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 2016–2024. évekre: évi 6.000.000,- Ft + előző évi fo-
gyasztó árindex szerinti emeléssel;

c) X7020910/03 Közép-Európai Keresztény Találkozó 
megrendezési költség – önrész

 2016. évre: 12.000.000,- Ft;
d) X7020901 Külügyi kapcsola artás költsége: Luthe-

ránus Világszövetség – tartalékalap feltöltés 
 2016–2017. évekre: évi 4.500.000,- Ft;
e) X7040102/2 Oktatási intézmények működési támo-

gatása – Evangélikus Hi udományi Egyetem stra-
tégiai fejlesztésének támogatása

 2016. évre: 52.200.000,- Ft,
 2017. évre: 56.600.000,- Ft,
 2018. évre: 67.000.000,- Ft.
(3) A korábbi években – 2015. évre és az azt követő 
évekre – vállalt köteleze ségeket e törvény 6. számú 
melléklete tartalmazza.
(4) Az országos presbitérium 2015. szeptember 30-ig el-
készíti a több évre szóló köteleze ségek és követelések 
terveit, a 2016-2018. évekre szóló költségvetések, in-
tézményalapítások és megszüntetések, illetve országos 
egyház általi beruházások tervezhetősége érdekében.

II. fejezet
Kiemelt költségvetési sorok

Tartalékok
4. § (1) Az X7031013 „vis maior” tartalék olyan előre nem 
látható esetek elhárításának segítésére szolgál, amely 
azonnali beavatkozást igényel, és ahol a beavatkozás elmu-
lasztása életveszéllyel vagy súlyos kárral járna. Az alapból 
az összegeket visszatérítendő támogatásként kell kifi zetni.
(2) Az X7031012 általános tartalék olyan esetekben 
használható fel, amelyet a költségvetés készítésekor 
nem lehete  előre látni, de fi nanszírozása mégis szük-
séges vagy célszerű. Nevesíte  tartalékként jelennek 
meg azok az elkülöníte  keretek, amelyek felhasználása 
meghatározo  feltételek teljesülése esetén lehetséges.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározo  tartalék-
keretek felhasználásáról:
a) esetenként 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó igé-

nyek ügyében, de összesen legfeljebb az éves keret 
15 %-áig az országos irodaigazgató, 

b) esetenként 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó igé-
nyek ügyében, de legfeljebb az éves keret 35 %-áig 
az országos felügyelő vagy az elnök püspök, 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ ZSINATA

TÖRVÉNYEK

2015. ÉVI I. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. fejezet
Főösszegek és kötelezettségek

1. § A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház (a to-
vábbiakban: országos egyház) költségvetésének 2015. évi
a) bevételi főösszegét 14.849.503.000,- forintban,
b) ráfordítási főösszegét 14.710.055.000,- forintban, va-

lamint
c) beruházási főösszegét 1.201.217.000,- forintban ál-

lapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapíto  főösszegek részle-
tes számadatait e törvény 1a. számú melléklete tartal-
maz za.
(2) A zsinat a költségvetési tételek fele i rendelkezési 
jogosultságokat (szakmai ellenjegyzési jog) e törvény 
1a. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jogosult-
ságokkal kapcsolatos felelősséget az érinte  által te  
írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni. 
(3) Az országos egyház költségvetése terhére 2015. év-
ben a munkaviszony, illetve szolgálati jogviszony ke-
retében a 2. számú melléklet szerinti státuszokra lehet 
személyi kifi zetést utalványozni.
(4) A 2016. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidő-
it és felelőseit e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az országos egyház költségvetését érintő, pénzügyi 
köteleze ségvállalást magában foglaló szerződéseket 
az országos iroda gazdasági vezetőjével előzetesen el-
lenjegyeztetni kell.

3. § (1) A zsinat felhatalmazza az országos presbité-
riumot, hogy az országos egyház költségvetésének 
2015. évi likviditását biztosítsa, adósságait és követe-
léseit kezelje.
(2) A zsinat a következő évekre az alábbi köteleze -
ségeket vállalja:
a) X7031159 Üllői úti székház felújítása
 2016–2029. évekre: évi 66.000.000,- Ft + járulékos 

költség;
b) X7050101/03 FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egye-

sület működési támogatása
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c) esetenként 2.000.000,- Ft fele i igények ügyében az 
országos presbitérium,

d) esetenként 200.000.000,- Ft fele i igények ügyében 
a zsinat határoz.

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha 
az ado  eset fi nanszírozására szolgáló egyházkerületi 
vagy országos keret elfogyo , vagy felhasználására az 
illetékes testület már határozatot hozo . 
(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 
önfi nanszírozásának megalapozására lehet felhasználni.
(6) A tartalékok felhasználásáról folyamatosan be kell 
számolni a gazdasági bizo ság és az országos presbi-
térium elő .

Célelőirányzatok

5. § Célelőirányzat szolgál az alábbiakra:
a) X7021001 reformációi emlékbizo ság feladatai,
b) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj,
c) X7031001/4 hosszútávú befektetés,
d) X7031005 pályázati előkészítés, önrész, előfi nanszí-

rozás,
e) X7040101/1 oktatási intézmények tartalékalap,
) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalékalap,
g) X7040300 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap,
h) X7040400 szociális alap.

Költségvetési éven belüli döntésekről

6. § (1) Az e törvény 1a. sz. mellékletében meghatáro-
zo  tételek túllépéséről, költséghelyek közö i átcso-
portosításáról, legfeljebb 10 %-os mértékig az országos 
presbitérium dönthet. Az 5. §-ban meghatározo  cél-
előirányzatokból átcsoportosítani nem lehet.
(2) Az e törvény 2. sz. mellékletében meghatározo  
csoportok összlétszámától való eltérést csoportonként 
legfeljebb 10 %-os mértékig az országos presbitérium 
engedélyezheti. 
(3) Terven felüli bevétel felhasználásáról – eltérő tör-
vényi rendelkezés hiányában – egyedileg
a) 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az orszá-

gos iroda igazgatója, 
b) 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az orszá-

gos felügyelő vagy az elnök-püspök, 
c) 2.000.000,- Ft fele  az országos presbitérium határoz.

Következő évre áthúzódó maradványok

7. § (1) Az e törvény 1a. sz. mellékletében meghatározo  
költségvetési sorok köteleze séggel nem terhelt részének 
a költségvetési évet követő időszakban történő felhaszná-
lásáról a MEE 2015. évi beszámolójában kell rendelkez-
ni. Ugyancsak a 2015.évi beszámolóban kell rendelkezni 
a 2015-ben köteleze séggel terhelt költségvetési sorok 

azon részéről, amelyek esetében e törvény 1a. sz. mellék-
letében meghatározo  tételek nem nyújtanak fedezetet.
(2) Külön döntés nélkül tovább kell vinni a 2015. évet 
követő időszakra – a céltámogatásként megkapo , de 
tárgyévben fel nem használt támogatások, adományok, 
befi zetések melle  – az alábbi költségvetési keretek 
soronkénti maradványát:
– X7020202 Orgonaprogram,
– X7020300 Kiemelt gyűjteményi állami támogatás az 

X7031159/4 Üllői úti székház felújítása,
– X7020405 Missziói pályázat,
– X7020803 Gyermek és i úsági pályázat,
– X7020804 Szélrózsa találkozó,
– X7020902 Külügyi kapcsolatok – Határon túli magyarok,
– X7021001 Reformációi emlékbizo ság feladatai,
– X7021002 Luther rajzfi lm,
– X7021101 Sztehlo Gábor Bizo ság – ösztöndíj,
– X7031001/4 Hosszútávú befektetés,
– X7031005 Pályázati előkészítés, önrész, előfi nanszírozás,
– X7031012 Általános tartalék,
– X7031013 Vis Major/katasztrófa alap,
– X7031016 Egyházi fenntartói járulék – Zelenka Pál 

Evangélikus Szolidaritási Alap,
– X7031153 Gépkocsi program,
– X7031154 Egységes ügyviteli rendszer kiépítése, 

működtetése,
– X7031159 Üllői úti székház felújítása,
– X7033100 Déli Egyházkerület teljes maradványát 

az X7033102 különkeret soron,
– X7033200 Északi Egyházkerület teljes maradványát 

az X7033202 különkeret soron,
– X7033300 Nyugati Egyházkerület teljes maradvá-

nyát az X7033102 különkeret soron,
– X7034001 Egyházmegyék működési támogatása,
– X7035000 Egyházközségek,
– X7040101 kereten belül oktatási intézmények tar-

talékalapja,
– X7040103 Oktatási intézmények – beruházási, fel-

újítási támogatás, 
– X7040115 Oktatási intézmények off ertórium,
– X7040201 kereten belül diakóniai intézmények tar-

talékalapja,
– X7040204 Diakóniai intézmények – beruházási, fel-

újítási támogatás, 
– X7040205 Kakas Lídia Evangélikus Szereteto hon 

megszüntetése,
– X7040302 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 

Alap feladatai,
– X7040401 Szociális alap ellátásai
– X7040500 Gyűjteményi nem állami támogatás,
– X7040500 Kiemelt gyűjteményi állami támogatás az 

X7031159/4 Üllői úti székház felújítása,
– X7040702 Egyéb intézmények – beruházási, felújí-

tási támogatás,
– X7050101 Egyesületek, alapítványok támogatása.
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III. fejezet
Kapcsolatok

Egyházközségek

8. § (1) A kártalanítási járadékban részesülő egy-
házközségek az országos egyház költségvetéséből – 
X7035001/1 sor szerint – az 1992. évi kártalanítási 
összeg valorizált értékét kapják. A kártalanítási valo-
rizáció mértéke 2015-ben 0 %.
(2) Egyes önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzet-
ben lévő egyházközségeket az országos egyház költség-
vetése – X7035001/2 sor szerinti – működési támoga-
tásban részesíti. Ennek elosztásáról az egyházmegyei 
elnökségek véleményének fi gyelembe vételével az egy-
házkerületi elnökségek döntenek.
(3) Az állami kártalanításból kimaradt egyházközségek 
részére az országos egyház költségvetése – X7035004 
sor szerint – belső kártalanítási keretet határoz meg, 
amelynek elosztásáról az országos iroda nyilvántartá-
sa alapján az országos presbitérium dönt.
(4) Az állami rendelkezések szerint – X7035001/6 sor 
ala  – kistelepülési illetménypótlékban részesülő egy-
házközségi lelkészek kiválasztását az egyházmegyei 
elnökség véleményének fi gyelembe vételével az egy-
házkerületi elnökségek végzik.
(5) Egyházközségek, – a 12. §-ban foglaltak kivételével 
– az egyházi intézmények és szervezeti egységek, vala-
mint az országos iroda és a püspöki hivatalok számára 
a 2015. évi bérfejlesztés javasolt átlagos mértéke 4 %.
(6) Az egyházi lakások használati ellenértékét, amelyet az 
egyházi személyek járulékalapjának meghatározásakor 
kell fi gyelembe venni, a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot 
végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 63. §-a szerint 
fi gyelembe veendő összeg 2015-ben a kötelező legki-
sebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérmini-
mum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm. 
rendeletben meghatározo  minimálbér.
(8) Az országos kötelező off ertóriumok időpontjait és 
a felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkor-
mányzati szintet az 5. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az országos járulékfi zetési köteleze ség a Zelenka 
Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2013. évi 
III. törvény hatályba lépésével egyidejűleg megszűnt.

Egyházmegyék

9. § (1) Az egyházmegyék az országos egyház költ-
ségvetéséből támogatást kapnak az X7034001 sor sze-
rint. Ezek felhasználásáról az egyházmegyei presbi-
térium dönt.
(2) A támogatás tartalmazza az egyházmegyei tiszt-
ségviselők javadalmazását is. Az esperesi tiszteletdíj 
2015-ben legalább 60.500,- Ft/hó.
(3) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 

megvalósításának segítésére az egyházmegyék külön 
kere el rendelkeznek az X7035002 sor szerint.

Egyházkerületek

10. § (1) Az egyházkerületek – X7033101, X7033201, 
X7033301 sorok szerinti – működési költségeit az or-
szágos egyház költségvetése tartalmazza.
(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási ter-
vei megvalósításának segítésére az egyházkerületek 
külön kere el 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 közö i felosztásáról.

Intézmények

11. § (1) Az intézmény a feladatellátással kapcsolato-
san folyósíto  állami támogatással a célmeghatározás 
keretein belül szabadon gazdálkodik.
(2) Az állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi ki-
egészítő támogatás és a kiegészítő támogatás korrekci-
ós összege – a (3) bekezdésben meghatározo ak kivé-
telével –, valamint a működési támogatás a diakóniai, 
illetve az oktatási tartalékalapba kerül. A tartalékala-
pok felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a 
gazdasági bizo ság és az országos presbitérium elő .
(3) Az egyházközségi fenntartású diakóniai intézmény, 
illetve fenntartója az intézménnyel kapcsolatban az or-
szágos egyház költségvetéséből abban az esetben kér-
het egyházi pályázati, illetve nem egyházi pályázathoz 
kapcsolódó visszatérítendő vagy vissza nem térítendő 
támogatást, amennyiben a tartalékalaphoz való csat-
lakozás szándékáról az országos egyház és a fenntartó 
egyházközség közö  kötö  határozatlan idejű megál-
lapodásban nyilatkozik és a kiegészítő támogatás és a 
kiegészítő támogatás korrekciós összegének az országos 
presbitérium által évenként meghatározo  részét a tar-
talékalapba befi ze e. Ebben az esetben az országos fenn-
tartású intézményekkel egyenlő elbírálásban részesül. 

12. § Az állami támogatásban részesülő intézmény-
ben közfeladat ellátására alkalmazo ak munkaidejét 
és pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét a 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, illetve a 1992. évi 
XXXIII. törvény (55–80. §) szerint kell megállapítani. 
Ezt az alkalmazo al kötö  munkaszerződésben, vala-
mint az intézményi szervezeti és működési szabály-
zatban is rögzíteni kell. 
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IV. fejezet
Záró rendelkezések

13. § (1) E törvény az elfogadása napján lép hatályba. 
(2) A 2016. évben a 2016. évi költségvetési törvény elfoga-

dásáig az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 
és e törvény rendelkezése szerint kell eljárni.
(3) A 2014. évi költségvetési sorok maradványainak fel-
használásáról az országos egyház beszámolója rendelkezik.
 Budapest, 2015. február 20.

1. SZ. MELLÉKLET adatok ezer forintban

Bevétel Beruházás Költség

1. X7010000 0 11 500

2. X7010100 0 0 4 500

3. X7010101 0 0 4 500 a zsinat egyik elnöke

4. X7010200 0 0 1 500

5. X7010201 0 0 1 500 az országos irodaigazgató

6. X7010300 0 0 4 800

7. X7010301 0 0 4 500
az elnök püspök,

országos felügyel

8. X7010302 0 0 300 az országos irodaigazgató

9. X7010400 0 0 100

10. X7010401 0 0 100 az elnök-püspök

11. X7010500 0 0 300

12. X7010501 0 0 300 a számvev szék elnöke

13. X7010600 0 0 300

14. X7010601 0 0 300 a bíróság elnöke

15. X7020000 9 700 0 211 167

16. X7020200 0 0 23 003

17. X7020201 0 0 11 873 az egyházzenei bizottság elnöke

18. X7020202 0 0 6 000 az egyházzenei bizottság elnöke

19. X7020203 0 0 500 az egyházzenei bizottság elnöke

20. X7020204 0 0 4 630 az országos irodaigazgató

21. X7020300 0 0 26 000

22. X7020301 0 0 17 000 a gy jteményi tanács elnöke

23. X7020310 0 0 9 000

24. X7020311 0 0 6 000 a gy jteményi tanács elnöke

25. X7020312 0 0 3 000 a gy jteményi tanács elnöke

26. X7020400 3 800 0 25 900

27. X7020401 0 0 8 000
az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

28. X7020402 1 800 0 2 800 az OP által kijelölt személy

29. X7020403 0 0 900
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

30. X7020404 0 0 300 az OP által kijelölt személy

31. X7020405 2 000 0 3 500
az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

32. X7020407 0 0 1 000 országos szlovák lelkész

33. X7020408 0 0 1 000 az OP által kijelölt személy

Ssz.

Egyházzenei bizottság

Bizottságok

X Kód

Zenei konferencia, kórustalálkozó

Orgonaprogram

M ködési támogatás - vidéki 
szakgy jtemények

Evangélizációs és missziói 
bizottság

Pályázatok

Gyülekezeti anyakönyvek 
restaurálása

Szakmai ellenjegyz

Püspöki tanács m ködési költség

Számvev szék

Számvev szék m ködési költsége

Bíróság

Bíróság m ködési költsége

Elnökség m ködési költség

Missziói pályázat (missziói 
offertórium + kiegészítés)

Elnökségi különkeret

Püspöki tanács

Egyházközségi gy jtemények 
m ködtetésére

Missziói bizottsági feladatok

2015. évi tervezett

Lutheránia énekkar

Megnevezés

Kórházi szolgálat

Egyházzenei bizottsági feladatok

Szlovák szolgálat

Testületek

Zsinat

Zsinat m ködési költség

Országos Presbitérium

Országos Presbitérium m ködési 
költség

Elnökség

N i missziói szolgálat

Cigány missziói szolgálat

Gy jteményi tanács

Börtönlelkészi szolgálat
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

34. X7020409 0 0 200 az OP által kijelölt személy

35. X7020410 0 0 8 200
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

36. X7020600 0 0 5 000

37. X7020601 0 0 3 400 az országos irodaigazgató

38. X7020602 0 0 1 600 az országos irodaigazgató

39. X7020700 0 0 3 500

40. X7020701 0 0 3 500 az OP által kijelölt személy

41. X7020800 2 500 0 31 650

42. X7020801 0 0 19 150
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

43. X7020802 0 0 3 500
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

44. X7020803 2 500 0 5 000
a gyermek és ifjúsági

bizottság elnöke

45. X7020804 0 0 4 000 a Szélrózsa találkozó vezet je

46. X7020900 3 400 0 35 700

47. X7020901 3 400 0 21 700

48. /1 Tagdíjak 0 0 8 300 a külügyekért felel s püspök

49. /2 Utazási és programköltségek 3 000 0 10 700 a külügyekért felel s püspök

50. /3 Napidíj 400 0 2 700 a külügyekért felel s püspök

51. X7020902 0 0 7 500 az OP által kijelölt személy

52. X7020910 0 0 6 500

53. /1 Kirchentag 0 0 500 a külügyekért felel s püspök

54. /2
Közép-Európai Keresztény 
Találkozó - Wroclaw/Budapest

0 0 6 000 a külügyekért felel s püspök

55. /3 Anglikán - Magyar Konferencia 0 0 0 a külügyekért felel s püspök

56. X7021000 0 0 44 677

57. X7021001 0 0 36 677 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

58. X7021002 0 0 8 000 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

59. X7021100 0 0 9 737

60. X7021101 0 0 9 737 a Sztehlo bizottság elnöke

61. X7029000 0 0 6 000

62. X7029001 0 0 6 000 az országos irodaigazgató

63. X7030000 3 444 424 886 699 2 939 033

64. X7031000 3 210 624 886 699 2 025 999

65. X7031001 2 198 000 6 000 379 700

66. /1 Járadék + kiegészítés 1 562 600 0 0

Sztehlo Gábor bizottság

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Bizottságok m ködése

Reptéri lelkészi szolgálat

Reformációi emlékbizottság

Reformációi emlékbizottság 
feladatai

Sajtó bizottság

Sajtó bizottsági feladatok

Bizottságok m ködési költségei

Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági feladatok

Országos Egyház feladatai

Gyermek és ifjúsági pályázat 
(ifjúsági offertórium + kiegészítés)

Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Külügyi kapcsolattartás költsége

Határon túli magyarok

Önkormányzatok

Gyülekezeti missziói feladatok

Zákeus Média Centrum (ZMC)

Kiemelt külügyi programok

Tényfeltáró bizottság

Tényfeltáró bizottsági feladatok

Egyetemi Gyülekezetek feladatai

Luther rajzfilm

Országos Egyház
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

67. /2
SZJA részesedés 
(felajánlás+kiegészítés) 606 400 0 0

68. /3 Kamat - szabad felhasználású 0 0 0

69. /4 Hosszútávú befektetés 20 000 0 0 az országos presbitérium

70. /5 Irodai berendezések 0 6 000 0 az országos irodaigazgató

71. /6 Irodai anyagok 0 0 4 000 az országos irodaigazgató

72. /7 Utazás, kiküldetés 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

73. /8 Oktatás, továbbképzés 0 0 1 500 az országos irodaigazgató

74. /9
Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti 
tanácsadás 0 0 18 000 az országos irodaigazgató

75. /10 Posta- és telefonköltség 0 0 7 000 az országos irodaigazgató

76. /11 Bankköltség, tranzakciós illeték 0 0 8 000 az országos irodaigazgató

77. /12 Illetmények 4 600 0 234 000 az országos irodaigazgató

78. /13 Béren kívüli juttatások 0 0 21 000 az országos irodaigazgató

79. /14
Hitéleti rendezvények 
reprezentációs költsége 0 0 2 500 az országos irodaigazgató

80. /15 Munkába járási költségek 0 0 2 500 az országos irodaigazgató

81. /16 Bérjárulékok 1 600 0 71 400 az országos irodaigazgató

82. /17
Továbbszámlázott eszközök, 
szolgáltatások 2 800 0 2 800 az országos irodaigazgató

83. /18 Szakkönyvek, jogtár 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

84. /19
Egyéb nem részletezett költségek, 
ráfordítások 0 0 5 000 az országos irodaigazgató

85. X7031002 0 0 12 000 az országos irodaigazgató

86. X7031003 23 400 4 000 64 800

87. /1
Ingatlanok fenntartása, 
m ködtetése

17 200 4 000 36 000 az országos irodaigazgató

88. /2
Üll i úti székház - bérleti díj, 
költözési költségek

6 200 28 800 az országos irodaigazgató

89. X7031004 0 0 10 000 az országos irodaigazgató

90. X7031005 0 0 50 000 a pályázati szabályrendelet szerint

91. X7031009 0 0 7 500
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

92. X7031012 0 0 48 566

93. /1
Kötelezettséggel nem terhelt 
tartalék 0 0 30 566 a 4. § (3) bekezdés szerint

94. /6
Evangélikus Információs Szolgálat 
- EISZ 0 0 6 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

95. /7
Járulékfizetési kötelezettségre 
elkülönített nevesített tartalék 0 0 12 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

96. X7031013 0 0 0 a 4. § (3) bekezdés szerint

97. X7031014 0 0 1 000
az építési és ingatlanrendezési

osztály vezet je

98. X7031015 0 0 1 000
az építési és ingatlanrendezési

osztály vezet je

Ingatlanok fenntartása, 
m ködtetése

Lelkészek, világi tisztségvisel k, 
országos irodai alkalmazottak 
egészségi állapotfelmérése

Ingatlan felmérés, becslés

Építési szakért i díjak

Pályázat el készítés, önrész, 
el finanszírozás

Vis Major/katasztrófa alap

Gépjárm vek fenntartása, 
m ködtetése

Számítástechnika - internetes 
szerver üzemeltetés, fejlesztés

Általános tartalék
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

99. X7031016 0 0 160 000 az országos irodaigazgató

100. X7031100 989 224 876 699 1 291 433

101. X7031101 0 0 1 200 az elnök püspök, országos felügyel

102. X7031102 0 0 500 az elnök püspök, országos felügyel

103. X7031103 0 0 500 az elnök püspök, országos felügyel

104. X7031104 0 0 15 000 az elnök püspök, országos felügyel

105. X7031105 0 0 2 500 az országos irodaigazgató

106. X7031106 0 0 900 az OP által kijelölt személy

107. X7031107 0 0 3 000 az OP által kijelölt személy

108. X7031108 0 0 3 898 a lelkészakadémia elnöke

109. X7031110 0 0 700 az országos felügyel

110. X7031111 0 0 6 455 az OP által kijelölt személy

111. X7031112 0 0 3 263 az OP által kijelölt személy

112. X7031113 0 0 3 866 az OP által kijelölt személy

113. X7031153 15 000 35 000 20 000
a gépjárm  igénylési

szabályrendelet szerint

114. X7031154 0 0 27 000 az országos irodaigazgató

115. X7031156 0 0 1 035

116. /2
Wittenbergi városi templom 
felújítására 0 0 742 az országos presbitérium

117. Összefogás az Iraki Keresztények 
megsegítésére 0 0 293 az országos presbitérium

118. X7031157 160 000 0 160 000

119. /1 Bérkompenzáció 160 000 0 160 000 az országos irodaigazgató

120. X7031158 400 0 3 700

121. /1 Katalin bál 400 0 700 az országos irodaigazgató

122. /2
Evangélikus Presbiterek Országos 
Találkozója (EPOT) 0 0 3 000 az országos felügyel

123. X7031159 813 824 841 699 647 916

124. /1 Turisztikai - közép dunántúl 54 035 0 20 000 az országos irodaigazgató

125. /2 Turisztikai - észak magyarország 280 000 0 274 895 az országos irodaigazgató

126. /3
Turisztikai - észak alföldi 
magyarország 282 169 0 353 021 az országos irodaigazgató

127. /4
Üll i úti székház felfelújítása - 
KEOP + saját

197 620 841 699 0 az országos irodaigazgató

128. X7031901 0 0 390 000

129. X7033000 4 800 0 201 700

130. X7033100 2 100 0 68 700

131. X7033101 1 400 0 50 700

Prónay-díj

Ordass-díj

Országos felügyel i konferencia

1 %-ot gy jt  kampány, egyházi 
kommunikáció

Presbiterképzés

Evangélikus papné találkozó

Kiemelt célok, feladatok

Egységes ügyviteli rendszer 
m ködtetése

Egyéb állami támogatások

Rendkívüli offertóriumok

Lelkész-, egyéb konferenciák

Déli Egyházkerület feladatai

Adatalapú döntéshozatal 
el készítése

Egyházkerületek

Országos kiemelt programok

Gépkocsi program

Országos pályázatok

Feln tt képzés

Déli Egyházkerület

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó 
vagyonváltozás

Lelkészakadémia

Péterfy Sándor-díj

Gyülekezeti munkatársképzés

Egyházi fenntartói járulék - 
Zelenka Pál Evangélikus 
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

132. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 36 800
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

133. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 400 0 13 900
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

134. X7033102 700 0 18 000
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

135. X7033200 2 000 0 72 200

136. X7033201 1 300 0 54 200

137. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 38 400
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

138. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 300 0 15 800
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

139. X7033202 700 0 18 000
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

140. X7033300 700 0 60 800

141. X7033301 0 0 42 800

142. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 30 300
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

143. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 0 12 500
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

144. X7033302 700 0 18 000
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

145. X7034000 0 0 51 000

146. X7034001 0 0 51 000 az elnök püspök, országos felügyel

147. X7035000 229 000 0 660 334

148. X7035001 229 000 0 521 330

149. /1 Járadékfizetés 0 0 94 000 az országos irodaigazgató

150. /2 M ködési támogatás 0 0 108 702 a kerületi elnökség egyik tagja

151. /3 Járulékfizetési támogatás 0 0 84 000 az országos irodaigazgató

152. /4 Hitoktatói díjak 165 000 0 165 000 az országos irodaigazgató

153. /5
Választható kötelez  hit- és 
erkölcstan díjak 0 0 az országos irodaigazgató

154. /6 Kistelepülési illetmény pótlék 49 400 0 49 400 a kerületi elnökség egyik tagja

155. /7
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat 
(GAS) adomány, offertórium 4 600 0 5 878 az országos GAS-elnök

156. /8
Gusztáv Adolf Werk (GAW) 
támogatás 8 000 0 8 709 az országos irodaigazgató

157. /9 Egyéb külföldi céltámogatások 2 000 0 5 641 az országos irodaigazgató

158. /11 Egyéb 0 0 0 az országos irodaigazgató

159. X7035002 0 0 83 622
az egyházmegyei elnökség

egyik tagja

160. X7035003 0 0 48 000 az országos presbitérium

161. X7035004 0 0 7 382 az országos presbitérium

162. X7040000 11 395 379 314 518 11 512 638

163. X7040100 8 434 528 0 8 477 462

164. X7040101 8 071 400 0 8 169 450

Nyugati Egyházkerület feladatai

Különkeret

Egyházmegyék m ködésének 
támogatása

Északi Egyházkerület

Északi Egyházkerület feladatai

Különkeret

Felújítási támogatás 
(egyházmegyék döntése alapján)

