérium	az	ok-
tatási tartalékalapban tartja.
Felelős:	Kákay	István
Határidő:	2012.	március	2.

14/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények 2012. évi egyházi kiegészítő 

támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	c)	pontja	alapján	
a	–	utalva	az	egyház	háztartásáról	szóló	2000.	évi	I.	tör-

vény	13.	§-ra	–	a	2012.	évi	oktatási	egyházi	kiegészítő	
támogatás	összegének	10	%-át	tartalékalapban	tartja.	
Az országos presbitérium az állami költségvetés és 
jogszabályváltozások ismeretében a 2012. év második 
felében felülvizsgálja e határozatot.

Felelős:	Kákay	István
Határidő:	2012.	március	2.

15/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
Fasori oktatási intézmény intézményvezetője 

pályázati kiírásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	17.	§-ra	–	a	Budapest-Fasori	Evangélikus	
Gimnázium	oktatási	intézmény	intézményvezetői	pá-
lyázatát kiírja.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	február	10.

15/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
Fasori oktatási intézmény intézményvezetője 

pályázati eljárásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alapján	
–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	
törvény	17.	§	(6)	bekezdésére	–	a	Budapest-Fasori	Evan-
gélikus Gimnázium oktatási intézmény intézményve-
zetői	pályázata	elbírálása	során	az	előzetes	vizsgálat	
elvégzésére	a	Leibinger	Éva,	Varga	Márta,	Gáncs	Péter,	
Dr.	Fabiny	Tamás,	Bencze	Imre	és	Kákay	István	Dezső	
tagokból	álló	szakértői	bizottságot	megbízza.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

16/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
oktatási tartalékalap felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	–	utal-
va	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	korrekciós	össze-
gének	felhasználásáról	szóló	5/2008.	(XII.	22.)	országos	
szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére – az oktatási tarta-
lék terhére felhasználható 2012. évi összeget az alábbi 
célokban	és	mértékben	határozza	meg:
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Támogatott célok a 4. § (1) bekezdés 
alapján

Összeg (Ft)

e) forráshiányos intézmények támo-
gatása

40.000.000.-

f)	az	intézményvezetők	minőségirá-
nyítási	illetménye	az	MEE	Minőség-
irányítási Programja alapján

5.000.000.-

k)	kollégiumban	nevelt,	oktatott	tanu-
lók	normatív	jellegű	támogatása

77.000.000.-

m)	oktatási	osztály	alkalmazottainak	
bérfinanszírozása

28.000.000.-

Támogatható célok az 5. § alapján Összeg (Ft)

a) az intézmények és az oktatási osz tály 
által	évente	egy	alkalommal	szer	vezett	
tehetséggondozó tábor támogatása

2.000.000.-

b)	OKTV,	OSZTV,	OÁTV	tanulók:	1-10 1.000.000.-

c)	az	OKTV,	az	OSZTV,	valamint	az	
OÁTV	1-10.	helyezést	elért	diákok	fel-
készítő	tanárainak,	valamint	a	„tanév	
legjobb tanítója” és a „tanév legjobb 
óvodapedagógusa” jutalmazása

1.500.000.-

g)	közművelődési	programok	támo-
gatása	(pl.	ballagókönyv,	evangélikus	
versenyek)-	mindösszesen

8.200.000.-

i) az intézmények alaptevékenysé-
gének	fejlesztéséből	adódó,	vagy	az	
alaptevékenységek	bővítéséből	adódó	
költségek támogatása

25.000.000.-

l) egyéb eseti célok 2.800.000.-

n)	az	oktató-nevelő	munkával	össze-
függő	módszertani	feladatok	és	szak-
értői	tevékenység	finanszírozására

18.000.000.-

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2011.	március	2.

17/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
soltvadkerti oktatási intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	7.	§-ra	–	a	Kossuth	Lajos	Evangélikus	Ál-
talános	Iskola	(Soltvadkert)	oktatási	intézmény	zsinat	
általi megalapítását és országos fenntartásba vételét 
támogatja amennyiben az alapításhoz és fenntartáshoz 
szükséges egyházi és állami jogszabályi feltételeknek 

megfelel,	valamint	amennyiben	a	Soltvadkerti	Evan-
gélikus	Egyházközség	akként	nyilatkozik,	hogy	vállalja	
az	intézmény	működtetését	gyülekezeti	fenntartásban	
is,	ha	ezt	törvény	lehetővé	teszi.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2011.	február	10.

18/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
kiskőrösi oktatási intézmény tagintézménnyé 

alakításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	
alapján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	7.	§-ra	–	a	Petőfi	Sándor	Óvoda,	Ál-
talános	Iskola	és	Gimnázium	(Kiskőrös)	oktatási	intéz-
mény zsinat általi megalapítását és országos fenntar-
tásba	vételét	támogatja,	amennyiben	az	alapításhoz	és	
fenntartáshoz szükséges egyházi és állami jogszabályi 
feltételeknek megfelel. 

Az	intézmény	alapításával	egyidejűleg	a	Harang-
virág	Evangélikus	Óvoda	oktatási	intézményt	a	Petőfi	
Sándor	Óvoda,	Általános	Iskola	és	Gimnázium	(Kis-
kőrös)	többcélú	oktatási	 intézmény	tagintézményé-
vé	alakítja,	az	alapító	okirat	módosítását	jóváhagyja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2011.	február	10.

19/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
szarvasi oktatási intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	7.	§-ra	–	a	Vajda	Péter	Evangélikus	Gim-
názium (Szarvas) oktatási intézmény zsinat általi meg-
alapítását	és	országos	fenntartásba	vételét	támogatja,	
amennyiben az alapításhoz és fenntartáshoz szükséges 
egyházi és állami jogszabályi feltételeknek megfelel.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2011.	február	10.

20/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
rákoskeresztúri oktatási intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	7.	§-ra	–	a	Podmaniczky	János	Evangélikus	
Óvoda	és	Általános	Iskola	(Rákoskeresztúr)	oktatási	in-
tézmény zsinat általi megalapítását és országos fenntar-
tásba	vételét	támogatja,	amennyiben	az	alapításhoz	és	
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fenntartáshoz szükséges egyházi és állami jogszabályi 
feltételeknek	megfelel,	valamint	amennyiben	a	Rákos-
keresztúri Evangélikus Egyházközség akként nyilat-
kozik,	hogy	vállalja	az	intézmény	működtetését	gyü-
lekezeti	fenntartásban	is,	ha	ezt	törvény	lehetővé	teszi.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2011.	február	10.

21/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
lajoskomáromi oktatási intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	7.	§-ra	–	a	Kerekerdő	Evangélikus	Óvoda	
(Lajoskomárom) oktatási intézmény zsinat általi meg-
alapítását	és	országos	fenntartásba	vételét	támogatja,	
amennyiben az alapításhoz és fenntartáshoz szükséges 
egyházi	és	állami	jogszabályi	feltételeknek	megfelel,	
valamint amennyiben a Lajoskomáromi Evangélikus 
Egyházközség	akként	nyilatkozik,	hogy	vállalja	az	in-
tézmény	működtetését	gyülekezeti	fenntartásban	is,	
ha	ezt	törvény	lehetővé	teszi.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2011.	február	10.

22/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
szentendrei oktatási intézmény intézményvezetője 

választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	úgy	határozott,	hogy	–	utalva	az	egyház	intézmé-
nyeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	törvény	17.	§-ra	–	a	Szent-
endrei	Evangélikus	Zenei	Óvoda	oktatási	intézmény	
intézményvezetői	pályázatát	kiírja.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

22/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
szentendrei oktatási intézmény intézményvezetője 

pályázati eljárásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(3)	bekezdés	c)	pontja	
alapján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	17.	§	(6)	bekezdésére	–	a	Szentend-
rei	Evangélikus	Zenei	Óvoda	oktatási	intézmény	in-
tézményvezetői	pályázata	elbírálása	során	az	előzetes	
vizsgálat	elvégzésére	a	Varga	Márta,	Fodorné	Pecznyik	
Zsuzsanna,	Dr.	Fabiny	Tamás,	Kákay	István	Dezső	és	

az egyházközségi elnökség egyik tagjából álló szakér-
tői	bizottságot	megbízza.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

23/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
veszprémi oktatási intézmény intézményvezetője 

választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	úgy	határozott,	hogy	–	utalva	az	egyház	intézmé-
nyeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	törvény	17.	§-ra	–	az	Öröm-
hír Evangélikus Keresztyén Óvoda oktatási intézmény 
intézményvezetői	pályázatát	kiírja.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

23/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
veszprémi oktatási intézmény intézményvezetője 

pályázati eljárásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alapján	
–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	
törvény	17.	§	(6)	bekezdésére	–	az	Örömhír	Evangéli-
kus Keresztyén Óvoda oktatási intézmény intézmény-
vezetői	pályázata	elbírálása	során	az	előzetes	vizsgálat	
elvégzésére	a	Lassú	Tamásné,	Hesz	Erzsébet,	Szemerei	
János,	Kákay	István	Dezső	és	az	egyházközségi	elnök-
ség	egyik	tagjából	álló	szakértői	bizottságot	megbízza.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

24/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi oktatási intézmény 

intézményvezetője pályázati kiírásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	
alapján	úgy	határozott,	hogy	–	utalva	az	egyház	in-
tézményeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	törvény	17.	§-ra	–	a	
„Katicabogár”	Evangélikus	Német	Nemzetiségi	Óvoda	
oktatási	intézmény	intézményvezetői	pályázatát	kiírja.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.
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24/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi oktatási intézmény 

intézményvezetője pályázati eljárásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbité-
riuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	
évi	IV.	törvény	128.§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alapján	–	utal-
va	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	törvény	
17.	§	(6)	bekezdésére	–	a	„Katicabogár”	Evangélikus	Német	
Nemzetiségi	Óvoda	oktatási	intézmény	intézményvezetői	
pályázata	elbírálása	során	az	előzetes	vizsgálat	elvégzé-
sére	a	Lakatosné	Hachbold	Éva,	Varga	Márta,	Valentinyi	
Erika,	Gáncs	Péter	és	az	egyházközségi	elnökség	egyik	
tagjából	álló	szakértői	bizottságot	megbízza.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

25/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
bonyhádi oktatási intézmény intézményvezetője 

pályázati kiírásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	
alapján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	17.	§-ra	–	a	Bonyhádi	Petőfi	Sándor	
Evangélikus Gimnázium és Kollégium oktatási intéz-
mény	intézményvezetői	pályázatát	kiírja.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	február	10.

25/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
bonyhádi oktatási intézmény intézményvezetője 

pályázati eljárásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbité-
riuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	
évi	IV.	törvény	128.§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alapján	–	utal-
va	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	törvény	
17.	§	(6)	bekezdésére	–	a	Bonyhádi	Petőfi	Sándor	Evangé-
likus Gimnázium és Kollégium oktatási intézmény intéz-
ményvezetői	pályázata	elbírálása	során	az	előzetes	vizs-
gálat	elvégzésére	a	Varga	Márta,	Dr.	Roncz	Béla,	Kákay	
István	Dezső	Gáncs	Péter	és	az	egyházközségi	elnökség	
egyik	tagjából	álló	szakértői	bizottságot	megbízza.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

26/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo oktatási intézmény intézményvezetője 

választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alapján	

úgy	határozott,	hogy	–	utalva	az	egyház	intézményei-
ről	szóló	2005.	évi	VIII.	törvény	17.	§-ra	–	a	Sztehlo	Gá-
bor	Evangélikus	Óvoda,	Általános	Iskola	és	Gimnázium	
oktatási	intézmény	intézményvezetői	pályázatát	kiírja.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

26/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo oktatási intézmény intézményvezetője 

pályázati eljárásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	17.	§	(6)	bekezdésére	–	a	Sztehlo	Gábor	
Evangélikus	Óvoda,	Általános	Iskola	és	Gimnázium	ok-
tatási	intézmény	intézményvezetői	pályázata	elbírálá-
sa	során	az	előzetes	vizsgálat	elvégzésére	a	Leibinger	
Éva,	Varga	Márta,	Tar	Jánosné,	Ónodi	Szabolcs,	Gáncs	
Péter és az egyházközségi elnökség egyik tagjából álló 
szakértői	bizottságot	megbízza.

Felelős:	Varga	Márta
Határidő:	2012.	március	2.

27/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(5)	bekezdése	alapján	–	utal-
va	az	egyházi	jogszabályokról	szóló	2005	évi	VI.	törvény	
4.	§	(3)	bekezdésére	–	az	egyházi	szociális	kiegészítő	
támogatás,	valamint	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	
korrekciós	összegének,	és	a	tartalékalapba	helyezett	
részének	felhasználásáról	szóló	1/2010.	(II.	4.)	országos	
szabályrendelet melléklet szerinti módosítását elfogad-
ja.	Az	országos	presbitérium	kéri	az	országos	irodát,	
hogy a szabályrendelet és annak módosítása egységes 
szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	2.

28/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények 2010. évi egyházi kiegészítő 

támogatás korrekciós összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	c)	pontja	alapján	
–	utalva	az	egyház	háztartásáról	szóló	2000.	évi	I.	törvény	
13.	§-ára	–a	2010.	évi	diakóniai	egyházi	kiegészítő	támo-
gatás	korrekciós	összegének	5	%-át	tartalékalapban	tartja	

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	2.
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29/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények 2012. évi egyházi kiegészítő 

támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	a	2012.	évi	diakóniai	egyházi	kiegészítő	támogatás	
összegének	10	%-át	tartalékalapban	tartja.	

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	2.

30/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai tartalékalap felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	–	utal-
va	az	egyházi	szociális	kiegészítő	támogatás,	valamint	
az	egyházi	kiegészítő	támogatás	korrekciós	összegének,	
és	a	tartalékalapba	helyezett	részének	felhasználásáról	
szóló	1/2010.	(II.	24.)	országos	szabályrendelet	7.	§-a	
bekezdésére – a diakóniai tartalék terhére felhasznál-
ható 2012. évi összeget az alábbi célokban és mérték-
ben	határozza	meg:

Célok Összeg (Ft)

b)	az	intézmények	alaptevékenységé-
nek	fejlesztéséből	adódó,	vagy	
az	alaptevékenységek	(működési	
feltételeinek megteremtéséhez 
szük	séges)	bővítéséből	adódó	költ-
ségek támogatása a 2011. április 
30-ig	érvényes	megállapodással	és	
befizetéssel	rendelkező	intézmények	
részére 

Várhatóan:	
30	millió	Ft

c) pályázatírás költségeinek 
támogatása

4	millió	Ft

d) vis maior esetek 4	millió	Ft

e)	intézmények	által	igényelt	spe-
ciális	egyházi	szakmai	képzésre,	
evangélikus szakmai konferenciákra 
megítélt összeg

1	millió	Ft

g)	szakmai	felügyeletet	ellátó	dia-
kóniai osztály munkatársainak 
illetménye

18	millió	Ft

i)	egyéb	eseti	célok,	feladatok	támo-
gatása (2012. évi bérkompenzáció)

45	millió	Ft

Összesen 102	millió	Ft

Felelős:	Buda	Annamária
Határidő:	2012.	március	2.

31/1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
FÉBÉ diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbité-
riuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alap-
ján	–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	17.	§	(12)	bekezdésére	a	FÉBÉ	Evangéli-
kus Diakonissza Anyaház diakóniai intézmény intéz-
ményvezetőjének	Sztojanovics	Andrást	2012.	február	
15.	napjától	2013.	február	14.	napjáig	megbízza.	

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	február	15.

31/2/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
FÉBÉ diakóniai intézmény intézményvezetője 

díjazásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdés	c)	pontja	alapján	
–	utalva	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	
törvény	18.	§	(12)	bekezdésére	–	Sztojanovics	Andrásnak	
a	FÉBÉ	Evangélikus	Diakonissza	Anyaház	diakóniai	in-
tézményben	végzett	vezetői	megbízatása	idejére	díjazását	
a	Kjt.	szerinti	besorolással	109.450.-	Ft-ban	állapítja	meg.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	február	15.

31/3/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
FÉBÉ diakóniai intézmény intézményi lelkészének 

megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	évi	
VIII.	törvény	75.	§	(2)	bekezdése	alapján	–	utalva	az	
egyházi	szolgálatról	és	az	egyházi	szolgálatot	végzők-
ről	szóló	2005.	évi	III.	törvény	71.	§	(2)	bekezdésére	–	
a	FÉBÉ	Evangélikus	Diakonissza	Anyaház	diakóniai	
intézmény lelkészének – az igazgatótanács javaslata 
alapján	–	2012.	február	15-től	Veperdi	Zoltán	lelkészt	
megválasztja.	FÉBÉ	Evangélikus	Diakonissza	Anyaház

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	február	15.

33/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat 
országos presbitériumi felhívásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(5)	bekezdése	alapján	te-
kintettel	a	hideg	időre,	kéri	valamennyi	evangélikus	
egyházközséget	és	intézményt,	hogy	lehetőségei	sze-
rint kéri valamennyi evangélikus egyházközséget és 
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intézményt,	hogy	nyissa	meg	helyiségeit	az	arra	rá-
szorulóknak,	gondoskodjon	ellátásukról.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	február	2.

35/1/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények kiemelt beruházási, felújítási 

keretének felosztásáról (Miskolc)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	
alapján	–	utalva	az	építési	beruházások	rendjéről	szóló	
2/2007.	(VII.17.)	országos	szabályrendelet	5.	§	(6)	bekez-
désére – a 2012. évi költségvetés X7040103 beruházá-
si,	felújítási	támogatások	keret	terhére	megvásárolja	a	
Miskolc	14/1/A/10	hrsz	ingatlant	legfeljebb	12.000.000.-	
Ft	erejéig	azzal,	hogy	annak	használója,	a	Kossuth	Lajos	
Evangélikus	Általános	Iskola,	Gimnázium	és	Pedagó-
giai Szakközépiskola oktatási intézmény költségvetése 
terhére történik annak felújítása.

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	április	7.

35/2/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények kiemelt beruházási, felújítási 

keretének felosztásáról (Pápa)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	
alapján	–	utalva	az	építési	beruházások	rendjéről	szóló	
2/2007.	(VII.17.)	országos	szabályrendelet	5.	§	(6)	bekez-
désére	–	a	2012.	évi	költségvetés	X7040103	beruházási,	
felújítási	támogatások	keret	terhére	a	Gyurátz	Ferenc	
Evangélikus	Általános	Iskola	oktatási	intézmény	épü-
let	bővítési	munkáit	18.000.000.-	Ft	összeggel	támogatja	
támogatási	szerződés	mellett	azzal,	hogy	a	támogatást	
akkor	lehet	kifizetni	az	oktatási	intézménynek,	ha	a	
megvalósításhoz szükséges teljes forrással rendelke-
zik	és	ezt	2012.	december	31-ig	igazolja.

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	december	31.

36/1/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 

keretének elosztásáról (Nyíregyháza)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	
alapján	–	utalva	az	építési	beruházások	rendjéről	szóló	
2/2007.	(VII.17.)	országos	szabályrendelet	5.	§	(6)	bekez-
désére	–	a	X7035003	Szabályrendelet	szerinti	felújítá-
si	támogatások,	vásárlás	költségvetési	keret	terhére,	a	

Nyíregyházi	Evangélikus	Egyházközség	parókia	felújí-
tási	munkáit	3.500.000,-	Ft	összeggel,	támogatási	szer-
ződés	megkötése	mellett	támogatja.	

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	április	7.

36/2/2012. (III. 7.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 

keretének elosztásáról (Maglód)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	
alapján	–	utalva	az	építési	beruházások	rendjéről	szóló	
2/2007.	(VII.17.)	országos	szabályrendelet	5.	§	(6)	bekez-
désére	–	a	X7035003	Szabályrendelet	szerinti	felújítá-
si	támogatások,	vásárlás	költségvetési	keret	terhére,	a	
Maglódi Evangélikus Egyházközség templom felújítási 
munkáit	10.000.000,-	Ft	összeggel,	támogatási	szerződés	
megkötése	mellett	támogatja.	

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	április	7.

36/3/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 

keretének elosztásáról (Kiskőrös)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	
alapján	–	utalva	az	építési	beruházások	rendjéről	szóló	
2/2007.	(VII.17.)	országos	szabályrendelet	5.	§	(6)	bekez-
désére	–	a	X7035003	Szabályrendelet	szerinti	felújítá-
si	támogatások,	vásárlás	költségvetési	keret	terhére,	a	
Kiskőrösi	Evangélikus	Egyházközség	templom	felújí-
tási	munkáit	28.400.000,-	Ft	összeggel,	támogatási	szer-
ződés	megkötése	mellett	támogatja.	

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	április	7.

36/4/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 

keretének elosztásáról (Nemespátró)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2005.	évi	
IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	alapján	–	utalva	az	
építési	beruházások	rendjéről	szóló	2/2007.	(VII.17.)	orszá-
gos	szabályrendelet	5.	§	(6)	bekezdésére	–	a	X7035003	Sza-
bályrendelet	szerinti	felújítási	támogatások,	vásárlás	költ-
ségvetési	keret	terhére,	a	Nemespátrói	Evangélikus	Egy-
házközség	templom	felújítási	munkáit	17.000.000,-	Ft	ösz-
szeggel,	támogatási	szerződés	megkötése	mellett	támogatja.	

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	április	7.
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36/5/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 

keretének elosztásáról (Celldömölk)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	
alapján	–	utalva	az	építési	beruházások	rendjéről	szóló	
2/2007.	(VII.17.)	országos	szabályrendelet	5.	§	(6)	bekez-
désére	–	a	X7035003	Szabályrendelet	szerinti	felújítá-
si	támogatások,	vásárlás	költségvetési	keret	terhére,	a	
Celldömölki	Evangélikus	Egyházközség	templom	fel-
újítási	munkáit	10.000.000,-	Ft	összeggel,	támogatási	
szerződés	megkötése	mellett	támogatja.	

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	április	7.

36/6/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 

keretének elosztásáról (Vadosfa)

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja	
alapján	–	utalva	az	építési	beruházások	rendjéről	szó-
ló	2/2007.	(VII.17.)	országos	szabályrendelet	5.	§	(6)	be-
kezdésére	–	a	X7035003	Szabályrendelet	szerinti	felújí-
tási	támogatások,	vásárlás	költségvetési	keret	terhére,	
a	Vadosfai	Evangélikus	Egyházközség	Mihályi	filiája	
templomának	felújítási	munkáit	5.600.000,-	Ft	összeg-
gel,	támogatási	szerződés	megkötése	mellett	támogatja.	

Felelős:	Csorba	Gábor
Határidő:	2012.	április	7.

38/1/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Agape diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján az Agape Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai 
intézmény	2011.	évi	beszámolóját	58.550	eFt	mérleg	
főösszeggel	és	2.307	eFt	negatív	eredménnyel	elfogad-
ja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	kell	vizsgálni	a	negatív	
eredmény	keletkezésének	okait,	valamint	a	pénzügyi	
vizsgálati jelentés tartalmazzon javaslatokat a negatív 
eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/2/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai diakóniai intézmény 2011. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján	a	Békéscsabai	Evangélikus	Szeretetszolgálat	
diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	412.144	eFt	
mérleg	főösszeggel	és	16.954	eFt	negatív	eredménnyel	
elfogadja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	kell	vizsgálni	a	
negatív	eredmény	keletkezésének	okait,	valamint	a	
pénzügyi vizsgálati jelentés tartalmazzon javaslatokat 
a negatív eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/3/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	az	Evangélikus	Diakóniai	Otthon	(Kaposszekcső)	
diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	79.502	eFt	
mérleg	főösszeggel	és	3.364	eFt	negatív	eredménnyel	
elfogadja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	kell	vizsgálni	a	
negatív	eredmény	keletkezésének	okait,	valamint	a	
pénzügyi vizsgálati jelentés tartalmazzon javaslatokat 
a negatív eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/4/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Élim diakóniai intézmény 2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján	az	Élim	Evangélikus	Szeretetotthon	diakóniai	
intézmény	2011.	évi	beszámolóját	359.661	eFt	mérleg	
főösszeggel	és	8.953	eFt	negatív	eredménnyel	elfogad-
ja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	kell	vizsgálni	a	negatív	
eredmény	keletkezésének	okait,	valamint	a	pénzügyi	
vizsgálati jelentés tartalmazzon javaslatokat a negatív 
eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.
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38/5/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Emmaus diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	az	Emmaus	Evangélikus	Szeretetotthon	diakóniai	
intézmény	2011.	évi	beszámolóját	826.335	eFt	mérleg	
főösszeggel	és	4.372	eFt	pozitív	eredménnyel	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/6/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Fébé diakóniai intézmény 2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	FÉBÉ	Evangélikus	Diakonissza	Anyaház	diakóni-
ai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	5.626	eFt	mérleg	
főösszeggel	és	142	eFt	pozitív	eredménnyel	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/7/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Gyermeksziget diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Gyermeksziget	Evangélikus	Családi	Napközi	(Pi-
liscsaba) diakóniai intézmény 2011. évi beszámolóját 
1.492	eFt	mérleg	főösszeggel	és	484	eFt	pozitív	ered-
ménnyel elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/8/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Johanneum diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján a Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ 
diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	113.822	eFt	
mérleg	főösszeggel	és	5.233	eFt	negatív	eredménnyel	
elfogadja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	kell	vizsgálni	a	
negatív	eredmény	keletkezésének	okait,	valamint	a	
pénzügyi vizsgálati jelentés tartalmazzon javaslatokat 
a negatív eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/9/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kistarcsai diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	az	Evangélikus	Papnék,	Johannita	Szeretetotthona	
diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	130.141	eFt	
mérleg	főösszeggel	és	4.824	eFt	negatív	eredménnyel	
elfogadja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	kell	vizsgálni	a	
negatív	eredmény	keletkezésének	okait,	valamint	a	
pénzügyi vizsgálati jelentés tartalmazzon javaslatokat 
a negatív eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/10/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kondorosi diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján	a	Kondorosi	Nyugdíjasház-Evangélikus	Egy-
ház	diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	85.949	
eFt	mérleg	főösszeggel	és	9.358	eFt	pozitív	eredmény-
nyel elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/11/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Kőszegi	Evangélikus	Szeretetotthon	diakóniai	in-
tézmény	2011.	évi	beszámolóját	61.715	eFt	mérleg	fő-
összeggel	és	2.103	eFt	pozitív	eredménnyel	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/12/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Lakos Ádám diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Lakos	Ádám	Evangélikus	Szeretetszolgálat	(Bo-
ba)	diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	14.283	
eFt	mérleg	főösszeggel	és	9.065	eFt	pozitív	eredmény-
nyel elfogadja.
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Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/13/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Oltalom diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján az Oltalom Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 
2011.	évi	beszámolóját	453.781	eFt	mérleg	főösszeggel	
és	2.576	eFt	pozitív	eredménnyel	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/14/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Ótemplom diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat 
diakóniai	 intézmény	2011.	évi	beszámolóját	128.430	
eFt	mérleg	főösszeggel	és	18.658	eFt	pozitív	eredmény-
nyel elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/15/2012. (III. 8.) országos presbitériumi 
határozat 

Sarepta diakóniai intézmény 2011. évi 
beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján	a	SAREPTA	Budai	Evangélikus	Szeretetotthon	
diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	1.251.320	
eFt	mérleg	főösszeggel	és	53.035	eFt	pozitív	eredmény-
nyel elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/16/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Tessedik diakóniai intézmény 

2010. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetintézmény 
diakóniai	intézmény	2010.	évi	beszámolóját	1.779	eFt	
mérleg	főösszeggel	és	0	eFt	eredménnyel	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/17/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Tessedik diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetintézmény 
diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámolóját	130.141	eFt	
mérleg	főösszeggel	és	4.824	eFt	negatív	eredménnyel	
elfogadja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	kell	vizsgálni	a	
negatív	eredmény	keletkezésének	okait,	valamint	a	
pénzügyi vizsgálati jelentés tartalmazzon javaslatokat 
a negatív eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/18/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Túrmezei diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján a Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Balassagyarmat)	diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszá-
molóját	9.935	eFt	mérleg	főösszeggel	és	6.307	eFt	nega-
tív	eredménnyel	elfogadja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	
kell vizsgálni a negatív eredmény keletkezésének oka-
it,	valamint	a	pénzügyi	vizsgálati	jelentés	tartalmaz-
zon javaslatokat a negatív eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

38/19/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Túróczy diakóniai intézmény 

2011. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Túróczy	Zoltán	Szombathelyi	Evangélikus	Idő-
sek	Otthona	diakóniai	intézmény	2011.	évi	beszámo-
lóját	13.244	eFt	mérleg	főösszeggel	és	8.471	eFt	nega-
tív	eredménnyel	elfogadja	azzal,	hogy	utólagosan	meg	
kell vizsgálni a negatív eredmény keletkezésének oka-
it,	valamint	a	pénzügyi	vizsgálati	jelentés	tartalmaz-
zon javaslatokat a negatív eredmény kiküszöbölésére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.
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38/20/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Újtemplomi diakóniai intézmény 2011. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Szarvas-Újtemplomi	Evangélikus	Szeretetintéz-
mények diakóniai intézmény 2011. évi beszámolóját 
9.097	eFt	mérleg	főösszeggel	és	1.712	eFt	pozitív	ered-
ménnyel elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/1/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Agape diakóniai intézmény 
2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján az Agape Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai 
intézmény	2012.	évi	költségvetését	115.800	eFt	forint	
bevételi	és	115.735	eFt	kiadási	összeggel,	32.000	eFt	fel-
halmozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2011.	április	8.

39/2/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Békéscsabai	Evangélikus	Szeretetszolgálat	diakó-
niai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	193.613	eFt	fo-
rint	bevételi	és	193.613	eFt	kiadási	összeggel,	4.900	eFt	
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/3/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői diakóniai intézmény 2012. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	az	Evangélikus	Diakóniai	Otthon	(Kaposszekcső)	
diakóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	200.109	eFt	
forint	bevételi	és	158.459	eFt	kiadási	összeggel,	54.415	
eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/4/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Élim diakóniai intézmény 2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján	az	ÉLIM	Evangélikus	Szeretetotthon	diakóniai	
intézmény	2012.	évi	költségvetését	103.757	eFt	forint	
bevételi	és	116.757	eFt	kiadási	összeggel,	0	eFt	felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/5/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Emmaus diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	az	Emmaus	Evangélikus	Szeretetotthon	diakóniai	
intézmény	2012.	évi	költségvetését	227.275	eFt	forint	
bevételi	és	227.275	eFt	kiadási	összeggel	elfogadja.	A	
megjelölt	75.000	eFt	felhalmozási	kiadás	felhasználását	
megelőzően,	az	azzal	kapcsolatos	ingatlanvásárlás	ügy-
ben az egyházi jogszabályokban írtak szerint járjon el. 

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/6/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Fébé diakóniai intézmény 2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján	a	Fébé	Evangélikus	Diakonissza	Anyaház	di-
akóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	36.460	eFt	
forint	bevételi	és	36.858	eFt	kiadási	összeggel,	100	eFt	
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/7/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Gyermeksziget diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Gyermeksziget	Evangélikus	Családi	Napközi	(Pi-
liscsaba) diakóniai intézmény 2012. évi költségvetését 
7.782	eFt	forint	bevételi	és	6.566	eFt	kiadási	összeggel,	
200	eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.
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39/8/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Johanneum diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján a Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ dia-
kóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	310.869	eFt	
forint	bevételi	és	334.878	eFt	kiadási	összeggel,	1.500	
eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/9/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kistarcsai diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	az	Evangélikus	Papnék,	Johannita	Szeretetotthon	
diakóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	79.061	eFt	
forint	bevételi	és	78.785	eFt	kiadási	összeggel,	1.700	eFt	
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/10/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kondorosi diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Kondorosi	Nyugdíjasház-Evangélikus	Egyház	di-
akóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	75.964	eFt	
forint	bevételi	és	73.484	eFt	kiadási	összeggel,	6.800	eFt	
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/11/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján	a	Kőszegi	Evangélikus	Szeretetotthon	diakóni-
ai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	59.160	eFt	forint	
bevételi	és	59.010	eFt	kiadási	összeggel,	150	eFt	felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/12/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Lakos Ádám diakóniai intézmény 2012. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Lakos	Ádám	Evangélikus	Szeretetszolgálat	(Boba)	
diakóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	108.933	eFt	
forint	bevételi	és	111.662	eFt	kiadási	összeggel,	7.400	
eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/13/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Oltalom diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján az Oltalom Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 
2012.	évi	költségvetését	427.635	eFt	forint	bevételi	és	
393.323	eFt	kiadási	összeggel,	45.780	eFt	felhalmozási	
kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/14/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Ótemplomi diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat dia-
kóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	329.092	eFt	
forint	bevételi	és	302.174	eFt	kiadási	összeggel,	23.543	
eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/15/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
pilisi diakóniai intézmény 2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	
alapján a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakóni-
ai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	34.387	eFt	forint	
bevételi	és	34.329	eFt	kiadási	összeggel,	300	eFt	felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.
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39/16/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Sarepta	Budai	Evangélikus	Szeretetotthon	dia-
kóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	434.050	eFt	
forint	bevételi	és	406.650	eFt	kiadási	összeggel,	320.000	
eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/17/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Tessedik diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetintézmény 
diakóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	176.263	
eFt	forint	bevételi	és	168.263	eFt	kiadási	összeggel,	0	
eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/18/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Túrmezei diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján a Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Balassagyarmat)	diakóniai	intézmény	2012.	évi	költ-
ségvetését	36.514	eFt	forint	bevételi	és	36.403	eFt	kiadá-
si	összeggel,	200	eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

39/19/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
Túróczy diakóniai intézmény 

2012. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(2)	bekezdés	e)	pontja	alap-
ján	a	Túróczy	Zoltán	Szombathelyi	Evangélikus	Idősek	
Otthona	diakóniai	intézmény	2012.	évi	költségvetését	
64.986	eFt	forint	bevételi	és	64.986	eFt	kiadási	összeg-
gel,	4000	eFt	felhalmozási	kiadással	elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	április	8.

40/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
egyházi intézmények kötelezettség-teljesítése 

elmulasztása következményeiről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szó-
ló	2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(3)	bekezdése	c)	pontja	
alapján az alábbiak szerint határoz az megjelölt jogkö-
vetkezmények	egyidejű	érvényesítésével:

1.	A	munkaágak	átláthatósága	és	szakszerű	nyilván-
tartásának	biztosítása	érdekében	–	fenntartótól	füg-
getlenül	–	azok,	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	szerint	alapított	és	fenntartott	intéz-
mények,	melyek	diakóniai/szociális	szolgáltatást	mű-
ködtetnek;	oktatási	feladatellátásra,	valamint	hitéleti	
tevékenység	ellátására	jogosultak,	kötelesek	megadott	
határidőre	minden	olyan	adatszolgáltatásra,	illetve	do-
kumentumok	benyújtására,	melyet	a	diakóniai,	oktatá-
si,	illetve	gazdasági	osztály	hatályos	jogszabályok	alap-
ján	elszámolás,	beszámolás,	statisztikakészítés,	egyéb	
felmérés elvégzése érdekében bekér. A teljesítési ha-
táridőnek	lehetőség	szerint	a	15	napot	el	kell	érnie.