Intézmények, alapok

Szabályrendelet szerinti felújítási 
támogatások, vásárlás

Bels  egyházi kártalanítás

Nyugati Egyházkerület

Egyházmegyék

Egyházközségek feladatainak 
támogatása

Oktatási intézményi állami 
támogatások

Oktatási

Egyházközségek

Különkeret
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

165. 4 908 600 0 4 908 600 az oktatási osztály vezet je

166. 276 800 276 800 az oktatási osztály vezet je

167. 155 000 155 000 az országos irodaigazgató

168. 2 691 000 0 2 789 050

169. /1 M ködés finanszírozás 2 681 000 0 2 480 000 az országos presbitérium

170. /2 Korrekció 0 0 0 az országos presbitérium

171. /3 Tartalékalapi célok 10 000 309 050
az oktatási intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

172. 40 000 0 40 000 az oktatási osztály vezet je

173. X7040102 0 0 118 175

174. /1
Térségi Integrált Szakképz  
Központ (TISZK) - m ködési 0 0 0 az országos irodaigazgató

175. /2
Evangélikus Hittudományi 
Egyetem 0 0 95 300 az országos irodaigazgató

176. /3 Luther Otthon - Szakkollégium 0 0 15 000 az országos irodaigazgató

177. /4 Magyar Protestáns Kollégium 0 0 7 875 az országos irodaigazgató

178. X7040103 0 0 17 500

179. /3 Egyéb 0 0 17 500 az országos presbitérium

180. X7040104 361 128 0 161 337

181. /1
TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-002 Fasor 
Labor 2 303 0 0 az országos irodaigazgató

182. /2 Sztehlo óvodaépítés 87 510 0 0 az országos irodaigazgató

183. /3 Evangélikus Roma Szakkollégium 12 383 0 0 az országos irodaigazgató

184. /4 Kisk rösi óvodafejlesztés 43 751 0 0 az országos irodaigazgató

185. /5 Sopron Öveges laborfejlesztés 47 281 0 0 az országos irodaigazgató

186. /6
Vajda Szarvas Öveges 
laborfejlesztés 17 900 0 11 337 az országos irodaigazgató

187. /7 Módszertani fejlesztési pályázat 150 000 0 150 000 az oktatási osztály vezet je

188. /8 Egyéb 0 0 0 az országos irodaigazgató

189. X7040110 2 000 0 11 000

190. X7040111 0 0 9 000 az oktatási osztály vezet je

191. X7040115 2 000 0 2 000
az oktatási és nevelési

bizottság elnöke

192. X7040200 2 258 061 0 2 375 026

193. X7040201 2 093 000 0 2 115 000

194. 1 147 000 0 1 147 000 a diakóniai osztály vezet je

195. 120 000 120 000 a diakóniai osztály vezet je

196. 826 000 0 848 000

197. /1 Kiegészít  támogatás 819 000 0 770 000 az országos presbitérium

Bérfinanszírozás

M ködési támogatás

Feladatfinanszírozás

Hit és erkölcstan finanszírozás

Egyéb támogatott célok

Oktatási intézmények tartalék alap

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Diakóniai intézményi állami  
támogatások

Alapfinanszírozás

Diakóniai intézmények tartalék 
alap

Oktatási szakmai feladatok

Oktatási intézmények offertórium 

Beruházási, felújítási támogatások

Feladatfinanszírozás

Pályázatok

Diakóniai
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

198. /2 Korrekció 0 0 0 az országos presbitérium

199. /3 Tartalékalapi célok 7 000 78 000
a diakóniai intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

200. 0 0 0 a diakóniai osztály vezet je

201. X7040203 0 0 7 000

202. /1 Kapernaum, Gyenesdiás 0 0 7 000 az országos irodaigazgató

203. X7040204 0 0 92 516

204. /1
Sarepta Budai Evangélikus 
Szeretetotthon - új épület építése

0 0 92 516

205. /2 Egyéb 0 0 0 az országos presbitérium

206. X7040205 0 0 2 510 az országos irodaigazgató

207. X7040206 165 061 0 150 000

208. /1 DAOP 4.1.3/2008-0021 11 478 0 0 az országos irodaigazgató

209. /2
Békéscsaba alapszolgáltatás 
fejlesztés 299 0 0 az országos irodaigazgató

210. /3 Ótemplomi Szeretetszolgálat 2 763 0 0

211. /4 Módszertani fejlesztési pályázat 150 000 0 150 000 a diakóniai osztály vezet je

212. /5 Gruntvig pályázat 521 0 0

213. /6 Egyéb 0 0 0 az országos irodaigazgató

214. X7040210 0 0 8 000

215. X7040211 0 0 8 000 a diakóniai osztály vezet je

216. X7040300 490 000 0 368 000

217. X7040302 490 000 0 368 000

218. X7040301 /1
Zelenka Pál Evangélikus 
Szolidaritási Alap m ködése, 10 000 0 14 000

a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

219. X7031008 /2
Egyházi személyek 
nyugdíjjáruléka 160 000 0 0

a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

220. /3 Szolgálatba állítók járuléka 160 000 0 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

221. /4 Egyházi fenntartói járulék 160 000 0 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

222. /5 Nyugdíj-kiegészít  kifizetések 0 0 139 000
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

223. /6 Segélyfedezeti kifizetések 0 0 22 000
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

224. /7 Egyéb kifizetések 0 0 193 000
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

225. X7040400 9 500 0 9 500

226. X7040401 9 500 0 9 500

227. /1 Szociális támogatások 0 0 0
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

228. /2 Partnerhilfe 7 500 0 7 500
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

229. /3 Gyógykezeltetési offertórium 2 000 0 2 000
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

230. X7040500 203 290 314 518 137 450Gy jteményi

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Beruházási, felújítási támogatások

Kakas Lídia Evangélikus 
Szeretetotthon - megszüntetése

Pályázatok

Egyéb támogatott célok

Zelenka Pál Evangélikus 
Szolidaritási Alap

Zelenka Pál Evangélikus 
Szolidaritási Alap feladatai

Szociális alap

Szociális alap ellátásai

M ködési támogatás
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

231. X7040510 1 110 0 33 780

232. X7040511 1 110 0 33 500

233. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 22 000 az országos könyvtár igazgatója

234. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 110 0 11 500 az országos könyvtár igazgatója

235. X7040512 Pályázatok 0 0 280 az országos könyvtár igazgatója

236. X7040520 180 0 34 800

237. X7040521 60 0 34 800

238. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 24 300 az országos levéltár igazgatója

239. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 60 0 10 500 az országos levéltár igazgatója

240. X7040522 Pályázatok 120 0 0 az országos levéltár igazgatója

241. X7040530 0 309 518 48 400

242. X7040531 0 0 48 400

243. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 26 500 az országos múzeum igazgatója

244. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 0 11 400 az országos múzeum igazgatója

245. /3 Támogatás (kiállító helység) 0 0 10 500 a gy jteményi tanács elnöke

246. X7040532 Pályázatok 0 309 518 0 az országos múzeum igazgatója

247. X7040540 202 000 5 000 20 470

248. X7040541 202 000 5 000 20 470 a gy jteményi tanács elnöke

249. X7040542 0 0 0 az országos presbitérium

250. X7040600 0 0 80 400

251. X7040610 0 0 78 400

252. X7040611 0 0 42 500

253. /1 Evangélikus Élet 0 0 31 500 az országos irodaigazgató

254. /2 Lelkipásztor 0 0 4 500 az országos irodaigazgató

255. /3 Credo 0 0 4 800 az országos irodaigazgató

256. /4 Evangélikus Közlöny 0 0 1 700 az országos irodaigazgató

257. X7040612 0 0 7 000
az elnök püspök,

országos felügyel

258. X7040613 0 0 7 900 az országos irodaigazgató

259. X7040614 21 000 az országos irodaigazgató

260. X7040620 0 0 2 000

261. X7040621 0 0 2 000
az elnök püspök,

országos felügyel

262. X7040700 0 0 64 800

263. X7040701 0 0 64 800

Könyvek, kiadványok kiadásának 
támogatása

Könyvek, kiadványok 
kiadásának támogatása

Egyéb intézmények

Evangélikus Országos Könyvtár

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

Kiadványok el fizetési díjai 

Kiadói

Honlap

Kötelezettséggel nem terhelt

Evangélikus Információs Szolgálat 
(EISZ)

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

M ködési támogatások
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Bevétel Beruházás Költség
Ssz. X Kód Szakmai ellenjegyz2015. évi tervezettMegnevezés

264. /1
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ, Révfülöp 0 0 13 400 az országos irodaigazgató

265. /2
Evangélikus Konferencia és 
Missziói Központ, Balatonszárszó 0 0 13 400 az országos irodaigazgató

266. /3 Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba 0 0 12 800 az országos irodaigazgató

267. /4 Kántorképz  Intézet, Fót 0 0 17 300 az országos irodaigazgató

268. /5
Evangélikus Missziói Központ, 
Cinkota 0 0 6 800 az országos irodaigazgató

269. /6 Telekgerendás 0 0 1 100 az országos irodaigazgató

270. X7040702 0 0 0

271. /1 Egyéb 0 0 0 az országos presbitérium

272. X7050000 0 0 35 717

273. X7050101 0 0 35 717

274. /1
Evangélikus  Külmissziói 
Egyesület (EKME) 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

275. /2 Evangélium Színház 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

276. /3
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza 
Egyesület 0 0 7 000 az országos irodaigazgató

277. /5
Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet - tagdíj 0 0 1 500 az országos irodaigazgató

278. /6
Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 0 0 10 717 az országos irodaigazgató

279. /7
Magyarországi Evangélikus 
Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) 0 0 1 800 az országos irodaigazgató

280. /8 Sárszentl rinci Népf iskola 0 0 2 400 az országos irodaigazgató

281. /9 Sz l t  Alapítvány (Györköny) 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

282. /10 Magyar Bibliatársulat Alapítvány 0 0 1 800 az országos irodaigazgató

283. /11 Egyéb 0 0 7 500
az elnök püspök,

országos felügyel

284. 14 849 503 1 201 217 14 710 055

Beruházási, felújítási támogatások

Ö S S Z E S E N

Egyesületek, alapítványok 
támogatása

Egyesületek, alapítványok

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi 
költségvetéstervezetének szöveges kiegészítése

Az eddigi gyakorla ól eltérően nem csak a tárgyévi 
bevételekkel egyezően le ek tervezve a kifi zetések (be-
ruházások, ráfordítások), hanem az előző évi várható 
maradványt is fi gyelembe véve a ténylegesen terve-
ze  beruházási és ráfordítási költségek. A változtatás 
következtében pontosabb terv adatokat láthatunk és 
világosabban láthatóvá válik, hogy a szabad pénzesz-
közök felhasználása mely területeken történik.

Az előző évi terv és tény adatok oszlopaiban nem tör-
tént változás. 
A 2015. évi költségvetés az alábbi adatokat tartalmazza:
1. 2014. évi várható maradvány: a könyvelés jelen ál-

lapota szerint beírt adat, végleges adatokat a beszá-
moló elfogadásával kapunk,

2. 2015. évi bevételek

3. Beruházások: a tárgyi eszközök (ingatlanok, jármű-
vek, berendezések) beszerzésére, létesítésére, illetve 
a már meglévő tárgyi eszköz bővítésére, rendelte-
tésének megváltoztatására, átalakítására, éle arta-
mának növelésére 2015-ben terveze  kiadás,

4. Költség: az időszakban végze  tevékenység megva-
lósításához felhasznált erőforrás – anyagok, eszkö-
zök, munkaerő – pénzben kifejeze  értéke,

5. Szabad forrásból fedeze : 1%-os bevétel + kiegészí-
tése és a járadék + kiegészítés terhére más költség-
vetési soron felmerült felhasználás,

6. 2015. évi várható maradvány: végleges adatokat a 
2015. évi beszámoló elfogadásával kapunk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi költ-
ségvetésének főösszegei:
 Bevételi 14.849.503.000,- Ft 
 Ráfordítási 14.710.055.000,- Ft
 Beruházási 1.201.217.000,- Ft
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A beruházások közö  két jelentős összegű van:
 Üllői úti székház felújítása:  841.699.000,- Ft
 Deák téri múzeum felújítása: 309.518.000,- Ft

Egyéb beruházások (gépkocsi,
számítástechnikai  eszközök, 
bútorok vásárlása): 50.000.000,- Ft

A beruházások és ráfordítások összege 1.061.769.000,- 
Ft-tal haladják meg a tárgyévi bevételeket. A Zsinat 
döntése értelmében az Üllői úti székház felújítását bel-
ső fi nanszírozásból kell előteremteni, ami időlegesen a 
tartalékok felhasználásával valósul meg. Ennek fede-
zete az előző évi maradványkeretek, szabad pénzesz-
közök részleges felhasználása.

A minisztérium még nem szolgáltato  támogatási 
adatokat, ezért csak becslést tartalmaz a tervezet já-
radék és 1% esetében. A kistelepülési illetménypótlék 
és a hi anoktatási támogatás mértéke sem ismert, de 
az állami költségvetési keretszámokból kalkulálva a 
támogatási összegek emelkedésére nem számíthatunk.

Szabadon felhasználható bevételek:
66. sor: A járadék + kiegészítése: A valorizáció módo-
sítása mia  a 2014. évi terveze hez képest 45.100.000,- 
Ft-tal kevesebb, azaz 1.562.600.000,- Ft-ra számítha-
tunk. 2015-re az állam nem számol valorizációval.

67. sor: 1% + kiegészítése címen a kiegészítési támo-
gatás kompenzációjával együ  606.400.000,- Ft körüli 
összegre számíthatunk, ami 23.000.000,- Ft-tal keve-
sebb a 2014. évi összegnél.

68. sor: Szabadon felhasználható kama al nem szá-
molhatunk, mert a szabad pénzeinket az intézmények-
nek és az egyházközségeknek adtuk pályázataik elő-
fi nanszírozásához.

Törvényben történő változások:
A rugalmasabb döntéshozatal érdekében a törvény 4. § (3) 
bekezdésében és a 6.§ (4) bekezdésében rögzíte  eseten-
kénti összegek az országos irodaigazgató az országos felü-
gyelő és az elnök püspök esetében a duplájára emelkede .

A törvény 4. §-a rendelkezik az egyházi lakások 
használati ellenértékéről. A 3. sz. mellékletben talál-
ható táblázatban szereplő összegek ~4 %-kal magasab-
bak az előző évinél.

A törvény eddig nem rendelkeze  az előző évek ma-
radványkereteinek kezeléséről semmiféle szabályozással. 
A Zsinat tavaly novemberi ülésén határozo  arról, hogy 
a törvény terjedjen ki erre is. A törvény 7. §-a tartalmaz-
za a maradványkeretek kezelésének részletes szabályait.

Újként jelenik meg a törvény 6. számú melléklete, 
mely tartalmazza az előző költségvetési törvényekben 
vállalt és a tárgyévi vagy azt követő évek költségvetése-
it terhelő köteleze ségvállalásokat, az előző évi költség-
vetés elfogadását követő zsinati, országos presbitériumi 
és egyéb, több évet érintő köteleze ségvállalásokat is.

Alábbiakban szöveges magyarázat olvasható a jelen-
tősebb és az új költségvetési sorokhoz.

X7020410 Gyülekezeti Missziói feladatok, X7020801 
Gyermek és i úsági feladatok
Az Országos Presbitérium tavaly létrehozta az orszá-
gos irodán belül a Gyülekezeti és Missziói osztályt. A 
GyMO tevékenysége – a korábbi GYIO feladatait is át-
véve – már nem csak az országos gyermek és i úsá-
gi programok szervezésére irányul, hanem az összes, 
gyülekezeteinkben megtalálható korosztály felé is, és a 
gyülekezeti munka minden területén végze  lelkészi és 
munkatársi szolgálat végzését és a gyülekezetek misszi-
ói küldetését segíti több területen és eszközzel. (gyüle-
kezeti adminisztráció, problémamegoldás, kiadványok, 
képzések, meghívható projektek, látogatások, rendezvé-
nyek, szupervízió, stb.) A gyülekezeti feladatokon kívül 
az osztály tevékenységi körébe tartozik még a kórház 
és egyetemi lelkészek szakmai kísérése, felügyelete is.

X7020601 Sajtóbizo sági feladatok, X7020602 Zákeus 
Média Centrum (ZMC), X7040613 Honlap
Az Országos Presbitérium a Luther Kiadó tevékenységi 
körét kibővíte e és létrehozta a kiadón belül az Evan-
gélikus Információs Szolgálatot (EISZ) 2015. március 
1-jei indulással. A sajtóbizo sági feladatok, ZMC, hon-
lap március 1-jei megmaradt keretét az egyház támoga-
tásként átadja az információs szolgálat működéséhez.

X7020901/1 Külügyi kapcsola artás – tagdíjak
A Lutheránus Világ Szövetség tartalékalapjának fel-
töltése válik szükségessé 2017-ig. Az egyházunknak 
44.050,- CHF-ot kell befi zetnie három év ala . A terve-
zet tartalmazza a három év ala  fi zetendő részleteket. 

X7020910/2 Közép-Európai Keresztény Találkozó – 
Budapest
A kiemelt külügyi programok közö  6.000.000,- Ft-
os kere el jelenik meg a Közép-Európai Keresztény 
Találkozó melyet egyházunk fog megrendezni 2016. 
nyarán. A keret a találkozó előkészítő munkálataihoz 
szükséges. A találkozó költségeire 12.000.000,- Ft ön-
részt vállal az egyház, melyet előzetes köteleze ség-
vállalásként rögzíteni szükséges (6. sz. melléklet).

X7021001 Reformációi emlékbizo ság feladatai
A bizo ság által terveze  különféle kiadványok meg-
jelentetésére, kiállítások–ünnepségek szervezésére, 
szoborállításra, 2013-2017. évekre 216.815.000,- Ft költ-
ségtervet állíto  össze. Az évekre szóló előzetes kö-
teleze ségként a Magyarországi Evangélikus Egyház 
2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi I. törvény 3.§ 
(2) bekezdés a) pontjában került előírásra, melyből a 
2015. évi költségvetést 36.677.000 Ft-tal terheli. 
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X7021002 Luther rajzfi lm
A reformációi emlékbizo ság terveiben szerepel egy 
Lutherről szóló rajzfi lm elkészítése. A teljes költség 
meghaladja a 250.000.000,- Ft-ot. Az egyház által vállalt 
önrész évekre bonto  terveze  összege a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről szóló 
2012. évi I. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pontjában talál-
ható. 2012–2016. közö  összesen 29.000.000,- Ft, mely-
ből a 2015. évi költségvetést 8.000.000 Ft-tal terheli. 

X7031001/4 Hosszútávú befektetés
A költségvetési törvény értelmében az X7031001/4 so-
ron lévő összeg az X7031001/1 és az X7031001/2 soro-
kon szereplő bevételek (járadék+kiegészítés valamint 
az 1%-os bevétel) legalább 6%-ából kell képezni, mely 
az egyházunk hosszútávú önfi nanszírozásának meg-
alapozására fordítható. Ebből a keretből előlegezzük 
meg az Üllői úti székház felújítását. 

X7031001/12, 16 Országos egyház feladatai – Illetmé-
nyek és járulékok
Az Országos Presbitérium 2014-ben az egyház költ-
ségvetési törvényének elfogadása után az alábbi stá-
tuszokat hozta létre:
– Pályázati osztály létrehozásával + 3 státusz
– Gyülekezeti és Missziói osztály létrehozásával az 

osztályhoz került a gyermek és i úsági osztály há-
rom státusza és egy missziói státusz (női misszió), 
amely két új státusszal egészült ki. Együ  egy hat 
fős osztály jö  létre.

– A Jogi és testületi iroda helye  létre le  hozva a Jo-
gi és testületi osztály, amely fél státusszal kisebb.

– Egy koordinátori státusz a Püspöki Tanács munká-
jának segítésére.

– Főállású hitoktatók esetében – OP döntés alapján – 
két új státusz le  létrehozva 2014-ben. Szükségesnek 
látszik megduplázni a főállású hitoktatók számát, 
ezért a tervezet számol a létszámbővítéssel. Betölteni 
azonban csak akkor tudjuk hitoktatókkal, ha a sza-
bályrendeletben rögzíte  feltételek teljesülnek, és a 
státuszok fi nanszírozására lesz kellő anyagi fedezet. 

– Eddig a költségvetési törvényben nem kerültek rög-
zítésre az intézményi lelkészek. A 2015. évi költség-
vetés tartalmazza az oktatási és diakóniai intézmé-
nyekben szolgáló intézménylelkészi státuszokat 30 
betöltö  és 2-2 üres álláshellyel számolva az esetleg 
szükséges bővítési lehetőség mia .

- A média területen dolgozó három fő március 1-től 
a Luther Kiadón belül létrehozo  Evangélikus In-
formációs Szolgálat keretében dolgoznak tovább.

X7031003/04 Üllői úti székház – bérleti díj, költözési 
költségek
A bérelt irodát több egyházi szervezet is használja. Az 
i  terveze  összeg tartalmazza az országos iroda, az 

EPSZTI és a Luther Kiadó területeinek díját. A gyűj-
teményekre eső bérleti díj fedezete az X7040541-es 
Gyűjtemények közös költségei kereten található. A 
terveze  bevétel az érinte  intézmények terveze  bér-
leti díj hozzájárulásai. A keret fedezetet nyújt még az 
iroda költözési költségeire és az Üllői úti székház tel-
jes kiürítésére. Ezek terveze  költségei ~7.000.000,- Ft.

X7031157/1 Egyéb állami támogatások
Több címze  támogatás melle  az állam támogatást 
nyújt az oktatási, diakóniai és közgyűjteményi intéz-
ményekben Munka törvénykönyve alapján foglalkoz-
tato  dolgozók bérkompenzációs költségeire. A tá-
mogatás mértéke az előzetes igénylés alapján 100% 
intenzitású, utólagos elszámolási köteleze ség melle .

X7031159/4 Országos pályázatok – Üllői úti székház 
felújítása
A Zsinat novemberi ülésén döntö  a székház felújítá-
sáról. A terveze  keret tartalmazza az energetikai kor-
szerűsítési pályázat támogatását, az egyház korábban 
megképze  tartalékából rendelkezésre álló önrészt és 
a teljes felújítás 2015-re eső fedezetét is.

X7035003 Egyházközségek – Szabályrendelet szerinti 
felújítási támogatás, vásárlás
Két év után ismét lehetőség van egyházközségi felújí-
tási támogatások kifi zetésére. 2015-ben 48.000.000,- Ft 
keretösszeg áll rendelkezésre a tervezet szerint.

X7040102/2 Evangélikus Hi udományi Egyetem
Az egyetem alap működési támogatása 2.000.000,- Ft-
tal emelkede . Az Országos Presbitérium elhatározta 
az egyetemen folyó munka fejlesztését. A négyéves 
fejlesztési terv megvalósítása az alábbi keretekkel va-
lósítható meg:
 2015. évre 20.300.000,- Ft
 2016. évre 52.200.000,- Ft
 2017. évre 56.600.000,- Ft
 2018. évre 67.000.000,- Ft

X7040300 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap 
(222–231. sor)
A 3×15% járulék befi zetésekből 480.000.000,- Ft bevé-
tellel számolhatunk, melyet 10.000.000,- Ft kamatbevé-
tel egészít ki. A legnagyobb kiadás az adóhatóság felé 
az egyházi személyek egészség és nyugdíjjárulékai, 
mely 180.000.000,- Ft. A fi zetendő nyugdíj-kiegészítés 
a tervek szerint 139.000.000,- Ft lesz. Az alap feladata 
még az árvaellátás a lelkésznők szülési szabadságára 
járó ellátás és a nyugdíjba vonuló lelkészek lakásvá-
sárlási támogatásának a kifi zetése is. Összességében 
368.000.000,- Ft kiadással számolhatunk. A többletbe-
vétel az alap tőkéjét növeli, amely a jövőbeni nyugdíj-
kifi zetések fedezetét szolgálja.
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X7040500 Gyűjtemények (237–256. sor)
A tavalyi évben közel négyszer akkora állami támoga-
tást kapo  a gyűjtemények működtetésére az egyház, 
mint az előző évben, ami 202.066.000,- Ft volt. Az idei 
évben ugyanekkora támogatásra számíthatunk. Ebből 
kapnak támogatást a vidéki szakgyűjtemények, és ebből 
működteti az egyház az országos gyűjteményeket is. A 
tavalyi évben indíto  anyakönyvi digitalizálási prog-
ram az idén tovább folytatódik és emelt keret áll ren-
delkezésre az anyakönyvek restaurálására. Az Üllői úti 
székház gyűjteményi részének felújítását 30.000.000,- Ft 
erejéig ebből a keretből fi nanszírozza az egyház.

X7040614 Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ)
Az információs szolgálat márciusi elindulása után az or-
szágos egyházban három médiaterületen dolgozó munka-
társ bérfedezetét és a szolgálat kialakításához, elindításá-
hoz szükséges fedezetet tartalmazza a keret. Ezeken kívül 
1.000.000,- Ft került betervezésre a kötelezően választha-
tó hi anoktatás népszerűsítésének szórólap költségeire.

X7050101/03 FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
A Zsinat novemberi ülésén határozo  arról, hogy az 
egyesület működési támogatását 10 éven keresztül, 
évi 6.000.000,- Ft + 2016. évtől az infl áció mértékével 
valorizálva megemeli.