2.	A	megküldött	anyagok	szakmai	áttekintését	kö-
vetően	azok	módosítását,	kiegészítését,	illetőleg	pót-
lását az intézmények kötelesek az országos iroda ille-
tékes osztálya felhívásában foglaltak szerint elvégezni.

Az osztályok e feladat elvégzése során az országos 
munkaági	bizottságokkal	együttműködnek.	

3. a) Az országos presbitérium e határozatában fog-
laltak	nem	teljesítése,	elmulasztása	fegyelmi	vétség-
nek	minősül.	

b)	A	fegyelmi	vétség	miatt	a	határidőt	elmulasztó	di-
akóniai/oktatási	intézmény	a	határidő	lejáratát	követő	
naptól	a	kötelezettség	teljesítésének	napjáig

–	első	alkalommal	a	számára	megállapított,	minden-
kori	egyházi	kiegészítő	normatíva	10	%-át,

– második alkalommal a mindenkori egyházi kiegé-
szítő	normatíva	30	%-át	köteles	befizetni	a	diakóniai/
oktatási	tartalékalapba,	illetve	az	intézmény	semmifé-
le	működési,	és	egyéb	országos	egyházi	támogatásban	
nem részesülhet. 

Második	mulasztás	kezdő	időpontját	követően	a	kö-
telezettség	teljesítését	követő	egy	évig	a	szociális/ok-
tatási intézmény semmiféle központi támogatásban 
nem részesülhet.

c) Országos fenntartású intézmények esetében a 
diakóniai/oktatási	osztály	jogosult	a	normatíva	össze-
géből	a	fent	megjelölt	mértéknek	megfelelő	összeget	
visszatartani	azzal,	hogy	arról	az	intézménynek	elszá-
molást küld. 

d) Gyülekezeti fenntartású intézmények esetében a 
fizetési	kötelezettséget	az	intézmény	a	felszólítást	kö-
vető	15	napon	belül,	elszámolás	alapján	köteles	telje-
síteni.	Ennek	elmulasztás	esetén	országos	egyházi,	így	
különösen is pályázati támogatásban nem részesülhet.
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4. Ugyanezen szabályokat kell alkalmazni mindazon 
intézmények	esetén,	amelyek	a	mindenkori	éves	költ-
ségvetésük,	 illetve	beszámolójuk	benyújtási	kötele-
zettségének,	az	azokhoz	kapcsolódó	országos	szakértői	
véleményezéssel rendelkezésüknek a jogszabályokban 
előírt	határidőig	nem	tesznek	eleget.	Ezen	intézmények	
esetében	egyházi	kiegészítő	normatíva	helyett	az	in-
tézmény	részére	megítélt	működési	támogatás	értendő.

5.	E	határozattal	egyidejűleg	az	országos	presbité-
rium kezdeményezi a zsinatnál a szükséges törvény-
módosítást.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	8.

41/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények felújításainak tartalékalapból 

történő támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	b)	pontja	alap-
ján	a	–	utalva	az	egyházi	oktatási	kiegészítő	támogatás,	
valamint	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	korrekciós	
összegének,	és	tartalékba	helyezett	részének	felhasz-
nálásáról	szóló	5/2008.	(XII.	22.)	országos	szabályren-
delet	22.	§	(3)	bekezdésére	és	a	13/2012.	(II.	2.)	országos	
presbitériumi határozatra – a 2010. évi önkormányzati 
közoktatási támogatást kompenzáló közoktatási kiegé-
szítő	támogatás	összegéből	meghatározott	535.915.000,-	
Ft	pályázati	úton,	az	oktatási	intézmények	között	törté-
nő	felosztásáról	határoz,	azok	felújítási,	állagmegóvá-
si,	karbantartási	és	korszerűsítési	célú	munkálatainak	
megvalósítása	érdekében	azzal,	hogy:

a)	300.000.000.-	Ft	nyilvános	pályázati	előkészítés	és	
önrész	támogatásra	nyújtható	be,	melyre	vonatkozó	
kérelem és annak folyamatos elbírálása során a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház pályázati rendszeré-
ről	szóló	1/2011	(V.	26.)	országos	szabályrendelet	IV.	
fejezetében	megjelölt	finanszírozási	támogatások	kö-
zül	a	pályázati	előkészítés	támogatások	8.	§	és	önrész	
támogatás	9.	§	előírásainak	megfelelően	kell	eljárni;

b)	235.915.000.-	Ft	odaítélésénél	a	jelen	határozat	el-
választhatatlan	részét	képező	mellékletben	meghatá-
rozott	rend	szerint	lefolytatott	támogatási	eljárás	sza-
bályait kell alkalmazni.

Az	országos	presbitérium	döntésének	megfelelően,	
egy oktatási intézmény mindkét célként megjelölt tá-
mogatásra	nyújthat	be	kérelmet.	Tekintettel	arra,	hogy	
a	két	támogatási	 lehetőség	műszaki	tartalma	össze-
függhet,	ebben	az	esetben	mindkét	megítélt	összeg	a	

nyilvános pályázat megvalósításával egyeztetve kerül 
kifizetésre.	

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	8.

42/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények 2012. évi egyházi kiegészítő 

támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	c)	pontja	alapján	
–	utalva	az	egyház	háztartásáról	szóló	2000.	évi	I.	tör-
vény	13.	§-ra	–	a	14/2012.	(II.	3.)	országos	presbitériumi	
határozat	egyidejű	hatályon	kívül	helyezésével,	a	2012.	
évi	oktatási	egyházi	kiegészítő	támogatásból	a	közok-
tatási	intézmények	részére	230.000.-	Ft/év/tanuló	egy-
házi	kiegészítő	támogatást	nyújt	a	tartalékalap	terhére.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	8.

43/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
krízishelyzetben lévők téli támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	c)	pontja	alapján	
a	diakóniai	intézmények	által	a	krízishelyzetben	lévő-
nek	nyújtott	téli	segítségét	pótlólagosan	1.097.000.-	Ft-
tal támogatja az X7031012 általános tartalék sor terhére.

Felelős:	Buda	Annamária
Határidő:	2012.	március	8.

44/2012. (III. 8.) országos presbitériumi határozat 
belső egyházi jogi személyek egyházi 

nyilvántartásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(5)	bekezdése	alapján	–	utal-
va	a	törvény	148.	§	(1)	bekezdés	d)	pontjában	írt	felha-
talmazásra	is	–	a	belső	egyházi	jogi	személyek	Ehtv.	
11. § (3) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásba 
vételét	nem	kezdeményezi.	Ezzel	egyidejűleg	a	belső	
egyházi jogi személyek Ehtv. 11. § (4) bekezdése sze-
rinti	nyilvántartásáról	és	az	abból	történő	igazolásról	
szóló országos szabályrendeletet elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	8.
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1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet

az egyházi szociális kiegészítő támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás 
korrekciós összegének és tartalékalapba 

helyezett részének felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiak-
ban:	MEE)	országos	presbitériuma	(a	továbbiakban:	
OP),	a	MEE	2009.	évi	II.	törvényében	kapott	felhatal-
mazás alapján a MEE diakóniai intézményei után az 
egyházi fenntartóknak az egyházak hitéleti és közcé-
lú	tevékenységének	anyagi	feltételeiről	szóló	1997.	évi	
CXXIV.	állami	törvény	(a	továbbiakban:	Ehtv.)	6.	§	(1)	
és	(5)	bekezdései	alapján	járó	egyházi	kiegészítő	támo-
gatás,	valamint	az	egyházi	diakóniai	intézmények	után	
a fenntartóknak járó korrekciós összegének felhaszná-
lásáról	a	következő	szabályrendeletet	alkotja.

I. fejezet 
Általános rendelkezések

1.	§	(1)	E	szabályrendelet	hatálya	kiterjed	a	MEE,	mint	
fenntartó	részére	folyósított	egyházi	kiegészítő	támo-
gatás	és	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	korrekciós	
összegének,	valamint	a	gyülekezeti	fenntartású	intéz-
mények	fenntartói	részére	folyósított	az	egyházi	ki-
egészítő	támogatás	és	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	
korrekciós	összege	meghatározott	részének	összegyűj-
tésére,	és	felhasználására.
(2)	Az	(1)	bekezdésben	meghatározott	összeget	a	MEE	
–	az	e	szabályrendeletben	meghatározottak	szerint	–	
a MEE országos és gyülekezeti fenntartású diakóniai 
intézményei,	valamint	az	általuk	nyújtott	szolgáltatá-
sok támogatására fordítja.

II. fejezet 
Értelmező rendelkezések

2.	§	E	szabályrendelet	alkalmazásában:
1.	egyházi	kiegészítő	támogatás:	a	diakóniai	intézményt	
fenntartó	egyházi	szervezet,	az	egyházak	hitéleti	és	köz-
célú	tevékenységének	anyagi	feltételeiről	szóló	1997.	évi	
CXXIV.	állami	törvény	(a	továbbiakban:	Ehtv.)	6.	§	(1)	
bekezdésében	meghatározottak	szerint	az	egyháznak	
járó – a mindenkori állami költségvetési törvényben 
számszerűen	meghatározott	–	támogatás.	
2.	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	korrekciós	összege:	
a	diakóniai	intézményt	működtető	fenntartó	egyházi	
szervezetnek,	az	Ehtv.	6.	§	(5)	bekezdésében	meghatá-
rozottak	szerint	járó	–	a	mindenkori	állami	költségve-
tési törvény végrehajtásáról szóló törvényben szám-
szerűen	meghatározott	–	támogatás.
3.	MEE	diakóniai	intézménye:	az	MEE	az	egyház	intéz-
ményeiről	szóló	2005.	évi	VIII.	törvénye	alapján	alapí-

tott	és	fenntartott	olyan	diakóniai	intézmény,	amely-
nek	működése	alapján	a	fenntartó	kiegészítő	támogatás	
igénylésére	jogosult,	és	amely	intézmény	után	a	fenn-
tartó ténylegesen támogatásban részesül. (a további-
akban:	intézmény)
4.	Országos	fenntartású	intézmény:	a	Magyarországi	
Evangélikus	Egyház	zsinata	által	alapított	diakóniai	
intézmény,	illetve	a	MEE	által	állami,	önkormányza-
ti	vagy	nem	állami	fenntartásból,	átvett	diakóniai	in-
tézmény.
5.	Gyülekezeti	fenntartású	intézmény:	a	Magyarországi	
Evangélikus	Egyház	az	egyház	szervezetéről	és	igazga-
tásáról	szóló	2005.	évi	IV.	törvényében	meghatározott	
jogi	személyiséggel	rendelkező	szervezeti	egysége	által	
alapított	diakóniai	intézmény,	illetve	az	egyházi	jogi	
személy	által	állami,	önkormányzati	vagy	nem	állami	
fenntartásból	átvett	diakóniai	intézmény.
6.	forráshiányos	intézmény:	az	az	intézmény,	amely	a	
célszerű	és	szakszerű	gazdálkodás	mellett	nem	képes	az	
intézmény alapfeladatának ellátását a részére folyósí-
tott	állami	normatívákból,	kiegészítő	támogatásokból,	
saját	bevételekből,	 illetve	az	intézménynek	juttatott	
adományokból biztosítani. 
7.	pályázati	referensek:	a	tervezett	projekt	megvalósí-
tásának helye szerint illetékes egyházkerületi pályázati 
és országos pályázati referens.
8.	Vis	maior:	olyan	esemény,	amelynek	bekövetkezése	
egyrészt	nem	előre	kiszámítható,	másrészt	az	ember	
kevés	ahhoz,	hogy	elhárítsa	akár	magát	az	eseményt,	
akár	következményeit,	 így	például	a	természeti	csa-
pások	és	egyéb	katasztrófák	–	árvíz,	tornádó,	földren-
gés,	tűzvész	–	valamint	olyan	emberi	megmozdulások,	
amelyek	ellenállhatatlan,	elemi	erővel	hatnak	–	hábo-
rú,	forradalom,	rablótámadás,	stb.

III. fejezet 
A diakóniai tartalékalap képzése 

3. § (1) A diakóniai alaphoz országos és gyülekezeti 
fenntartású intézmények csatlakoznak. 
(2) Az országos fenntartású intézmények automatiku-
san	részesei	a	tartalékalapnak,	a	gyülekezeti	fenntar-
tású intézmények fenntartóik által a Magyarországi 
Evangélikus	Egyházzal	kötött	megállapodás	alapján	
csatlakoznak a tartalékalaphoz.
(3)1 A megállapodás alapján a gyülekezeti fenntartók a 
tartalékalapba	helyezik	a	kiegészítő	támogatás,	illetve	
a	kiegészítő	támogatás	korrekciós	összegének	OP	ál-
tal	meghatározott	a	hányadát	az	alábbi	eljárási	szabá-
lyok	betartásával:
a) a gyülekezeti fenntartók a mindenkor hatályos álla-

mi	jogszabályok	alapján	történő	normatíva	igénylés	

 1 Módosította	a	27/2012.	(II.	2.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2012.	február	2-től.
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dokumentumaival	alátámasztva	jelzik,	hogy	mekko-
ra	hányadot	helyeznek	tartalékba	adott	évben;

b)	az	országos	iroda	az	a)	pontban	meghatározott	jelzés	
alapján	havonta	számviteli	bizonylatot	állít	ki,	mely	
alapján a fenntartó teljesíti a megállapodás alapján 
a tartalékalapba helyezést;

c) a normatíva elszámolás mindenkor hatályos állami 
jogszabályok	alapján	történő	elszámolási	dokumen-
tumai	jelentik	az	adott	év	teljes	elszámolásának	alap-
ját,	a	korrekció	lehetőségével.	A	korrekció	szintén	
számviteli bizonylat ellenében kerül teljesítésre.

4. § (1) Az OP a mindenkori állami költségvetési tör-
vény,	valamint	a	mindenkori	állami	költségvetési	tör-
vény végrehajtásáról szóló törvény kihirdetését kö-
vetően,	a	Diakóniai	Bizottság	(továbbiakban:	DB)	és	a	
Gazdasági	Bizottság	(továbbiakban:	GB)	javaslatának	
figyelembevételével,	határozatban	dönt	arról,	hogy	a	
kiegészítő	támogatás,	 illetve	a	kiegészítő	támogatás	
korrekciós összegének mekkora hányadát tartja vissza 
az országos fenntartású diakóniai intézmények eseté-
ben,	illetve	a	gyülekezeti	fenntartású	intézményeknél	
külön	megállapodás	alapján	mekkora	hányadot	fizettet	
vissza	a	megállapodásban	meghatározott	szolgáltatá-
sok ellenértékeként.
(2)	A	tartalék	jogi	sorsát	osztja	az	adott	költségvetési	
évre	a	tartalékból	kiadásként	előirányzott,	de	fel	nem	
használt	összeg,	az	intézmények	által	tartalékba	visz-
szafizetett	összeg,	valamint	a	tartalék	lekötött	részé-
nek hozama.

A tartalék felhasználható mértékének meghatározása

5.	§	(1)	Az	OP	legkésőbb	a	márciusi	ülésén	az	DB	és	a	
GB	javaslatának	ismeretében	határozatban	dönt	a	tar-
talék	terhére	felhasználható	összeg	mértékéről,	vala-
mint	arról,	hogy	az	összeget	e	szabályrendelet	7.	§-ában	
meghatározott	célok	közül	az	adott	költségvetési	évben	
mely célokra lehet fordítani.
(2) A diakóniai tartalékból csak országos fenntartású 
intézmény	külön	megállapodás	nélkül,	 illetve	olyan	
gyülekezeti fenntartású diakóniai intézmény részesül-
het	támogatásban,	melynek	fenntartója	megállapodást	
kötött	az	országos	egyházzal	a	tartalékképzéshez	tör-
ténő	csatlakozásról.
(3) Az OP meghatározza az egyes célokra fordítható 
összeg mértékét is. Az OP a támogatási célok kivá-
lasztásánál	figyelembe	veszi	a	mindenkori	állami	költ-
ségvetési	törvénynek	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	
felhasználására	vonatkozó	előírásait,	valamint	a	MEE	
stratégiájában kiemelt célokat. 
(4) Az OP erre vonatkozó külön keret meghatározásá-
ról	szóló	döntése	nélkül	a	DB,	és	a	GB	javaslatának	fi-
gyelembevételével minden évben a tartalékalap terhére 
finanszírozza	a	jelen	szabályrendelet	szerint	forráshiá-

nyos	intézményeket,	illetve	a	szakmai	felügyeletet	el-
látó diakóniai osztály két munkatársának illetményét.

6.	§	(1)	A	támogatásról	szóló	előzetes	döntés	nélkül	
köteles az OP a 7.§ i) pontjára hivatkozással a teljes 
tartalék	terhére	támogatás	megítélésére,	amennyiben	
arra	állami	vagy	egyházi	jogszabály	kötelezi,	valamint	
automatikusan folyósítani szintén a tartalék terhére a 
7.§	g)	és	h)	pontjaiban	meghatározott	célhoz	tartozó	
évenkénti támogatást.
(2)	A	tartalékból	az	adott	költségvetési	évre	–	az	(1)	
bekezdés	szerint	–	felhasználásra	előirányzott	összeg	
mértékét	az	OP	akkor	lépheti	túl,	ha	a	támogatási	körbe	
bevont	célhoz	felhasználásra	előirányzott	összegből,	a	
körülmények	előre	nem	tervezhető	változása	miatt	az	
intézmények támogatása nem lehetséges.
(3)	Az	OP	az	adott	költségvetési	évben	valamely	célhoz	
felhasználásra	előirányzott,	de	fel	nem	használt	össze-
get	átcsoportosíthatja	az	adott	költségvetési	évben	az	
(1)	bekezdés	szerint	támogatott	további	célokhoz	fel-
használásra	előirányzott	összeghez.