2. SZ. MELLÉKLET

Szervezeti egység neve csoportonként
Iskolai végze ség

Státusz összesen
felsőfokú középfokú alapfokú

Pü
sp

ök
i

hi
va

ta
lo

k Déli Egyházkerület 3 2 - 5
Északi Egyházkerület 4 2 - 6
Nyugati Egyházkerület 4 - 1 5
Püspöki hivatalok összesen: 11,0 4,0 1,0 16,0

G
yű

jt
em

é-
ny

ek

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

O
rs

zá
go

s 
Ir

od
a

Igazgatóság 2 - - 2
Titkárság 1 1 - 2
Gondnokság, portaszolgálat 1 4 2 7
Belső ellenőr 2 - - 2
Egységes ügyviteli referens 1 - - 1
Gépjármű referens 1 - - 1
Humán referens - 1 1
Számítástechnikai referens - 1 - 1
Diakóniai Osztály 3 2 - 5
Építési és Ingatlanrendezési Osztály 3 1 - 4
Gazdasági Osztály 3 9 - 12
Gyülekezeti és Missziói Osztály 3 3 - 6
Jogi és Testületi Osztály 1 2 - 3
Külügyi Osztály 1 1 - 2
Oktatási Osztály 6 2 - 8
Pályázati Osztály 1 3 - 4
Országos iroda összesen: 29,0 30,0 2,0 61,0
Országos Egyház – szolgálatok
Egyetemi 3 - - 3
Kórház 4,5 - - 4,5
Misszió 2 - - 2
Média referensek 2 1 - 3
Reptér 1 - - 1
Tanácsadók 1 - - 1
Teológiai referens 1 - - 1
Szlovák 1 - - 1
Püspöki Tanács koordinátor 1 - - 1
Intézményi lelkészek 34 - - 34
Hitoktató 44 - - 44
Egyéb 1 - - 1
Országos egyház szolgálatok összesen: 95,5 1,0 - 96,5

Mindösszesen: 148,0 38,5 3,5 190,0
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3. SZ. MELLÉKLET
FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS

költségvetési igények leadása 2015.09.30. munkaágak, országos iroda

beruházási támogatási igények leadása 2015.10.31. egyházközségek, intézmények

a költségvetés 1. változata (állandó tételek) 2015.11.16. gazdasági osztály

egyeztetések országos irodával, intézményekkel 2015.12.11. országos elnökség

a költségvetés 2. változata (terv bevételekkel) 2016.01.15. gazdasági osztály

a költségvetés 3. változata, kiküldése (gazdasági bizo ság, or-
szágos presbitérium)

2016.01.21. országos elnökség

a gazdasági bizo ság javaslatot tesz 2016.02.03. gazdasági bizo ság

a törvény előkészítő bizo ság javaslatot tesz 2016.02.04. törvény előkészítő bizo ság

az országos presbitérium javaslatot tesz 2016.02.11. országos presbitérium

a zsinat elfogadja a költségvetést 2016.02.26. zsinat

beruházási igények műszaki bírálata 2016.03.16. építés- és ingatlanügyi bizo ság

beruházási igények gazdasági bírálata 2016.03.23. gazdasági bizo ság

beruházási keret felosztása 2016.03.31. országos presbitérium

4. SZ. MELLÉKLET
Az egyházi lakások használati ellenértéke
 adatok: Ft-ban
lakásméret m2 lakás fűtés világítás

-80 5.500 6.400 3.200

81-100 6.900 10.600 4.500

101-120 8.300 11.100 5.300

121- 9.800 12.800 6.400

5. SZ. MELLÉKLET
Az országos kötelező off ertóriumok időpontjai és a fel-
osztásukról döntő egyházi szervezetek, egyházkormány-
zati szintek megjelölése:

1. Templomépítések és renoválások támogatására szol-
gáló off ertórium
Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap, 2015. január 11.
Egyházmegyék

2. Szórvány-gyülekezetek megsegítésére szolgáló off ertó-
ri um
Virágvasárnap, 2015. március 29.
Egyházmegyék

3. Az i úsági munkát támogató off ertórium
Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap, 2015. április 19.
Gyermek-és I úsági Bizo ság

4. A missziói céljára szolgáló off ertórium
Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap, 2015. május 17.
Missziói Bizo ság
5. Gyógykezeltetési off ertórium
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap, 2015. júni-
us 14.
Egyházkerületek

6. Iskoláink támogatására szolgáló off ertórium
Szeptember 1. vasárnapja, 2015. szeptember 6.
Országos Nevelési és Oktatási Bizo ság

7. A Biblia terjesztését szolgáló off ertórium
Október utolsó vasárnapja, 2015. október 25.
Egyházkerületek

8. A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat alapjául szolgáló 
off  ertórium 
Időpontját 2015. első félévében a gyülekezetek tetszés 
szerint határozzák meg.
Országos GAS tanács

9. Megyei járulék
2015. október végéig.
Egyházmegyék
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6. SZ. MELLÉKLET
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi költség-
vetési törvényét megelőző évi költségvetéseiben rögzíte , 
további évekre vállalt köteleze ségek és Zsinati határo-
zatokban vállalt köteleze ségek:

1. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi 
I. (költségvetési) törvényében rögzíte  elköteleződések: 
X7021001 Reformációi emlékbizo ság feladatai:
 2015. évre 36.677.000,- Ft
 2016. évre 48.827.000,- Ft
 2017. évre 87.677.000,- Ft
X7021002 Luther rajzfi lm:
 2015. évre 8.000.000,- Ft
 2016. évre  3.000.000,- Ft

2. A 71/2014. (II. 21.) Zsinati határozat a Sarepta 
Budai Evangélikus Szereteto hon beruházásának 
támogatásáról:
X7040204 Diakóniai intézmények – beruházási, felújí-
tási támogatások
 2015. évre 30.000.000,- Ft

3. A 91/2014. (XI. 28.) Zsinati határozat az Üllői úti 
székházépület felújításának fi nanszírozásáról:
X7031159/4 Üllői úti székház felújítása
 2015–2029. évekre évi 66.000.000,- Ft + járulékos 

költség

4. A 90/2014. (XI. 28.) Zsinati határozat a FÉBÉ Evan-
gélikus Diakonissza Egyesület támogatásáról:
X7050101/03 Egyesületek, alapítványok támogatása – 
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
 2015–2024. évekre évi 6.000.000,- Ft + előző évi fo-

gyasztó árindex szerinti emeléssel

5. A 185/2014 (IX. 18.) Országos Presbitériumi határo-
zat a Közép-Európai Keresztény Találkozó megrende-
zéséről
X7020910/03 Közép-Európai Keresztény Találkozó
 2015. évre 6.000.000,- Ft Előkészítési költségek
 2016. évre 12.000.000,- Ft Találkozó önrész

6. A Lutheránus Világszövetség döntése értelmében 
2017-ig fi zetendő tartalékalap feltöltés ütemezése:
X720901/1 Külügyi kapcsola artás költsége – tagdíj
 2015–2017. évekre évi 4.500.000,- Ft LVSZ tartalék-

alap feltöltés

7. A 239/2014. (XII.11.) Országos Presbitériumi hatá-
rozat az Evangélikus Hi udományi Egyetem fejlesz-
téséről:
X7040102/2 Oktatási intézmények működési támoga-
tása – Evangélikus Hi udományi Egyetem
 2015. évre 20.300.000,- Ft

 2016. évre 52.200.000,- Ft
 2017. évre 56.600.000,- Ft
 2018. évre 67.000.000,- Ft

2015. ÉVI II. TÖRVÉNY
A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARI
TÁSI ALAP MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSRÓL

1. § A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról 
szóló 2013. évi III. törvény (a továbbiakban: ZPtv.) 1.§ 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és 
ezzel egyidőben a korábbi (1) bekezdés számozása (1a) 
bekezdésre módosul:
„(1) Az Alap tagja az a természetes és egyházi jogi 
személy, aki e törvényben meghatározo ak szerint az 
alappal szemben jogokat szerez, köteleze séget visel.”

2. § A ZPtv. 5. § (2) bekezdés d) pont helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„d) elfogadja az Alap sajátos működésére vonatkozó 
– országos szabályrendeletekben nem szabályozo  
ügyekre vonatkozó – szabályzatait,”

3. § (1) A ZPtv. 6. § (1) bekezdés a) pont helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„a) a rendes tag díjlevele (szolgálati szerződés) alapján 
ju ato  díjazás,”
(2) A ZPtv. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egé-
szül ki:
„(1a) Amennyiben egy lakóingatlanon belül több egy-
házi személy lakhatását biztosítja a szolgálatba állító, 
a járulékalap meghatározásánál a természetbeni ju a-
tás értékét csak egyszeres összegben, az egyházi sze-
mélyek döntése alapján egyiküknél teljes összegben, 
vagy közö ük egyenlő arányban megosztva lehet fi -
gyelembe venni.”
(3) A ZPtv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(7) A szolgálatba állító tag a rendes tag számára pénz-
ben ju ato  díjazásból a kifi zetéskor levonja a rendes 
tagot terhelő járulékot. A szolgálatba állító ezt az őt 
terhelő járulékkal együ esen köteles befi zetni. A be-
fi zetés részletes szabályait országos szabályrendelet 
állapítja meg.”
(4) A ZPtv. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(9) Késedelmes fi zetés esetén a tartozás összege után 
a Polgári Törvénykönyvben meghatározo  kamatot 
kell fi zetni.”

4. § A ZPtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az egyház az Alap javára – az Alappal való írásbeli 
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megegyezést követően – szerződést köthet közérdekű 
köteleze ségvállalás elfogadásáról.”

5. § A ZPtv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az egyházi nyugdíjkorhatárt külön törvény ha-
tározza meg. A nyugdíj-kiegészítés számításánál csak 
olyan 1988. január 1. napja után ju ato  díjazás ve-
hető fi gyelembe, amely után az Alap tagja megfi ze e 
a járulékot.”

6. § A ZPtv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A keresetpótló járadék összege a mindenkori mini-
málbér összegével azonos, de legfeljebb a rendelkezési 
állományba kerülést megelőző 2 év ala  szerze  lel-
készi járulék alapját képező díjazás (6. §) havi átlaga.”

7. § A ZPtv. 21.§ (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az Alap vezetője minden évben az egyházi költ-
ségvetés részeként, ahhoz igazodva elkészíti az Alap 
költségvetését, melyet a bizo ság véleményez és az 
országos presbitérium elé terjeszt.”

8. § A ZPtv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az Alap nem önálló jogi személy, ezért költségve-
tésének és beszámolójának fő összegei elkülönülten, 
önálló költségvetési soron szerepelnek az egyház költ-
ségvetésében, illetve beszámolójában. Az Alap költség-
vetésének és beszámolójának elfogadásáról a zsinat – 
az egyház költségvetése és beszámolója elfogadásának 
keretében – dönt.”

9. § (1) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgá-
latot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény (a továb-
biakban Sztv.) 43. § (4) bekezdése c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„c) a lelkészi szolgálatért ju ato  rendszeres havi dí-
jazást,”
(2) Az Sztv. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) A díjlevélnek tartalmaznia kell az egyházközség 
nyilatkozatát, amelyben köteleze séget vállal a lelkész 
díjazásának évenkénti felülvizsgálatára, és legalább az 
országosan megállapíto  lelkészi minimumjövedelem 
biztosítására.”

10. § Az Sztv. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az egyházközség felmondása esetén a lelkészt 
vég kielégítés illeti meg, amit az egyházközség fi zet. 
A végkielégítés mértéke a lelkész háromhavi lelké-
szi díjazása.”

11. § Az Sztv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően is megszüntetheti az 
egyházközség az általa határozo  időre létrehozo  
szolgálati jogviszonyt, a lelkész ez esetben azonban 
jogosult a hátralévő időre jutó díjazására.”

12.§ Az Sztv. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A lelkészt a gyermek 2 éves koráig szülési sza-
badság illeti meg. A szülési szabadság ala  választá-
sa szerint vagy az állam által nyújto  ellátást (gyes), 
vagy az egyház által nyújto , külön törvény szerinti 
gyermekáldási ellátást veheti igénybe.”

13. § E törvény 2016. január 1. napján lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. november 20.

2005. ÉVI III. TÖRVÉNY
A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA MEG

ÜNNEPLÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
2009. ÉVI III. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. § A reformáció 500. évfordulója megünneplésének 
előkészítéséről szóló 2009. évi III. törvény 7. §-a hatá-
lyon kívül helyezésre kerül. 

2. § E törvény elfogadása napján lép hatályba, és az 
azt követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. november 21.

2015. ÉVI IV. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. fejezet
Főösszegek és kötelezettségek

1. § A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház 
(a továbbiakban: országos egyház) költségvetésének 
2016. évi
a) bevételi főösszegét 14.300.000.000,- forintban,
b) költség főösszegét 14.460.000.000, – forintban, va-

lamint
c) beruházási főösszegét 970.000.000,- forintban álla-

pítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapíto  főösszegek részletes 
számadatait e törvény 1a. számú melléklete tartalmaz-
za. Az előző évi maradványok összegeit a 2015. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló törvény határozza meg.
(2) A zsinat a költségvetési tételek fele i rendelkezési 
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jogosultságokat (szakmai ellenjegyzési jog) e törvény 
1a. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jogosult-
ságokkal kapcsolatos felelősség elfogadását az érinte  
által te  írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni. 
(3) Az országos egyház költségvetése terhére 2016. év-
ben a munkaviszony, illetve szolgálati jogviszony ke-
retében a 2. számú melléklet szerinti státuszokra lehet 
személyi kifi zetést utalványozni. 
(4) A 2017. évi költségvetés elkészítésének ütemezését 
végső határidőkkel és felelőseit e törvény 3. számú mel-
léklete tartalmazza. Felhatalmazást kap a zsinati tanács, 
hogy a határidőket korábbi időpontra állapítsa meg.
(5) Az országos egyház költségvetését érintő, pénzügyi 
köteleze ségvállalást magában foglaló szerződéseket 
az országos iroda gazdasági vezetőjével előzetesen el-
lenjegyeztetni kell.

3. § (1) A zsinat felhatalmazza az országos presbité-
riumot, hogy az országos egyház költségvetésének 
2016. évi likviditását biztosítsa, adósságait és követe-
léseit kezelje.
(2) A zsinat a következő évekre az alábbi köteleze -
ségeket vállalja:
 X7021001 Reformációi emlékbizo ság 
  2017. évre 64.677.000,- Ft
  2018. évre 10.000.000,- Ft
  2019. évre 10.000.000,- Ft 
(3) A korábbi években – 2016. évre és az azt követő 
évekre – vállalt köteleze ségeket e törvény 6. számú 
melléklete tartalmazza.
(4) Az országos presbitérium 2016. szeptember 30-ig el-
készíti a több évre szóló köteleze ségek és követelések 
terveit, a 2017–2019. évekre szóló költségvetések, in-
tézményalapítások és megszüntetések, illetve országos 
egyház általi beruházások tervezhetősége érdekében.

II. fejezet
Kiemelt költségvetési sorok, döntési 

jogosultságok

Tartalékok
4. § (1) Az X7031013 „vis maior” tartalék olyan előre 
nem látható esetek elhárításának segítésére szolgál, 
amelyek azonnali beavatkozást igényelnek, és ahol a 
beavatkozás elmulasztása életveszéllyel vagy súlyos 
kárral járna. Az alapból az összegeket visszatérítendő 
támogatásként kell kifi zetni.
(2) Az X7031012 általános tartalék olyan esetekben 
használható fel, amelyeket a költségvetés készítése-
kor nem lehete  előre látni, de fi nanszírozásuk mégis 
szükséges vagy célszerű. Az általános tartalékon belül 
nevesíte  tartalékként jelennek meg azok az elkülö-
níte  keretek, amelyek felhasználása meghatározo  
feltételek teljesülése esetén lehetséges.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározo  tartalék-
keretek felhasználásáról:
a) esetenként 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó igé-

nyek ügyében, de összesen legfeljebb az éves keret 
15 %-áig az országos irodaigazgató, 

b) esetenként 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó igé-
nyek ügyében, de legfeljebb az éves keret 35 %-áig 
az országos felügyelő vagy az elnök püspök, 

c) esetenként 2.000.000,- Ft fele i igények ügyében az 
országos presbitérium,

d) esetenként 200.000.000,- Ft fele i igények ügyében 
a zsinat határoz.

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha 
az ado  eset fi nanszírozására szolgáló egyházkerületi 
vagy országos keret felhasználásra került vagy annak 
terhére köteleze ségvállalás történt.
(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 
önfi nanszírozásának megalapozására lehet felhasználni.
(6) A tartalékok felhasználásáról folyamatosan be kell 
számolni a gazdasági bizo ság és az országos presbi-
térium elő .

Célelőirányzatok

5. § Célelőirányzat szolgál az alábbiakra:
a) X7021001 reformációi emlékbizo ság feladatai,
b) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj,
c) X7031001/4 hosszútávú befektetés,
d) X7031005 pályázati előkészítés, önrész, előfi nanszí-

rozás,
e) X7040101/1 oktatási intézmények tartalékalap,
) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalékalap,
g) X7040300 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap,
h) X7040400 szociális alap.

Költségvetési éven belüli döntések

6. § (1) Az e törvény 1a. sz. mellékletében meghatáro-
zo  tételek túllépéséről, költséghelyek közö i átcso-
portosításáról, legfeljebb 10 %-os mértékig az országos 
presbitérium dönthet. Az 5. §-ban meghatározo  cél-
előirányzatokból átcsoportosítani nem lehet.
(2) Az e törvény 2. sz. mellékletében meghatározo  
csoportok összlétszámától való eltérést csoportonként 
legfeljebb 10 %-os mértékig az országos presbitérium 
engedélyezheti. 
(3) Céltámogatás esetén az országos irodaigazgató jo-
gosult – annak időtartamára és mértékéig – további 
álláshely létesítésre.
(4) Terven felüli bevétel felhasználásáról – eltérő tör-
vényi rendelkezés hiányában – egyedileg
a) 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az orszá-

gos iroda igazgatója, 
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b) 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az orszá-
gos felügyelő vagy az elnök-püspök, 

c) 2.000.000,- Ft fele  az országos presbitérium határoz.
(5) A tárgyévben „Egyházi közgyűjtemények és köz-
művelődési intézmények támogatása” címen kapo , 
gyűjteményi célra fel nem használt állami támoga-
tást a X7040500 Gyűjteményi költségvetési sorról az 
X7031159/4 Üllői úti székház felújítása sorra át kell 
vezetni.

Következő évre áthúzódó maradványok

7. § (1) Az e törvény 1a. sz. mellékletében meghatáro-
zo  költségvetési sorok köteleze séggel nem terhelt 
részének a költségvetési évet követő időszakban tör-
ténő felhasználásáról a MEE 2016. évi beszámolójában 
kell rendelkezni. Ugyancsak a 2016. évi beszámolóban 
kell rendelkezni a 2016-ban köteleze séggel terhelt 
költségvetési sorok azon részéről, amelyek esetében 
e törvény 1a. sz. mellékletében meghatározo  tételek 
nem nyújtanak fedezetet.
(2) Külön döntés nélkül tovább kell vinni a 2016. évet 
követő időszakra – a céltámogatásként megkapo , de 
tárgyévben fel nem használt támogatások, adományok, 
befi zetések melle  – az alábbi költségvetési keretek 
soronkénti maradványát:
– X7020202 Orgonaprogram,
– X7020405 Missziói pályázat,
– X7020803 Gyermek és i úsági pályázat,
– X7020804 Szélrózsa találkozó,
– X7020902 Külügyi kapcsolatok – Határon túli ma-

gyarok,
– X7021001 Reformációi emlékbizo ság feladatai,
– X7021002 Luther rajzfi lm,
– X7021101 Sztehlo Gábor Bizo ság – ösztöndíj,
– X7031001/4 Hosszútávú befektetés,
– X7031005 Pályázati előkészítés, önrész, előfi nanszí-

rozás,
– X7031012 Általános tartalék,
– X7031013 Vis Major/katasztrófa alap,
– X7031016 Egyházi fenntartói járulék – Zelenka Pál 

Evangélikus Szolidaritási Alap,
– X7031153 Gépkocsi program,
– X7031154 Egységes ügyviteli rendszer működtetése,
– X7031159 Üllői úti székház felújítása,
– X7033100 Déli Egyházkerület teljes maradványát 

az X7033102 különkeret soron,
– X7033200 Északi Egyházkerület teljes maradványát 

az X7033202 különkeret soron,
– X7033300 Nyugati Egyházkerület teljes maradvá-

nyát az X7033102 különkeret soron,
– X7034001 Egyházmegyék működési támogatása,
– X7035000 Egyházközségek,
– X7040101 kereten belül oktatási intézmények tar-

talékalapja,

– X7040103 Oktatási intézmények – beruházási, fel-
újítási támogatás, 

– X7040201 kereten belül diakóniai intézmények tar-
talékalapja,

– X7040204 Diakóniai intézmények – beruházási, fel-
újítási támogatás, 

– X7040205 Kakas Lídia Evangélikus Szereteto hon 
– megszüntetése,

– X7040302 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap feladatai,

– X7040401 Szociális alap ellátásai
– X7040500 Gyűjteményi nem állami támogatás,
– X7040702 Egyéb intézmények – beruházási, felújí-

tási támogatás,
– X7050101 Egyesületek, alapítványok támogatása.

III. fejezet
Kapcsolatok

Egyházközségek
8. § (1) A kártalanítási járadékban részesülő egy-
házközségek az országos egyház költségvetéséből – 
X7035001/1 sor szerint – az 1992. évi kártalanítási 
összeg valorizált értékét kapják. A kártalanítási valo-
rizáció mértéke 2016-ban 0 %.
(2) Egyes önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzet-
ben lévő egyházközségeket az országos egyház költség-
vetése – X7035001/2 sor szerinti – működési támoga-
tásban részesíti. Ennek elosztásáról az egyházmegyei 
elnökségek véleményének fi gyelembe vételével az egy-
házkerületi elnökségek döntenek.
(3) Az állami kártalanításból kimaradt egyházközségek 
részére az országos egyház költségvetése – X7035004 
sor szerint – belső kártalanítási keretet határoz meg, 
amelynek elosztásáról az országos iroda nyilvántartá-
sa alapján az országos presbitérium dönt.
(4) Az állami rendelkezések szerint – X7035001/6 sor 
ala  – kistelepülési illetménypótlékban részesülő egy-
házközségi lelkészek kiválasztását az egyházmegyei 
elnökség véleményének fi gyelembe vételével az egy-
házkerületi elnökségek végzik.
(5) Egyházközségek, – a 12. §-ban foglaltak kivételével 
– az egyházi intézmények és szervezeti egységek, vala-
mint az országos iroda és a püspöki hivatalok számára 
a 2016. évi bérfejlesztés javasolt átlagos mértéke 2,5 %.
(6) Az egyházi lakások használati ellenértékét, ame-
lyet az egyházi személyek járulékalapjának meghatá-
rozásakor kell fi gyelembe venni, a 4. számú melléklet 
tartalmazza.
(7) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot 
végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 63. §-a szerint 
fi gyelembe veendő összeg 2016-ban a kötelező legki-
sebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérmini-
mum megállapításáról szóló, a költségvetési évre érvé-
nyes, kormányrendeletben meghatározo  minimálbér.
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(8) Az országos kötelező off ertóriumok időpontjait és 
a felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkor-
mányzati szintet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Egyházmegyék

9. § (1) Az egyházmegyék az országos egyház költ-
ségvetéséből támogatást kapnak az X7034001 sor sze-
rint. Ezek felhasználásáról az egyházmegyei presbi-
térium dönt.
(2) A támogatás tartalmazza az egyházmegyei tiszt-
ségviselők javadalmazását is. Az esperesi tiszteletdíj 
2016-ban legalább 62.000,- Ft/hó.
(3) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának segítésére az egyházmegyék külön 
kere el rendelkeznek az X7035002 sor szerint.

Egyházkerületek

10. § (1) Az egyházkerületek – X7033101, X7033201, 
X7033301 sorok szerinti – működési költségeit az or-
szágos egyház költségvetése tartalmazza.
(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási ter-
vei megvalósításának segítésére az egyházkerületek 
külön kere el 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 közö i felosztásáról.

Intézmények

11. § (1) Az intézmény a feladatellátással kapcsolato-
san folyósíto  állami támogatással a célmeghatározás 
keretein belül szabadon gazdálkodik.
(2) Az állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi ki-
egészítő támogatás és a kiegészítő támogatás korrekci-
ós összege – a (3) bekezdésben meghatározo ak kivé-
telével –, valamint a működési támogatás a diakóniai, 
illetve az oktatási tartalékalapba kerül. A tartalékala-
pok felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a 
gazdasági bizo ság és az országos presbitérium elő .

(3) Az egyházközségi fenntartású diakóniai intézmény, 
illetve fenntartója az intézménnyel kapcsolatban az or-
szágos egyház költségvetéséből abban az esetben kér-
het egyházi pályázati, illetve nem egyházi pályázathoz 
kapcsolódó visszatérítendő vagy vissza nem térítendő 
támogatást, amennyiben a tartalékalaphoz való csat-
lakozás szándékáról az országos egyház és a fenntartó 
egyházközség közö  kötö  határozatlan idejű meg-
állapodásban nyilatkozik és a kiegészítő támogatás 
és a kiegészítő támogatás korrekciós összegének az 
országos presbitérium által évenként meghatározo  
részét a tartalékalapba befi ze e. Ebben az esetben az 
országos fenntartású intézményekkel egyenlő elbírá-
lásban részesül. 

12. § Az állami támogatásban részesülő intézmény-
ben közfeladat ellátására alkalmazo ak munkaidejét 
és pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét a 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, illetve a 1992. évi 
XXXIII. törvény (55-80. §) szerint kell megállapítani. 
Ezt az alkalmazo al kötö  munkaszerződésben, vala-
mint az intézményi szervezeti és működési szabály-
zatban is rögzíteni kell. 

IV. fejezet
Záró rendelkezések

13. § (1) E törvény 2016. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A 2017. évben a 2017. évi költségvetési törvény el-
fogadásáig az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. 
törvény és e törvény rendelkezése szerint kell eljárni.
(3) E törvény 1a. mellékletében X7021001 Reformá-
ciói Emlékbizo ság 2015. évi költségvetési keretének 
maradványából 18.000.000,- Ft-ot a X7040102/1 Evan-
gélikus Hi udományi Egyetem működési támogatás 
keret javára kell áthelyezni.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2012. évi I. törvény 3. § (2) be-
kezdés a) pontjában a X7021001 Reformációi Emlék-
bizo ság soron a 2016. és 2017. évi összegekre vonat-
kozó rendelkezés.

Budapest, 2015. november 20.
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1. SZ. MELLÉKLET adatok ezer Ft-ban

Bevétel Beruházás Költség

1. X7010000 0 11 500

2. X7010100 0 0 4 500

3. X7010101 0 0 4 500 a zsinat egyik elnöke

4. X7010200 0 0 1 500

5. X7010201 0 0 1 500 az országos irodaigazgató

6. X7010300 0 0 4 800

7. X7010301 0 0 4 500
az elnök püspök,

országos felügyel

8. X7010302 0 0 300 az országos irodaigazgató

9. X7010400 0 0 100

10. X7010401 0 0 100 az elnök-püspök

11. X7010500 0 0 300

12. X7010501 0 0 300 a számvev szék elnöke

13. X7010600 0 0 300

14. X7010601 0 0 300 a bíróság elnöke

15. X7020000 140 400 1 000 353 007

16. X7020200 0 0 22 130

17. X7020201 0 0 7 000 az egyházzenei bizottság elnöke

18. X7020202 0 0 10 000 az egyházzenei bizottság elnöke

19. X7020203 0 0 500 az egyházzenei bizottság elnöke

20. X7020204 0 0 4 630 az országos irodaigazgató

21. X7020300 0 0 28 000

22. X7020301 0 0 19 000 a gy jteményi tanács elnöke

23. X7020310 0 0 9 000

24. X7020311 0 0 6 000 a gy jteményi tanács elnöke

25. X7020312 0 0 3 000 a gy jteményi tanács elnöke

26. X7020400 4 400 0 31 650

27. X7020401 0 0 8 000
az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

28. X7020405 2 500 0 4 000
az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

29. X7020407 0 0 1 000 országos szlovák lelkész

30. X7020410 1 900 0 18 650
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

31. X7020700 0 0 3 500

32. X7020701 0 0 3 500 az OP által kijelölt személy

33. X7020800 23 000 1 000 67 100

34. X7020801 3 000 1 000 18 100
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

Testületek

Zsinat

Zsinat m ködési költség

Országos Presbitérium

Országos Presbitérium m ködési 
költség

Elnökség

Püspöki tanács

Elnökségi különkeret

Gy jteményi tanács

Evangélizációs és missziói bizottság

Pályázatok

Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása

Missziói bizottsági feladatok

Missziói pályázat (missziói offertórium 
+ kiegészítés)

Szlovák szolgálat

Tényfeltáró bizottság

Tényfeltáró bizottsági feladatok

Egyházzenei bizottsági feladatok

Szakmai ellenjegyz

Püspöki tanács m ködési költség

Számvev szék

Számvev szék m ködési költsége

Bíróság

Bíróság m ködési költsége

Elnökség m ködési költség

Egyházközségi gy jtemények 
m ködtetésére

Gyülekezeti missziói feladatok

Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági feladatok

2016. évi tervezettSsz.

Egyházzenei bizottság

Bizottságok

X Kód

Zenei konferencia, kórustalálkozó

Orgonaprogram

M ködési támogatás - vidéki 
szakgy jtemények

Lutheránia énekkar

Megnevezés
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Bevétel Beruházás Költség Szakmai ellenjegyz2016. évi tervezettSsz. X Kód Megnevezés

35. X7020802 0 0 3 500
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

36. X7020803 2 500 0 8 000
a gyermek és ifjúsági

bizottság elnöke

37. X7020804 17 500 0 37 500 a Szélrózsa találkozó vezet je

38. X7020900 113 000 0 162 300

39. X7020901 3 000 0 21 300

40. /1 Tagdíjak 0 0 8 300 a külügyekért felel s püspök

41. /2 Utazási és programköltségek 3 000 0 10 700 a külügyekért felel s püspök

42. /3 Napidíj 0 0 2 300 a külügyekért felel s püspök

43. X7020902 0 0 8 000 az OP által kijelölt személy

44. X7020910 110 000 0 133 000

45. /2
Közép-Európai Keresztény Találkozó - 
Budapest

110 000 0 133 000 a külügyekért felel s püspök

46. X7021000 0 0 22 827

47. X7021001 0 0 19 827 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

48. X7021002 0 0 3 000 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

49. X7021100 0 0 8 500

50. X7021101 0 0 8 500 a Sztehlo bizottság elnöke

51. X7029000 0 0 7 000

52. X7029001 0 0 7 000 az országos irodaigazgató

53. X7030000 2 730 600 905 000 2 343 324

54. X7031000 2 416 300 905 000 1 353 142

55. X7031001 2 200 500 6 000 399 900

56. /1 Járadék + kiegészítés 1 533 400 0 0

57. /2
SZJA részesedés 
(felajánlás+kiegészítés) 646 100 0 0

58. /3 Kamat - szabad felhasználású 0 0 0

59. /4 Hosszútávú befektetés 12 000 0 0 az országos presbitérium

60. /5 Irodai berendezések 0 6 000 0 az országos irodaigazgató

61. /6 Irodai anyagok 0 0 4 000 az országos irodaigazgató

62. /7 Utazás, kiküldetés 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

63. /8 Oktatás, továbbképzés 0 0 1 500 az országos irodaigazgató

64. /9
Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti 
tanácsadás 0 0 18 000 az országos irodaigazgató

65. /10 Posta- és telefonköltség 0 0 7 000 az országos irodaigazgató

66. /11 Bankköltség, tranzakciós illeték 0 0 8 000 az országos irodaigazgató

67. /12 Illetmények 4 600 0 249 400 az országos irodaigazgató

68. /13 Béren kívüli juttatások 0 0 21 300 az országos irodaigazgató

Önkormányzatok

Luther rajzfilm

Kiemelt külügyi programok

Országos Egyház feladatai

Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági 
offertórium + kiegészítés)

Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Külügyi kapcsolattartás költsége

Határon túli magyarok

Országos Egyház

Sztehlo Gábor bizottság

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Bizottságok m ködése

Reformációi emlékbizottság

Reformációi emlékbizottság feladatai

Egyetemi Gyülekezetek feladatai

Bizottságok m ködési költségei
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Bevétel Beruházás Költség Szakmai ellenjegyz2016. évi tervezettSsz. X Kód Megnevezés

69. /14
Hitéleti rendezvények reprezentációs 
költsége 0 0 2 500 az országos irodaigazgató

70. /15 Munkába járási költségek 0 0 2 500 az országos irodaigazgató

71. /16 Bérjárulékok 1 600 0 74 900 az országos irodaigazgató

72. /17
Továbbszámlázott eszközök, 
szolgáltatások 2 800 0 2 800 az országos irodaigazgató

73. /18 Szakkönyvek, jogtár 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

74. /19
Egyéb nem részletezett költségek, 
ráfordítások 0 0 6 000 az országos irodaigazgató

75. X7031002 0 0 12 000 az országos irodaigazgató

76. X7031003 18 400 4 000 64 800

77. /1 Ingatlanok fenntartása, m ködtetése 12 200 4 000 36 000 az országos irodaigazgató

78. /2
Üll i úti székház - bérleti díj, költözési 
költségek

6 200 0 28 800 az országos irodaigazgató

79. X7031004 0 0 11 000 az országos irodaigazgató

80. X7031005 0 0 50 000 a pályázati szabályrendelet szerint

81. X7031009 0 0 4 500
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

82. X7031012 0 0 43 242

83. /1 Kötelezettséggel nem terhelt tartalék 0 0 16 242 a 4. § (3) bekezdés szerint

84. /3
Járulékfizetési kötelezettségre 
elkülönített nevesített tartalék 0 0 12 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

85. Orgona felújításra elkülönített 
nevesített tartalék 0 0 15 000 a 4. § (3) bekezdés szerint

86. X7031013 0 0 0 a 4. § (3) bekezdés szerint

87. X7031014 0 0 1 000
az építési és ingatlanrendezési

osztály vezet je

88. X7031015 0 0 1 000
az építési és ingatlanrendezési

osztály vezet je

89. X7031016 0 0 164 000 az országos irodaigazgató

90. X7031100 197 400 895 000 601 700

91. X7031101 0 0 1 200 az elnök püspök, országos felügyel

92. X7031102 0 0 500 az elnök püspök, országos felügyel

93. X7031103 0 0 500 az elnök püspök, országos felügyel

94. X7031105 0 0 2 500 az országos irodaigazgató

95. X7031106 0 0 900 az OP által kijelölt személy

96. X7031107 0 0 3 000 az OP által kijelölt személy

97. X7031108  0 0 4 200 a lelkészakadémia elnöke

98. X7031110 0 0 700 az országos felügyel

99. X7031111 0 0 4 500 az OP által kijelölt személy

100. X7031112 0 0 3 000 az OP által kijelölt személy

101. X7031153 15 000 35 000 20 000
a gépjárm  igénylési

szabályrendelet szerint

102. X7031154 0 0 27 000 az országos irodaigazgató

Gépkocsi program

Feln tt képzés

Általános tartalék

Egyházi fenntartói járulék - Zelenka 
Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

Presbiterképzés

Vis Major/katasztrófa alap

Gépjárm vek fenntartása, m ködtetése

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

Lelkészakadémia

Péterfy Sándor-díj

Egységes ügyviteli rendszer 
m ködtetése

Gyülekezeti munkatársképzés

Prónay-díj

Ordass-díj

Országos felügyel i konferencia

Ingatlanok fenntartása, m ködtetése

Építési szakért i díjak

Evangélikus papné találkozó

Kiemelt célok, feladatok

Ingatlan felmérés, becslés

Lelkész-, egyéb konferenciák

Lelkészek, világi tisztségvisel k, 
országos irodai alkalmazottak 
egészségi állapotfelmérése
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Bevétel Beruházás Költség Szakmai ellenjegyz2016. évi tervezettSsz. X Kód Megnevezés

103. X7031157 90 000 0 90 000

104. /1 Bérkompenzáció 90 000 0 90 000 az országos irodaigazgató

105. X7031158 20 400 0 20 700

106. /1 Katalin bál 400 0 700 az országos irodaigazgató

107. /2 Turisztikai programok m ködtetése 20 000 0 20 000 a pályázati osztály vezet je

108. X7031159 0 860 000 0

109. /1
Üll i úti székház felfelújítása - KEOP 
+ saját

0 860 000 0 az országos irodaigazgató

110. X7031901 72 000 0 423 000

111. X7033000 6 700 0 206 200

112. X7033100 2 300 0 69 800

113. X7033101 1 600 0 51 800

114. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 37 700
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

115. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 600 0 14 100
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

116. X7033102 700 0 18 000
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

117. X7033200 3 000 0 74 000

118. X7033201 2 300 0 56 000

119. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 39 200
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

120. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 2 300 0 16 800
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

121. X7033202 700 0 18 000
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

122. X7033300 1 400 0 62 400

123. X7033301 700 0 44 400

124. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 31 200
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

125. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 700 0 13 200
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

126. X7033302 700 0 18 000
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

127. X7034000 0 0 60 000

128. X7034001 0 0 60 000 az országos irodaigazgató

129. X7035000 307 600 0 723 982

130. X7035001 307 600 0 580 600

131. /1 Járadékfizetés 0 0 94 000 az országos irodaigazgató

132. /2 M ködési támogatás 0 0 114 000 a kerületi elnökség egyik tagja

133. /3 Járulékfizetési támogatás 0 0 65 000 az országos irodaigazgató

134. /4 Hitoktatói díjak 165 000 0 165 000 az országos irodaigazgató

135. /5
Kislétszámú hit és erkölcstan oktatás - 
kiegészítés 60 000 0 60 000 az országos irodaigazgató

136. /6 Kistelepülési illetmény pótlék 69 000 0 69 000 a kerületi elnökség egyik tagja

Országos kiemelt programok

Országos pályázatok

Déli Egyházkerület feladatai

Különkeret

Egyházkerületek

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó 
vagyonváltozás

Egyházközségek

Egyházközségek feladatainak 
támogatása

Egyházmegyék m ködésének 
támogatása

Déli Egyházkerület

Nyugati Egyházkerület feladatai

Különkeret

Északi Egyházkerület

Északi Egyházkerület feladatai

Különkeret

Nyugati Egyházkerület

Egyházmegyék

Egyéb állami támogatások
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Bevétel Beruházás Költség Szakmai ellenjegyz2016. évi tervezettSsz. X Kód Megnevezés

137. /7
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) 
adomány, offertórium terhére 4 600 0 4 600 az országos GAS-elnök

138. /8 Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás 8 000 0 8 000 az országos irodaigazgató

139. /9 Egyéb külföldi céltámogatások 1 000 0 1 000 az országos irodaigazgató

140. /10 Egyéb 0 0 0 az országos irodaigazgató

141. X7035002 0 0 81 000
az egyházmegyei elnökség

egyik tagja

142. X7035003 0 0 48 000 az országos presbitérium

143. X7035004 0 0 14 382 az országos presbitérium

144. X7040000 11 429 000 64 000 11 713 439

145. X7040100 8 527 000 0 8 811 977

146. X7040101 8 527 000 0 8 656 700

147. 5 275 000 0 5 275 000 az oktatási osztály vezet je

148. 271 000 271 000 az oktatási osztály vezet je

149. 200 000 200 000 az országos irodaigazgató

150. 2 731 000 0 2 860 700

151. /1 M ködés finanszírozás 2 726 000 0 2 522 000 az országos presbitérium

152. /2 Korrekció 0 0 0 az országos presbitérium

153. /3 Tartalékalapi célok 5 000 338 700
az oktatási intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

154. 50 000 0 50 000 az oktatási osztály vezet je

155. X7040102 0 0 147 200

156. /1 Evangélikus Hittudományi Egyetem 0 0 127 200 az országos irodaigazgató

157. /2 Luther Otthon - Szakkollégium 0 0 15 000 az országos irodaigazgató

158. /3 Magyar Protestáns Kollégium 0 0 4 500 az országos irodaigazgató

159. /4 Evangélikus Roma Szakkollégium 0 0 500 az országos irodaigazgató

160. X7040103 0 0 3 077

161. /1 Egyéb 0 0 3 077 az országos presbitérium

162. X7040104 0 0 0

163. /1 Egyéb 0 0 0 az országos irodaigazgató

164. X7040110 0 0 5 000

165. X7040111 0 0 0 az oktatási osztály vezet je

166. X7040115 0 0 5 000
az oktatási és nevelési

bizottság elnöke

167. X7040200 2 126 900 0 2 168 600

168. X7040201 2 126 900 0 2 160 200

169. 1 158 300 0 1 158 300 a diakóniai osztály vezet je

170. 138 600 0 138 600 a diakóniai osztály vezet je

Beruházási, felújítási támogatások

Feladatfinanszírozás

Hit és erkölcstan finanszírozás

Egyéb támogatott célok

Oktatási intézmények tartalék alap

Diakóniai

Oktatási szakmai feladatok

Oktatási intézmények offertórium 

Feladatfinanszírozás

Pályázatok

Bels  egyházi kártalanítás

Bérfinanszírozás

Oktatási

Oktatási intézményi állami támogatások

M ködési támogatás

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Diakóniai intézményi állami  
támogatások

Alapfinanszírozás

Felújítási támogatás (egyházmegyék 
döntése alapján)

Intézmények, alapok

Szabályrendelet szerinti felújítási 
támogatások, vásárlás
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Bevétel Beruházás Költség Szakmai ellenjegyz2016. évi tervezettSsz. X Kód Megnevezés

171. 830 000 0 863 300

172. /1 Kiegészít  támogatás 827 000 0 744 300 az országos presbitérium

173. /2 Korrekció 0 0 0 az országos presbitérium

174. /3 Tartalékalapi célok 3 000 0 119 000
a diakóniai intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

175. 0 0 0 a diakóniai osztály vezet je

176. X7040204 0 0 0

177. /1 Egyéb 0 0 0 az országos presbitérium

178. X7040205 0 0 600 az országos irodaigazgató

179. X7040206 0 0 0

180. /1 Egyéb 0 0 0 az országos irodaigazgató

181. X7040210 0 0 7 800

182. X7040211 0 0 7 800 a diakóniai osztály vezet je

183. X7040300 500 000 0 409 000

184. X7040302 500 000 0 409 000

185. /1
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap m ködése, tartalékalap 8 000 0 12 000

a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

186. /2 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka 164 000 0 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

187. /3 Szolgálatba állítók járuléka 164 000 0 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

188. /4 Egyházi fenntartói járulék 164 000 0 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

189. /7 Nyugdíj-kiegészít  kifizetések 0 0 158 000
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

190. /8 Segélyfedezeti kifizetések 0 0 28 000
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

191. /9 Egyéb kifizetések 0 0 211 000
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

192. X7040400 10 000 0 10 000

193. X7040401 10 000 0 10 000

194. /1 Szociális támogatások 0 0 0
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

195. /2 Partnerhilfe 7 500 0 7 500
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

196. /3 Gyógykezeltetési offertórium 2 500 0 2 500
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

197. X7040500 265 100 64 000 143 100

198. X7040510 500 500 33 400

199. X7040511 500 500 33 400

200. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 21 900 az országos könyvtár igazgatója

201. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 500 500 11 500 az országos könyvtár igazgatója

202. X7040512 Pályázatok 0 0 0 az országos könyvtár igazgatója

203. X7040520 0 500 30 800

204. X7040521 0 500 30 800

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap feladatai

Szociális alap

Szociális alap ellátásai

Evangélikus Országos Könyvtár 
feladatai

Evangélikus Országos Levéltár

Evangélikus Országos Levéltár 
feladatai

Evangélikus Országos Könyvtár

Gy jteményi

Beruházási, felújítási támogatások

Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon 
- megszüntetése

Pályázatok

Egyéb támogatott célok

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai intézmények tartalék alap
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Bevétel Beruházás Költség Szakmai ellenjegyz2016. évi tervezettSsz. X Kód Megnevezés

205. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 22 500 az országos levéltár igazgatója

206. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 500 8 300 az országos levéltár igazgatója

207. X7040522 Pályázatok 0 0 0 az országos levéltár igazgatója

208. X7040530 63 000 63 000 57 900

209. X7040531 0 0 57 900

210. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 33 000 az országos múzeum igazgatója

211. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 0 13 900 az országos múzeum igazgatója

212. /3 Támogatás (kiállító helység) 0 0 11 000 az országos irodaigazgató

213. X7040532 Pályázatok 63 000 63 000 0 az országos múzeum igazgatója

214. X7040540 201 600 0 21 000

215. X7040541 201 600 0 21 000 a gy jteményi tanács elnöke

216. X7040600 0 0 98 400

217. X7040610 0 0 96 400

218. X7040611 0 0 44 300

219. /1 Evangélikus Élet 0 0 31 500 az országos irodaigazgató

220. /2 Lelkipásztor 0 0 5 500 az országos irodaigazgató

221. /3 Credo 0 0 5 600 az országos irodaigazgató

222. /4 Evangélikus Közlöny 0 0 1 700 az országos irodaigazgató

223. X7040612 0 0 7 000
az elnök püspök,

országos felügyel

224. X7040614 0 0 30 100 az országos irodaigazgató

225. X7031104 0 0 15 000 az országos irodaigazgató

226. X7040620 0 0 2 000

227. X7040621 0 0 2 000
az elnök püspök,

országos felügyel

228. X7040700 0 0 72 362

229. X7040701 0 0 71 300

230. /1
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ, Révfülöp 0 0 13 400 az országos irodaigazgató

231. /2
Evangélikus Konferencia és Missziói 
Központ, Balatonszárszó 0 0 13 400 az országos irodaigazgató

232. /3 Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba 0 0 12 800 az országos irodaigazgató

233. /4 Kántorképz  Intézet, Fót 0 0 22 800 az országos irodaigazgató

234. /5 Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 0 0 7 800 az országos irodaigazgató

235. /6 Telekgerendás 0 0 1 100 az országos irodaigazgató

236. X7040702 0 0 1 062

237. /1 Egyéb 0 0 1 062 az országos presbitérium

238. X7050000 0 0 38 730

Gy jteményi közös m ködési 
költségek

Evangélikus Országos Múzeum

Evangélikus Országos Múzeum 
feladatai

Gy jteményi közös m ködés

Egyesületek, alapítványok

M ködési támogatások

Evangélikus Információs Szolgálat 
(EISZ)

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

Kiadványok el fizetési díjai 

Kiadói

1 %-ot gy jt  kampány, egyházi 
kommunikáció

Könyvek, kiadványok kiadásának 
támogatása

Könyvek, kiadványok kiadásának 
támogatása

Egyéb intézmények

Beruházási, felújítási támogatások
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Bevétel Beruházás Költség Szakmai ellenjegyz2016. évi tervezettSsz. X Kód Megnevezés

239. X7050101 0 0 38 730

240. /1
Evangélikus  Külmissziói Egyesület 
(EKME) 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

241. /2 Evangélium Színház 0 0 1 000 az országos irodaigazgató

242. /3
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza 
Egyesület 0 0 7 000 az országos irodaigazgató

243. /5
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - 
tagdíj 0 0 1 500 az országos irodaigazgató

244. /6
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa (MEÖT) 0 0 10 930 az országos irodaigazgató

245. /7
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági 
Szövetség (MEVISZ) 0 0 2 100 az országos irodaigazgató

246. /8 Sárszentl rinci Népf iskola 0 0 2 400 az országos irodaigazgató

247. /9 Sz l t  Alapítvány (Györköny) 0 0 3 000 az országos irodaigazgató

248. /10 Magyar Bibliatársulat Alapítvány 0 0 1 800 az országos irodaigazgató

249. /11 Egyéb 0 0 8 000
az elnök püspök,

országos felügyel

250. 14 300 000 970 000 14 460 000Ö S S Z E S E N

Egyesületek, alapítványok 
támogatása

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi 
költségvetés tervezetének szöveges kiegészítése

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a költségvetés a 
tárgy évet megelőzően került tervezésre. Mivel az egy-
házi költségvetés több mint 95%-ban az állami költség-
vetéstől üggő tételekből áll és az állami költségvetés 
már ez év júniusában elfogadásra került, így lehetőség 
nyílt arra, hogy az Egyház előre hozza a tervezési fo-
lyamatát és azt még 2015-ben tárgyalja illetve fogadja 
el a Zsinat. Ennek köszönhetően az Egyházhoz kapcso-
lódó intézmények és egyházközségek már a tárgyév 
megkezdése elő  ismeretében lehetnek a költségvetési 
törvényben rögzíte , őket érintő pénzügyi keretekről, 
feladatokról, lehetőségekről, ajánlásokról.

A költségvetésben az előző évi várható maradványt 
is fi gyelembe véve a ténylegesen megvalósítandó fel-
adatok bevételei, valamint beruházási és ráfordítási 
költségei kerülnek bemutatásra.

A 2016. évi költségvetés az alábbi adatokat tartalmaz-
za költségvetési soronként:
1. 2015. évi várható maradvány: a törvényben rögzíte  

költségvetési soroknál a könyvelés jelen állapota 
alapján kalkulált adat, végleges adatokat a beszá-
moló elfogadásával kapunk,

2016. évi
2. Bevételek: tárgyévi terveze  állami, egyházi és egyéb 

bevételek, 
3. Beruházások: a tárgyi eszközök (ingatlanok, jármű-

vek, berendezések) beszerzésére, létesítésére, illetve 
a már meglévő tárgyi eszköz bővítésére, rendelte-
tésének megváltoztatására, átalakítására, éle arta-
mának növelésére 2016-ban terveze  kiadás,

4. Költség: az időszakban végze  tevékenység megva-
lósításához felhasznált erőforrás anyagok, eszközök, 
munkaerő pénzben kifejeze  értéke,

5. Szabad forrásból fedeze : 1%-os bevétel + kiegészí-
tése és a járadék + kiegészítés terhére más költség-
vetési soron felmerült felhasználás,

6. 2016. évi várható maradvány: végleges adatokat a 
2016. évi beszámoló elfogadásával kapunk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költ-
ségvetésének főösszegei:
 Bevétel: 14.300.000.000,- Ft 
 Költség: 14.460.000.000,- Ft
 Beruházás: 970.000.000,- Ft

Szabadon felhasználható bevételek:
X7031001/1: A járadék + kiegészítése: A valorizáció (fo-
gyasztói árindex változás) módosítása mia  a 2015. évi 
terveze hez képest 29.200.000,- Ft-tal kevesebb, azaz 
1.533.400.000,- Ft-ra számíthatunk 2016-ban.

X7031001/2: 1% + kiegészítése címen a kiegészítési 
támogatás kompenzációjával együ  646.100.000,- Ft-
ra számíthatunk, ami 27.558.000,- Ft-tal több a 2015. 
évi összegnél.

X7031001/3: Szabadon felhasználható kama al nem 
számolhatunk, mert a szabad pénzeinket az intézmé-
nyeknek és az egyházközségeknek adtuk pályázataik 
előfi nanszírozásához.

Törvényben történő változások:
A törvény 6. § (2) bekezdése rendelkezik a 2. sz. mel-
lékletben meghatározo  státuszszámoktól való elté-
rés szabályairól. Ez kiegészül a 6. § (3) rendelkezés-
sel, amely a gyakorlati működést hivato  könnyebbé, 
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életszerűbbé tenni: „Ezen túlmenően az országos iro-
daigazgató jogosult céltámogatás esetén – annak idő-
tartamára és mértékéig – további álláshely létesítésre”.

A kötelező off ertóriumok közül megszűnik az oktatá-
si intézmények támogatására létrehozo  és helye e be-
vezetésre kerül a Cantate vasárnapi off ertórium, amely-
nek felhasználásáról az Egyházmegyék dönthetnek.

Alábbiakban szöveges magyarázat olvasható a jelentő-
sebb tételekhez és az új költségvetési sorokhoz:

X7020410 Gyülekezeti Missziói feladatok
Az Országos Elnökség döntése értelmében a Gyüleke-
zeti és Missziói osztály felügyelete alá helyezte a női 
missziói, a cigány missziói, a kórházlelkészi, a börtön-
lelkészi és a reptéri lelkészi szolgálatot. 2016-tól a fent 
említe  feladatok működési költségeit az X7020410 
Gyülekezeti Missziói feladatok költségvetési sor tar-
talmazza.

X7020910/2 Közép-Európai Keresztény Találkozó – 
Budapest
A Találkozó terveze  költségvetése 133.000.000.- Ft, 
melyből az Egyház saját része 2015. évi költségvetés-
ben rögzíte  12.000.000.- Ft. A fennmaradó részt a 
részvevők befi zetései, belöldi illetve külöldi egyházi 
és állami illetve önkormányzati támogatások teszik ki. 

X7021001 Reformációi Emlékbizo ság feladatai
A bizo ság által terveze  különféle kiadványok meg-
jelentetésére, kiállítások–ünnepségek szervezésére, 
szoborállításra 2013-2017. évekre 216.815.000,- Ft költ-
ségtervet állíto  össze. Az évekre szóló költségterv 
előzetes köteleze ségként a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi I. 
törvény 3.§ (2) bekezdés a) pontjában került előírásra, 
melyből a 2016. évi költségvetést 48.827.000,- Ft terheli. 

Az Országos Presbitérium döntése alapján a Refor-
mációi Emlékbizo ság újratervezte költségvetését és 
az alábbi csökkentési javaslatot fogalmazta meg:

A Reformációi Emlékbizo ság költségvetési keret-
összegének csökkentési és átütemezési terve (Ft-ban):
– Luther szobor:
 2015: -10.000.000
 2016: -20.000.000
 2017: -20.000.000
 2018: 0
 2019: 0
– Egyéb rogramok:
 2015: -8.000.000
 2016: -9.000.000
 2017: -3.000.000
 2018: 10.000.000
 2019: 10.000.000

–Összesen:
 2015: -18.000.000
 2016: -29.000.000
 2017: -23.000.000
 2018: 10.000.000
 2019: 10.000.000
Összesen: -50.000.000

A fenti csökkentési javaslat szerint 2016-ra elegen-
dő 19.827.000,- Ft-os keret tervezése.

X7021002 Luther rajzfi lm
A Reformációi Emlékbizo ság terveiben szerepel egy 
Lutherről szóló rajzfi lm elkészítése. A teljes költség 
meghaladja a 250.000.000,- Ft-ot. Az Egyház által vál-
lalt önrész évekre bonto  terveze  összege a Magyar-
országi Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2012. évi I. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pontjában 
található. 2012–2016. közö  összesen 29.000.000,- Ft, 
melyből a 2016. évi költségvetést 3.000.000,- Ft terheli. 

X7031001/4 Hosszútávú befektetés
A költségvetési törvény értelmében az X7031001/4 so-
ron lévő összeg az X7031001/1 és az X7031001/2 soro-
kon szereplő bevételek (járadék+kiegészítés valamint 
az 1%-os bevétel) legalább 6%-ából kell képezni az ala-
pot, mely az Egyházunk hosszú távú önfi nanszírozásá-
nak megalapozására fordítható. Ebből a keretből előle-
gezzük meg az Üllői úti székház felújítását. 

X7031001/12, 16 Országos egyház feladatai – 
Illetmények és járulékok
Az egyháznál három média és egy teológiai referen-
si státusz megszüntethetővé vált 2015-ben. Évközben 
az Országos Presbitérium létrehozo  egy fél státuszt 
a külügyi osztályon. Az Országos Iroda feladatainak 
bővülése, átszervezése mia  három státusz létreho-
zása szükséges: 
a) Oktatási osztályon a normatíva igényléseket eddig 

megbízási szerződéses jogviszonyban álló személy 
végezte. A szerződéses formát munkavállalói stá-
tusszal felváltva lehetővé válik oktatáshoz kapcsoló-
dó egyéb gazdasági feladatok elvégzése is (X7040101 
oktatási tartalék alapból fi nanszírozva). 

b) A Szélrózsa főszervezője szükségesnek látja, hogy 
legyen egy üggetlen státuszú csak Szélrózsa ügyek-
kel foglalkozó személy az Egyháznál, akinek fel-
adata a 2 évenként megrendező találkozó, a köztes 
időszakban lévő kisebb programok, rendezvények 
szervezése és az erdélyi Szélrózsán a magyarorszá-
gi résztvevők koordinálása.

c) Évről évre folyamatosan bővül a hit- és erkölcstan 
oktatásban részesülő tanulók száma. Jövőre meg-
haladja már a 12.000 főt. E feladathoz kapcsolódik 
a fakultatív hi anoktatási támogatás kezelése is. A 
hi anreferensek feladata a többféle hi anoktatás 
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kezelése, elszámolása, igénylése és a közel 500 hit-
tanoktatást végző személyek szerződéseinek nyil-
vántartása, díjainak, útiköltségeinek számfejtése.

X7031157/1 Egyéb állami támogatások
Több címze  támogatás melle  az állam támogatást 
nyújt az oktatási, diakóniai és közgyűjteményi intéz-
ményekben a Munka törvénykönyve alapján foglal-
koztato  dolgozók bérkompenzációs költségeire. A 
támogatás mértéke az előzetes igénylés alapján 100% 
intenzitású, utólagos elszámolási köteleze ség melle .

X7031159/4 Országos pályázatok – Üllői úti székház 
felújítása
A Zsinat 2014-ben döntö  a székház felújításáról. Az 
I. ütem, az energetikai korszerűsítés 2015-ben befe-
jeződik. A II. ütem megvalósítása 2016-ban indul el, 
melynek beruházási kiadásait, 860.000.000,- Ft-ot tar-
talmazza a tervezet.

X7034001 Egyházmegyék működési támogatása
Az idén bevezetésre került beszámoló készítési kö-
teleze séggel kapcsolatos feladatok támogatására 
9.000.000,- Ft került elkülönítésre, hogy az egyház-
megyék szerveze en tudják segíteni a Egyházközsé-
gek munkáját. 

X7035001 Egyházközségek – Kistelepülési illetmény-
pótlék
Az illetménypótlék mértéke a kezdetek óta változatlan 
nagyságú. Az állami támogatás összege 2016-tól 40%-
kal emelkedik. A több mint 10 éve változatlan – jelen-
leg havi 30.000,- Ft – illetménypótlék legalább 40.000,- 
Ft-ra megemelhető, ami évi legalább 120.000.- Ft plusz 
jövedelmet jelent lelkészenként. 

X7040102/2 Evangélikus Hi udományi Egyetem
Az Egyház a 2015. évi költségvetésében az Egyetem-
mel kapcsolatosan egy négy éves fejlesztési programot 
indíto  el, ahol előre meghatározta a program éven-
kénti keretösszegeit. A 2016. évi tervezet tartalmazza 
a fejlesztési program az évi összegét, 52.200.000.- Ft 
és 75.000.000.- Ft működési támogatást is. A további 

évek köteleze ség vállalásait a költségvetési törvény 
6. számú melléklete tartalmazza. 

X7040300 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap 
A 3×15% járulék befi zetésekből 492.000.000,- Ft bevé-
tellel számolhatunk, melyet 8.000.000.- Ft kamatbevé-
tel egészít ki. A legnagyobb kiadás az adóhatóság felé 
az egyházi személyek egészség és nyugdíjjárulékai, 
mely 197.000.000.- Ft. A fi zetendő nyugdíj-kiegészítés 
a tervek szerint 158.000.000.- Ft lesz. Az alap feladata 
még az árvaellátás, a lelkésznők szülési szabadságára 
járó ellátás és a nyugdíjba vonuló lelkészek lakásvá-
sárlási támogatásának a kifi zetése is. Összességében 
409.000.000.- Ft kiadással számolhatunk. A többletbe-
vétel az alap tőkéjét növeli, amely a jövőbeni nyugdíj-
kifi zetések fedezetét szolgálja.

X7020300; X7040500 Gyűjtemények
Az Országos Presbitérium elhatározta, hogy az Orszá-
gos Gyűjteményeket egy szervezeti egységben kívánja 
a továbbiakban működtetni. A részletek kidolgozását 
követően szükségessé válhat 2016-ban a költségvetést 
módosítani. 