A tartalék terhére támogatható célok 

7. § Az OP a tartalékból – a 4. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott,	–	az	adott	költségvetési	évben	felhasz-
nálható	összegből	az	alábbi	célokat	támogathatja:
a)	forráshiányos	intézmények	támogatása,	melyről	az	

DB	és	a	GB	véleményének	ismeretében	az	OP	dönt;
b)	az	intézmények	alaptevékenységének	fejlesztéséből	

adódó,	vagy	az	alaptevékenységek	(működési	fel-
tételeinek	megteremtéséhez	szükséges)	bővítéséből	
adódó	költségek	támogatását,	mely	keret	felhaszná-
lásáról	az	DB	dönt;

c)	pályázatírás	költségeinek	támogatása,	az	országos	
irodaigazgató döntése alapján;

d) vis maior eseteket;
e) intézmények által igényelt speciális egyházi szak-

mai	képzésre,	evangélikus	szakmai	konferenciákra	
megítélt	összeg	felhasználásáról	az	adott	évre	meg-
határozott	kereten	belül	a	DB	dönt;

f)	 nemzetközi,	illetve	külföldi	diakóniai	szakmai	kon-
ferencián való részvétel támogatására megítélt ösz-
szeg	felhasználásáról	az	adott	évre	meghatározott	
kereten	belül	a	DB	dönt;

g)2 szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály által 
munkajogi jogviszony vagy egyéb munkavégzésre 
irányuló	jogviszony	keretében	foglalkoztatott	három	
fő	díjazását	a	DB,	a	GB	és	az	OP	döntése	alapján;

h) Evangélikus Módszertan éves munkatervében sze-
replő,	a	DB	által	kiemelt	feladatnak	minősített	prog-
ram költségeinek támogatása;

 2 Módosította	a	19/2011.	(II.	3.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2011.	február	3-tól.
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i)	 egyéb	eseti	célok,	feladatok	támogatására	jogosult	
fordítani,	melyekről	az	DB,	majd	a	GB	véleményé-
nek ismeretében az OP dönt.

A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás 
felhasználásáról

8.	§	(1)	Az	intézmények	–	amennyiben	e	szabályrende-
let másképp nem rendelkezik – az országos irodához 
benyújtott	kérelemmel	(a	továbbiakban:	támogatási	
kérelem) igényelhetnek támogatást. 

9. § (1) A támogatást kizárólag arra a célra lehet fel-
használni,	amely	célra	azt	az	7.	§-ban	meghatározott	
döntéshozó megítélte. 3Kedvezményezet	részéről	rend-
kívüli	esetben	kezdeményezhető	a	megítélt	támogatás,	
vagy annak egy részének átcsoportosítása az eredeti 
támogatás céljaival összhangban. A kérvény elbírálá-
sát	a	7§	szerinti	döntéshozó	végzi.	A	módosított	kérel-
mekre	is	a	szabályrendeletben	meghatározott	eljárási	
szabályok érvényesek.
(2)4	Valamennyi	támogatásban	részesülő	intézmény	el-
számolási	kötelezettséggel	tartozik	az	országos	iroda	fe-
lé. Az intézmények elszámolást küldenek a támogatás 
felhasználásáról	tárgyév	április	30-i	beadású	kérelmek	
esetén	tárgyév	december	31.	napjáig,	szeptember	30-i	
beadású	kérelmek	esetén	tárgyévet	követő	év	május	30.	
napjáig az országos irodának. A beszámoló tartalmazza 
a	felhasználás	tételes	kimutatását	az	5.	számú	melléklet	
szerint	(bizonylatok	hiteles	másolatát	csatolva),	valamint	
a felhasználás rövid szöveges bemutatását. 
(3) Az intézmények a fel nem használt összeg vonat-
kozásában	visszafizetési	kötelezettséggel	tartoznak	az	
MEE	felé.	A	visszafizetést	az	elszámolással	egyidejű-
leg kell teljesíteni.
(4)	Az	országos	iroda	a	tárgyévet	követően	a	tartalék-
alap tárgyévi felhasználásáról és az intézmények elszá-
molásáról	tájékoztatást	készít	az	DB,	a	GB	és	az	OP,	
valamint	a	tartalékalaphoz	csatlakozott	fenntartók	felé	
a külön megállapodás szerint.

10.	§	(1)	Az	elszámolási	kötelezettség	határidejétől	szá-
mított	három	évig	nem	nyújthat	be	támogatási	kérel-
met	az	az	intézmény,	amely	a	támogatást	nem	arra	a	
célra	használta	föl,	amelyre	az	OP	megítélte,	továbbá,	
ha	az	elszámolási	kötelezettségének	nem,	vagy	nem	
megfelelően	tett	eleget.	
(2) Amennyiben az intézmény nem a megítélt célra 
használja	fel	a	támogatást,	a	támogatás	visszafizetése	
mellett	köteles	a	kiutalás	és	visszautalás	közötti	idő-

 3 A	második	és	harmadik	mondatot	beiktatta	a	168/2011.	(X.	27.)	
országos	presbitériumi	határozat.	Hatályos:	2011.	október	27-től.
 4 Módosította	a	27/2012.	(II.	2.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2012.	február	2-től.

szakra	felszámított	kamatot	is	megfizetni.	A	kamat	
mértéke megegyezik a támogatás igénybevétele ide-
jére	meghatározott	jegybanki	alapkamat	mértékével.

IV. fejezet

Forráshiányos intézmények támogatása

11. § (1) Az intézmények e § alapján támogatási kére-
lem benyújtására jogosultak költségvetési év közben 
akkor,	ha	valamely	előre	nem	tervezhető	esemény,	vagy	
a	működést	jelentősen	befolyásoló	körülmény	válto-
zása	miatt	az	intézmény	forráshiányossá	válik.	A	tá-
mogatási kérelmet minden esetben a forráshiány oká-
nak és a hiány összegének pontos meghatározásával 
lehet benyújtani.
(2)	Az	országos	iroda	által	felkért	szakértő	vagy	ki-
küldött	belső	ellenőr	–	az	intézmény	előző	évi	zár-
számadásának és tárgyévi részletes költségvetésének 
megküldését	és	az	intézményben	lefolytatott	helyszíni	
pénzügyi	vizsgálatot	követően	–	szakvéleményt	készít	
az intézmények gazdálkodásáról. 
(3)	A	forráshiány	vizsgálatakor,	a	célszerűség	és	szük-
ségszerűség	megállapításánál	vizsgálni	kell	különösen	
a	kiadások	szükségszerűségét,	azt,	hogy	az	intézmény	
minden	elvárhatót	megtett-e	kiadásai	csökkentésére,	
valamint,	hogy	bevételét	valamennyi	lehetséges	bevé-
teli	forrás	feltárásával	határozta-e	meg.	A	forráshiány	
megállapításakor az azonos feladatot ellátó intézmé-
nyek költségvetésének és gazdálkodásának összeha-
sonlító értékelését el kell végezni az azonos feladatot 
ellátó	intézmények	paraméterei	alapján.	A	szakértői	
vizsgálat indokolt esetben kitérhet az intézményt kö-
rülvevő	szervezeti	háttérre.	
(4)	Az	előre	nem	tervezhető	esemény	miatt	év	közben	
forráshiányossá vált intézmény vizsgálatakor a szak-
értő	a	forráshiány	okát	valamint	azt	vizsgálja,	hogy	
az	intézmény	költségvetésében	van-e	a	támogatáson	
kívül más forrás a hiány fedezésére.
(5)	A	szakértői	jelentés	alapján	a	gazdasági	osztály,	va-
lamint a diakóniai osztály az 7.§ a) pontjában meghatá-
rozott	döntéshozók	felé	a	javaslattétel	megfogalmazása	
során	figyelembe	veszi,	hogy	az	intézmények	az	elő-
ző	években	lefolytatott	szakértői	vizsgálatok,	továbbá	
az	intézményben	az	MEE	Számvevőszéke	által,	vagy	
valamely	állami	hatóság,	így	különösen	a	Magyar	Ál-
lamkincstár,	az	Állami	Számvevőszék	által	lefolytatott	
vizsgálatok,	vagy	egyéb	szakmai	ellenőrzések	megálla-
pításait	működésük	kialakításánál	tekintetbe	vették-e.
(6)	Az	gazdasági	osztály,	valamint	a	diakóniai	osztály	a	
szakvélemény	alapján,	a	szakvélemény	beérkezését	kö-
vető	30	munkanapon	belül	tesz	együttes	javaslatot	az	
intézmények	támogatására	és	a	támogatás	összegére,	
amelyet	az	DB,	valamint	a	GB	–	indokolással	ellátott	–	
ajánlásának	beszerzését	követően	az	OP	elé	terjesztenek.
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(7) Az MEE a támogatást elnyert intézmények gazdál-
kodását	a	támogatás	átutalását	követő	egy	éven	belül	
független	könyvvizsgáló	vagy	belső	ellenőr	kirende-
lésével	ellenőrzi.

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből 
adódó, vagy az alaptevékenységek 

(működési feltételeinek megteremtéséhez szükséges) 
bővítéséből adódó költségek támogatása 

12. § (1)5 Az intézmények az alaptevékenységi körükbe 
tartozó konkrét diakóniai szolgáltatási feladatok ellá-
tását biztosító feltételek fejlesztésének a hosszú távú 
fenntarthatóság,	szakmai,	gazdaságossági	és	környe-
zeti	szempontok	figyelembevételével,	vagy	az	alapte-
vékenységi	kör,	a	fenntartó	és	a	szakmai	felügyeletet	
ellátó	egyházi	szervezet	által	jóváhagyott	bővítésből	
adódó,	az	új	diakóniai	feladat	ellátásának	feltételeit	
megteremtő	költségek	támogatására	bruttó	5	millió	fo-
rint	értékhatárig	vissza	nem	térítendő	támogatási	vagy	
bruttó	45	millió	Ft	értékhatárig	kölcsön	kérelmet	nyújt-
hatnak	be	legfeljebb	24	havi	visszafizetési	határidővel.	
A	támogatást	kérő	intézmények	a	kérelemben	szereplő	
összeg	10%	erejéig	önrészt	szükséges	vállalni.
(2)6 A támogatási kérelmet tárgyév április 30. és szept-
ember	30-ig	az	2.,	3.	számú	melléklet	szerinti	űrlapon	
kell	benyújtani,	melyhez	szükséges	mellékelni	a	kére-
lemhez kapcsolódó költségvetést a 4.sz. melléklet sze-
rinti	űrlapon.
(3)	Az	e	§-ban	meghatározott	működési	támogatást	
igényelni	a	konkrét	feladat,	a	diakóniai	szolgáltatás	
jellege,	a	célcsoport	összetétele	és	nagysága,	az	alkal-
mazott	módszer,	illetve	eszköztár	fejlesztésének	leírása	
mellett,	a	tervezett	fejlesztés	indokának	és	költségigé-
nyének meghatározásával lehet.
(4)	A	diakóniai	osztály	a	támogatás	megítéléséről	és	
annak	összegéről	javaslatot	fogalmaz	meg,	amelyet	az	
DB	elé	terjeszt	döntésre.	

Pályázatírás költségeinek fedezése

13. § (1)7	Intézményi	pályázatok	megírása	költségeinek,	
valamint	az	ehhez	kapcsolódó	szakértői,	tervezési	és	
egyéb	költségek	fedezésére,	a	pályázat	benyújtására	
jogosult intézmény a szakmai felügyeletet ellátó püs-
pök és a területileg illetékes püspök jóváhagyásával 
igényelhet támogatást. 
(2) Támogatásra a pályázati szabályrendelet hatálya 
alá	tartozó	pályázatok	esetében	az	a	pályázó	jogosult,	

 5 Módosította	a	27/2012.	(II.	2.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2012.	február	2-től.
 6 Módosította	a	108/2010.	(VII.	1.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2010.	július	1-től.
 7 Módosította	a	27/2012.	(II.	2.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2012.	február	2-től.

akinek pályázati szándékát az illetékes pályázati fele-
lős	megvalósíthatóság	és	fenntarthatóság	szempontjá-
ból támogathatónak ítéli. Egyéb pályázatok esetében 
e	szabályrendelet	nem	határoz	meg	előminősítési	kö-
telezettséget,	a	támogatás	megítélhetőségéről	a	dön-
tésre kijelölt dönt. Támogatást mindkét esetben csak 
a	pályázatírás	költségeinek	legfeljebb	80	%-ának	fede-
zésére lehet igényelni. 
(3) A támogatási kérelmet 3. számú melléklet szerinti 
űrlapon	lehet	benyújtani	a	pályázati	kiírás	megjelené-
sét	követően.	Az	űrlapot	a	pályázati	szabályrendelet	
hatálya alá tartozó pályázatok esetében a területileg 
illetékes	pályázati	felelősnek,	egyéb	pályázatok	eseté-
ben	közvetlenül	az	országos	irodának	kell	eljuttatni.	A	
pályázati	felelős	javaslatát	öt	munkanapon	belül	jut-
tatja el az országos irodának.
(4) Az	országos	iroda	a	támogatás	megítéléséről	és	an-
nak	összegéről	javaslatot	fogalmaz	meg,	amelyet	az	OP	
által kijelölt keretgazda elé terjeszt. A javaslat alapján 
a	keretgazda	dönt	a	támogatás	odaítéléséről.
(5) Az OP a „Pályázatírás költségeinek fedezése” cél 
esetében keretgazdának az országos irodaigazgatót je-
löli ki.
(6) Nyertes	pályázat	esetén	a	pályázó	a	támogatást,	a	
pályázatkészítés – a pályázati kiírás szerinti – elszá-
molható	mértékéig	visszafizetni	köteles.
(7) Amennyiben a támogatást elnyert intézmény a pá-
lyázatot	önhibájából	nem	nyújtja	be,	a	támogatásra	ki-
fizetett	összeget	köteles	a	mindenkori	jegybanki	alap-
kamattal	növelve	visszafizetni.	Annak	bizonyítására,	
hogy a pályázat beadása nem a támogatást elnyert hi-
bájából	maradt	el,	a	pályázati	határidő	lezárultát	kö-
vető	nyolc	napon	belül	a	keretgazdához	címzett,	de	az	
országos	irodának	benyújtott	igazolási	kérelmet	ter-
jeszthet	elő.	A	kérelem	elfogadásáról	az	országos	iro-
da javaslatára a keretgazda dönt. Döntése alapján a 
támogatás	összegének	visszafizetésétől	részben	vagy	
egészben eltekinthet.
(8) A támogatás összegével az azt elnyert pályázó kö-
teles elszámolni. Az elszámolást
a) a pályázati szabályrendelet hatálya alá tartozó pá-

lyázatok esetében a garanciavállalás iránti kérelem-
mel	egyidejűleg,	

b)	egyéb	pályázatok	esetében	a	pályázati	határidő	le-
jártát	követő	5	munkanapon	belül

a	felmerült	költségekről	szóló	számlák	bemutatásával	
kell elvégezni.

Vis Maior esetek

14.	§	(1)	Vis	maior	támogatás	jogcímén	az	intézmény	
akkor	igényelhet	támogatást	a	tartalékból,	ha	a	vis	mai-
or	káresemény	bekövetkezése	és	a	kártérítés	kifizetése	
közötti	időszakban	a	károsult	intézmény	előre	kényte-
len	finanszírozni	a	keletkezett	kár	kijavítását.	Ebben	az	
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esetben	az	országos	egyház	szerződéssel,	kamatmentes	
kölcsönt	biztosít,	amit	a	kár	biztosító	általi	megtéríté-
sét	követően	a	kedvezményezett	haladéktalanul	visz-
szafizet	az	alapba.
(2) A támogatási kérelmet minden esetben a kár és ke-
letkezési	körülményeinek	pontos	meghatározásával,	a	
biztosító	felé	tett	kárbejelentéssel	együtt	dokumentál-
tan	kell	benyújtani,	amelyhez	az	országos	iroda	épí-
tési osztályának szakmai véleményét is csatolni kell.