Az állami támogatás mértéke 2015-ben 201.600.000,- 
Ft volt, 2016. évben is ugyanekkora támogatásra szá-
míthatunk. Ebből kapnak támogatást a vidéki szakgyűj-
temények, és ebből működteti az egyház az országos 
gyűjteményeket is. Az Egyház az Üllői úti székház 
gyűjteményi részének felújítását 30.000.000,- Ft erejéig 
ebből a keretből fi nanszírozza. A Deák téren található 
múzeum felújítási munkálatainak befejezésére több 
helyről (Bajor, Amerikai egyház, Emberi Erőforrás Mi-
nisztérium) is számítunk még bevételekre 63.000.000.- 
Ft értékben, valamint egyéb bevétel 500.000.- Ft. 

X7040614 Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ)
Az információs szolgálati terület – 2015. márciusi el-
indulása után – magába foglalja az Országos Iroda há-
rom médiaterületen dolgozó munkatárs bérfedezetét, 
a honlap, a sajtó bizo sági feladatok és a Zákeus Mé-
dia Centrumra fordíto  eddigi kereteit. Ezeken kívül 
500.000.- Ft került betervezésre a kötelezően választható 
hi anoktatás népszerűsítésének szórólap költségeire.
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2. SZ. MELLÉKLET

Szervezeti egység neve csoportonként
Iskolai végze ség

Státusz összesen
felsőfokú középfokú alapfokú

Püspöki hivatalok
Déli Egyházkerület 3 2 - 5

Északi Egyházkerület 4 2 - 6

Nyugati Egyházkerület 4 - 1 5

Püspöki hivatalok összesen: 11,0 4,0 1,0 16,0

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 1 - 2

Gondnokság, portaszolgálat 1 4 2 7

Belső ellenőr 2 - - 2

Egységes ügyviteli referens 1 - - 1

Gépjármű referens 1 - - 1

Humán referens - 1 1

Számítástechnikai referens - 1 - 1

Diakóniai Osztály 3 2 - 5

Építési és Ingatlanrendezési Osztály 3 1 - 4

Gazdasági Osztály 3 10 - 13

Gyülekezeti és Missziói Osztály 3 4 - 7

Jogi és Testületi Osztály 1 2 - 3

Külügyi Osztály 2 1 - 3

Oktatási Osztály 5 1 - 6

Pályázati Osztály 1 3 - 4

Országos iroda összesen: 29,0 31,0 2,0 62,0

Országos Egyház – szolgálatok

Egyetemi 3 - - 3

Kórház 4,5 - - 4,5

Misszió 2 - - 2

Reptér 1 - - 1

Tanácsadók 1 - - 1

Szlovák 1 - - 1

Püspöki Tanács koordinátor 1 - - 1

Intézményi lelkészek 34 - - 34

Hitoktató 44 - - 44

Egyéb 2 - - 2

Országos egyház szolgálatok összesen: 93,5 0,0 - 93,5

Mindösszesen: 146,0 38,5 3,5 188,0
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3. SZ. MELLÉKLET

FELADAT VÉGHATÁRIDŐ FELELŐS

költségvetési törvény elfogadása időpontjának meghatározása 2016.09.15. zsinati tanács
költségvetési igények leadása 2016.09.15. munkaágak, országos iroda
beruházási támogatási igények leadása 2016.10.31. egyházközségek, intézmények
a költségvetés 1. változata (állandó tételek) 2016.11.16. gazdasági osztály
egyeztetések országos irodával, intézményekkel 2016.12.11. országos elnökség
a költségvetés 2. változata (terv bevételekkel) 2017.01.15. gazdasági osztály
a költségvetés 3. változata, kiküldése (gazdasági bizo ság, 
országos presbitérium)

2017.01.21. országos elnökség

a gazdasági bizo ság javaslatot tesz 2017.02.03. gazdasági bizo ság
a törvény előkészítő bizo ság javaslatot tesz 2017.02.04. törvény előkészítő bizo ság
az országos presbitérium javaslatot tesz 2017.02.11. országos presbitérium
a zsinat elfogadja a költségvetést 2017.02.26. zsinat
beruházási igények műszaki bírálata 2017.03.16. építés- és ingatlanügyi bizo ság
beruházási igények gazdasági bírálata 2017.03.23. gazdasági bizo ság
beruházási keret felosztása 2017.03.31. országos presbitérium

4. SZ. MELLÉKLET
Az egyházi lakások használati ellenértéke (adatok: Ft-ban)

lakásméret m2 lakás fűtés világítás
-80 5.500 6.400 3.200
81-100 6.900 10.600 4.500
101-120 8.300 11.100 5.300
121- 9.800 12.800 6.400

5. SZ. MELLÉKLET
Az országos kötelező off ertóriumok időpontjai és a fel-
osztásukról döntő egyházi szervezetek, egyházkormány-
zati szintek megjelölése:
1. Templomépítési off ertórium
 Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap, 2016. január 10.
 Egyházmegyék
2. Szórvány off ertórium
 Virágvasárnap, 2016. március 20.
 Egyházmegyék
3. Egyházzenei munkát támogató off ertórium
 Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap, 2016. április 24.
 Egyházmegyék
4. Missziói off ertórium
 Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap, 2016. május 8.
 Missziói Bizo ság
5. Gyógykezeltetési off ertórium
 Szentháromság ünnepe u.2. vasárnap, 2016. június 5.
 Egyházkerületek
6. I úsági off ertórium
 Szeptember 1. vasárnapja, 2016. szeptember 4.
 Gyermek-és I úsági Bizo ság
7. Biblia off ertórium
 Október utolsó vasárnapja, 2016. október 30.
 Egyházkerületek

8. A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat alapjául szolgáló 
off ertórium 

 Időpontját 2016. első félévében a gyülekezetek tet-
szés szerint határozzák meg.

 Országos GAS tanács

6. SZ. MELLÉKLET
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költség-
vetési törvényét megelőző évi költségvetéseiben rögzíte , 
további évekre vállalt köteleze ségek és Zsinati határo-
zatokban vállalt köteleze ségek:
1. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi I. 

(költségvetési) törvényében rögzíte  elkötelező-
dések: 
X7021002 Luther rajzfi lm
 2016. évre 3.000.000,- Ft

2. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. 
(költségvetési) törvényében rögzíte  elköteleződések:
X7031159/4 Üllői úti székház felújítása
 2016–2029. évekre évi 66.000.000,- Ft + járulékos 

költség
3. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. 

(költségvetési) törvényében rögzíte  elkötelező-
dések:

 X7050101/03 Egyesületek, alapítványok támogatá-
sa – FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
 2016–2024. évekre évi 6.000.000,- Ft + előző évi 

fogyasztó árindex szerinti emeléssel
4. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. 

(költségvetési) törvényében rögzíte  elkötelező-
dések:
X7020910/03 Közép-Európai Keresztény Találkozó
 2016. évre 12.000.000,- Ft Találkozó önrész
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5. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. (költ-
ségvetési) törvényében rögzíte  elköteleződések:
X720901/1 Külügyi kapcsola artás költsége – tagdíj
 2016–2017. évekre évi 4.500.000,- Ft LVSZ tarta-

lékalap feltöltés
6. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. (költ-

ségvetési) törvényében rögzíte  elköteleződések:
X7040102/2 Oktatási intézmények működési támo-

gatása – Evangélikus Hi udományi Egyetem
 2016. évre 52.200.000,- Ft
 2017. évre 56.600.000,- Ft
 2018. évre 67.000.000,- Ft

A 2015. ÉVI ZSINATI HATÁROZATOK

1/2015. (II. 20.) zsinati határozat
az Európai Protestáns Egyházak Közössége 

találkozója zárónyilatkozatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Európai 
Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházai 
zsinati képviselőinek 2015. január 30. és 2015. február 
1. közö  Budapesten megrendezésre került második 
találkozójának zárónyilatkozatát támogatólag elfogad-
ja, az abban megfogalmazo akat további munkája so-
rán fi gyelembe veszi.

2/1/2015. (II. 20.) 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. Székács György országos 
ügyész, országos tisztségviselő 2014. évben végze  te-
vékenységéről szóló jelentését elfogadja.

2/2/2015. (II. 20.) zsinati határozat
jelentés meghallgatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az egy-
házi bíróság 2013. és 2014. évben folytato  tevékeny-
ségéről szóló jelentéseket meghallga a.

2/3/2015. (II. 20.) zsinati határozat
jelentés meghallgatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az orszá-

gos számvevőszék 2014. évben folytato  tevékenysé-
géről szóló jelentést meghallga a.

2/4/2015. (II. 20.) 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 – Gregersen-Labossa György 
országos diakóniai bizo sági elnök, országos tisztség-
viselő 2014. évben folytato  bizo sági munkáról szóló 
jelentését elfogadja.

2/5/2015. (II. 20.) 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 – Kendeh Gusztáv országos 
egyházzenei bizo sági elnök, országos tisztségviselő 
2014. évben folytato  bizo sági munkáról szóló je-
lentését elfogadja.

2/6/2015. (II. 20.) 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 – utal-
va a 140. § (2) bekezdésére – Lupták György országos 
evangelizációs és missziói bizo sági elnök, országos 
tisztségviselő 2014. évben folytato  bizo sági munká-
ról szóló jelentését elfogadja.

2/7/2015. (II. 20.) 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 – Benczúr László országos épí-
tési és ingatlanügyi bizo sági elnök, országos tisztség-
viselő 2014. évben folytato  bizo sági munkáról szóló 
jelentését elfogadja.

2/8/2015. (II. 20.) 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 – Kondor Péter országos gaz-
dasági bizo sági elnök, országos tisztségviselő 2014. 
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évben folytato  bizo sági munkáról szóló jelentését 
elfogadja.

2/9/2015. (II. 20.) 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 – Lázárné Skorka Katalin or-
szágos gyermek- és i úsági bizo sági elnök, országos 
tisztségviselő 2014. évben folytato  bizo sági munká-
ról szóló jelentését elfogadja.

2/10/2015. (II. 20.) 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. Kovács Eleonóra gyűj-
teményi tanács elnöke, országos tisztségviselő 2014. 
évben folytato  gyűjteményi munkáról szóló jelen-
tését elfogadja.

2/11/2015. (II. 20.) 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 – Tölli Balázs országos neve-
lési-oktatási bizo sági elnök, országos tisztségviselő 
2014. évben folytato  bizo sági munkáról szóló je-
lentését elfogadja.

2/12/2015. (II. 20.) 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 – utal-
va a 140. § (2) bekezdésére – Novotny Zoltán orszá-
gos sajtóbizo sági elnök, országos tisztségviselő 2014. 
évben folytato  bizo sági munkáról szóló jelentését 
elfogadja.

2/13/2015. (II. 20.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Ma-
gyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról 
szóló 1997. évi V. törvény 91. §-a alapján Jákob János 
tábori püspök jelentését a 2014. évben végze  szolgá-
latáról elfogadja.

3/2015. (II. 20.) zsinati határozat
az 1997. évi I. törvény módosítása 

szempontjairól, az egyházalkotmányról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 121. § (1) bekezdése alapján a Magyarországi 
Evangélikus Egyházról szóló 1997. évi I. törvény mó-
dosításával, illetve az egyházalkotmánnyal kapcsolato-
san lefolytato  előkészítő megbeszélés alapján felkéri 
a zsinat elnökségét, hogy a soron követő ülésszakra az 
alkotmányozási eljárás megindítására, az egyházalkot-
mány előkészítésére létrehozandó bizo ság szakem-
ber tagjaira tegyen javaslatot, különösen is fi gyelem-
be véve a testvéregyházak hasonló dokumentumait, 
a magyar egyháztörténeti vonatkozásokat és annak 
jogi részleteit.

4/2015. (II. 20.) zsinati határozat
a 2005. évi VII. törvény módosításának elvi 

vitájáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 121. § (1) bekezdése alapján az választásokról 
és szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény módosítá-
sával kapcsolatosan lefolytato  előkészítő megbeszé-
lés alapján felkéri a törvényelőkészítő és az ügyrendi 
bizo ságot, hogy a soron követő ülésszakra az elvi vi-
tára alkalmas anyagot tárjon a zsinat elé.

5/2015. (II. 20.) zsinati határozat
a 2005. évi IX. törvény módosítása 

szempontjairól

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 121. § (1) bekezdése alapján az egyház törvé-
nyes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló 2005. 
évi IX. törvény módosításával kapcsolatosan felkéri a 
fegyelmi eseti bizo ságot további tárgyalásra azzal, 
hogy javaslatát a Püspöki Tanács álláspontját meg-
ismerve terjessze a zsinat májusi plenáris ülése elé. 

6/2015. (V. 29.) zsinati határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (6) bekezdés c) pontja alapján – utalva 
az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 4. § 
(1) bekezdésére – a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház 2014. évi beszámolóját 24.090.509 eFt mérlegfőösz-
szeggel és 763.850 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.



EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY  2015. december 30.36

7/2015. (V. 29.) zsinati határozat
egyházközségi jogi személyiség szabályozásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja az egyházi jogi 
személyiség szabályozása kérdésében előzetesen az „A” 
változatot támogatja (csak az egyházközség és a tár-
sult egyházközség jogi személy, a társult egyházközség 
melle  a társegyházak nem), de a kérdést nem tekinti 
véglegesen lezártnak. Felkéri a törvényelőkészítő bi-
zo ságot, hogy az érinte  egyházközségek képviselői 
számára szerveze  fórum, illetve az esperesi tanács és 
a püspöki tanács véleményének megismerése után, 
ezek fi gyelembevételével készítsen olyan előterjesz-
tést a következő zsinati ülésszakra, ami alapján az el-
vi vita lezárható lesz.

8/2015. (V. 29.) zsinati határozat
a köznevelési területen meglévő kapacitások 

felméréséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján felkéri 
az országos presbitériumot, hogy a 2015. júniusi ülé-
sén fogadjon el egy 2015. november 30-ával záródó 
felada ervet az oktatási területen meglévő kapacitás 
felméréséről. A felada erv elkészítése során a szak-
mailag illetékes irodai osztály, a szakmai bizo ság és 
az EPSZTI melle  a zsinat teológiai bizo sága kapjon 
szerepet az előkészítésben és a végrehajtásban. A zsi-
nat 2015. évi őszi ülésszakán megvitatja a felada erv 
végrehajtásának állásáról szóló beszámolót.

Az oktatási rendszer alapkérdéseit érintő döntések 
előkészítésének folyamata csak a teljes kapacitás fel-
mérését követően, 2015. november 30-a után, annak 
eredményére tekinte el folytatódjék.

A zsinat kéri, hogy 2015. november 30-ig sem testü-
let, sem országos tisztségviselő ne kezdjen tárgyaláso-
kat újabb oktatási intézmények átvételéről.

9/2015. (V. 29.) zsinati határozat
a teológiai bizottság feladatköréről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 125.§-a alapján a zsinat teológiai bizo ságá-
nak feladatkörét az alábbiak szerint határozza meg:

(1) a) A teológiai bizo ság feladata a Magyarországi 
Evangélikus Egyház küldetésének, szolgálatának teoló-
giai segítése. Ez kiterjed a törvényalkotás, az egyház-
kormányzat, az egyházi szolgálat területeire. A bizo -
ság munkájában együ működik az egyház különböző 
testületeivel és tisztségviselőivel.

b) A teológiai bizo ság segíti a zsinat, az egyház 
vezetésének és püspökeinek munkáját az egyház éle-
tét érintő lényeges döntésekhez készíte  állásfogla-
lások előkészítésével és teológiai véleményezésével. 
A bizo ság véleményt adhat az egyház életét érintő 
bármely kérdésről.

c) A zsinat, a püspöki tanács és az országos pres-
bitérium bízhatja meg feladatokkal a teológiai bizo -
ságot, annak elnökével történt egyeztetést követően.

(2) A teológiai bizo ság az összes zsinati anyagot 
teológiailag értékelheti. A bizo ság kötelező feladata 
mindazon zsinati törvényjavaslatok és előterjeszté-
sek véleményezése, amelyek az egyház hitvallásait, 
tanítását, istentiszteleti életét és alapvető küldetésé-
hez közvetlenül kapcsolódó szolgálatát érintik. Ezen 
törvényjavaslatokat, a törvény végső szavazása elő , 
a bizo ság teológiai szempontok alapján ismét mérle-
gelheti, vele kapcsolatban állásfoglalást adhat ki annak 
érdekében, hogy a nem, vagy nem eléggé hangsúlyo-
san jelentkező teológiai szempontokat és azok fi gye-
lembevételének szükségességét hangsúlyozza.

(3) A zsinat felkéri az ügyrendi bizo ságot, hogy a 
teológiai bizo ság elnökével konzultálva keresse meg, 
milyen módon lenne az ügyrendben szabályozható a 
teológiai bizo ság zsinati munkában betöltö  speci-
ális szerepe, és erre szülessen a következő ülésszakon 
tárgyalható írásbeli javaslat.

(4) A zsinat kezdeményezi a bizo sági szabályozás 
hosszabb távon megvalósítható módosítását annak 
érdekében, hogy érvényesüljön az a szempont, mely 
hangsúlyozza, hogy a teológiai bizo ság az egész egy-
ház teológiai munkáját segítő bizo ság. Az új összeté-
tel törvényi szabályozásáig nem zsinati tagokat is fel-
kér a zsinati tanács a bizo ság munkájának segítésére.

10/2015. (V. 29.) zsinati határozat
a választásról és szavazásokról szóló törvény 

felülvizsgálatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva 
a 4/2015. (II. 20.) zsinati határozatra is – a választásról 
és szavazásokról szóló 2005. évi VII. törvény módosí-
tásával kapcsolatosan előkészítő munkacsoportot hoz 
létre. A munkacsoport vezetője Laborczi Géza, tagjait 
a zsinati tanács jelöli ki. 

11/2015. (V. 29.) zsinati határozat
Kornéliusz programról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
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Kornéliusz program, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház missziói stratégiája-tervezetet támogatja.

12/2015. (V. 29.) zsinati határozat
az egyház alkotmányának előkészítéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva 
a 3/2015. (II. 20.) zsinati határozatra is – az egyház al-
kotmányának előkészítésére munkacsoportot hoz létre.

A munkacsoport vezetője dr. Száraz Csenge Gi a, 
tagjait a zsinati tanács jelöli ki.

13/2015. (V. 29.) zsinati határozat
az egyház törvényes rendjének és békéjének 

megőrzéséről szóló törvény felülvizsgálatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – a 5/2015. 
(II. 20.) zsinati határozat módosításával – az egyház 
törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló 
2005. évi IX. törvény módosításával kapcsolatosan elő-
készítő munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport ve-
zetője dr. László Virgil, tagjait a zsinati tanács jelöli ki.

14/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
zsinati bizottság tagjának választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 123. § (3) bekezdése alapján – Zsugyel Kornél 
lemondásának tudomásulvétele melle  – Asztalos Ri-
chárdot a zsinati választási bizo ság tagjává választja 
az általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig.

15/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
nyelvhelyességi javításról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a tör-
vény szövegének nyelvhelyességi javításáról szóló 
13/2007. (IX. 14.) zsinati határozat alapján – különös 
tekinte el arra, hogy a társadalmi (civil) szervezetekről 
szóló állami jogszabályok terminológiája, illetve a ma-
gyar állam hivatalos neve is megváltozo  – jóváhagyja 
az egyházi törvények alábbi formális szövegjavításait:

1) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgála-
tot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 52. §-ában, 
valamint 70. §-ának (3) bekezdésében az „a Magyar 
Köztársaság hivatalos szerveinek, illetve bíróságainak 
jogszerű megkeresése alapján” szövegrész helyére az 

„állami szervek, illetve bíróságok jogszerű megkere-
sése alapján” szövegrész kerül.

2) Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 104. § (3) bekezdésének b) pontjában az „a 
Magyar Köztársaság állami és társadalmi szervezeteivel 
kötö  alapvető megállapodásait” szövegrész helyére az 
„az állami, valamint civil és egyéb szervezetekkel kötö  
alapvető megállapodásait” szövegrész kerül.

3) Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132/A. § (2) bekezdésének a) 
pontjában az „a Magyar Köztársaság állami szerveivel 
és más társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyé-
re az „állami, valamint civil és egyéb szervezetekkel” 
szövegrész kerül.

4) Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. 
évi V. törvény 49. §-ában az „a Magyar Köztársaság 
jogszabályainak megfelelően” kifejezés helyére az „az 
állami jogszabályoknak megfelelően” kifejezés kerül.

5) Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 45. §-ában az „a Magyar Köztársaság vonat-
kozó törvényeinek elismerése” kifejezés az „a vonat-
kozó állami jogszabályok elismerése”, az „a Magyar 
Köztársaság felsőoktatásról szóló törvényében meg-
határozo ” kifejezés az „a felsőoktatásról szóló álla-
mi törvényben meghatározo ” kifejezésre módosul.

6) Az egyház törvényes rendjének és békéjének 
megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 86. § (1) be-
kezdés ) pontjában az 32. § helye  a 33. § e), ) és g) 
pontjára történjen hivatkozás.

7) Az egyház törvényes rendjének és békéjének 
megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény tájékozta-
tó jellegű üggelékét (a polgári perrendtartásról szó-
ló állami törvény hivatkozo  részeinek szövegét) az 
egyházi törvények további nyomtato  és elektronikus 
kiadásában nem kell szerepeltetni.

8) A reformáció 500. évfordulója megünneplésének 
előkészítéséről szóló 2009. évi III. törvény 2. § szövege 
„Az Emlékbizo ság a tagjait és elnökét a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház országos elnöksége és zsinatá-
nak elnökei közös javaslatára az országos presbitérium 
választja meg.” helye  „Az Emlékbizo ság tagjait és 
elnökét – a Magyarországi Evangélikus Egyház orszá-
gos elnöksége és zsinatának elnökei közös javaslatá-
ra – az országos presbitérium választja meg.” legyen.

9) A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról 
szóló 2013. évi III. törvényben az „alap” szó mindazon 
helyeken, amelyeken a Zelenka Pál Evangélikus Szoli-
daritási Alap rövid megnevezéseként szerepel, a nagy 
kezdőbetűs „Alap” szóra változik. 

16/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
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törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – az elnök-püspök 2015. évi 
jelentését elfogadja.

17/2015. (XI. 20.) 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 – az országos felügyelő 2015. 
évi jelentését elfogadja.

18/2015. (XI. 20.) 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 – a zsinat lelkészi elnökének 
2015. évi jelentését elfogadja.

19/2015. (XI. 20.) 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 – a zsinat nemlelkészi elnö-
kének 2015. évi jelentését elfogadja.

20/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
a köznevelési területen meglévő kapacitások 

felméréséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – a 
8/2015. (V. 29.) zsinati határozat módosításával – az az 
intézményátvételi tárgyalásokra vonatkozó moratóri-
um fenntartása melle , az oktatási területen meglévő 
kapacitások felméréséről szóló jelentést és felada er-
vet a soron következő ülésén tárgyalja.

21/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
az Európai Protestáns Zsinatról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján – önálló, 
testületi formában működő – Európai Protestáns Zsi-

nat létrehozását nem tartja szükségesnek, ugyanakkor 
előre meghatározo  kiemelt tématerületeken idősza-
kosan működtetendő munkacsoportok létrehozását 
javasolja az európai protestáns zsinati küldö ek ta-
lálkozója szervezői számára. A zsinat a munkacsopor-
tok létrehozását a 2017-re terveze  következő találko-
zó előkészítése során az alábbi területeken javasolja: 
migráció és vallásközi párbeszéd.

22/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
beszámoló elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva 
az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi 
V. törvény 46. § (2) bekezdésére – a Gusztáv Adolf Se-
gélyszolgálat Tanácsának 2015. évi jelentését elfogadja.

23/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 
tényfeltáró bizo ság működési rendjéről szóló 5/2007. 
(III. 23.) zsinati határozatra – a tényfeltáró bizo ság 
2015. évi jelentését elfogadja. 

24/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva 
a reformáció 500. évfordulója megünneplésének elő-
készítéséről szóló 2009. évi III. törvény 5. §-ára – a re-
formációi emlékbizo ság 2015. évi jelentését elfogadja. 

25/2015. (XI. 20.) zsinati határozat
intézményalapítás lehetőségéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján kéri, hogy az orszá-
gos presbitérium vizsgálja meg a 2007-től uniós forrás-
bevonással megvalósult fejlesztések fenntartási felada-
tait, és a 2016–2020. időszakban megvalósuló egyházi 
fejlesztések hatékony megvalósítását támogató szakmai 
szolgáltatásokat koordináló és végző intézmény alapítá-
sának feltételeit.
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Bevétel Átvezetés Kifizetések
összesen Bevétel Kifizetések

összesen

1. X7010000 0 0 0 11 500 0 10 247

2. X7010100 0 0 0 4 500 0 4 850

3. X7010101 0 0 4 500 0 4 850 a zsinat egyik elnöke

4. X7010200 0 0 0 1 500 0 1 292

5. X7010201 0 0 1 500 0 1 292 az országos irodaigazgató

6. X7010300 0 0 0 4 800 0 3 828

7. X7010301 0 0 4 500 0 3 787
az elnök püspök,

országos felügyel

8. X7010302 0 0 300 0 41 az országos irodaigazgató

9. X7010400 0 0 0 100 0 51

10. X7010401 0 0 100 0 51 az elnök-püspök

11. X7010500 0 0 0 300 0 203

12. X7010501 0 0 300 0 203 a számvev szék elnöke

13. X7010600 0 0 0 300 0 21

14. X7010601 0 0 300 0 21 a bíróság elnöke

15. X7020000 54 953 68 000 20 400 236 277 71 717 261 173

16. X7020200 7 553 0 0 18 100 0 19 401

17. X7020201 2 701 0 0 7 000 0 4 832 az egyházzenei bizottság elnöke

18. X7020202 4 852 0 0 6 000 0 9 540 az egyházzenei bizottság elnöke

19. X7020203 0 0 500 0 399 az egyházzenei bizottság elnöke

20. X7020204 0 0 4 600 0 4 630 az országos irodaigazgató

21. X7020300 772 0 20 400 21 000 0 42 108

22. X7020301 0 20 400 13 000 0 33 400 a gy jteményi tanács elnöke

23. X7020310 772 0 0 8 000 0 8 708

24. X7020311 0 0 6 000 0 5 741 a gy jteményi tanács elnöke

25. X7020312 772 0 0 2 000 0 2 967 a gy jteményi tanács elnöke

26. X7020400 1 362 3 800 0 18 400 2 762 16 620

27. X7020401 0 0 8 000 121 8 309
az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

28. X7020402 1 800 0 3 800 14 1 907 az OP által kijelölt személy

29. X7020403 0 0 900 197 692
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

30. X7020404 0 0 300 0 311 az OP által kijelölt személy

31. X7020405 1 362 2 000 0 3 200 2 429 3 080
az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

32. X7020407 0 0 1 000 0 1 132 országos szlovák lelkész

33. X7020408 0 1 000 0 1 000 az OP által kijelölt személy

34. X7020409 0 200 0 189 az OP által kijelölt személy

35. X7020600 0 0 0 5 000 0 3 286

36. X7020601 0 0 3 400 0 1 779 az országos irodaigazgató

37. X7020602 0 0 0 1 600 0 1 507 az országos irodaigazgató

38. X7020700 0 0 0 4 000 11 4 369

39. X7020701
T
é

0 0 4 000 11 4 369 az OP által kijelölt személy

40. X7020800 10 614 24 300 0 60 300 19 654 64 443

41. X7020801 4 152 3 500 0 16 000 1 866 16 108
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

42. X7020802 0 0 3 500 0 3 581
a gyülekezeti és missziói

osztály vezet je

43. X7020803 351 2 000 0 4 000 2 400 4 693
a gyermek és ifjúsági

bizottság elnöke

44. X7020804 6 111 18 800 0 36 800 15 388 40 061 a Szélrózsa találkozó vezet je

45. X7020900 5 251 3 900 0 26 300 10 529 30 863

46. X7020901 2 483 3 900 0 17 200 3 002 15 572

47. /1 Tagdíjak 0 0 3 300 3 870 a külügyekért felel s püspök

48. /2 Utazási és programköltségek 2 483 3 500 0 11 200 3 002 10 576 a külügyekért felel s püspök

Külügyi kapcsolattartás költsége

Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági feladatok

Egyetemi Gyülekezetek feladatai

Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági 
offertórium + kiegészítés)

Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Sajtó bizottságSajtó bizottság

Sajtó bizottsági feladatok

Zákeus Média Centrum (ZMC)

Tényfeltáró bizottság

Kórházi szolgálat

Börtönlelkészi szolgálat

Missziói pályázat (missziói offertórium + 
kiegészítés)