A diakóniai intézmények által igényelt speciális 
szakmai képzések, szakmai konferenciák, támogatása

15.	§	(1)	Minden	évben	a	DB	által	meghatározott	ki-
emelt diakóniai célok és feladatok végrehajtásához kap-
csolódó,	előzetesen	az	intézmények	által	jelzett	igé-
nyek	figyelembevételével	az	országos	iroda	diakóniai	
osztálya vagy annak szakmai jóváhagyásával bármely 
diakóniai	intézmény,	illetve	egyéb	szervezetek	által	
szervezett	szakmai	képzésekhez,	vagy	szakmai	konfe-
renciákhoz támogatást igényelhetnek.
(2)	Az	evangélikus	egyház	intézményei	által	szervezett	
rendezvény	esetében	a	támogatást	a	szakmai	képzésen,	
illetve konferencián való részvétel részvételi díjához 
nyújt	támogatást,	mely	támogatás	nem	az	azon	részt	
vevő	intézmények	részére	kerül	kiutalásra,	hanem	a	
szervezést	végző	intézménynek	kerül	átutalásra.
(3)	Egyéb	szervezet	által	szervezett	konferenciákon,	il-
letve képzéseken való részvételhez a támogatás a pá-
lyázó intézmény részére kerül átutalásra szintén támo-
gatásként,	a	rendezvényről	szóló	rövid	szakmai	beszá-
moló	benyújtását	követően.
(4)	A	támogatási	kérelem	az	1.,	2.	és	4.	számú	űrlapok	
szerint	nyújtandó	be,	tárgyév	április	30-ig	és	szept-
ember	30-ig.
(5)	Jelen	célra	nyújtott	támogatásról	történő	elszámo-
láshoz	a	9.	és	10.	§-okban	meghatározottak	érvényesek,	
a	képzésről,	konferenciáról	rövid	szakmai	beszámolót,	
illetve	a	részvétel	tényét,	vagy	a	képzés	elvégzését	ta-
núsító dokumentum másolatát is be kell nyújtani az 
országos iroda diakóniai osztályára

Nemzetközi, illetve külföldi diakóniai szakmai 
konferenciákon való részvétel támogatása

16.	§	(1)	A	tartalékképzéshez	csatlakozott	intézmények	
vezetői	minden	évben	maximum	egy	alkalommal	támo-
gatást	igényelhetnek	nemzetközi,	illetve	külföldi	diakó-
niai szakmai konferenciákon való részvétel költségeinek 
támogatására	az	1.,	2.	és	4.	számú	mellékletben	találha-
tó	adatlappal	tárgyév	április	30-ig	és	szeptember	30-ig.
(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a konfe-
rencia	részvételi	díjának	és	az	útiköltségnek	a	70%-át.
(3)	Jelen	célra	nyújtott	támogatásról	történő	elszámo-
láshoz	a	9.	és	10.	§-okban	meghatározottak	érvénye-

sek,	a	konferenciáról	rövid	szakmai	beszámolót,	illetve	
a részvétel tényét tanúsító dokumentum másolatát is 
be kell nyújtani az országos iroda diakóniai osztályá-
ra,	melyet	az	osztály	köteles	a	honlapján	közzé	tenni.

Szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály 
munkatársainak illetménye

17. §8 A diakóniai intézmények kezdeményezésére a 
DB	és	GB	támogató	javaslatát	követően	az	OP	dönté-
se alapján a szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osz-
tály által munkavégzésre irányuló jogviszony kereté-
ben,	valamint	a	tartalékalap	terhére	támogatható	célok,	
feladatok	megvalósításának	előkészítése,	végrehajtása,	
ellenőrzése	során	létesített	munkajogi	jogviszonyok	és	
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapján 
megvalósuló kiadások teljesítése a tartalékalap terhé-
re történik.

17/A.	§9	(1)	AZ	OP	a	szociális	igazgatásról	és	szociális	
ellátásokról	szóló	1993.	évi	III.	törvény	(a	továbbiak-
ban:	Szt.)	63.	§	(4)	bekezdésében,	a	63.	§	(6)–(7)	bekez-
déseiben,	a	68/A.	§	(1)–(4)	bekezdéseiben,	valamint	a	
személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos 
eljárásokban	közreműködő	szakértőkre,	szakértői	szer-
vekre	vonatkozó	részletes	szabályokról	szóló	340/2007.	
(XII.	15.)	Korm.	rendelet	2.	§-ában,	továbbá	a	gondozá-
si	szükséglet,	valamint	az	egészségi	állapoton	alapuló	
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 
részletes	szabályairól	szóló	36/2007.	(XII.	22.)	SzMM	
rendelet	(a	továbbiakban:	R.)	3.	§-ában	meghatáro-
zott	és	intézményvezetői	hatáskörbe	utalt	gondozási	
szükséglet	vizsgálatának	elvégzésére	szakértői	bizott-
ságot hoz létre.
(2)	A	szakértői	bizottság	munkáját	csak	a	szabályren-
delethez	csatlakozott	intézmények	vehetik	igénybe	té-
rítésmentesen,	valamint	külön	megállapított	szolgál-
tatási	díj	megfizetése	ellenében	a	szabályrendelethez	
nem	csatlakozott	intézmények	is.
(3)	A	szakértői	bizottság	tagja	hivatalból	az	intézmény	
vezetője	vagy	az	általa	kijelölt,	előgondozást	végző	
intézményi	szakember.	A	szakértői	bizottság	további	
tagjai	a	diakóniai	osztály	vezetője,	valamint	az	Evan-
gélikus Módszertan diakóniai osztály által kijelölt szak-
értője.
(4)	A	gondozási	szükséglet	vizsgálatát	a	bizottság	a	R.	
rendelkezései	szerint	végzi,	a	gondozási	szükségletről	
kiállított	igazolást	a	bizottság	tagjai	közösen	kiadmá-
nyozzák.
(5)	A	gondozási	szükségletről	szóló	igazolás	ellen	fe-

 8 Módosította	a	19/2011.	(II.	3.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2011.	február	3-tól.
 9 Beiktatta	a	133/2010.	(IX.	9.)	országos	presbitériumi	határozat.	
Hatályos:	2010.	szeptember	9-től.
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lülvizsgálat	kérhető	a	fenntartótól,	mely	kérelemről	a	
R. rendelkezései alapján országos fenntartású intéz-
mények	esetében	a	diakóniai	munkát	felügyelő	püs-
pök	és	az	országos	iroda	diakóniáért	felelős	vezetője,	a	
gyülekezeti	fenntartású	a	tartalékalaphoz	csatlakozott	
intézmények esetén a fenntartó gyülekezet elnöksége 
által	kijelölt	elnökségi	tag,	a	diakóniai	munkát	felü-
gyelő	püspök	és	az	országos	iroda	diakóniáért	felelős	
vezetője	döntenek	és	kiadmányozzák	a	felülvizsgált	
igazolást a fenntartó képviseletében. 
(6)	A	gondozási	szükséglet	megállapítására	irányuló	
kérelem	benyújtásától	számított	3	munkanapon	belül	
köteles	a	szakértői	bizottság	az	igazolás	kiállítására.	A	
gondozási	szükségletről	szóló	igazolás	felülvizsgálata	
során	a	felülvizsgálatot	a	R.	rendelkezései	alapján,	az	
intézményvezető	felterjesztésétől	számított	5	munka-
napon belül kell elvégezni.
(7) Amennyiben a jelen szabályrendeletben részes in-
tézmény	vezetője	a	fent	meghatározott	eljárás	mellő-
zésével	igazolja	az	ellátást	kérő	gondozási	szükségletét,	
és	utóbb	az	ellenőrzési	eljárás	során	kiderül,	hogy	té-
vesen	állította	ki	a	gondozási	szükségletről	az	igazolást	
és	emiatt	normatíva	visszafizetési	kötelezettsége	kelet-
kezik	az	intézménynek,	az	intézményvezető	a	Munka	
Törvénykönyvéről	szóló	1992.	évi	XXII.	törvény	168.	
§-a	alapján	vagyoni	felelősséggel	tartozik	az	intézmény,	
illetve a fenntartó felé.

Evangélikus Módszertan támogatása, fejlesztése

18.	§	(1)	A	tárgyévben	a	diakóniai	osztály	javaslatára	
az	Evangélikus	Módszertan	DB	által	jóváhagyott	éves	
költségvetést	tartalmazó	munkatervében	szereplő,	a	
DB	által	kiemelt	feladatnak	minősített	program	költ-
ségeinek támogatása a tartalékalap terhére történik. A 
tárgyévet	megelőző	év	végi	intézményvezetői	konfe-
rencián	az	intézmények	által	kitöltött	visszajelző	íve-
ken	szereplő	szakmai	véleményeket	is	figyelembe	veszi	
a	DB	a	kiemelt	feladatok	meghatározásánál.	
(2) A támogatás elszámolását a jelen szabályrendelet 9. 
és	10.	§-aiban	meghatározottak	szerint	kell	teljesíteni.

Egyéb eseti célok, feladatok támogatása

19.	§	(1)	Az	e	§-ban	meghatározott	kifizetés	csak	a	tar-
talékgyűjtésbe	bekapcsolódó	gyülekezeti	fenntartású	
intézmények részére nyújtható.
(2)	A	támogatás,	vagy	juttatás	megítéléséhez	szüksé-
ges	adatszolgáltatásról,	valamint	annak	határidejéről	
az országos iroda értesíti az intézményeket.
(3) Az 7. § i) pontjára hivatkozással jogosult az OP tá-
mogatást megítélni egyéb eseti célok és feladatok el-
látásához.
(4) Az eseti célok és feladatok támogatására – vala-
mennyi intézmény támogatási igényének felmérését 

követően	–	a	diakóniai	osztály	fogalmazza	meg	javas-
latát,	amelyet	az	DB	és	a	GB	ajánlásának	beszerzését	
követően	az	OP	elé	terjeszt.	Az	diakóniai	osztály	a	
javaslatában	a	támogatandó	feladatot,	annak	várha-
tó	költségigényének	kimutatásával	együtt	részletesen	
ismerteti.

20. § E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba.

44/2012. (III. 7. ) országos presbitériumi határozat 
belső egyházi jogi személyek egyházi 

nyilvántartásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.	§	(5)	bekezdése	alapján	–	utal-
va	a	törvény	148.	§	(1)	bekezdés	d)	pontjában	írt	felha-
talmazásra	is	–	a	belső	egyházi	jogi	személyek	Ehtv.	
11. § (3) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásba 
vételét	nem	kezdeményezi.	Ezzel	egyidejűleg	a	belső	
egyházi jogi személyek nyilvántartásáról szóló orszá-
gos szabályrendeletet elfogadja.

Felelős:	Kákay	István	Dezső
Határidő:	2012.	március	7.

1/2012. (III. 7.) országos szabályrendelet

a belső egyházi jogi személyek nyil ván
tartásáról és az abból történő igazolásáról

A	Magyarországi	Evangélikus	Egyház	(a	továbbiakban:	
MEE) országos presbitériuma – utalva a lelkiismereti 
és	vallásszabadság	jogáról,	valamint	az	egyházak,	val-
lásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011.	évi	CCVI.	törvény	11.	§	(4)	bekezdésében	és	12.	§	
(1)	bekezdésében	meghatározott	belső	jogi	személyek	
igazolása	kötelezettségére	–	a	MEE	belső	egyházi	jo-
gi	személyei	egyházi	nyilvántartásba	vételéről,	az	ott	
meghatározott	adatok	módosításáról,	a	nyilvántartás-
ból	való	törlés	szabályairól,	valamint	a	belső	egyházi	
jogi	személyiség	igazolására	vonatkozóan	a	következő	
szabályrendeletet alkotja.

I. fejezet 
A belső egyházi jogi személyek nyilvántartásba 

vételének szabályai

1.	§	(1)	A	belső	egyházi	jogi	személyek	a	Magyaror-
szági	Evangélikus	Egyházról	szóló	1997.	évi	I.	törvény	
10.	§	(1)	bekezdésére,	az	egyház	szervezetéről	és	igaz-
gatásáról	szóló	2005.	évi	IV.	11.	§	(1)	bekezdésére	és	12.	
§-ra,	valamint	az	egyház	intézményeiről	szóló	2005.	
évi	VIII.	törvény	1.	§-ra	utalással	az	országos	irodának	



Evangélikus közlöny  2012. március 30.38

megküldött	bejelentésükben	kérhetik	egyházi	nyilván-
tartásba vételüket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a 
belső	egyházi	jogi	személy:
a)	nevét,
b)	székhelyét,	
c)	képviselőjének	nevét,	lakóhelyét	és	a	képviselet	gya-

korlásának	módját,	továbbá
d) – ha azzal rendelkezik – címerének képi megjelení-

tését.
(3)	Az	(1)	bekezdés	szerinti	bejelentéshez	a	belső	egy-
házi	jogi	személy	csatolja:
a)	a	szervezeti	és	működési	szabályzatát	vagy	azoknak	

megfelelő	más	szabályozást,	
b)	a	székhely	használatának	jogcímét	igazoló,	az	ingat-

lan helyrajzi számát is tartalmazó okirat (tulajdon 
lap,	szerződés)	egyszerű	másolatát,

c)	a	képviselője	képviseleti	jogosultságának	igazolá-
sára	alkalmas,	a	megválasztásról	szóló	közgyűlési	
okirat,	jegyzőkönyv	eredeti	példányát	vagy	hiteles	
másolatát,	és

d) – ha azzal rendelkezik – címerének tartalmi leírását.

2.	§	(1)	Országos	iroda	a	kérelem	beérkezéstől	számított	8	
napon	belül	ellenőrzi,	hogy	a	bejelentés	tartalmazza-e	az	
1.	§	(2)	bekezdés	a–c)	pontjaiban,	valamint	az	1.	§	(3)	be-
kezdés	a)	és	c)	pontjában	meghatározott	dokumentumok	
meglétét,	azok	tartalmi	és	formai	megfelelését.	Az	országos	
iroda	a	kérelem	beérkezését	követő	munkanapon	tájékoz-
tatja	az	illetékes	püspöki	hivatalt,	amely	3	munkanapon	
belül	határidőn	belül	kifogást	emelhet,	ha	tudomása	sze-
rint megalapozatlan nyilvántartásba vételre kerülne sor.
(2)	Az	országos	iroda	bejegyzéshez	megfelelő	bejelen-
tés	alapján,	az	ellenőrzés	befejezését	követően	azon-
nal	kiadja	a	nyilvántartási	számot,	és	a	nyilvántartásba	
vétel	tényéről	tájékoztatja	az	országos	presbitériumot.
(3)	Amennyiben	az	országos	iroda	a	benyújtott	doku-
mentumokban	hiányosságot,	tartalmi	vagy	formai	hi-
bát	észlel,	30	napos	határidővel	felszólítja	a	bejelentőt	
a	hibák,	hiányosságok	javítására,	pótlására.	A	javítást,	
illetve	pótlást	követően	az	országos	irodának	a	(2)	be-
kezdés,	illetve	(4)	bekezdés	szerint	kell	eljárnia.
(4) Amennyiben az országos iroda a (3) bekezdésben ír-
tak	szerint	lefolyatott	eljárást	követően,	illetve	a	püspö-
ki	hivatal	az	(1)	bekezdésben	meghatározottakra	hivat-
kozva	kifogást	emel,	az	országos	iroda	köteles	a	kérel-
met,	annak	minden	mellékletével	együtt	az	országos	el-
nökség	elé	terjeszteni,	mely	testület	3	napon	belül	dönt	
a	nyilvántartásba	vételről,	illetve	annak	elutasításáról.
(5)	A	(1)	bekezdésben	írtakon	túl	a	bejelentéshez	nem	
csatolt dokumentumok beszerzése érdekében az egy-
házi jogi személlyel az országos iroda – szükség ese-
tén	–	az	illetékes	esperes,	 illetve	egyházi	intézmény	
esetén	a	szolgálati	ágat	felügyelő	püspök	bevonásával	
egyeztetést kezdeményez.

3.	§	A	belső	egyházi	jogi	személy	a	nyilvántartásba	vé-
tel	során	nyilvántartási	számot	kap,	amelyben	az	első	
betű	jelöli	a	belső	egyházi	jogi	személy	egyházközségi,	
egyházmegyei	és	egyházi	intézményi	minőségét,	mely-
hez perjellel kapcsolódó négy jegy a nyilvántartásba 
vétel	sorszámát	jelenti,	amelyhez	perjellel	a	nyilván-
tartásba vétel éve kapcsolódik.

4.	§	Az	egyházi	nyilvántartásba	vett	egyházi	belső	sze-
mély	köteles	az	állami	hatóságok	és	egyéb	szervek	előtt	
a	működés	megkezdéséhez	szükséges	eljárásokat	le-
folytatni	azzal,	hogy	az	erre	vonatkozóan	kiadott	alábbi	
igazolások	másolati	példányát	köteles	30	napon	belül,	
de	legkésőbb	a	jelen	szabályrendelet	8.	§-ban	meghatá-
rozott	igazolás	megkérésével	egyidejűleg	megküldeni	
az	országos	irodának:
a)	adószám,
b)	bankszámlaszám,
c)	NAV	törzsadatok,
d)	biztosító	és	biztosítási	kötvény	száma,	valamint
e)	az	50	millió	forint	bevételt	elérő	egyházközségek	és	

valamennyi egyházi intézmény esetén a könyvviteli 
nyilvántartást	vezető,	beszámolót	készítő	regisztrált	
mérlegképes	könyvelő	nevét,	regisztrációs	számát.	

II. fejezet 
A nyilvántartásba bejegyzett adatok változása 

bejelentésének szabályai

5.	§	(1)	A	nyilvántartásba	vett	belső	egyházi	jogi	sze-
mély	nyilvántartásba	vett	adatainak	módosítása,	a	be-
nyújtott	írásbeli	kérelem	alapján	történik.
(2) A változás bejelentési kérelem tartalmazza
a)	a	nyilvántartási	számot,
b)	a	létesítő	okiratának	módosítása	határozatát	és	idő-

pontját,	–	illetve	amennyiben	az	a	szervezeti	és	mű-
ködési	szabályzat	vagy	azoknak	megfelelő	más	sza-
bályzat	módosítását	is	jelenti	utalni	kell	arra	is	–,

c)	a	belső	egyházi	jogi	személy	1.	§	(2)–(3)	bekezdésé-
ben	és	4.	§-ban	meghatározott	adatait,	valamint	

d)	ezen	adatok	módosítására	történő	utalást.
(3) A változás bejelentési kérelemhez a módosítással 
összefüggő,	e	szabályrendeletben	a	nyilvántartásba	
vétel	iránti	kérelemhez	megjelölt,	benyújtandó	doku-
mentumokat kell csatolni.
(4) A változás bejegyzésére során az országos iroda 
a 2. § (1)–(4) bekezdésében írtak betartásával jár el.