Szlovák szolgálat

Cigány missziói szolgálat

Reptéri lelkészi szolgálat

Pályázatok

Egyházközségi gy jtemények 
m ködtetésére

Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása

Evangélizációs és missziói bizottság

Missziói bizottsági feladatok

N i missziói szolgálat

Egyházzenei bizottsági feladatok

Orgonaprogram

Zenei konferencia, kórustalálkozó

Lutheránia énekkar

Gy jteményi tanács

M ködési támogatás - vidéki 
szakgy jtemények

Számvev szék

Számvev szék m ködési költsége

Bíróság

Bíróság m ködési költsége

Bizottságok

Egyházzenei bizottság

Országos Presbitérium m ködési költség

Elnökség

Elnökségi különkeret

Elnökség m ködési költség

Püspöki tanács

Püspöki tanács m ködési költség

2014. évi tényleges
Szakmai ellenjegyz

Testületek

Zsinat

Zsinat m ködési költség

Országos Presbitérium

Ssz. X Kód MegnevezésMegnevezés 2013. évi
maradvány

2014. évi tervezett



EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY  2015. december 30.44

Bevétel Átvezetés Kifizetések
összesen Bevétel Kifizetések

összesen

2014. évi tényleges
Szakmai ellenjegyzSsz. X Kód MegnevezésMegnevezés 2013. évi

maradvány

2014. évi tervezett

49. /3 Napidíj 400 0 2 700 1 127 a külügyekért felel s püspök

50. X7020902 2 768 0 0 7 500 660 7 108 az OP által kijelölt személy

51. X7020910 0 0 0 1 600 6 867 8 183

52. /1
Közép-Európai Keresztény Találkozó - 
Wroclaw/Budapest

0 0 1 600 3 034 4 383 a külügyekért felel s püspök

53. /2 Anglikán - Magyar Konferencia 0 0 0 3 833 3 801 a külügyekért felel s püspök

54. X7021000 22 121 36 000 0 67 177 38 748 67 185

55. X7021001 14 477 0 0 23 177 0 12 792 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

56. X7021002 7 644 36 000 0 44 000 38 748 54 392 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

57. X7021100 7 280 0 0 10 000 12 7 605

58. X7021101 7 280 0 0 10 000 12 7 605 a Sztehlo bizottság elnöke

59. X7029000 0 0 0 6 000 0 5 292

60. X7029001 0 0 6 000 0 5 292 az országos irodaigazgató

61. X7030000 1 116 887 3 280 300 -8 884 2 825 523 3 249 286 2 631 269

62. X7031000 891 796 2 933 500 -20 384 1 912 023 2 941 931 1 737 103

63. X7031001 654 700 2 212 000 5 500 505 500 2 195 112 493 777

64. /1 Járadék + kiegészítés 1 607 500 0 0 1 541 429 0

65. /2 SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés) 555 500 0 0 629 425 0

66. /3 Kamat - szabad felhasználású 15 000 0 0 12 0

67. /4 Hosszútávú befektetés 654 700 25 000 0 154 800 13 800 143 600 az országos presbitérium

68. /5 Irodai berendezések 0 0 5 000 6 292 az országos irodaigazgató

69. /6 Irodai anyagok 0 0 4 000 3 484 az országos irodaigazgató

70. /7 Utazás, kiküldetés 0 0 1 000 1 003 az országos irodaigazgató

71. /8 Oktatás, továbbképzés 0 0 1 500 1 608 az országos irodaigazgató

72. /9
Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti 
tanácsadás

0 0 19 000 21 370 az országos irodaigazgató

73. /10 Posta- és telefonköltség 0 0 6 500 7 289 az országos irodaigazgató

74. /11 Bankköltség, tranzakciós illeték 0 0 8 000 7 752 az országos irodaigazgató

75. /12 Illetmények 4 600 4 100 211 800 4 457 204 539 az országos irodaigazgató

76. /13 Béren kívüli juttatások 0 300 21 000 1 151 19 935 az országos irodaigazgató

77. /14
Hitéleti rendezvények reprezentációs 
költsége

0 0 2 500 1 964 az országos irodaigazgató

78. /15 Munkába járási költségek 0 0 2 500 2 397 az országos irodaigazgató

79. /16 Bérjárulékok 1 600 1 100 59 100 1 206 58 440 az országos irodaigazgató

80. /17
Továbbszámlázott eszközök, 
szolgáltatások

2 800 0 2 800 3 308 3 220 az országos irodaigazgató

81. /18 Szakkönyvek, jogtár 0 0 1 000 1 017 az országos irodaigazgató

82. /19
Egyéb nem részletezett költségek, 
ráfordítások

0 0 5 000 324 9 867 az országos irodaigazgató

83. X7031002 0 0 11 000 2 681 13 332 az országos irodaigazgató

84. X7031003 0 13 000 1 000 32 000 14 724 43 571

85. /1 Ingatlanok fenntartása, m ködtetése 13 000 1 000 32 000 14 724 43 571 az országos irodaigazgató

86. X7031004 0 0 9 000 8 11 680 az országos irodaigazgató

87. X7031005 63 659 0 -157 278 300 000 1 069 51 600 a pályázati szabályrendelet szerint

88. X7031009 0 0 7 500 0 588
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

89. X7031012 144 281 0 -167 445 120 923 142 000 64 186

90. /1 Kötelezettséggel nem terhelt tartalék 81 060 0 -53 884 47 923 142 000 62 526 a 4. § (3) bekezdés szerint

91. /2
Üll i úti épület felújításra elkülönített 
nevesített tartalék

53 221 0 -103 221 50 000 0 a 4. § (3) bekezdés szerint

92. /5
Szélrózsa klub építésre elkülönített 
nevesített tartalék

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

93. /6 Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ 0 0 11 000 1 660 a 4. § (3) bekezdés szerint

94. /7
Járulékfizetési kötelezettségre 
elkülönített nevesített tartalék

0 -340 12 000 0 a 4. § (3) bekezdés szerint

95. X7031013 61 683 0 0 0 0 0 a 4. § (3) bekezdés szerint

96. X7031014 0 0 1 000 0 622
az építési és ingatlanrendezési

osztály vezet je

Általános tartalék

Vis Major/katasztrófa alap

Építési szakért i díjak

Országos Egyház feladatai

Gépjárm vek fenntartása, m ködtetése

Ingatlanok fenntartása, m ködtetése

Számítástechnika - internetes szerver 
üzemeltetés, fejlesztés
Pályázat el készítés, önrész, 
el finanszírozás
Lelkészek, világi tisztségvisel k, országos 
irodai alkalmazottak egészségi 

Sztehlo Gábor bizottság

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Bizottságok m ködése

Bizottságok m ködési költségei

Önkormányzatok

Országos Egyház

Határon túli magyarok

Kiemelt külügyi programok

Reformációi emlékbizottság

Reformációi emlékbizottság feladatai

Luther rajzfilm
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Bevétel Átvezetés Kifizetések
összesen Bevétel Kifizetések

összesen

2014. évi tényleges
Szakmai ellenjegyzSsz. X Kód MegnevezésMegnevezés 2013. évi

maradvány

2014. évi tervezett

97. X7031015 0 0 1 000 0 690
az építési és ingatlanrendezési

osztály vezet je

98. X7031016 0 340 138 000 138 340 az országos irodaigazgató

99. X7031100 -32 527 708 500 297 499 786 100 408 592 910 984

100. X7031101 1 124 0 0 1 200 0 1 770 az elnök püspök, országos felügyel

101. X7031102 0 0 500 0 0 az elnök püspök, országos felügyel

102. X7031103 0 0 500 0 0 az elnök püspök, országos felügyel

103. X7031104 0 0 15 000 0 13 814 az elnök püspök, országos felügyel

104. X7031105 0 0 2 500 0 2 801 az országos irodaigazgató

105. X7031106 0 0 900 0 849 az OP által kijelölt személy

106. X7031107 0 0 3 000 0 2 874 az OP által kijelölt személy

107. X7031108 1 061 0 0 3 500 0 3 163 a lelkészakadémia elnöke

108. X7031110 0 0 700 0 423 az országos felügyel

109. X7031111 5 222 0 0 3 500 0 2 267 az OP által kijelölt személy

110. X7031112 1 044 0 0 3 000 0 2 781 az OP által kijelölt személy

111. X7031113 0 0 4 000 0 134 az OP által kijelölt személy

112. X7031153 -9 199 15 000 30 000 24 000 32 308 70 450
a gépjárm  igénylési

szabályrendelet szerint

113. X7031154 12 970 0 0 27 000 0 25 477 az országos irodaigazgató

114. X7031156 742 0 0 0 6 415 6 097

115. /2 Wittenbergi városi templom felújítására 742 0 0 0 0 0 az országos presbitérium

116. Összefogás az Iraki Keresztények 
megsegítésére

0 0 0 6 415 6 097 az országos presbitérium

117. X7031157 0 160 000 0 160 000 151 239 151 654

118. /1 Bérkompenzáció 160 000 0 160 000 151 239 151 654 az országos irodaigazgató

119. X7031158 0 400 0 3 700 1 786 3 956

120. /1 Katalin bál 400 0 700 1 786 1 540 az országos irodaigazgató

121. /2
Evangélikus Presbiterek Országos 
Találkozója (EPOT)

0 0 0 0 0 az országos felügyel

122. /3 Évkezd  lelkészkonferencia 0 0 3 000 0 2 415 az elnök püspök

123. X7031159 -45 491 533 100 267 499 533 100 32 673 104 905

124. /1 Turisztikai - közép dunántúl -45 483 8 500 8 500 32 673 55 674 az országos irodaigazgató

125. /2 Turisztikai - észak magyarország -8 327 000 327 000 0 5 098 az országos irodaigazgató

126. /3 Turisztikai - észak alföldi magyarország 0 22 532 0 0 26 979 az országos irodaigazgató

127. /4
Üll i úti székház felfelújítása - KEOP + 
saját

197 600 244 968 197 600 0 17 154 az országos irodaigazgató

128. X7031901 0 0 0 184 172 517 570

129. X7031902 0 0 0 177 747 7 733

130. X7033000 37 069 4 800 0 197 000 7 657 183 007

131. X7033100 24 474 2 100 0 66 900 1 838 60 182

132. X7033101 0 1 400 0 48 900 1 204 42 413

133. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 35 000 34 372
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

134. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 400 0 13 900 1 204 8 041
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

135. X7033102 24 474 700 0 18 000 634 17 769
a déli kerületi elnökség

egyik tagja

136. X7033200 5 930 2 000 0 70 400 3 933 66 531

137. X7033201 0 1 300 0 52 400 2 924 53 448

138. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 36 600 35 625
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

139. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 1 300 0 15 800 2 924 17 823
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

140. X7033202 5 930 700 0 18 000 1 009 13 083
az északi kerületi elnökség

egyik tagja

141. X7033300 6 665 700 0 59 700 1 886 56 293

142. X7033301 0 0 0 41 700 475 36 369

143. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 29 200 25 777
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

144. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 0 0 12 500 475 10 593
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

Északi Egyházkerület

Északi Egyházkerület feladatai

Különkeret

Nyugati Egyházkerület

Nyugati Egyházkerület feladatai

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó 
vagyonváltozás

Költségvetésben nem tervezett rendezések

Egyházkerületek

Déli Egyházkerület

Déli Egyházkerület feladatai

Különkeret

Gépkocsi program

Egységes ügyviteli rendszer m ködtetése

Rendkívüli offertóriumok

Egyéb állami támogatások

Országos kiemelt programok

Országos pályázatok

Gyülekezeti munkatársképzés

Lelkészakadémia

Országos felügyel i konferencia

Presbiterképzés

Feln tt képzés

Adatalapú döntéshozatal el készítése

Péterfy Sándor-díj

Ordass-díj

Prónay-díj

1 %-ot gy jt  kampány, egyházi 
kommunikáció

Lelkész-, egyéb konferenciák

Evangélikus papné találkozó

Ingatlan felmérés, becslés

Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál 
Evangélikus Szolidaritási Alap

Kiemelt célok, feladatok
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Bevétel Átvezetés Kifizetések
összesen Bevétel Kifizetések

összesen

2014. évi tényleges
Szakmai ellenjegyzSsz. X Kód MegnevezésMegnevezés 2013. évi

maradvány

2014. évi tervezett

145. X7033302 6 665 700 0 18 000 1 411 19 924
a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

146. X7034000 8 962 0 0 51 000 0 51 801

147. X7034001 8 962 0 0 51 000 0 51 801 az elnök püspök, országos felügyel

148. X7035000 179 060 342 000 11 500 665 500 299 698 659 359

149. X7035001 51 911 342 000 0 584 500 298 798 562 215

150. /1 Járadékfizetés 0 0 94 000 93 357 az országos irodaigazgató

151. /2 M ködési támogatás 23 484 0 0 83 000 0 106 254 a kerületi elnökség egyik tagja

152. /3 Járulékfizetési támogatás 0 0 65 500 62 106 az országos irodaigazgató

153. /4 Hitoktatói díjak 27 394 165 000 0 165 000 162 757 163 532 az országos irodaigazgató

154. /5
Választható kötelez  hit- és erkölcstan 
díjak

2 150 115 000 0 115 000 58 139 60 289 az országos irodaigazgató

155. /6 Kistelepülési illetmény pótlék 49 400 0 49 400 49 408 49 408 a kerületi elnökség egyik tagja

156. /7
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) 
adomány, offertórium terhére

-564 4 600 0 4 600 4 492 2 500 az országos GAS-elnök

157. /8 Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás 8 000 0 8 000 9 245 9 245 az országos irodaigazgató

158. /9 Egyéb külföldi céltámogatások -553 0 0 0 14 757 14 757 az országos irodaigazgató

159. /10 Egyéb 0 0 0 0 767 az országos irodaigazgató

160. X7035002 0 0 81 000 900 80 221
az egyházmegyei elnökség

egyik tagja

161. X7035003 109 961 0 11 500 0 0 7 117 az országos presbitérium

162. X7035004 17 188 0 0 0 0 9 806 az országos presbitérium

163. X7035005 0 0 0 0 0 az országos irodaigazgató

164. X7040000 1 915 137 11 631 700 -11 516 11 876 700 12 034 344 12 128 394

165. X7040100 880 754 8 822 800 0 8 928 300 9 038 932 9 046 591

166. X7040101 1 138 194 8 425 000 0 8 425 000 8 939 742 8 755 731

167. 5 274 000 0 5 274 000 4 700 751 4 701 334 az oktatási osztály vezet je

168. 0 0 0 479 387 486 194 az oktatási osztály vezet je

169. 0 0 0 82 142 45 798 az országos irodaigazgató

170. 1 138 194 3 051 000 0 3 051 000 3 622 389 3 473 996

171. /1 M ködés finanszírozás 3 051 000 0 3 051 000 3 077 584 2 891 779 az országos presbitérium

172. /2 Korrekció 0 0 0 497 984 398 379 az országos presbitérium

173. /3 Tartalékalapi célok 1 138 194 0 0 0 46 821 183 838
az oktatási intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

174. 100 000 0 100 000 55 073 48 409 az oktatási osztály vezet je

175. X7040102 2 719 0 0 95 500 0 91 844

176. /1
Térségi Integrált Szakképz  Központ 
(TISZK) - m ködési költség

0 0 3 000 0 0 az országos irodaigazgató

177. /2 Evangélikus Hittudományi Egyetem 0 0 73 000 0 73 000 az országos irodaigazgató

178. /3 Luther Otthon - Szakkollégium 0 0 15 000 0 15 000 az országos irodaigazgató

179. /4 Magyar Protestáns Kollégium 2 719 0 0 4 500 0 3 844 az országos irodaigazgató

180. X7040103 15 455 0 0 0 0 0

181. /3 Egyéb 15 455 0 0 0 0 0 az országos presbitérium

182. X7040104 -282 205 395 800 0 395 800 96 593 188 421

183. /1 TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-002 Fasor Labor -2 322 0 0 0 25 9 az országos irodaigazgató

184. /2 Sztehlo óvodaépítés -136 052 152 000 0 152 000 464 1 014 az országos irodaigazgató

185. /3 Evangélikus Roma Szakkollégium -9 865 75 100 0 75 100 17 349 17 693 az országos irodaigazgató

186. /4 Kisk rösi óvodafejlesztés -111 971 15 000 0 15 000 3 021 1 118 az országos irodaigazgató

187. /5 Sopron Öveges laborfejlesztés -21 995 84 200 0 84 200 73 492 109 337 az országos irodaigazgató

188. /6 Vajda Szarvas Öveges laborfejlesztés 69 500 0 69 500 2 241 59 223 az országos irodaigazgató

189. /7 Módszertani fejlesztési pályázat 0 0 0 0 0 az oktatási osztály vezet je

190. /8 Egyéb 0 0 0 0 28 az országos irodaigazgató

191. X7040110 6 591 2 000 0 12 000 2 597 10 594

192. X7040111 0 0 10 000 0 4 003 az oktatási osztály vezet je

Pályázatok

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Oktatási szakmai feladatok

Feladatfinanszírozás

Hit és erkölcstan finanszírozás

Oktatási intézmények tartalék alap

Egyéb támogatott célok

M ködési támogatás

Beruházási, felújítási támogatások

Bels  egyházi kártalanítás

Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés, 
tanfolyamok

Intézmények, alapok

Oktatási

Oktatási intézményi állami támogatások

Bérfinanszírozás

Egyházmegyék

Egyházmegyék m ködésének támogatása

Egyházközségek

Egyházközségek feladatainak támogatása

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

Különkeret
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Bevétel Átvezetés Kifizetések
összesen Bevétel Kifizetések

összesen

2014. évi tényleges
Szakmai ellenjegyzSsz. X Kód MegnevezésMegnevezés 2013. évi

maradvány

2014. évi tervezett

193. X7040115 6 591 2 000 0 2 000 2 597 6 591
az oktatási és nevelési

bizottság elnöke

194. X7040200 283 357 1 863 000 3 384 1 908 000 2 307 836 2 444 271

195. X7040201 122 651 1 855 000 0 1 855 000 2 240 602 2 115 837

196. 1 100 000 0 1 100 000 1 150 916 1 150 916 a diakóniai osztály vezet je

197. 0 0 0 118 339 120 001 a diakóniai osztály vezet je

198. 0 745 000 0 745 000 971 347 844 920

199. /1 Kiegészít  támogatás 745 000 0 745 000 775 339 736 462 az országos presbitérium

200. /2 Korrekció 0 0 0 189 223 49 461 az országos presbitérium

201. /3 Tartalékalapi célok 0 0 0 6 784 58 997
a diakóniai intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

202. 122 651 10 000 0 10 000 0 0 a diakóniai osztály vezet je

203. X7040203 0 0 0 7 000 0 7 000

204. /1 Kapernaum, Gyenesdiás 0 0 7 000 0 7 000 az országos irodaigazgató

205. X7040204 196 000 0 384 30 000 62 516 288 900

206. /1
Sarepta Budai Evangélikus 
Szeretetotthon - új épület építése

172 000 0 0 30 000 62 516 264 516

207. /2 Egyéb 24 000 0 384 0 0 24 384 az országos presbitérium

208. X7040205 6 030 0 0 0 0 3 520 az országos irodaigazgató

209. X7040206 -41 324 8 000 3 000 8 000 1 526 4 228

210. /1 DAOP 4.1.3/2008-0021 -11 240 0 0 0 0 3 az országos irodaigazgató

211. /2 Békéscsaba alapszolgáltatás fejlesztés -27 763 8 000 3 000 8 000 551 2 808 az országos irodaigazgató

212. /3 Ótemplomi Szeretetszolgálat -2 763 0 0 0 0 0

213. /4 Módszertani fejlesztési pályázat 0 0 0 0 0 a diakóniai osztály vezet je

214. /5 Gruntvig pályázat 442 0 0 0 975 1 417

215. /6 Egyéb 0 0 0 0 0 az országos irodaigazgató

216. X7040210 0 0 0 8 000 3 191 24 786

217. X7040211 0 0 8 000 3 191 24 786 a diakóniai osztály vezet je

218. X7040300 676 361 434 000 0 434 000 488 840 341 199

219. X7040302 676 361 434 000 0 434 000 488 840 341 199

220. /1
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap m ködése, tartalékalap

676 361 20 000 0 99 000 15 022 8 749
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

221. /2 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka 138 000 0 0 157 554 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

222. /3 Szolgálatba állítók járuléka 138 000 0 0 159 154 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

223. /4 Egyházi fenntartói járulék 138 000 0 0 157 109 0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

224. /7 Nyugdíj-kiegészít  kifizetések 0 0 138 000 0 135 314
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

225. /8 Segélyfedezeti kifizetések 0 0 11 000 0 21 503
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

226. /9 Egyéb kifizetések 0 0 186 000 0 175 633
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezet je

227. X7040400 60 689 9 500 0 9 500 9 573 10 783

228. X7040401 60 689 9 500 0 9 500 9 573 10 783

229. /1 Szociális támogatások 58 083 0 0 0 0 3 416
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

230. /2 Partnerhilfe 344 7 500 0 7 500 7 341 6 428
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

231. /3 Gyógykezeltetési offertórium 2 262 2 000 0 2 000 2 232 940
a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

232. X7040500 9 234 502 400 -21 400 468 400 189 163 147 844

233. X7040510 3 639 0 10 000 23 100 1 138 38 069

234. X7040511 3 639 0 9 886 23 100 38 36 856

235. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 20 600 19 697 az országos könyvtár igazgatója

236. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 3 639 0 9 886 2 500 38 17 159 az országos könyvtár igazgatója

237. X7040512 Pályázatok 0 114 0 1 100 1 214 az országos könyvtár igazgatója

238. X7040520 3 504 0 5 000 27 000 1 182 28 706

239. X7040521 3 504 0 4 547 27 000 0 27 072

240. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 0 23 500 19 757 az országos levéltár igazgatója

Evangélikus Országos Levéltár feladatai

Szociális alap

Szociális alap ellátásai

Gy jteményi

Evangélikus Országos Könyvtár

Evangélikus Országos Könyvtár feladatai

Evangélikus Országos Levéltár

Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - 
megszüntetése

Pályázatok

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap feladatai

Alapfinanszírozás

Feladatfinanszírozás

Diakóniai intézmények tartalék alap

Egyéb támogatott célok

M ködési támogatás

Beruházási, felújítási támogatások

Oktatási intézmények offertórium 

Diakóniai

Diakóniai intézményi állami  támogatások
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Bevétel Átvezetés Kifizetések
összesen Bevétel Kifizetések

összesen

2014. évi tényleges
Szakmai ellenjegyzSsz. X Kód MegnevezésMegnevezés 2013. évi

maradvány

2014. évi tervezett

241. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 3 504 0 4 547 3 500 0 7 315 az országos levéltár igazgatója

242. X7040522 Pályázatok 0 453 0 1 182 1 635 az országos levéltár igazgatója

243. X7040530 798 300 400 21 800 349 200 7 189 68 531

244. X7040531 798 400 1 667 49 200 3 179 52 229

245. /1 Illetmények és bérjárulékok 0 1 800 32 400 28 822 az országos múzeum igazgatója

246. /2 Egyéb költségek, ráfordítások 798 400 -133 6 800 3 179 13 407 az országos múzeum igazgatója

247. /3 Támogatás (kiállító helység) 0 0 10 000 10 000 a gy jteményi tanács elnöke

248. X7040532 Pályázatok 300 000 20 133 300 000 4 010 16 303 az országos múzeum igazgatója

249. X7040540 1 293 202 000 -58 200 69 100 179 654 12 537

250. X7040541 1 293 202 000 1 800 9 100 179 654 12 537 a gy jteményi tanács elnöke

251. X7040542 0 -60 000 60 000 0 0 az országos presbitérium

252. X7040600 0 0 0 61 400 0 60 426

253. X7040610 0 0 0 57 400 0 57 272

254. X7040611 0 0 0 42 500 0 42 780

255. /1 Evangélikus Élet 0 0 31 500 0 31 500 az országos irodaigazgató

256. /2 Lelkipásztor 0 0 4 500 0 4 500 az országos irodaigazgató

257. /3 Credo 0 0 4 800 0 4 800 az országos irodaigazgató

258. /4 Evangélikus Közlöny 0 0 1 700 0 1 980 az országos irodaigazgató

259. X7040612 0 0 7 000 0 7 000
az elnök püspök,

országos felügyel

260. X7040613 0 0 7 900 0 7 492 az országos irodaigazgató

261. X7040614 0 0 0 0 0 az országos irodaigazgató

262. X7040620 0 0 0 4 000 0 3 154

263. X7040621 0 0 4 000 0 3 154
az elnök püspök,

országos felügyel

264. X7040700 4 742 0 6 500 67 100 0 77 280

265. X7040701 0 0 1 500 62 100 0 63 600

266. /1
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ, Révfülöp

0 0 12 500 0 12 500 az országos irodaigazgató

267. /2
Evangélikus Konferencia és Missziói 
Központ, Balatonszárszó

0 0 12 500 0 12 500 az országos irodaigazgató

268. /3 Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba 0 0 12 500 0 12 500 az országos irodaigazgató

269. /4 Kántorképz  Intézet, Fót 0 1 500 17 000 0 18 500 az országos irodaigazgató

270. /5 Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 0 0 6 500 0 6 500 az országos irodaigazgató

271. /6 Telekgerendás 0 0 1 100 0 1 100 az országos irodaigazgató

272. X7040702 4 742 0 5 000 5 000 0 13 680

273. /1 Egyéb 4 742 0 5 000 5 000 0 13 680 az országos presbitérium

274. X7050000 45 270 0 0 30 000 0 27 148

275 X7050101 45 270 0 0 30 000 0 27 148

276. /1
Evangélikus  Külmissziói Egyesület 
(EKME)

0 0 1 000 0 1 000 az országos irodaigazgató

277. /2 Evangélium Színház 0 0 1 000 0 1 000 az országos irodaigazgató

278. /3 FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület 0 0 1 000 0 1 000 az országos irodaigazgató

279. /5
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - 
tagdíj

0 0 1 500 0 1 500 az országos irodaigazgató

280. /6
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa (MEÖT)

0 0 10 200 0 10 218 az országos irodaigazgató

281. /7
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági 
Szövetség (MEVISZ)

0 0 1 600 0 1 600 az országos irodaigazgató

282. /8 Sárszentl rinci Népf iskola 0 0 2 400 0 2 400 az országos irodaigazgató

283. /9 Sz l t  Alapítvány (Györköny) 0 0 2 000 0 0 az országos irodaigazgató

284. /10 Magyar Bibliatársulat Alapítvány 0 0 1 800 0 1 800 az országos irodaigazgató

285. /11 Egyéb 45 270 0 0 7 500 0 6 630
az elnök püspök,

országos felügyel

286. 3 132 247 14 980 000 0 14 980 000 15 355 347 15 058 230

Egyesületek, alapítványok 
támogatása

Ö S S Z E S E N

Könyvek, kiadványok kiadásának 
támogatása
Könyvek, kiadványok kiadásának 
támogatása

Egyéb intézmények

M ködési támogatások

Beruházási, felújítási támogatások

Egyesületek, alapítványok

Kiadói

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

Kiadványok el fizetési díjai 

Honlap

Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ)

Evangélikus Országos Múzeum

Evangélikus Országos Múzeum feladatai

Gy jteményi közös m ködés

Gy jteményi közös m ködési költségek

Kötelezettséggel nem terhelt
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JELENTÉSEK

ELNÖKPÜSPÖKI BESZÁMOLÓ 
A 2015ÖS ÉVRŐL

„Ha tehát mást tanítasz, önmagad nem tanítod?” 
(Róm 2,21)

„Felütés”: a lelkészképzés

Beszámolóm igei mo óját az EHE november 19-én, a 
Tudomány ünnepe alkalmából rendeze  színvonalas 
konferenciája ihle e. Már ez a döntésem is utal arra, 
hogy 2015-ben végre valóban prioritást kapo  egyhá-
zunkban a lelkészképzés ügye. Felismertük, hogy hiába 
pályázunk fáradhatatlanul, sajnos sokszor fontosabb 
ügyeinket is félretéve, több-kevesebb sikerrel különbö-
ző épületprojektek megvalósítására. Hiába duzzasztjuk 
tovább intézményeink számát reális lehetőségeink ha-
tárait feszegetve, sőt, olykor már túllépve…

Megfelelő számú, minőségű, azaz felülről elhívo , 
belülről elköteleze  és az EHE által sokoldalúan, lelki-
leg, szellemileg igényesen felkészíte  lelkészek nélkül 
gyülekezeteink fogyása, egyházunk sorvadása vissza-
fordíthatatlan folyamatnak tűnik. Természetes, hogy a 
humánerőforrás fejlesztésének konkrét költségvetési 
vonzata is van, és örülök, hogy ennek biztosítását a 
zsinat is támoga a. Ennek nyomán kezdte meg mű-
ködését egyetemünkön a közel múltban a valláspeda-
gógia tanszék, valamint új oktatók álltak munkába, és 
új spirituális lépe  szolgálatba.

Mindezek a többéves fejlesztési koncepció első fon-
tos lépései. Mint minden oktatás, így a felsőoktatás is 
olyan magvetés, melynek szárba szökkenésére imád-
kozó türelemmel és felelős odafi gyeléssel kell várni, 
tudva, hogy a növekedés ajándéka felülről érkezik. De 
a „felülről” várás nem csökkenti a lelkészképzés alap-
ját, éltető talaját jelentő gyülekezetek fontosságát és 
felelősségét ezen a területen sem. Isten elhívó hangja 
ma is, döntő módon gyülekezeteinkben érheti el a fi a-
talokat. Negyedévszázados tapasztalat alapján mond-
juk ki: hamis csodavárás volt azt hinni, hogy növekvő 
iskolahálózatunk automatikusan megszünteti majd a 
még ma is tapasztalható mennyiségi és minőségi de-
fi citet a lelkészutánpótlásban.

A teológiai „felütés” után három, 2015-ben számom-
ra különösen is aktuálissá vált kérdésre keresek választ.

2015 kérdése: tanítványok vagyunk?

A beszámolóm címében idéze  páli kérdésnek különös 
aktualitást ad az a tény is, hogy a 2015-ös esztendőt 
a reformáció és oktatás éveként tematizáltuk „Tanít-
ványok vagyunk” mo óval. A kérdést, hogy ez a jól 
hangzó lózung mennyiben evidens tény, vagy inkább 

erősen megkérdőjelezhető valóság egyházunkban, már 
januárban az Evangélikus Élet Égtájoló rovatában meg-
jelent cikkemben felvete em. Ebből idézek most né-
hány mondatot, amelyeknek a reformáció ünnepének 
közelsége is újra aktualitást ad: „S mivel a reformáció 
éppen az éltető forrásokhoz vezet vissza, ezért került 
döntő hangsúly a tanítás mandátumára. Nem véletlen, 
hogy az Ágostai hitvallásnak az egyház lényegét tö-
mören meghatározó híres hetedik cikkében az evan-
gélium tiszta tanításáról olvashatunk: »evangelium 
pure docetur…« Luther Mártont emelle  személyes 
élményei is arra serkente ék, hogy a tanítást már a 
családokban megfelelő tankönyvek kézbeadásával is 
elősegítse. A Kiskátéhoz íro  előszavának kemény, 
szenvedélyes sorai ma is ébresztő önvizsgálatra in-
díthatnak: »Ennek a káténak vagy keresztény taní-
tásnak ilyen rövid, világos és egyszerű alakban való 
megírására az a siralmas helyzet kényszeríte  és ösz-
tönzö , amit nemrégen mint egyházlátogató tapasz-
taltam. Istenem! Mennyi nyomorúságot lá am: az egy-
szerű ember, különösen faluhelyen, semmit nem tud a 
keresztény tanításból, és sajnos, sok lelkész is nagyon 
készületlen és alkalmatlan a tanításra… Ó, ti püspökök! 
Hogyan feleltek majd Krisztusnak azért, hogy a népet 
ilyen gyalázatosan elhanyagoltátok…«

Szívesen leráznánk ezeket az éles mondatokat, 
mondván: íme, a sötét középkor, hála Istennek, azóta 
eltelt ötszáz esztendő, ma már minden rendben… De 
csupán olcsó védekezés lenne arra hivatkozni, hogy 
ez elmúlt években milyen sok oktatási intézmény ke-
rült egyházunk fenntartásába, hogy alig győzzük a 
hitoktatást az állami iskolákban, hogy milyen remek 
hi ankönyveket adtunk ki. Mindezek valóban örven-
detes tények, de nem szabad, hogy az oktatás ügyét 
az intézményekre szűkítsük. Hiszen ez azt a veszélyt 
rejtené magában, hogy a tanítványság az iskolaköte-
leze séggel együ  véget ér. Iskoláinkban ugyan lehet 
ére ségizni hi anból, de a tanítványságból nem lehet 
leére ségizni, sikeres záróvizsgát tenni. Nemcsak a jó 
papra igaz, hogy holtig tanul.

Sajnos, gyülekezeteinket járva, gyakran tapasztalok 
én is »siralmas helyzetet«. Nem egy helyen az előre 
kioszto  tételek hamis színjátékával letudo  konfi r-
mációi »vizsgával« egyszer s mindenkorra véget ér a 
tanítványképzés. Legtöbb gyülekezetünkben – tisz-
telet a kevés kivételnek – ha egyáltalában még van 
bibliaóra, azon csupán a gyülekezet kicsiny töredéke 
vesz részt, többnyire igen kedves, ére ebb korú höl-
gyek egyre fogyatkozó csapata. S lehet, hogy én járok 
gyakran rosszkor rossz helyen, de bizony nem egyszer 
tapasztaltam már, hogy még a gyülekezet elöljárói, az-
az presbiterei közö  is komoly pánikot okoz, ha a kéz-
be ado  bibliákban meg kell találni egy-egy igehelyet.

Pedig milyen lelkesen indultunk 2012-ben az új hat-
éves ciklusra! Kezünkben a presbiterképzésre segítő 
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könyvecskével: Tarts, Uram, a kezedben. Azóta talán 
kiestünk volna a Mester kezéből? Aligha. Talán in-
kább a könyv ese  ki a mi kezünkből… Őszintén re-
mélem, hogy a 2015 szeptemberében terveze  máso-
dik országos presbiteri találkozó új lendületet ad majd 
a presbiterképzésnek is, és ennek nyomán a tudatos 
tanítványképzés ismét prioritást kap gyülekezeteink 
mindennapos életében…”

Hogy mennyiben és miben hozo  új lendületet egy-
házunkban a második EPOT, erről inkább egyházunk 
nem-lelkészi vezetői, presbiterei hivato ak értékelést 
adni. Lelkészként inkább maradok a saját portánkon, 
bőven van mit söprögetni saját továbbképzésünk te-
rületén is. 

A lelkészek közös tanulásának, továbbképzésének 
évtizedeken át többé-kevésbé jól működő rendszere 
volt az LMK. Ezek a közösségek azonban a hitokta-
tásban bekövetkeze  szinte robbanásszerű változások 
mia  a legtöbb egyházmegyénkben komoly válságba 
kerültek. A megnövekede  hitoktatói terhelés mia  
(heti 15-20 óra!) gyakorlatilag szinte lehetetlenné vált 
olyan időpontot találni, amikor a lelkészek többsége 
találkozni tud egymással. Lehet, hogy hosszabb távon 
majd enyhülni fog ez a terhelés, ha komolyan élünk 
az EHE által felkínált hitoktatóképzés lehetőségével, 
és egyre több képze  munkatárs léphet munkába. De 
addig komoly a veszélye annak, hogy lelkészeink szol-
gálata leszűkül a hitoktatásra, melynek kárát igazán a 
pásztor, illetve pásztorolás nélkül maradt nyájak síny-
lik meg a legjobban.

Az LMK krízise mia  is felértékelődnek a tovább-
képzés egyéb lehetőségei, így a lelkészakadémia és a 
lelkészkonferenciák fontos szolgálata. De a zord tények 
i  is kijózanítóak: az elmúlt öt esztendőben lelkészeink 
jó 60%-a élt ezzel a nagyszerű, ingyenes, lelki-szellemi 
töltekezési lehetőséggel. De vajon mi a helyzet a 40%-
kal? Ők a „túlképze ek”, a túlterheltek, a közönyösek, 
akik netán már a kiégés veszélyével is küzdenek? Az 
egyházvezetés, különösen is a püspökök, esperesek, 
de a zsinat felelőssége is, ha szó nélkül hagyjuk ezt 
a tarthatatlan helyzetet. Nincs olyan szakma, embe-
reket segítő hívatás, ahol ne lenne a munkavégzés, a 
szolgálat alapfeltétele a rendszeres, regisztrált tovább-
képzés. Bizony, jogosan szegezi nekünk az apostol a 
személyes kérdést: „Ha tehát mást tanítasz, önmagad 
nem tanítod?” Sajnos, tematikus évünk lózungja mel-
lől nem törölhetem el a januárban odate  kérdőjelet. 
Sőt, az év végéhez közelítve egy sürgető felkiáltójel-
lel is nyomatékosítanunk kell: vajon valóban tanítható 
tanítványok vagyunk-e még⁈  

Ennél a kérdésnél fontos a többes szám: készek va-
gyunk-e együ , egymásra fi gyelve, egymástól is ta-
nulni? Képesek vagyunk-e egymás közö  a kulturált 
teológiai disputára, közös tanulásra? Ez a kérdés már 
korábban kiéleződö  a missziói stratégia vitájában, és 

a közelmúltban újabb „front” nyílt az új hi anköny-
veinkben a próbaév után felfedeze  néhány vitatha-
tó mondat körül kirobbant teológiai feszültségben. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy nálunk jóval nagyobb 
egyházak képviselői többször is „testvéri irigységgel” 
jelezték már felénk, hogy ilyen rövid idő ala  milyen 
színvonalas, korszerű, versenyképes hi ankönyv csa-
ládot adtunk ki. Mindez sok-sok hi ankönyv szerző és 
szerkesztő szinte emberfele i erőbedobásával és áldo-
zatkészségével valósulhato  meg. Ezért mindenek elő  
hálás köszöne el tartozunk nekik, akik gyülekezeti és 
oktatói munkájuk melle , családjuk rovására végezték 
el ezt a hatalmas munkát.

Ugyanakkor senki sem állítja, hogy ezek a könyvek 
tökéletesek. Igazán a próbaév után, a mindennapos, 
széleskörű használatban, gyakorlatban derülhetnek 
ki a gyenge pontok. Természetesen szükséges a folya-
matos konzultáció és a szükséges korrekció. Ennek je-
gyében hirde e meg az EHE november 28-i hitoktatói 
továbbképzését, ahol lehetőség nyílik a jobbító szán-
dékú teológiai vitára is. Ne feledjük: mindannyian ta-
nítványok vagyunk, akik közösen tanulhatjuk Krisz-
tust egy életen át!

Egyébként a missziói stratégiák és a hi ankönyvek 
körül kialakult polémia is jól tükrözi az egyházunkban 
meglévő teológiai sokszínűséget. Mindez akár egyfaj-
ta gazdagságként is megélhető lenne, ha a különböző 
csoportok (liberális, ortodox, evangelikál, fundamen-
talista, stb.) olykor nem legyőzendő ellenfelet látná-
nak a másikban, hanem egészséges teológiai disputá-
ra kölcsönösen nyito  tanítványtársat. A nálunk még 
nem igazán beve  és természetes teológiai vitakultúra 
kialakításában felelős szolgálatot vállalt fel a zsinat te-
ológiai bizo sága, amelyik igyekszik a különböző né-
zetek szintézisére és integrálására. De ez már átvezet 
az esztendő következő aktuális a kérdéséhez: vajon 
hol az el- és befogadás határa? Ez nem csak eltérő ke-
gyességű evangélikus testvérek közö  kérdés, hanem 
sokkal szélesebb összeüggésekben is.

2015 kérdése: hol az el- és a befogadás határa?

Amikor januárban elindultunk az év igéjével, „Fogad-
játok be egymást, ahogyan Krisztus is befogado  tite-
ket…” (Róm 15, 7), akkor még nem sejthe ük, hogy ez 
a szépen csengő lózung milyen kemény próba elé ál-
lít majd minket a hétköznapok gyakorlatában, a ránk 
szakadó menekültáradatban. 

Az okoskodó és túlpolitizált nyilatkozatok tengeré-
ben egyházunk igyekeze  konkrét és gyors jelét adni 
a felelős segítségnyújtásnak, amikor elsőként a törté-
nelmi egyházak közül, már július 1-én egymillió fo-
rintos értékben kézzel fogható támogatást vi ünk el 
az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével a 
nagyfai menekül ábor lakóinak. Egyházunk diakóniai 
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osztálya is konkrét segítséget nyújto  Röszkén épp-
úgy, mint a Keleti pályaudvar környékén a megszer-
veze  ételosztással. Gyülekezeteink szeptember végén 
külön off ertóriummal is támoga ák a krízis kezelését.

Amikor jelentésemet írom (november első hete), úgy 
tűnik, hogy a déli határon épült kerítés egyelőre más 
országok felé tereli a nem csökkenő migránsáradatot, 
de ugyanakkor mindenkinek tisztában kell lennie az-
zal, hogy krízis megoldása még messze van.

Ebben a kérdésben fi gyelmet érdemel a belügymi-
nisztérium által felkért MTA kutatócsoport javaslata, 
amely szerint „letelepedési ösztönzőkre és olyan intéz-
mény- és támogatási rendszerre lenne szükség, amely 
képes a Magyarországon maradni akaró menekültek 
akár nagyobb csoportjának fogadására, mégpedig az-
zal, hogy a nyelvoktatás és szakképzés rendszerét ész-
szerű megélhetési támogatásokkal egészítik ki azok 
számára, akiktől megalapozo an várható a sikeres 
beilleszkedés. Az MTA javaslata szerint a kormány-
nak nagyobb fi gyelmet kellene szentelnie az egyelőre 
feltartóztathatatlannak látszó bevándorlási folyamat 
munkaerőpiaci kezelésére.”

Reménységem szerint ez a krízis ébresztően hat-
hat az egész európai kereszténységre, és segíthet él-
tető gyökereink, identitásunk és krisztusi küldetésünk 
újra felfedezésében. Erre mutat rá Jó Andrásnak, az 
Interserve nemzetközi missziói szervezet eurázsiai 
igazgatóhelye esének pozitív értelemben provokáló 
blogbejegyzése: „Eleink latinul status confessionisnak, 
azaz hitvallási helyzetnek nevezték azokat a történelmi 
pillanatokat, amikor Krisztus népe nem tehe e meg, 
hogy ne szólaljon meg. »I  állok, másként nem tehe-
tek…« – mondta annak idején Luther. A jelen törté-
nelmi pillanat is ilyen »kairosz«, állomás. Az emberek 
félnek, tanácstalanok és várják a reális helyzetértéke-
lésen alapuló biblikus tanítást, mely megítéli a bűnt, 
és rávilágít a szeretet evangéliumának radikális üze-
netére, arra, hogy a vajúdó világnak ma sincsen más 
reménye, csakis Krisztus és az ő üzenete.

E különleges kegyelmi pillanatban benne van a meg-
újulás és megerősödés esélye, de az egyház feloldódá-
sának és eltűnésének veszélye is Európában. Válaszút 
elő  állunk. Megtehetjük, hogy fi gyelmen kívül hagy-
juk a jeleket, és úgy teszünk, mintha minden mehetne 
tovább a régi kerékvágásban, vagy hogy újra Istenhez 
fordulunk, odafi gyelünk a menekültek/migránsok üze-
netére és kitartóan imádkozni kezdünk megújulásért.”1

Fontosnak tartom, hogy amikor a zsinat újra fog-
lalkozik majd egyházunk immár közel hetven olda-
las missziói koncepciójával, akkor erre az új történel-
mi helyzetből fakadó missziói kihívásra is keressünk 
együ  releváns választ. 

 1 h p://magyarmisszio.blogspot.hu/2015/10/nemzetek-mozgas 
ban-krisztus-egyhaza.html

2015 kérdése: úton az egység felé?

Az elnök-püspök törvény által előírt sajátos feladatai 
közé tartozik az ökumenikus kapcsolatok ápolása is. 
2017 felé közeledve különösen is izgalmas, hogy mi-
lyen az ökumenikus klíma a hazánkban domináns ró-
mai katolikus egyházzal. Mindenképpen bíztató ered-
mény, hogy hamarosan megjelenik magyar fordításban 
is A szembenállástól a közösségig (From Confl ict to 
Communion) című dokumentum, amelyben 245 pontba 
szerkesztve olvashatjuk a Lutheránus–Római Katolikus 
Egység Bizo ság közös teológiai munkájának gyümöl-
cseit. A kötet végén öt felhívást olvashatunk, melyek 
iránymutató impulzusokat adhatnak a jövőre nézve: 

„1. A katolikusok és az evangélikusok mindig az egy-
ség, nem pedig a megosztás szempontjából indul-
nak ki, megerősítve azt, ami összeköt – noha a 
különbségek könnyebben láthatók és átélhetők.

2. Az evangélikusok és a katolikusok engednek a 
folyamatos transzformáció erejének az egymás-
sal való találkozás és a hitről való kölcsönös ta-
núságtétel által.

3. A katolikusok és az evangélikusok újra elköte-
lezik magukat a látható egység keresése melle , 
konkrét cselekedetekkel közösen munkálva azt, 
állandóan törekedve e cél elérésére. 

4. Az evangélikusok és a katolikusok közösen fede-
zik fel újra Jézus Krisztus evangéliumának erejét 
a mai korban. 

5. A katolikusok és az evangélikusok közösen tesz-
nek tanúságot Isten kegyelméről az ige hirdetése 
és a világban végze  szolgálat által.”

Fontos továbbgondolnunk a bizo ság társelnökei, 
Karlheinz Diez német katolikus és Eero Huovinen fi nn 
evangélikus püspök által aláírt előszó záró bekezdéseit 
is: „2017-ben nyíltan be kell ismernünk, hogy bűnösek 
vagyunk Krisztus elő , hiszen kárt okoztunk az egyház 
egységében. Az emlékév két kihívást állít elénk: az em-
lékek megtisztítása és begyógyítása, valamint a keresz-
tény egység helyreállításának feladatát, összhangban 
Jézus Krisztus evangéliumának igazságával (Ef 4,4–6).

Az elő ünk álló dokumentum »a szembenállástól 
a közösségig« vezető utat írja le; és ez az út még nem 
ért célba. A Lutheránus–Római Katolikus Egység Bi-
zo sága komolyan ve e XXIII. János pápa szavait: 
»keressétek először azt, ami összeköt, nem pedig azt, 
ami szétválaszt«.

Minden keresztényt hívunk arra, hogy nyito  lé-
lekkel és kritikusan tanulmányozza a bizo ság jelen-
tését, és tartson velünk a minden keresztény mélyebb 
közösségéhez vezető úton.”

Erdő Péter bíboros pedig a következő ugyancsak fi -
gyelemre méltó szavakkal ajánlja a könyvet: „A szem-
benállástól a közösségig című katolikus–evangélikus 
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közös kiadványt nemcsak olvasásra ajánlom, hanem 
az olvasáson túl egymás megismerésének helyes elsa-
játítására, mert éppen az evangelizáció ügye szólít fel 
bennünket, hogy meghaladva a korábbi szembenállást, 
eljussunk a közösség növekvő megtapasztalásához.

A reformáció történeti kialakulása, résztvevői, főbb 
témái kölcsönösen hato ak az egyházak magatartá-
sára. Az 500. évforduló segítsen minden keresztényt, 
hogy egy változó világban is meg tudjuk vallani a 
Szentháromság egy Istenbe és Isten megtestesült Fi-
ába, a mi megváltó Urunkba vete  hitünket. A lelki 
ökumenizmus és a segítő szeretet területén az egység 
útján járhatunk, ezért a közös emlékezés fejezze ki azt 
a kapcsolatot, amely már egyesíti az evangélikus és ka-
tolikus keresztényeket, hogy közös tanúságtételük ál-
tal és az egység iránti elköteleződésükben végre telje-
sebb fényben mutassák meg Krisztus arcát a világnak.

Legyen áldás egységtörekvéseinken! A Szentlélek, 
az egység Lelke irányítsa gondolatainkat, szavainkat 
és cselekedeteinket, és a mindenható Isten, mindnyá-
junk Atyja fogadjon el minket, Krisztusban testvére-
ket gyermekeinek!”

Mindezeket komolyan véve, nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy a legújabb kori népvándorlás idejét éljük, 
amikor nem csupán a keresztények közö i ökumenikus 
együ működés létkérdés, hanem mindennapos kihívás 
a különböző kultúrák, vallások találkozása. Kérdés, hogy 
ez a találkozás ütközéshez, fájdalmas konfl iktushoz ve-
zet-e, vagy képesek vagyunk bölcs és józan konfrontáci-
óra, ami a szó eredeti értelmében azt jelenti, hogy készek 
vagyunk kölcsönösen elmenni a végső határokig annak 
érdekében, hogy jobban megismerjük, megértsük egy-
mást, és megtanuljuk tisztelni egymás értékeit. 

Tudom, ez nagyon kemény küzdelem, nem utolsó 
sorban saját vélt vagy jogos félelmeinkkel, szorongá-
sainkkal, előítéleteinkkel. Ebben az összeüggésben is 
fontos az az idézet, amit a KötöSzó blogon (ennek elin-
dulása is 2015 egyik pozitív eredménye!) Rowan Willi-
ams canterburyi érsektől olvashatunk a közel múltban: 
„A mostani, Közel-Kelet keresztényeit is érintő üldözte-
tés olyan fenyegetés, amely az emberi történelem egyik 
legalapvetőbb tanulságát próbálja elhazudni. Mégpedig 
azt, hogy eltérő hitű és meggyőződésű népek és em-
berek sokszor voltak képesek együ  építeni és felvirá-
goztatni azokat a kultúrákat, amelyekben együ  éltek.”

Ezen a területen bátor és ú örő kezdeményezés 
volt a Zsidó–Keresztény Tanács által november 1-jén 
a Deák téren tarto  vallásközi imaóra a Közel-Kelet 
békéjéért és az üldözö ekért. Az együ működés elő-
szobája ugyanis a párbeszéd egymással és Istennel.

A 2015-ös év végéhez közeledve, ezek után is sür-
getően aktuális marad évi igénk továbbtanulása, el-
mélyítése igazi tanítványi aláza al: vajon mit is jelent 
viharos korunkban egy-MÁS el- és befogadása úgy, 
AHOGYAN Jézus Krisztus befogado  minket⁈ 

Végül ezú al is őszinte hálával szeretném megkö-
szönni elnök-, munka- és szolgatársaim sokszor meg-
tapasztalt segítségét az Úr 2015. esztendejében.

Gáncs Péter elnök-püspök

ORSZÁGOS FELÜGYELŐI BESZÁMOLÓ
2015. november 20. 

Abból indultam ki, hogy az idei beszámolási gyakorlat az 
előző évihez lesz hasonlatos, vagyis egy viszonylag rövid 
szöveg felolvasására kerül sor. Az alábbiakban azokkal a 
kérdésekkel foglalkozom, amelyek valóban számos eset-
ben voltak napirenden, s amelyekről azt gondolom, hogy 
a zsinat nyilvánosságának mindenképp e formában is ér-
tesülnie kell róluk, sőt, magam is kívánatosnak tartanám, 
ha a zsinati tagok e kérdésekben megnyilvánulnának. 

Egyház és közélet

Egy évvel ezelő  még nem gondoltuk volna, hogy a mig-
ráció válik az elmúlt időszak legfontosabb közéleti kérdé-
sévé – a társadalmi, politikai szempontok melle  civili-
zációs, erkölcsi hordereje mia  is. A politikai közbeszéd 
hangvétele már a menekültek széles körben érzékelhető 
megjelenése elő  igyekeze  hangulatilag megalapozni 
a migrációhoz való általános viszonyulást, aminek ez-
által a tartózkodás, mi több, félelem, sőt, olykor nyíltan 
ellenséges alapállás le  a következménye. Nem vitás, 
hogy az ellenőrizetlen bevándorlás számos veszélyt rejt 
magában, ugyanakkor ahhoz sem férhet kétség, hogy e 
rendkívüli helyzetben az egyháznak világossá kell tennie 
álláspontját, ami nem a veszélyekre helyezi a hangsúlyt, 
hanem a felebaráti szeretet gyakorlati megnyilvánulása-
ira, a személyes odafordulás fontosságára fi gyelmeztet.

A kialakult helyzetben, tekinte el a kormánytiszt-
viselői státuszomra is, igyekeztem a ke ős kormány-
zásról szóló lutheri tanítás jegyében olyan álláspontot 
kialakítani és képviselni, ami a világi törvények betar-
tásának s a keresztény közösség védelmének köteles-
ségét igyekszik összekapcsolni az embertársaink iránt 
érze  felebaráti szeretet parancsával. Számos egyhá-
zi és világi fórumbeszélgetés és személyes találkozás 
nyomán azt mondhatom, hogy e ke ős érvelés pozi-
tív visszhangra talált még olyan környezetben is, ahol 
– mint Németországban – a menekültek befogadásá-
nak köteleze sége minden egyéb szempontot felülírt. 
Ugyanakkor azokban a – rendszerint nagyon konzer-
vatív hazai – közösségekben is nyito  ülekre találtam, 
ahol korábban hallani sem akartak a migránsoknak 
történő segítségnyújtás lehetőségéről.

Meggyőződésem, hogy egyházunk, ha nem is gyor-
san, de más egyházaknál mindenképpen gyorsabban 
és nagyon operatívan reagált az eseményekre. Állás-
foglalásainkat és tevékenységünket általános elisme-
rés övezte, övezi. E feladat ellátásában mindenképpen 
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ki kell emelnem egyházunk diakóniai munkaágának, 
osztályának és bizo ságának érdemeit, természetesen 
nem megfeledkezve azokról a gyülekezetekről sem, 
melyek mindenfajta összegyházi koordináció nélkül 
is bekapcsolódtak a menekültügyi ellátásba. Tekintet-
tel arra, hogy a migráció ügyének globális jelentősé-
ge, hazánknak a schengeni határvédelemben betöltö  
szerepe a mi egyházi tevékenységünket is nemzetközi 
összeüggésbe helyezte, jelentősen megnő  a testvér-
egyházak, nemzetközi szervezetek érdeklődése is a 
magyarországi állapotok, a segélyezés mikéntje iránt. 
Tapasztalatom szerint e találkozások alkalmával sike-
rült hiteles képet rajzolni egyházunk lehetőségeiről, 
ugyanakkor sikerült bizonyos, a nemzetközi híradá-
sok torzítása nyomán kialakult félreértést is eloszlat-
ni a magyar kormányzati álláspon al kapcsolatban.

Ám ami a legfontosabb: néhány kezdeti egyházveze-
tői nyilatkozat szertelenségét követően sikerült az egy-
házvezetés egységét is megőrizni egy olyan kérdésben, 
ami egyébként számos ádáz ellentét forrásává vált a köz-
életben. A félelem nyilvánvalóan nem lehet adekvát re-
akció egy keresztény közösség részéről, ugyanakkor a 
befogadás végtelen lehetőségének kegyes-romantikus 
gondolata sem dominálhatja a lutheránus gondolkodást. 
Egyedül a cselekvés, a jövőre való aktív felkészülés szük-
ségességének felismerése segíthet a megfelelő a itűd 
megtalálásában, s ez a megközelítés nem nélkülözheti 
a jövőben egyetlen munkaágunk közreműködését sem. 

A fentiek mia  sem véletlen, hogy egyházi fóru-
mainkon egyre több szó esik a misszió fontosságáról, 
annak módszertani kérdéseiről. E kérdéssel külön na-
pirend foglalkozik, ugyanakkor nem lehet elégszer fel-
hívni a fi gyelmet arra, hogy a vázolt világméretű fo-
lyamatok ismeretében a missziós köteleze ségünk egy 
eddig ismeretlen összeüggésben is megfogalmazódik.

Erről is szólt a néhány hé el ezelő  megrendeze  
evangélikus presbiterek országos találkozója, melynek 
fókuszában a reformáció kezdetének 500. évforduló-
jára való felkészülés állt, de – összhangban a két év 
múlva esedékes ünneplés átfogó jellegével s a kerek 
évforduló kapcsán kézen fekvő önrefl exió szükséges-
ségével – fontos téma volt az egyház belső állapota, 
konfl iktuskezelő képessége, szervezeti berendezkedé-
se. Miközben megköszönjük a szervezésben résztve-
vők áldozatos munkáját, meg kell állapítanunk, hogy 
az EPOT-nak továbbra sem sikerült „szervesülnie” az 
egyház életében. Ez felveti azt az általánosabb kérdést 
is, hogy milyen típusú, mekkora részvételi kört meg-
célzó rendezvényekre van valós igény az egyház né-
pében. E kérdésnek azért is van jelentősége, mert jö-
vőre az EPOT-tal azonos helyszínen mi rendezzük a 
közép-európai protestánsok találkozóját, s az erre va-
ló felkészülés kétség kívül közös erőfeszítést igényel.