III. fejezet 
A nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy 

nyilvántartásból való törlésének szabályai

6.	§	(1)	Ha	a	nyilvántartásba	vett	belső	egyházi	jogi	sze-
mély	közgyűlése	annak	megszűnéséről	határoz,	illetve	
az	egyházi	törvényekben	meghatározott	megszüntetés-
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re	kerül	sor,	akkor	az	erről	szóló	döntés	meghozata-
lát	követő	8	napon	belül	a	belső	egyházi	jogi	személy,	
illetve	a	megszüntetésről	határozó	testület	a	nyilván-
tartásból való törlés iránti kérelmet nyújt be írásban 
az országos irodának.
(2) A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez 
csatolni	kell:
a)	megszűnését	elhatározó,	illetve	a	megszüntetést	ki-

mondó	ülésről	készített	jegyzőkönyvet	és	határozatot,
b)	jogutódlással	történő	megszűnés	esetén	meg	kell	

jelölni	a	jogutód	egyházi	belső	jogi	személyt.
(3)	A	belső	egyházi	jogi	személy	köteles	a	vagyoni	
ügyeinek	lezárását	bizonyító,	a	számvitelről	szóló	tör-
vénynek	megfelelően	elkészített	záró	beszámolót	és	
végleges	vagyonmérleget,	az	adószám	törléséről	szóló	
határozatot,	jogutódlással	történő	megszűntetés	ese-
tén	az	erről	szóló	megállapodást,	valamint	mindazon	
okiratokat,	nyilatkozatokat	megküldeni,	amelyek	alap-
ján	megállapítható,	hogy	a	nyilvántartásból	való	törlés	
feltételei bekövetkeztek.
(4) Az országos iroda tájékoztatja az országos presbi-
tériumot	a	belső	egyházi	jogi	személy	nyilvántartás-
ból	való	törléséről.

7.	§	A	nyilvántartásba	vett	belső	egyházi	jogi	személy	
adatainak nyilvántartásból való törlését oly módon 
kell	végrehajtani,	hogy	a	megszűnt	egyházi	belső	jogi	
személy adatai a nyilvántartásból továbbra is megál-
lapíthatóak legyenek.

IV. fejezet 
A nyilvántartás és az abból történő adatszolgáltatás

8.	§	Az	belső	egyházi	 jogi	személy	nyilvántartásba	
bejegyzett	1.	§	(2)	bekezdésben	meghatározott	adatai	
a MEE hivatalos honlapján bárki számára korlátozás-
mentesen	hozzáférhetőek.	

9.	§	(1)	A	nyilvántartásba	vett	belső	egyházi	jogi	sze-
mély	a	nyilvántartásban	szereplő	1.	§	(2)	bekezdésben	
meghatározott	adatairól	írásban	kérhet	igazolást	az	
országos	irodán,	megjelölve	az	igény	indokát	s	ameny-
nyiben	legkésőbb	ezzel	egyidejűleg	bejelenti	a	4.	§-ban	
meghatározott	adatokat.	
(2) Az igazolást az országos iroda a nyilvántartásá-
ban	szereplő	adatok	alapján,	a	kiállítás	napján	fenn-
álló	állapotnak	megfelelő	adattartalommal	legkésőbb	
2	munkanapon	belül	állítja	ki	a	bélyegzővel	is	ellátott	
hiteles igazolást. 
(3)	A	kiadott	igazolást	be	kell	vezetni	a	belső	egyházi	
személyek	nyilvántartásába	azzal,	hogy	annak	a	belső	
egyházi jogi személy a nyilvántartásba vételre utaló 
évszámát	követő	perjellel	és	alszámként	feltüntetett	
sorszáma	utal	a	kiadott	igazolás	megtörténtére.	
(4)	A	kiadott	igazolást	45	napig	érvényes.	

(5)	Az	országos	iroda	köteles	bárki	részére	a	nyilván-
tartásba	vett	egyházi	jogi	személy	1.	§	(2)	bekezdésben	
meghatározott	adatairól	tájékoztató	nyilatkozat	kiadá-
sára	az	(1)-(2)	bekezdésben	írtak	betartásával	azzal,	
hogy	azon	fel	kell	tűntetni,	hogy	az	a	belső	egyházi	
jogi személy egyházi nyilvántartásba való bejegyzé-
sét igazolja. 

10.	§	Amennyiben	az	országos	iroda	észleli,	hogy	az	
igazolás kiadási kérelemben megjelölt indok ellentétes 
az	állami,	illetve	egyházi	szabályozással,	akkor	köteles	
erre	a	belső	egyházi	jogi	személyt,	valamint	a	feladat	
és	hatáskörrel	rendelkező	testületeket	erről	tájékoztat-
ni.	Ebben	az	esetben	a	9.	§	(2)	bekezdésben	írt	határidő	
további 30 nappal meghosszabbodik.

V. fejezet 
Átmeneti rendelkezések

11. § A korábban hatályos állami törvény szerint már 
adószámmal	rendelkező	belső	egyházi	jogi	személy	e	
szabályrendelet szerinti nyilvántartásba vétele során az 
1–4.	§	rendelkezéseit	az	alábbi	eltéréssel	kell	alkalmazni:
a)	a	belső	egyházi	jogi	személy	a	9.	§	(1)	bekezdésében	

kért	igazolás	kiadása	iránti	eljárással	egyidejűleg	
megkezdődik	a	nyilvántartásba	vételi	eljárás,

b)	az	igazolást	a	9.	§	(2)	bekezdésben	meghatározott	
határidőben,	a	3.	§	és	9.	§	(3)	bekezdése	szerinti	tar-
talommal kell kiadni;

c)	az	igazolás	kiadással	egyidejűleg	az	országos	iroda	
felhívja	a	belső	egyházi	jogi	személyt	az	1.	§	(3)	be-
kezdésében	felsorolt	mellékletek	csatolása,	vagy	az	
arra	vonatkozó	nyilatkozat	megtételére,	hogy	ezen	
dokumentumok az országos irodának igazoltan meg-
küldésre	kerültek,	és	azok	az	igazolás	kiadási	kére-
lem	időpontjában	változást	nem	tartalmaznak.

VI. fejezet 
Záró rendelkezések

12. § (1) E szabályrendelet – a (2) bekezdésben meg-
jelöltek kivételével – elfogadása napján lép hatályba 
azzal,	hogy	az	1.	§	(3)	bekezdésben	és	a	4.	§	(1)	bekezdé-
sében	meghatározottakat	legelső	alkalommal	legkésőbb	
a	2012–2017.	évi	tisztújítást	követően	kell	becsatolni.
(2)	A	8.	§	szerinti	nyilvánosságra	hozatalt	2013.	január	
1-től	kell	alkalmazni.
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41/2012. (III. 7.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények felújításainak tartalékalaptól 

történő támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma	az	egyház	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	
2005.	évi	IV.	törvény	128.§	(2)	bekezdés	b)	pontja	alap-
ján	a	–	utalva	az	egyházi	oktatási	kiegészítő	támogatás,	
valamint	az	egyházi	kiegészítő	támogatás	korrekciós	
összegének,	és	tartalékba	helyezett	részének	felhasz-
nálásáról	szóló	5/2008.	(XII.	22.)	országos	szabályren-
delet	22.	§	(3)	bekezdésére	és	a	13/2012.	(II.	2.)	országos	
presbitériumi határozatra – a 2010. évi önkormányzati 
közoktatási támogatást kompenzáló közoktatási kiegé-
szítő	támogatás	összegéből	meghatározott	535.915.000,-	
Ft	pályázati	úton,	az	oktatási	intézmények	között	törté-
nő	felosztásáról	határoz,	azok	felújítási,	állagmegóvá-
si,	karbantartási	és	korszerűsítési	célú	munkálatainak	
megvalósítása	érdekében	azzal,	hogy:
a)	300.000.000.-	Ft	kizárólag	nyilvános	pályázati	előké-

szítés	és	önrész	támogatásra	nyújtható	be,	melyre	
vonatkozó kérelem és annak folyamatos elbírálása 
során a Magyarországi Evangélikus Egyház pályá-
zati	rendszeréről	szóló	1/2011	(V.	26.)	országos	sza-
bályrendelet	IV.	fejezetében	megjelölt	finanszírozá-
si	támogatások	közül	a	pályázati	előkészítés	támo-
gatása	8.	§	és	az	önrész	támogatás	9.	§	előírásainak	
megfelelően	kell	eljárni;

b)	235.915.000.-	Ft	odaítélésénél	a	jelen	határozat	el-
választhatatlan	részét	képező	mellékletben	megha-
tározott	rend	szerint	lefolytatott	támogatási	eljárás	
szabályait kell alkalmazni.
Az	országos	presbitérium	döntésének	megfelelően,	

egy oktatási intézmény mindkét célként megjelölt tá-
mogatásra	nyújthat	be	kérelmet.	Tekintettel	arra,	hogy	a	
két	támogatási	lehetőség	műszaki	tartalma	összefügghet,	
ebben az esetben mindkét megítélt összeg a nyilvános 
pályázat	megvalósításával	egyeztetve	kerül	kifizetésre.	

Felelős:	Kákay	István
Határidő:	2012.	március	8.

Melléklet

1.	§	(1)	A	41/2012.	(III.	7.)	országos	presbitériumi	ha-
tározat mellékletének hatálya kiterjed az egyházi ok-
tatási	intézményeknek	(a	továbbiakban:	intézmény)	a	
2010. évi önkormányzati közoktatási támogatást kom-
penzáló	közoktatási	kiegészítő	támogatás	összegéből	
meghatározott	235.915.000.-	Ft	keretösszegből	támoga-
tott	felújítási,	állagmegóvási,	karbantartási	és	korsze-
rűsítési	célú	beruházásai	megvalósítására.
(2) Amennyiben a beruházás során a mindenkori álla-
mi közbeszerzési törvény rendelkezései alapján közbe-
szerzési	eljárás	lefolytatásának	kötelezettsége	áll	fenn,	
illetve a beruházó döntése szerint közbeszerzési eljárást 

folytat	le,	akkor	e	szabályrendeletet	és	a	közbeszerzési	
jogszabályt	együttesen	kell	alkalmazni.

2.	§	E	szabályrendelet	alkalmazásában:
1.	Ajánlattevő:	az	a	természetes	személy,	jogi	személy,	jo-
gi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb jog-
képes	szervezet,	aki	az	építési	beruházásra	ajánlatot	tesz
2.	Beruházó:	az	intézmény,	függetlenül	annak	fenntar-
tójától.	A	beruházót	megillető	jogokat	az	intézmény-
vezető	és	a	fenntartó	képviselője	gyakorolja.
3.	Beruházás	értéke:	az	előzetes	tervben	szereplő,	a	tel-
jes beruházásra vonatkozó költségvetési egyenleg sze-
rint	azzal,	hogy	a	beruházás	értéke	nem	bontható	meg,	
függetlenül	annak	megvalósítási	ütemétől.
4.	Beruházás:	–	a	számvitelről	szóló	2000.	évi	C.	tör-
vény	3.	§	(4)	bekezdés	7.	és	8.	pontjában	meghatározott	
feltételeknek	megfelelő	–	az	építmény,	építményrész,	
építményegyüttes	felújítási,	állagmegóvási,	karbantar-
tási	és	korszerűsítési	munkálatai,	valamint	az	ezekhez	
kapcsolódó	szakipari,	technológiai,	tervezési,	bonyolí-
tási,	műszaki	ellenőrzési	és	szerelési	munkák.
5.	A	kivitelezés	kezdetének	időpontja:	a	szerződésben	
meghatározott	időpont,	így	különösen	is	a	munkate-
rület átadása.
6.	A	kivitelezés	befejezésének	időpontja:	a	megvalósult	
beruházás	átvételének	időpontja.
7.	Saját	erő:	az	intézmény	által	saját	forrásból	biztosí-
tott	pénz-	és	egyéb	eszközök.
8.	Költségbecslés:	a	költségbecslés	a	Magyar	Építész	
Kamara	által	kiadott	költségbecslési	segédlet	program	
szerint.
9.	Támogatás:	az	országos	egyház	által	a	13/2012.	(II.	
2.)	országos	presbitériumi	határozatban,	illetve	jelen	
határozatában megjelölt és rendelkezésre álló forrás-
ból a beruházó – kérelme alapján elbírált és – részére 
a	beruházás	megvalósításához	biztosított	pénzeszköz.
10.	Támogatási	eljárás:	a	támogatás	elnyerése	érdeké-
ben	indított	és	lefolytatott	eljárás,	tervbírálat.

3. § (1) A támogatási kérelmek benyújtására jogosult 
az intézmény.
(2) Az intézmények az igazgatótanács – gyülekeze-
ti	fenntartás	esetén	–	a	fenntartó	által	is	jóváhagyott	
kérelmüket az országos irodában nyújthatják be 2012. 
április	15.	napjáig.
(3)	Már	megkezdett	beruházás	esetén	támogatási	kére-
lem	csak	akkor	nyújtható	be,	ha	a	már	megkezdett	be-
ruházás e szabályrendelet rendelkezéseinek megfelel.

4.	§	(1)	A	támogatási	kérelemhez	mellékelni	kell:
a)	a	tervezett	beruházás	műszaki	és	költségvonzatait	alá-

támasztó	előkészítő	anyagot,	különösen	is:	felmérést,	
épületszerkezeti	szakérői	vizsgálatot,	költségbecslést,	
valamint	arra	vonatkozó	nyilatkozatot,	hogy	a	tá-
mogatásból	megvalósításra	kerülő	munkák	kizárólag	
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felújítás	vagy	karbantartás	jellegűek.	A	több	évre	el-
húzódó	építkezésnél	az	ütemezést,	az	egyes	ütemek	
költségét és az összköltség számítást is csatolni kell.

b) a beruházó pénzügyi helyzetét bemutató – e mel-
léklet	részét	képező	A)	jelű	–	nyilatkozatot,	mely	
tartalmazza	a	benyújtást	megelőző	hónap	végén,	
az	elszámolásra	kiadott	előlegek	értékéről,	a	vállalt	
saját	erő	mértékéről	szóló	kimutatást,	és	nyilatko-
zatát	arról,	hogy	az	elmúlt	10	évben	kapott-e	és	ha	
igen,	mikor	hasonló	célú	támogatást,	valamint	a	le-
zárt	év	elfogadott	zárszámadását;

c) a beruházó valamennyi bankszámlájának a benyúj-
tást	megelőző	hónapról	szóló	egyenlegének	banki	
igazolását;

d)	a	beruházó	házipénztárának	a	benyújtást	megelőző	
hónapról szóló egyenlegének igazolását;

e)	nyilatkozatot	 arról,	hogy	az	országos	egyházzal	
szemben nem áll fenn tartozása;

f)	 igazolást	arról,	hogy	a	beruházónak	köztartozása	
nem áll fenn.

(2) Amennyiben a beruházó valótlan tartalmú nyilat-
kozatot	tesz,	vagy	a	támogatási	kérelmet	határidőt	kö-
vetően	nyújtja	be,	a	támogatási	kérelmét	érdemi	vizs-
gálat nélkül el kell utasítani.
(3)	A	támogatási	kérelmet	benyújtó	képviselője	a	ké-
relem valóságtartalmáért fegyelmi és kártérítési fele-
lősséggel	tartozik	a	támogató	felé.

5.	§	(1)	Az	országos	iroda	építési	és	oktatási	osztálya	
megvizsgálja,	hogy	a	kérelmek	4.	§-ban	meghatározott	
szempontoknak	megfelelnek-e.	A	nem	a	jogosult	által	
előterjesztett,	e	szabályrendeletnek	meg	nem	felelő,	ké-
relmeket el kell utasítani. Hiányos kérelem esetén a to-
vábbküldés	időpontját	figyelembe	véve,	a	legrövidebb	
időn	belül	hiánypótlásnak	van	helye.	Amennyiben	a	
hiánypótlás	nem	történik	meg	vagy	nem	megfelelő,	a	
kérelmet el kell utasítani. 
(2)	Az	országos	iroda	a	beérkezett	kérelmek	(1)	bekez-
dés	szerinti	vizsgálatát	követően	azokat	átadja	az	or-
szágos	építési	és	ingatlanügyi	bizottságnak	(a	továb-
biakban:	építési	bizottság).	Az	építési	bizottság	legké-
sőbb	2012.	május	4.	napjáig	műszaki	tervbírálatot	vé-
gez (mely kiterjed a 4. § a) pontban foglalt nyilatkozat 
igazolására	is)	a	beérkezett	kérelmekre	vonatkozóan,	
az	így	kiegészített	teljes	dokumentációt	–	az	országos	
iroda	útján	–	az	országos	gazdasági	bizottságnak	(a	to-
vábbiakban:	gazdasági	bizottság)	megküldi.
(3)	A	gazdasági	bizottság	–	az	építési	bizottság	határo-
zatában megjelölt – kérelmeket a dokumentáció teljes 
körű	áttekintése	és	értékelése	eredményeképpen	2012.	
május	16.	napján	tartandó	ülésén	gazdasági	szempont-
ból	ellenőrzötten	véleményezi	és	javaslatát	megküldi	
az országos presbitérium részére. 
(4)	A	bizottságok	az	értékelés	során	kötelesek	az	aláb-
biakat	figyelembe	venni:

a)	Kiemelten	kezelendők:
aa)	 az	áthúzódó	beruházások,	felújítások	befejezé-

sét	célzó	kérelmek,
ab)	 azok	az	igények,	amelyek	teljesítésével	egyházon	

kívüli	források	vonhatók	be	a	finanszírozásba,
ac)	 az	intézmény	működési	engedélye	megvonására	

vonatkozó	figyelmeztető	határozat	megléte.
b)	Előnyben	részesülhetnek	azok	a	munkálatok,	

ba)	 ahol	a	vállalt	saját	erő	mértéke	meghaladja	az	
igényelt	összeg	mértékét,

bb)	az	intézmény	a	2011/12.	tanévben	kezdte	meg	
működését,	figyelembe	véve	az	ingatlan	tulaj-
donosának személyét is.

c)	Nem	javasolható	a	támogatás	akkor:
ca)	 ha	a	fejlesztés	nem	kellően	indokolt,	gazdaság-

talan,	vagy	színvonala	nem	megfelelő,
cb) egyéb azonos feltételek esetén hátrasorolásra kerü1 

az	utóbbi	öt	évben	már	támogatott	intézmény.
(5)	Az	országos	presbitérium	határozatát	legkésőbb	
2012. május 24. napján hozza meg. 

6.§	A	támogatási	eljárás	eredményeképpen	megköten-
dő	támogatási	szerződés	mintáját	e	melléklet	részét	ké-
pező	C)	jel	alatt	tartalmazza.

7.	§	A	beruházó	a	beruházás	előkészítése	körében	kö-
teles:
a)	építkezés	engedélyezési	tervét	és	előzetes	költség-

számítását	elkészíttetni,	
b)	a	terveket	támogatási	eljárásra	benyújtani,	a	java-

solt	módosításokat	átvezettetni,
c)	a	szükséges	hatósági	engedélyeket	beszerezni,	majd	

a	kiviteli	terveket	elkészíttetni.

8.	§	A	beruházónak	meghívásos	eljárás	során	az	intéz-
ménynél,	valamint	bármely	fenntartónál	már	elvég-
zett	beruházások	kivitelezőjeként	részt	vett	legalább	3	
ajánlattevőt	kell	meghívni	a	11.	§-ban	meghatározott	
tartalmú dokumentáció megküldésével.

9.	§	(1)	A	beruházó	dokumentációt	készít,	amely	tartal-
mazza	a	beruházás	részletes	adatait	és	feltételeit,	vala-
mint	az	ajánlattételi	és	bírálati	szempontokat:
a)	beruházás	részletes	adatai	és	feltételei:

aa) a beruházáshoz rendelt jelige;
ab) a beruházás pontos és részletes meghatározása;
ac)	 részletes	szerződési	feltételek	(pl.	a	szavatosságra	

és	kötbérre,	a	legalább	egy	évre	szóló	visszatar-
tandó	jóteljesítési	garanciára,	műszaki	ellenőr	kö-
telező	igénybevételére	vonatkozó	rendelkezések);	

ad)	a	felhívás	a	szerződéstervezet	elkészítésére	vagy	
a	szerződéstervezetet;

ae)	 annak	meghatározása,	hogy	az	ajánlattevő	ad-
hat-e	részteljesítésre	vonatkozó	ajánlatot	és	mi-
lyen feltételekkel;
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af)	 annak	meghatározása,	ha	a	beruházó	lehetőséget	
biztosít több változatú ajánlat benyújtására is;

ag)	az	ajánlattevő	pénzügyi,	gazdasági	műszaki	al-
kalmassága feltételei és azok igazolási módja;

ah)	az	ajánlattételi	határidő	és	az	ajánlattétel	be-
nyújtásának helye;

ai)	 az	ajánlatok	felbontásának	helye,	ideje	és	a	rész-
vételre jogosultak;

aj)	 az	eredményhirdetés	időpontja	és	a	szerződés-
kötés	tervezett	időpontja.

b)	ajánlattételi	és	bírálati	szempontok:	
ba)	 az	ajánlat	műszaki,	gazdasági,	minőségi	köve-

telményei és megoldásai;
bb) a beruházás ellenszolgáltatásának feltételei és a 

pénzügyi elszámolás módja;
bc)	 a	beruházás	időtartamára	és	megvalósításra	vo-

natkozó	határidők	és	az	azok	be	nem	tartásához	
kapcsolódó következmények;

bd)	szerződéstervezet	tartalma;	
be) a beruházás üzemeltetési körülményei;
bf)	 e	szabályrendelet	14.§-a	szerinti	nyilatkozat.

(2)	A	dokumentációt	úgy	kell	elkészíteni,	hogy	az	aján-
lati	felhívás	megjelenésétől	az	ajánlattételi	határidő	le-
jártáig rendelkezésre álljon.

10.	§	(1)	Az	eljárásban	nem	lehet	ajánlattevő,	aki:
a)	végelszámolás	alatt	áll,	vagy	ellene	csőd-,	illetve	fel-

számolási vagy végrehajtási eljárás van folyamatban;
b)	egy	évnél	régebben	lejárt	adó-,	vámfizetési	vagy	tár-

sadalombiztosítási	járulékfizetési	kötelezettségének	
nem	tett	eleget;

c) egyházi önkormányzatnál és egyházi intézménynél 
öt	évnél	nem	régebben	végzett	beruházással	kapcso-
latos	nem	megfelelő	munkavégzésről	szóló	írásbeli	
nyilatkozat.

(2)	Az	ajánlattevő	köteles	írásban	nyilatkozni,	hogy	nem	
esik	az	(1)	bekezdésben	meghatározott	kizáró	okok	hatá-
lya	alá,	köteles	továbbá	benyújtani	30	napnál	nem	régebbi	
cégkivonatát	és	a	képviselő	aláírási	címpéldányát,	vala-
mint	az	illetékes	hatóságok	által	kiállított	igazolást,	mely	
szerint	nincs	a	hatóság	által	nyilvántartott	köztartozása.

11.	§	(1)	A	beruházó	az	ajánlattevő	pénzügyi,	gazdasági	
és	műszaki	alkalmasságára	vonatkozó	követelménye-
ket	és	azok	igazolását	az	alábbiak	szerint	írhatja	elő:
a)	pénzintézettől	 származó	nyilatkozattal,	 hogy	 az	

ajánlattevő	bankszámláján	nincs	sorban	állás,
b) a számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtá-

sával,	hogy	az	ajánlattevő	gazdálkodása	nem	vesz-
teséges,

c)	 referencialevelek	csatolásával,	hogy	az	ajánlattevő	
megfelelő	tapasztalattal	rendelkezik,

d)	az	ajánlattevő	cég	létszámának	és	eszközparkjának	
bemutatásával,	hogy	megfelelő	erőforrásokkal	ren-
delkezik	a	beruházás	megvalósítására,

e)	érvényes	kamarai	tagsági	igazolással,	hogy	a	terve-
zési	munka	esetén	a	szükséges	hatósági	regisztráció-
val	rendelkezik,

f)	 egyéb	okirat,	amely	alkalmas	az	alkalmasság	igazo-
lására.

12.	§	(1)	Az	ajánlattevő	az	ajánlattal	egyidejűleg	köte-
les	nyilatkozni:
a) amennyiben ajánlata a beruházás kivitelezését elnye-

ri,	úgy	arra	vonatkozóan	felelősségbiztosítást	köt;
b)	alvállalkozóiról,	azok	megnevezésével,	akik	teljesí-

tése	a	beruházás	értékének	10	%-át	meghaladja.
(2)	Az	ajánlattevő	a	10–11.	§-ban	meghatározottakra	vo-
natkozóan	nyilatkozat	úgy	is,	hogy	a	már	korábban	vég-
zett	beruházás	kivitelezőjeként	tett,	e	feltételekkel	azonos	
tartalmú nyilatkozatát változatlan tartalommal fenntartja. 

13.	§	(1)	Az	ajánlatokat	a	beruházóhoz	kell	benyújtani,	
aki	erről	átvételi	igazolást	ad.	Az	eljárás	során	csak	a	
bizonyíthatóan	időben	érkezett	ajánlatok	bírálhatók	el.	
A késedelmesen vagy nem a dokumentációnak megfe-
lelően	benyújtott	ajánlatot	a	beruházó	visszaszolgál-
tatja	az	ajánlattevőnek.
(2) Az ajánlatok felbontására és lényeges tartalmá-
nak	ismertetésére	ajánlatbontó	tárgyalást	kell	tartani,	
melyen	meg	kell	állapítani	a	beérkezett	ajánlatok	szá-
mát,	érkezési	idejét,	esetlegesen	késedelmesen	érkezett	
ajánlatokat,	érvénytelen	ajánlatokat,	valamint	hogy	az	
ajánlatokat	tartalmazó	borítékok	sértetlenek-e.	Ezen	
túlmenően	az	ajánlatok	ismertetését	is	jegyzőkönyv-
be	kell	foglalni,	mely	másolati	példányát	valamennyi	
ajánlattevőnek	meg	kell	küldeni.	
(3)	Az	ajánlatok	felbontásánál	a	beruházó	képviselő-
je,	az	ajánlattevők	és	a	beruházó	által	meghívottak	le-
hetnek jelen.

14.	§	Az	ajánlat	érvénytelen:
a)	az	ajánlattételi	határidő	lejárta	után	nyújtották	be;
b)	az	ajánlattevő	e	szabályrendelet	10.	§	alapján	nem	

jogosult	az	ajánlattételre,	valamint	a	11.	§	szerinti	
alkalmasságára vonatkozó követelményeket nem 
igazolta,	illetve	a	12.	§	(2)	bekezdés	szerinti	nyilat-
kozatot	sem	tette	meg;

c)	az	ajánlattevő	nem	teljesítette	a	11.	§	b)	pontban	
meghatározott	feltételeket.

15.	§	 Az	eljárás	eredménytelen:
a)	nem	érkezett	ajánlat;
b)	kizárólag	érvénytelen	ajánlat	érkezett;
c)	valamennyi	ajánlattevőt	ki	kellett	zárni	az	eljárásból;
d)	a	beruházó	az	időközben	bekövetkezett	műszaki,	

gazdasági	okok	miatt	egyik	ajánlat	szerinti	beruhá-
zást	sem	tudja,	vagy	kívánja	megvalósítani.

16.	§	(1)	Az	érvényes	ajánlatok	közül	azt	kell	nyertes-
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nek	kihirdetni,	amely	e	szabályrendelet	9.	§	b)	pont-
jában	meghatározott	szempontok	együttes	értékelése	
alapján	a	legkedvezőbb.	
(2)	Az	ajánlatok	elbírálásáról	hozott	döntés	kihirde-
tésére	a	dokumentációban	meghatározott	időpontban	
eredményhirdetést kell tartani.
(3) Az eredményhirdetésnek tartalmaznia kell az elbí-
rált ajánlatok sorrendjét.
(4)	Az	eredményhirdetésről	jegyzőkönyvet	kell	ké-
szíteni.

17.	§	(1)	A	pályázaton	nyertes	ajánlattevővel	a	doku-
mentációban	foglalt	feltételeknek,	illetve	az	ajánlatban	
vállalt	kötelezettségeknek	a	figyelembevételével	elkészí-
tett	végleges	szerződést	15	napon	belül	meg	kell	kötni.
(2)	Amennyiben	a	nyertes	ajánlattevő	a	szerződést	a	
meghatározott	határidőn	belül	nem	írja	alá,	a	beruházó	
az	eredményhirdetés	szerinti	sorrend	második	legelő-
nyösebb	ajánlatot	tevővel	köthet	szerződést.

18.	§	(1)	A	beruházás	megvalósítása	során	a	beruhá-
zó	köteles:
a)	gondoskodni	a	beruházás	határidőben	és	költségke-

reten belüli megvalósításáról;
b)	elvégeztetni	a	szükséges	bonyolítói	feladatokat,	mű-

szaki	ellenőrzést,	átadás-átvételi	és	üzembe	helyezési	
eljárásokat,	az	egyéves	jótállási	és	szavatossági	fe-
lülvizsgálatot. Az országos iroda e munkákat szintén 
ellenőrizheti,	és	ehhez	1	példány	végleges	kiviteli	
tervet a beruházó biztosít számára. 

c) tájékoztatást és adatszolgáltatást nyújtani – erre irá-
nyuló megkeresés esetén – az illetékes egyházi testü-
letek,	valamint	állami	szervek	és	hatóságok	részére;

d) gondoskodni a beruházás utólagos kiértékelésének 
elvégzéséről	az	egyéves	jótállási	és	szavatossági	fe-
lülvizsgálatot	követő	30	napon	belül;

e) szükség szerint az épület feltüntetési vázrajzot az 
illetékes	földhivatalban	benyújtani	és	az	egyéb	ha-
tósági engedélyeket beszerezni (pl. használatbavé-
teli engedély).

(2)	A	kötelezően	alkalmazandó	műszaki	ellenőrt	az	il-
letékes	szakmai	kamaránál	vezetett	névjegyzékből	kell	
kiválasztani az országos irodával egyeztetve.
(3)	A	műszaki	ellenőr	köteles	a	beruházót	havonta	leg-
alább	egy	alkalommal,	írásban	tájékoztatni	a	beruhá-
zás	menetéről.

19. § (1) A beruházó köteles az országos presbitériu-
mot	tájékoztatni,	amennyiben	a	beruházás	meghaladja	
a	költségvetésben	jóváhagyott	keretösszeget.
(2) A beruházó köteles az országos presbitériumot tá-
jékoztatni,	amennyiben	a	beruházás,	annak	meghatá-
rozott	üteme,	illetve	az	üzembe	helyezés	a	tervezett	
időpontot	2	hónappal	meghaladja.

20.	§	(1)	A	megítélt	támogatást	az	országos	iroda	fizeti	ki	
az országos presbitérium határozatában foglalt feltételek 
teljesülése,	illetve	jogerős	építési	engedély	megléte	esetén.
(2)	Amennyiben	a	szerződés	rendelkezése	szerint	a	
beruházás	ellenértékének	megfizetése	több	részletben	
történik,	az	átutalás	megindítása	előtt	az	országos	iro-
da	köteles	bekérni	a	beruházás	adott	szakaszának	tel-
jesítésére	vonatkozó	–	a	műszaki	ellenőr	által	leigazolt	
– dokumentumokat.

21. § (1) Az országos iroda építési osztálya szakmai ta-
nácsokkal segíti a beruházás operatív lebonyolítását. 
Ennek keretében – szükség szerint a többi irodai osz-
tály	igénybevételével	–	segítséget	nyújt	a	szerződések	
megkötésében,	tanácsot	ad	a	beruházás	megvalósítá-
sa	során	bonyolítandó	műszaki	és	egyéb	eljárásokról,	
bejárásokról,	a	készítendő	jegyzőkönyvek,	dokumen-
tumok tartalmáról.
(2) Az országos irodaigazgató által e feladat ellátásával 
megbízott	alkalmazottak	jogosultak	a	beruházás	bármely	
szakaszában	annak	műszaki,	gazdasági	és	ügyviteli	ellen-
őrzésére	a	beruházó	által	benyújtott	teljes	dokumentáció	
és iratanyag alapján. Amennyiben ennek során súlyos 
szabálytalanságot	állapítanak	meg,	azonnal	kötelesek	ja-
vaslatot tenni az országos presbitériumnak a támogatás 
felfüggesztésére,	illetve	egyéb	intézkedések	megtételére.

22.	§	(1)	A	beruházás	műszaki	átadás-átvételi	eljárásán	
a	beruházó,	a	beruházó	műszaki	ellenőre	és	a	kivitele-
ző	képviselője	van	jelen,	az	átadás-átvételről	jegyző-
könyvet kell felvenni.
(2) A beruházás csak hiánymentes mennyiségi és üze-
meltetést	gátló	hiba	nélkül,	valamint	jogerős	haszná-
latba	vételi	engedély	megléte	esetén	vehető	át.
(3)	Átvehető	a	beruházás	akkor	is,	ha	az	átadás-átvéte-
li	eljáráson	az	üzemeltetést	nem	gátló,	kijavítható	mi-
nőségi	hibát	észlelnek,	és	annak	–	hibajegyzék	szerin-
ti	–	kijavítását	a	kivitelező	jegyzőkönyvben	rögzített	
időpontig	vállalja.	Ezen	kijavítási	határidő	legfeljebb	
a	jóteljesítési	garancia	időpontjáig	tarthat.

23.	§	(1)	Amennyiben	beruházó	nem	alkalmazza,	vagy	
nem	tartja	be	e	mellékletben	meghatározott	rendelke-
zéseket,	és	az	országos	presbitérium	erre	vonatkozó	
felhívásának	sem	tesz	eleget,	az	országos	presbitérium	
az	alábbi	határozatot	hozza	meg:
a)	a	támogatási	igényt	elutasítja	,
b)	a	már	megítélt	támogatás	kifizetését	felfüggesztheti,	
c)	a	beruházót	a	már	kifizetett	támogatás	visszafizeté-

sére	kötelezheti,
d)	a	beruházó	képviselőjével	szemben	fegyelmi	eljárás	

lefolytatását kezdeményezheti.
(2)	Az	(1)	bekezdésben	felsorolt	határozatok	együtte-
sen	is	alkalmazhatók	azzal,	hogy	a	támogatás	összege	
az oktatási tartalékalapba kerül vissza.
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A)
TÁMOGATÁSI	KÉRELEM

Igénylő:
Megnevezése:
Címe:
Bankszámla	száma:

A kérelem tárgya:

A beruházás megvalósításához igényelt összeg (bruttó):

A jelenlegi állapot ismertetése: 

A támogatással megvalósítandó cél megjelölése: 

A	TERVEZETT	BERUHÁZÁS	MŰSZAKI	JELLEMZŐI	

A	TERVEZETT	KORSZERŰSÍTÉS/FELÚJÍTÁS	BECSÜLT	KÖLTSÉGE
(Kivitelezői	árajánlat	is	közölhető.	A	költségeket	ÁFÁ-val	együtt	kérjük	megadni.)

Tervezés,	előkészítés	becsült	költsége: Ft

Felújítás,	korszerűsítés	becsült	költsége: Ft

Műszaki	ellenőrzés	becsült	költsége: Ft

Összesen: Ft

A	TERVEZETT	PÉNZÜGYI	FEDEZET	FORRÁSOK	SZERINT

Intézmény	saját	forrása: Ft

Várható	önkormányzati	támogatás: Ft

Várható	külföldi	támogatás: Ft

Igényelt	országos	egyházi	támogatás:

TERVEZETT	PÉNZÜGYI	FEDEZET	ÖSSZESEN:

A	MEGVALÓSÍTÁS	TERVEZETT	ÜTEMEZÉSE

………………………………… –tól ……………………………………………..-ig

TÖBB	ÉVRE	TERVEZETT	KIVITELEZÉSNÉL	A	FELHASZNÁLÁS	ÉVENKÉNTI	ÜTEMEZÉSE

Év Ft

Év Ft
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Az igénylő pénzügyi helyzetének bemutatása:

I.	Pénzügyi	helyzet	a	kérelem	benyújtását	megelőző	2	évben:

2010. év 2011. év

Éves bevétel összesen

Éves kiadás összesen

Maradvány összege

Nyilatkozat	korábban	igénybe	vett	támogatásról:	(a	megfelelő	aláhúzandó)

Kijelentjük,	hogy	az	elmúlt	10	évben	nem	kértünk	és	nem	kaptunk	hasonló	célú	támogatást.

Kijelentjük,	hogy	az	elmúlt	10	évben	….	alkalommal	kaptunk	hasonló	célú	támogatást,	melynek	időpontja:	

………………………………………………………………………,

összege:	…………………………………………………….

Nyilatkozat	állami	pályázaton	való	részvételről:	

A pályázat neve:

A projekt tartalma:

Költségvetés (bruttó):

MEE önrészkiegészítés (bruttó):

Megvalósítás tervezett ideje:

A pályázat készültsége:

Alulírott,	mint	igénylő	képviselői	(intézményvezető	és/vagy	gyülekezeti	fenntartó	képviselője),	jelen	kérelem	
aláírásával	kijelentjük,	hogy	a	kérelemben,	valamint	a	csatolt	mellékletekben	foglalt	adatok	valósak	és	hitelesek.

……………………………….,	2012.	…………………………………

	 	 	 ………………………………………………………
	 	 	 igénylő

Mellékletek:
–	 előkészítő	szakértői	kimutatás	a	beruházás	műszaki	paramétereiről	és	költségvonzatáról
– bankszámla kivonatok
– házipénztár egyenlegek
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B)
A	TÁMOGATÁSI	KÉRELEM	ELBÍRÁLÁSA

Igényelt korszerűsítés/felújítás jóváhagyása:

1.	Intézményi	igazgatótanács	jóváhagyásának	időpontja:

………………………………………..

	 …………………………………………..
 igazgatótanács elnöke

2.	Gyülekezeti	fenntartás	esetén	az	egyházközségi	presbitérium	jóváhagyásának	időpontja:

………………………………………..

	 …………………………………………..
 egyházközségi elnökség tagjai

Véleményezés:

1.	Országos	Építési	Bizottság	véleménye,	javaslata:

2.	Országos	Gazdasági	Bizottság	véleménye,	javaslata:

Döntés:

1.	Az	igényelt	összeget	az	igénylő	számára	megítéltük.

2.	Az	igényelt	összegből	…………………………..	Ft-ot	az	igénylő	számára	megítéltünk.

3.	Az	igényelt	összeget	az	igénylő	számára	nem	ítéltük	meg.

Budapest,	2012.	……………………………….

	 …………………………………………..
 Országos Presbitérium
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C)
TÁMOGATÁSI	SZERZŐDÉS

Köti	egyfelől:	Magyarországi	Evangélikus	Egyház	(1085	Budapest,	Üllői	út	24.,	képviseli:	Kákay	István	országos	
irodaigazgató,	adószám:	19719483-2-42),	mint	támogató,
másfelől:	a	………………………………………………..	(………………………………………..,	képviseli:	………………………………..	
intézményvezető/egyházközségi	elnökség,	adószám:	………………………………….),	mint	kedvezményezett	beruházó	
(a	továbbiakban:	kedvezményezett)	az	alulírott	napon	és	helyen	a	következők	szerint:

1)	 	 Szerződő	felek	rögzítik,	hogy	a	Magyarországi	Evangélikus	Egyház	támogató	a	……/2012	(…….)	országos	
presbitérium	határozat	alapján	a	jelen	szerződésben	meghatározott	feltételek	mellett,	a	2.	pontban	megha-
tározott	célra	a	kedvezményezett	részére	anyagi	támogatást	nyújt.

2)	 	 A	támogatás	célja	a	…………………………………………………..	beruházás	költségeihez	történő	hozzájárulás	a	je-
len	szerződés	elválaszthatatlan	részét	képező	dokumentációban	foglaltak	szerint.

3)	 	 A	támogatás	összege	nettó	……………………………..-	(…………………………….)	Ft.

4)	 	 A	támogató	a	támogatás	összegét	jelen	szerződés	aláírásával	egyidejűleg	egyösszegben/	az	alább	megha-
tározott	részletekben	utalja	át	a	kedvezményezett	által	megjelölt	………………………………….	sz.	számlájára.

	 	 A	kedvezményezett	tudomásul	veszi,	hogy	az	általa	megadott	bankszámlára	átutalt	összegért	feltétel	nél-
kül	és	teljes	mértékben	objektív	felelősséggel	tartozik	függetlenül	attól,	hogy	ki	a	számlatulajdonos.

5)	 	 A	Kedvezményezett	tudomásul	veszi,	hogy	a	támogatást	kizárólag	a	jelen	szerződés	2)	pontjában	megha-
tározott	célra	használhatja	fel,	valamint	azt	is,	hogy	kizárólag	a	támogatás	felhasználásának	időtartama	
alatt	felmerült	és	a	cél	megvalósításához	szorosan	és	közvetlenül	kapcsolódó	költségek	számolhatók	el.	A	
feladatellátáshoz	szükséges,	ténylegesen	felmerült	és	igazolható	költségek	–	amennyiben	azok	a	költség-
tervben	nem	kerültek	betervezésre	–	a	támogatási	összeg	5	%-ig	elszámolhatók.

6)	 	 A	 támogatás	 felhasználásának	 kezdő	 időpontja	 jelen	 szerződés	 aláírásának	 napja,	 a	 véghatárideje:	
…………………………………

7)	 	 A	támogatás	felhasználását	a	támogató	–	a	kedvezményezett	szükségtelen	zavarása	nélkül	–	a	felhasználás	
kezdő	időpontjától	a	beszámoló	benyújtására	a	jelen	szerződésben	rögzített	határidőt	követő	5	év	elteltéig,	
bármikor,	bárhol	ellenőrizheti.	

	 	 Amennyiben	a	támogatott	feladat	megvalósítása	meghiúsul,	tartós	akadályba	ütközik,	vagy	késedelmet	
szenved,	ezt	a	kedvezményezett	a	tudomására	jutást	követően	haladéktalanul	köteles	írásban	jelenteni	a	
támogatónak.

	 	 A	kedvezményezett	köteles	a	támogatási	összeget	elkülönítetten	kezelni,	 illetőleg	a	felhasználást	doku-
mentáló	számlákat,	bizonylatokat,	egyéb	okiratokat	a	támogató	vagy	egyéb	ellenőrzésre	jogosultak	által	
ellenőrizhető	módon	kezelni	és	nyilvántartani.	A	kedvezményezett	ezen	túlmenően	is	köteles	minden,	az	
ellenőrzéshez	szükséges	felvilágosítást	és	egyéb	segítséget	megadni.

8)	 	 A	kedvezményezett	a	támogatás	felhasználásáról	részfeladatonkénti	bontásban	legkésőbb	2012.	december	
31.	napjáig	köteles	szakmai	beszámolót,	valamint	pénzügyi	elszámolást	készíteni	és	átadni	a	támogató	ré-
szére.	A	kedvezményezett	a	beszámolót	és	elszámolást	úgy	köteles	elkészíteni,	hogy	az	alkalmas	legyen	a	
támogatás	felhasználásának	részletes	ellenőrzésére.	

	 	 A	beszámolónak	és	az	elszámolásnak	a	következőket	kell	tartalmaznia:
	 	 a)	szakmai	beszámoló:	

– szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (amennyiben a beszámoló 10 oldalnál hosz-
szabb,	a	kedvezményezett	köteles	1	oldalas	összefoglalót	készíteni);
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	 	 b)	pénzügyi	beszámoló:	
– a felmerült költségek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köt-

hető	–	tételes	felsorolása,	
–	 a	támogatási	időszakhoz	igazodó,	a	kedvezményezett	nevére	szóló,	hitelesített	számlamásolatok,
– a beruházás aktiválását igazoló számviteli okmányok és egyéb számviteli és adóhatósági felhaszná-

lásra	alkalmas	helyettesítő	okiratok,	bizonylatok	másolata.

	 	 A	kedvezményezett	a	felhasználást	dokumentáló	eredeti	számlákra,	bizonylatokra,	egyéb	okiratokra	kö-
teles	ráírni:	„elszámolva”,	továbbá	az	eredeti	számlákra,	bizonylatokra,	egyéb	okiratokra	rá	kell	 írni:	
„………………………..	számú	támogatási	szerződéshez	felhasználva”.	A	fent	említett	számlák,	okiratok	bekér-
hetők,	vagy	a	helyszínen	ellenőrizhetők.

9)	 	 A	támogató	a	beszámoló	és	az	elszámolás	elfogadásáról	–	az	erről	szóló	döntést	követő	legkésőbb	20	mun-
kanapon	belül	–	értesíti	a	kedvezményezettet.	

	 	 Ha	a	kedvezményezett	a	tételes	és	hiteles	pénzügyi	elszámolásra,	illetve	a	beszámolásra	vonatkozó	köte-
lezettségét	határidőre	nem	teljesíti,	vagy	a	határidőben	benyújtott	elszámolás,	beszámoló	tartalma	nem	
megfelelő,	úgy	a	támogató	határidő	megjelölésével	felszólítja	kedvezményezettet	a	hiány	pótlására,	vagy	
az	elszámolás,	beszámoló	egyéb	módon	történő	korrekciójára.	

	 	 Szerződő	felek	rögzítik,	hogy	a	pótlás/korrekció	elmulasztása	lehetetlenné	teszi	annak	megállapítását,	hogy	
a	támogatást	a	kedvezményezett	rendeltetésszerűen	használta-e	fel.	Ebben	az	esetben,	illetve	ha	az	elszá-
molás,	beszámoló	elfogadására	a	kedvezményezettnek	felróható	okból	nem	került	sor,	a	támogató	a	Polgári	
Törvénykönyvben	meghatározott	késedelmi	kamattal	növelten	kötelezi	a	kedvezményezettet	a	támogatás	
visszafizetésére,	mely	összeg	a	tartalékalap	sorsát	osztja.	

	 	 Ezen	túlmenően	mindaddig,	amíg	a	az	elszámolás	jelen	szerződés	8)	pontjában	meghatározott	határidejét	
elmulasztva	kedvezményezett	a	jelen	szerződésben	foglaltak	szerint,	teljes	körűen	el	nem	számolt	a	támo-
gatás	összegével,	újabb	támogatásban	nem	részesíthető.

10)	 A	támogató	a	jelen	szerződéstől	való	elállásra	vagy	azonnali	hatályú	felmondásra	jogosult,	ha:
a)	a	kedvezményezett	jogosulatlanul	vette	igénybe	a	támogatást,	vagy
b)	hitelt	érdemlően	bebizonyosodik,	hogy	a	kedvezményezett	a	támogatásról	szóló	döntés	tartalmát	ér-

demben	befolyásoló	szándékosan	valótlan,	hamis	adatot	szolgáltatott	vagy	ilyen	nyilatkozatot	tett	az	
igénylés	benyújtásakor,	vagy

c)	a	kedvezményezett	neki	felróható	okból	megszegi	a	jelen	szerződésből,	illetőleg	az	ezzel	kapcsolatos	jog-
szabályokból	eredő	kötelezettségeit,	vagy

d)	a	kedvezményezett	megszüntetésére	irányuló	eljárás	indul,	
e)	a	támogatott	feladat	megvalósítása	meghiúsul,	tartós	akadályba	ütközik.

	 	 Szerződő	felek	megállapodnak,	hogy	az	elállási	jogosultság	gyakorlását	megelőzően	egymással	egyeztet-
ni	kötelesek.	Az	elállási	ok	felmerülésétől,	vagy	annak	a	támogató	általi	tudomására	jutásától	számított	5	
munkanapon	belül	a	támogató	az	elállási	jog	gyakorlását	megelőzően	–	időpont	megjelölésével	–	felkéri	a	
kedvezményezettet	egyeztetési	tárgyalás	lefolytatására.	Amennyiben	a	felkérésnek	a	kedvezményezett	a	
felhívás	kézhezvételétől	számított	8	napon	belül	nem	tesz	eleget,	vagy	az	egyeztetés	a	kedvezményezett-
nek	felróható	okból	nem	vezet	eredményre,	úgy	a	támogató	jogosult	elállási	jogát	gyakorolni.	

	 	 Annyiban,	amennyiben	az	egyeztetés	eredményes,	úgy	a	szerződő	felek	–	szükség	szerint	–	módosítják	je-
len	szerződést	vagy	változatlan	feltételekkel	folytatják	a	szerződésben	foglalt	jogok	és	kötelezettségek	tel-
jesítését. 

	 	 Ha	a	támogató	a	kedvezményezettnek	felróható	okból	a	szerződéstől	eláll	vagy	azt	felmondja,	az	arra	okot	
adó	körülmény	keletkezésétől	a	kedvezményezett	–	a	támogató	döntésétől	függően	–	a	támogatás	egész	
összegét	vagy	annak	arányos	részét	–	a	Ptk-ban	meghatározott	késedelmi	kamatnak	megfelelő	–	kamattal	
növelt	összegben	köteles	visszafizetni.	A	támogató	az	elállás,	felmondás	során	figyelembe	veszi	különösen	
az	eltelt	időt,	a	megvalósult	feladatok	arányát	és	a	kedvezményezett	magatartása	felróhatóságának	mérté-
két.
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	 	 A	támogató	elállása	vagy	felmondására	okot	adó	körülmény	bizonyítottsága	esetén	a	kedvezményezett	5	
éven	át	egyházi	támogatásra	semmilyen	jogcímen	nem	jogosult,	egyházi	pályázatot	nem	nyújthat	be.

	 	 Amennyiben	a	támogatásból	fel	nem	használt	összeg	maradt	vissza,	úgy	azt	a	kedvezményezett	az	elszá-
molási	határidőt	követő	15	napon	belül	köteles	visszafizetni	a	támogató	részére.

11)	 A	kedvezményezett	a	jelen	szerződés	aláírásával	nyilatkozik	arról,	hogy	a	jelen	szerződés	aláírásának	idő-
pontjában	nincs	lejárt	esedékességű,	meg	nem	fizetett	köztartozása.	A	kedvezményezett	a	jelen	szerződés	
aláírásával	tudomásul	veszi,	hogy	lejárt	esedékességű,	meg	nem	fizetett	köztartozása	esetén	a	támogatásra	
való	jogosultsága	megszűnik,	a	támogatás	folyósítása	felfüggeszthető,	a	támogatás	visszakövetelhető.

	 	 Szerződő	felek	megállapodnak	továbbá	arról,	hogy	a	támogatással	kapcsolatos	adatok	nem	minősülnek	
üzleti	titoknak,	a	jelen	szerződéssel	összefüggő	adatok	nem	tarthatóak	vissza	üzleti	titokra	hivatkozással,	
kivéve	azok,	amelyeknek	megismerése	az	üzleti	tevékenység	végzése	szempontjából	aránytalan	sérelmet	
okozna,	így	különösen	technológiai	eljárásra,	műszaki	megoldásra,	know-how-ra	vonatkozó	adatok.

12)	 A	kedvezményezett	kötelezi	magát,	hogy	a	jelen	szerződés	teljesítésével	összefüggő	lényeges	körülmény-
ben	–	ilyen	különösen	az	adatváltozás,	valamint	a	kedvezményezett	megszüntetésére	irányuló	eljárás	–	
bekövetkezett	minden	változást	5	napon	belül	a	támogatónak	írásban	bejelenti.

13)	 Jelen	szerződésben	nem	szabályozott	kérdésekben	az	egyházi	jogszabályok,	a	Polgári	Törvénykönyvről	
szóló	1959.	évi	IV.	törvény	rendelkezései	irányadóak.

Jelen	szerződést	–	annak	elolvasását	és	közös,	egyező	értelmezését	követően	–	mint	ügyleti	akaratunkkal	min-
denben	megegyezőt,	képviseleti	jogosultságunk	igazolása	után,	helybenhagyólag	és	saját	kezűleg	írjuk	alá,	ille-
tőleg	a	szükséges	példányokat	átvesszük.

Budapest,	2012.	…………………………….

 támogató beruházó
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