Mindenképp említést érdemel az elfogadás elő  ál-
ló új egyházi törvény, melynek megalkotása a Magyar 

Alkotmánybíróság és a Strassbourgi Emberjogi Bíró-
ságnak a korábbi törvényt kifogásoló döntése nyomán 
vált szükségessé. Az előkészítésben részt ve ünk, ám 
nem biztos, hogy a végeredmény minden szempont-
ból megegyezik majd az általunk ismert változa al. 
A képviselői módosító indítványok persze elsősorban 
nem a reánk vonatkozó passzusokat érintik, így – bár 
természetesen formálisan és informálisan egyaránt 
fi gyelemmel kísérjük a törvényalkotási folyamatot – 
minket érintő meglepetésekre nem számítunk. 

Intézményeink

Egyházunk közéleti szerepvállalásával s ezáltal missziós 
erejével összeüggő kérdés a Budapesten zajló felújítá-
si, átalakítási munkák befejeztével létrejövő új egyházi 
központ és országos múzeum. Sok évtizedes elmaradá-
sunkat sikerül így behozni, s jó esély van arra, hogy egy 
szélesebb kört is megszólítani képes bemutatkozási le-
hetőséggel gazdagodjunk. Az Üllői úti székházban vég-
re láthatóak lesznek azok a történelmi terek, amelyeket 
eleink az egyházi közélet helyszínéül szántak, s amelyek 
a budapesti egyetemek közelsége révén is reménység 
szerint sok érdeklődőt vonzhatnak majd az épületbe. 
Ennek jegyében érdemes gondolkodni a gyűjteménye-
ink tudományosan minél megalapozo abb, ugyanak-
kor az eddiginél látványosabb bemutatásán, természe-
tes módon kihasználva azokat a szinergiákat, amelyek 
a múzeum, a könyvtár és a levéltár működése révén 
előállnak. Az ezzel kapcsolatos koncepció előkészíté-
sére felkértük Monok Istvánt, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának főigazgatóját. Az ő javaslatai 
és az országos elnökség döntése alapján a Gyűjteményi 
Tanács közreműködésével a közeljövőben elkészül az a 
működési terv, aminek nyomán az intézményi átalakí-
tásra vonatkozó zsinati előterjesztés is megszülethet.

Az elmúlt időszakban tovább folytatódo  az okta-
tási és diakóniai intézmények egyházi fenntartásába 
adása. Ennek kapcsán újfent fontosnak tartom meg-
állapítani: csak o  van értelme fokozni az intézményi 
jelenlétünket, ahol ehhez élő, építő gyülekezeti munka 
is kapcsolódik. Az egyes átvételeknél tapasztalható vi-
ták más egyházakkal sajnos újra és újra rávilágíto ak 
arra, hogy az intézményfenntartással járó anyagi lehe-
tőségek olykor fontosabbnak tűnnek, mint az átve  in-
tézmény által feltáruló missziós lehetőség. Ennek felis-
merését követően az állam több esetben inkább elállt az 
átadástól, így vágva át a gordiuszi csomót, ami persze 
hosszú távon nem megoldás. A diakóniai intézmények 
sokaságának küszöbön álló átadása hasonló eseteket 
eredményezhet, így az ebben való részvétel újfent csak 
az átadandó intézményhez legközelebb eső gyülekeze-
tek fontosságát, felelősségét húzza alá. Az intézményi 
gyarapodás lehetősége ismét rávilágít arra, hogy az ed-
diginél hatékonyabban kell megerősíteni az intézményi 
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lelkészi szolgálatot, hiszen – elsősorban az oktatásban 
– i  jutunk el a legkönnyebben a megszólítandókhoz.

Kitekintés

A választási ciklus feléhez érkezvén nem kétséges, hogy 
most érdemes alaposan á ekinteni azokat a szervezeti 
dilemmákat, amelyek a két és fél év múlva esedékes vá-
lasztásokig feloldásra várnak. Messzemenően támoga-
tom a zsinati elnökség ez irányú elképzeléseit, melyek-
ről több alkalommal egyezte ünk. A világi törvények 
folyamatos változása nyomán nem mindig könnyű kö-
vetni az eseményeket, ami érthető módon frusztrá-
ló. Az egyházi alkotmány megalkotásának szándéka 
szintén érthető, ugyanakkor nem vagyok biztos abban, 
hogy az ezzel kapcsolatos munka nem veszi-e el az időt 
olyan törvények magalkotásától, ami végre egy sokkal 
„áramvonalasabb”, méretarányosabb egyházszervezetet 
hozna létre a következő választásokig. Javaslom tehát 
e lehetőségek mielőbbi józan mérlegelését.

A magyar társadalom és az egyházunk elő  felsejlő 
kihívások lá án fontosnak tartom, hogy – különösen 
a reformáció kezdetének 500. évfordulójára készülve – 
igyekezzünk erősíteni az egyház egységét, az együ mű-
ködést a lelkészek és a világi tisztségviselők közö . Az 
isteni kegyelemben való közös reménység jegyében az 
egyház jövőjéért viselt közös felelősségünk olykor elke-
rülhetetlenné teszi, hogy a módszertant érintő ellenté-
tek is kialakuljanak. Örömmel tölt el, hogy az országos 
egyház szintjén ezeket az ellentéteket jól tudjuk kezelni, 
amiért hálás vagyok társaimnak, minden testületben.

Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik az 
elmúlt időszakban a munkámat – mind a világi, mind 
az egyházi összeüggésben – segíte ék, s kérem jelen-
tésem elfogadását.

Erős vár a mi Istenünk!
Prőhle Gergely

országos felügyelő

NEM LELKÉSZI ELNÖKI ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. november 20.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2005. évi IV. 
törvényének – az egyház szervezetéről és igazgatásá-
ról – 141.§-a szerint az országos egyház tisztségviselői 
minden évben jelentést tesznek a zsinatnak.

Éves jelentésemet három részre szeretném bontani. 
Egyrészt beszélnék az elmúlt év feladatairól, és mi-
vel a ciklusunk feléhez érkeztünk, a második részben 
á ekinteném az elmúlt három évet, a sikereinket és a 
kudarcainkat, harmadrészt viszont szeretnék szót ejteni 
beszámolómban olyan kérdésről, amely egyházunk ve-
zetőit, tagjait foglalkoztatja és hozzám akár kérdésként, 
de sok esetben kérésként, véleményként eljuto .

I. Az elmúlt egy évről

Először is összegze  á ekintésként a 2014. évi őszi 
ülésszak és a 2015. évi eddigi plenáris üléseink átfogó 
munkájáról címszavakban:

2014. november – X/7. ülésszak

– olasz vendégek fogadása és köszöntése;
– új lelkészi alelnök választása;
– a Zsinat Teológiai Bizo sága elnökének a megvá-

lasztása;
– Insula Lutherana projektek bemutatása;
– zsinati határozat az Üllői úti központi épületegyüt-

tesünk felújításáról;
– a 2013. év III. tv. (Zelenka Pál Szolidaritása Alap) 

módosítása;
– vezető országos tisztségviselők beszámolói;
– a 2014. évi Ordass Lajos- és Prónay Sándor-díjak 

ünnepélyes átadása.

2015. február – X/8. ülésszak

– a Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi költ-
ségvetésének megtárgyalása a költségvetési törvé-
nyünk elfogadása;

– országos tisztségviselők éves beszámolói;
– ismét tárgyalt a zsinat a hitoktatás fontosságáról és 

tájékoztatást hallgato  meg a hi an stratégiai mun-
kacsoport munkájáról;

– megindult három törvénymódosítás (a választások-
ról, az egyház törvényes rendjének és békéjének 
megőrzéséről és a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház „új” alkotmányáról) előkészítő, elvi vitája.

2015. május – X/9. ülésszak

– az MEE 2014. évi zárszámadásának a megtárgyalása;
– elkezdődö  a jogi személyiség törvényi szabályo-

zásának előkészítő, elvi vitája, i  zárójelben jegy-
zem meg, hogy ezzel kapcsolatban zsinati fórum 
megrendezésére is sor került;

– tárgyalt a zsinat a vallásosság, értékek, hitoktatás 
tárgyköréről egy empirikus felmérés á ekintésével 
és ehhez kapcsolódóan elindult egy munka az „Utak 
az oktatási intézmények missziós lehetőségei felé” 
munkacímmel;

– téma volt a Teológiai Bizo ság feladatkörének 
meghatározása;

– tárgyaltunk a választási törvény módosításának 
alapkérdéseiről;

– a missziói munkaág átszervezésének, megújításának 
kérdése ismét napirenden szerepelt;

– tájékoztatást hallga unk meg a Zelenka Pál Szoli-
daritási Alap működésének eddigi tapasztalatairól.
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– Elindult az alkotmányozás és az egyház törvényes 
rendjének és békéjének megőrzéséről tárgyaló mun-
kacsoportok tevékenysége, a zsinat döntö  ezen 
munkacsoportok létrehozásáról a zsinati tanácshoz 
telepítve a munkacsoportok tagjainak a megválasz-
tását. Ezen munkacsoportok zsinat általi létrehozása 
egy új munkamódszer, új típusú munkastílus „be-
vezetésére” is utal. A munkacsoportokban „elsődle-
gesen” nem csak zsinati tagok, hanem „külső”, nem 
egy esetben országos szaktekintélyek munkáját, ta-
pasztalatait is igénybe vesszük. Így várhatóan keve-
sebb „javítani való” marad a törvényi szövegeinkben 
egy erős szakmai há érnek köszönhetően.

A zsinati tanács a zsinati elnökség vezetésével a törvény-
ben előírtak szerint folyamatosan végezte, végzi mun-
káját. Koordinálja a zsinati bizo ságok és a zsinat által 
létrehozo  előkészítő munkacsoportok tevékenységét.

A fentiek melle  elnöktársammal folyamatosan részt 
ve ünk az országos elnökség és az országos presbitéri-
um munkájában, ahol igyekeztünk fegyelmeze en kép-
viselni a zsinatot.

Csak megerősíteni tudom, hogy folyamatosan konzultá-
lunk az országos egyház vezetőivel, az országos elnökség-
gel. Kölcsönösen fi gyelembe vesszük egymás álláspontját 
és a véleményeket rendkívüli egyeztetéseken is ütköztetjük. 
Folyamatos a kapcsolat az országos iroda igazgatójával is.

Véleményem szerint jelentős javulás tapasztalható a 
zsinat adminisztrációjában, a bizo sági ülések, a zsinati 
tanács és a zsinati ülésszakok előkészítésében. A közel-
múltban létrehozo  jogi és testületi osztály munkatársai 
egyre profi bb módon végzik munkájukat és szinte hiba 
nélkül teljesítenek.

II. A ciklus feléről

Ebben a „második” részben további két „alábontást” 
szeretnék alkalmazni. Egyrészt beszélni az örömeink-
ről, másrészt őszintén szólni arról, amit nem sikerült 
teljes egészében megvalósítani, arról, ami nem öröm, 
mert nem sikerült. Tehát a siker és a bánat ke őssége.

A sikerekről – a teljesség igénye nélkül

Fontosnak ítélem és i  is rögzíteni szeretném, pedig 
már szóltam róla, hogy megváltozo  a zsinat munká-
ja, hangulata és kevésbé konfrontatív, mint azt az elő-
ző ciklusban résztvevők megtapasztalha ák. Talán ezt 
úgy is fel lehet fogni, hogy ez a mostani zsinati vezetés 
gyengesége, de véleményem szerint nem az. 

Eleve úgy indultunk, hogy ezen gyökeresen változ-
tatni kell. Az egyházban nem lehet állandóan konfron-
tálódni, csak mindig pozícionálni magunkat és azt ke-
resni, hogy ki van ellenem. 

 Sikerült másfajta munkastílust is meghatározni és 

gyakorla á tenni. Nem akartunk, nem akarunk folya-
matos törvénykezést. Sok esetben elég lenne – még 
ma is – a meglévő törvényeinket betartani, betartatni!

Az új munkastílusra utal az is, hogy kisajátíto  köz-
gyűlési szerepkörben elkezdtünk foglalkozni a hi an 
stratégiai munkacsoport beszámoltatásával, melynek 
törvénymódosítás és további szabályozások bevezeté-
se le  az eredménye. Azt gondolom, hogy egyházunk 
ezen a területen, igaz, a 24. órában – de ez nem rajtunk 
múlo  – hatékony és hathatós intézkedéseket te .

Ugyanígy egyfajta siker, hogy beszámoltatjuk az 
egyházunk számára fontos és kiemelt területek, mun-
kaágak képviselőit, vezetőit. Így hallga uk az EHE 
rektorát, melynek egyfajta „eredményeként” nem kis 
értékű fejlesztés, beruházás indul meg az EHE-n a mi-
nőségi lelkészképzés érdekében.

Halha unk az egyházunk keretein belül zajló milli-
árdos beruházásokról és fejlesztésekről, amikről ezen 
az ülésszakon is tájékoztatást kérünk és kapunk. A 
zsi natnak tájékozo nak kell lennie ezekben a kérdé-
sekben is.  

Nagyon fontos volt a 2013. évi X/4. novemberi – őszi 
– ülésszakunk, melynek nagy eredménye az évek óta 
húzódó Szolidaritási Törvény elfogadása. Hallo uk ta-
pasztalatait, igaz, még ezen az ülésszakon is fogunk 
végrehajtani kisebb módosításokat az idéze  törvényen, 
de mindenképpen egy méröldköves lépést te ünk.

A „bánatom” – a teljesség igénye nélkül

Mint az elmúlt évi beszámolómban is említe em, el-
nöktársammal hivatalba lépésünkkor – nem véletlenül 
– két alapvető ügyet tűztünk a zászlónkra. 

Ez az egyébként szorosan összeüggő két téma: „Lát-
hatóan evangélikus!” – a Magyarországi Evangélikus 
Egy ház stratégiája; a missziói munkaág megújítása, 
át szervezése.

Ami megvalósult, már 2014-ben elfogadásra került 
az MEE stratégiája. Azonban még mindig jogos – sze-
rintem – az elmúlt évben is elhangzo  kérdés: hol van-
nak a cselekvési programok?

Ismétlem, nehogy abba a hibába essünk, hogy van 
egy a „polcunkon” jól mutató, jó anyag, de annak 
megvalósításából nem lesz semmi (nem tudjuk apró 
pénzre váltani…)

Vigasztaló, hogy vannak bizonyos biztató jelek, van-
nak olyan intézkedések, amelyek igazodnak az elfoga-
do  stratégiához, de messze még a messze… – ahogy 
mondani szokták.

Szerintem a végrehajtás egyfajta felgyorsítása, ered-
ményessé tétele érdekében újra elő kellene venni. 
Talán újra kellene éleszteni a stratégiát kidolgozó 
munkacsoportot – bizo ságot –, hogy most már va-
lami cselekvési programot is letegyen az asztalra!
Őszintén elmondom, hogy több évtizedes közegyhá-
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zi szolgálatom legnagyobb kudarca a missziói munka-
ág megújításának kérdése. Lehet, hogy bennem van a 
hiba. Lehet, hogy én vagyok türelmetlen. Lehet, hogy 
mint laikus nem látom, fel sem tudom fogni ezt a kér-
dést, vagy csak alapvetően mást képzelek erről, más-
képpen közelítem ezt. Biztosan érzékeny pontot fo-
gok megérinteni, amikor leírom, hogy a misszió és az 
evangélizáció közé nem lehet egyenlőségi jelet tenni. 
A misszió nem csak evangelizáció. 

Ebben a megváltozo  társadalmi közegben, amiben 
élünk, ebben a kereszténységtől elfordult világban kell más 
kreatív, korszerűbb módszereket, megközelítéseket keresni 
és találni a Jézusi szeretet, az evangélium hirdetése okán. 
Nem biztos, hogy a mi – tradicionális – evangelizációs 
alkalmaink vonzóvá vállnak a mai fi atalok és a mai „hi-
tetlen” felnő ek számára. Szerintem más utak is kellenek.

Bánat számomra az is, hogy a zsinat munkabizo sá-
gaiba nagyon kevesen jelentkeztek, jelentkeztetek. Sőt, 
akik jelentkeztek, már azok is megindultak a „lemorzso-
lódás útján”. Ezúton is kérlek benneteket, hogy tegyünk, 
tegyetek önvizsgálatot, idézzétek fel magatokban a zsinati 
eskü szövegét, és próbáljatok a hátralévő ciklus időszaká-
ban aktívabban részt venni, részt vállalni a zsinati mun-
kában. Ugyanakkor i  meg kell köszönnöm azon test-
véreink fáradozását, akik szolgálatnak tekintve a zsinati 
munkát hűségesen, sokszor többek helyet, családi életük 
rovására ha kell, végzik ezt a munkát.

III. Kitekintés – Legyünk őszinték magunkhoz is: 
egyházunk az átalakuló világban…

A november 6. és 8. közö  Révülöpön megtarto  or-
szágos felügyelői konferencia a zsinat elnökei által tarto  
blokkjának munkacímét „plagizáltam”, idéztem most ide. 
Bár el kell mondanom, hogy ezt mi elnöktársammal át-
fogalmaztuk, a felkérést átértelmeztük. „A hit merészsé-
gével nézzünk a tükörbe” – vége a mellébeszélés idejének, 
konkrét kérdések és konkrét válaszok kellenek!”

Négy témacsoport köré igyekeztünk összegezni a hoz-
zánk eljuto  gondolatokat, kérdéseket, kéréseket, véle-
ményeket:
1. Ki vezeti az egyházat?
2. Kompetencia?
3. Képzés egyházunkban?
4. „Essen szó a misszióról (is)?”

„Eredményes misszió vagy lassú agónia” címmel az 
evagélikus.hu felületen már meg is jelent egyfajta tu-
dósítás a konferencián elhangzo akról. Ez egyfajta 
„summázo ” összeállítás. Tudom, nem is olyan köny-
nyű mindazt visszaadni, ami o  történt, mégis hadd 
foglaljam én is össze – saját szemszögemből – amit 
mondani akartunk, akarunk.

1. „Ki vezeti az egyházat?” – A válasz egyszerű: az élő 
Jézus Krisztus! Ugyanakkor a mindennapokban ő is azt 

akarja: legyen jó rend egyházunkban! Időnként magunk-
ban kell nézni, át kell tekinteni dolgainkat. Vagyunk 210 
000-en, járunk templomba 25 000-en. Ugyanakkor van 
17 egyházmegyénk, van ké agú országos elnökségünk, 
van hé agú országos elnökségünk, van 13 fős orszá-
gos presbitériumunk… Minek a mustármagnak hajóbő-
rönd méretű csomagolás?  Fogalmazo  a múlt évi elnöki 
beszámolójában elnöktársam. A kérdés ma is aktuális és 
igaz. Csak válaszolni is kellene rá. Tudunk, merünk, őszin-
te kérdéseket feltenni és azokra őszinte válaszokat adni?

2. „Kompetencia?” A kompetencia csak egy jól átgon-
dolt és „korszerűsíte  egyházszerkezeti modell” tartozéka 
lehet. Lássuk be, ma mindenki érzi, hogy egyházunk bajai 
sok szempontból abból is adódnak, hogy sokan nem tud-
ják, mi a faladatuk, szereptévesztések, szerepcserék, túl-
terjeszkedések, a szerepből való kihátrálások vannak. Tu-
dunk, merünk, őszinte kérdéseket feltenni és azokra őszinte 
válaszokat adni?

3. „Képzés egyházunkban!” – („A jó pap is holtig ta-
nul!”) Az elmúlt évi költségvetési törvényben a zsinat egy 
„minőségfejlesztési folyamatot” indíto  el az Evangéli-
kus Hi udományi Egyetemen, amikor közel 200 millió 
forintot „ruház be” a minőségi lelkészképzés érdekében. 
Mi a cél? Legyenek jól képze  lelkészeink, és az ő mun-
kájukon keresztül megújulhat egyházunk. És mi van a 
jelenleg szolgálatban – munkában – álló lelkészeinkkel? 
Elnök-püspökünk is érinte e már ezt a témát. Hivatal-
ban lévő lelkészeink közel hatvan százaléka nem vesz 
részt szerveze  továbbképzésen, ha csúnyán akarnék fo-
galmazni: kerüli a lelkészakadémiát, a továbbképzés le-
hetőségét is. Tudunk, merünk, őszinte kérdéseket feltenni 
és azokra őszinte válaszokat adni? Nem csak az én véle-
ményem: lassan nincs a társadalmi életben olyan szak-
mai kör, közösség, ahol ne lenne kötelező a folyamatos 
képzés – továbbképzés! Szigorú és következetes törvényi 
há eret kell kialakítani ahhoz, hogy ebben ne legyen ki-
búvó, szerveze , regisztrált és következményekkel is ke-
zelt kötelező továbbképzést kell előírni és megkövetelni. 
Ugyanakkor fontos arra a kérdésre is válaszolni, hogy 
akarunk-e tényleg közreműködő, aktív presbitereket? 
Igen, akarunk, igen mert mi is tanítványok vagyunk, azok 
kell, hogy legyünk.

4. „Essen szó a misszióról (is)?” Elnöktársammal vég-
rehajto  munkamegosztásban ez a terület az ő kompe-
tenciája. Érzéseimet, gondolataimat beszámolóm „bánat” 
részében, fő vonalaiban már leírtam. Van egy álmom! 
(„I have a dream…”) Ahogy a Diakóniai Bizo ság a Dia-
kóniai Osztállyal, a Nevelési és Oktatási Bizo ság a Ne-
velési és Oktatási Osztállyal, a Gazdasági Bizo ság az 
országos iroda Gazdasági Osztályával napi kapcsolatban 
tud együ  dolgozni, együ  gondolkodni, a közös kérdé-
sekre együ  feleletet keresni, hiszem, hogy az Úr előbb-
utóbb megadja, hogy Missziói Bizo ságunk és a missziói 
munkaág egyéb szereplői, szervezetei elfogadják, hogy 
van gyülekezeti és missziói osztály és azzal jó lenne vég-
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re egyházunkban – egyháziasan elvárható módon – napi 
kapcsolatban együ  gondolkodni és együ  tenni azért, 
hogy valóssággá válhasson: „Menjetek el tehát, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyá-
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, ApCsel 1,8 20 
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én paran-
csoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Mt 28,19–20)

Legyen Missziói Bizo ságunk is egy szakmai bizo ság, 
amiről a törvényeink is rendelkeznek, és ne akarjanak a 
törvényen felül állni, azon kívül kerülni.

Áldo  ádventi várakozást kívánva, kérem éves elnöki 
beszámolóm elfogadását.

Erős vár a mi Istenünk!
Abaff y Zoltán

az MEE Zsinatának nem lelkészi elnöke

FÉLIDŐBEN, FÉLÚTON, TELJES SZÍVVEL, 
TELJES LÉLEKKEL

A zsinati lelkészi elnökének jelentése
2015. november 20.

Balatonon élő emberként sokszor láthatok vitorlás ha-
jókat. Gyönyörű, de mindig elgondolkodtató látvány 
az, ahogy a szélbe kapaszkodva dagadnak a vitorlák, 
és komoly sebességet is elérve lendületbe jönnek a ha-
jók. Azt is látom, hogy nemcsak az egykori vikingek 
tudtak széllel szemben is vitorlázni. Azzal is találko-
zom olykor, hogy szélcsend mia  vesztegelnek a ha-
jók akár napokig is. 

Amikor az utóbbi időben a megújulás szükségessé-
géről és lehetőségeiről írtam vagy beszéltem, amikor 
a megújulás lehetséges útjait próbáltuk konkretizálni 
kisebb-nagyobb közösségekkel, egy kedves felügyelő 
testvér úgy reagált: „Vegyük tudomásul, hogy az nem 
fog menni. A megújulást – egyéni életünkben és az 
egyházban egyaránt – a Szentlélek adja, mi hiába eről-
ködünk.” Ezzel tisztában vagyok. Hozzáte e: „Vegyük 
tudomásul azt is, mostanában szélcsend van! Ez az Is-
ten ítélete rajtunk.” S valóban nincs szörnyűbb annál, 
mint mikor hallgat az Isten, és amikor nem fúj a Lélek. 

Ismerjük Jézus Nikodémussal folytato  beszélge-
tését János evangéliuma harmadik fejezetéből, s o  
a Lélekről mondo akat: „A szél fúj, amerre akar; hal-
lod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, hová megy”. 
Egykori esperes utódom pedig szívesen ismételge e 
kedvenc mondását: a Szentlelket nem lehet befogni és 
háziasítani. Tisztában vagyok vele, hogy a Szentlélek 
nem megrendelésre újít. De azzal is tisztában vagyok, 
hogy nincs mindig szélcsend, amikor úgy gondoljuk. 
Mi magunk gyártjuk a szélfogóinkat, szélvédőinket. 
Bebújunk mögéjük, és nem vesszük észre, i  a Szent-
lélek, az egyházat fenntartó és újító. 

Mindezt annak a zsinatnak a lelkészi elnökeként 

írom, amely látszólag nem „lelkesítő” feladatot végez. 
Sokkal inkább adminisztratív, döntést hozó, törvény-
alkotó munkát, de tudjuk, hogy ebben a küldetésünk-
ben is a Lélek áradásának a medrét vagyunk hivatot-
tak megásni, kialakítani, tisztán tartani. Vegyük észre: 
Isten Lelkének egyházformáló és megújító (renováló 
– reformáló) szele fúj (!), fogjuk be a vitorlába és in-
dulás! Erre kötelez az ötszáz éve tartó reformáció is, 
amely, hisszük, hogy a mai újítási szándékhoz hason-
lóan nem emberek erőlködése, hanem Isten emberi 
életet és történelmet formáló munkája. Csak így, en-
nek tudatában, ennek erejével érdemes és szabad zsi-
nati munkát végezni.

Sokszínű egyház

Sokszínű a mi egyházunk. Erről büszkén beszélhetünk. 
De bevallhatjuk őszintén, ez némi gondot is okoz. Sok-
féle ember, sokféle csoport, sokféle vélemény. Számos 
irányzat, többféle jövőkép, eltérő problémamegoldó 
metódus, más-más vérmérséklet. Nem mindig könnyű 
egymásra hangolódni, egymás melle  élni, összefogni. 
Ez a sokszínűség a zsinatra is igaz. Van, aki ezt nehe-
zen éli meg. Van, aki úgy gondolja, mindig mindent 
egységre kell hozni. A zsinat műfaja, lényege, hogy a 
sokszínű egyház képviselői találkoznak, és felelős, kul-
turált vitában, nézeteket és véleményeket ütköztetve 
találják meg a kompromisszumok és a modus vivendi 
lehetőségét, sohasem feledve az alapelvet: „kétségben 
szabadság, lényegesben egység, és szeretet mindenben”. 
Ez a feladatunk, erre küldtek minket megbízóink, erre 
kell eljutnunk a magunk legjobb igyekezetével. És ezt 
az a itűdöt kell sugároznunk egész egyházunk felé. Ez 
a gyógyító összefogás és nagyvonalúság nem szünteti 
meg a különbözőségeket, de megszüntetheti az ártó, 
netán gyilkos indulatokat. Ebből a tantárgyból – min-
den apró feszültség és megoldatlan kérdéskör ellenére 
– nem vizsgázo  rosszul a zsinat az elmúlt esztendő-
ben, s hiszem, hogy ez így is folytatható. A jó légkört 
nem mérgezheti meg a nézetkülönbség, s váljék ja-
vunkra a sokszínűség. 

Szűkös humán erőforrás

Kis egyház vagyunk. Erre elsősorban a struktúra, az 
egyházigazgatási rendszer, a néha bonyolultnak tűnő 
szabályozások és a megnövekede  adminisztráció kap-
csán szoktam utalni. Ezért tarto am a mögö ünk álló 
évben is fontosnak napirenden tartani az egyházszer-
vezet karcsúsításának ügyét. Tükörbe nézésünk egy 
másik „eredményéről” is szólnom kell. Számoljunk a 
realitásokkal: a kis egyházban kicsinek tűnnek az em-
beri erőforrásaink. Minden egyes belső zsinati válasz-
tásnál – akár jegyzőt, akár pó agot, akár ad hoc bizo -
sági embereket keresünk – igen szűk azoknak a köre, 
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akikre számíthatunk. De így van ez összegyházi szin-
ten is. Ennek is köszönhető, hogy a hadra fogható em-
berek túl vannak terhelve, hisz erejük fele  vállalnak, 
s ahol aktív közéleti munka zajlik, o  szinte mindig 
ugyanazokkal találkozunk. Egyházunk egyik alapvető 
gondja a munkaerő-gazdálkodás. S i  most nem is csak 
arra gondolok, hogy alig találunk evangélikus iskolá-
ink élére evangélikus igazgatót, nem találunk egyház-
ban elköteleze  munkatársakat minden szakterületre, 
hanem arra is, hogy kevés az önkéntes tartalék és kevés 
az, akit a mi egyházunk által gyakorolt képviseleti de-
mokráciában szakemberként megszólíthatunk. Emia  
születnek nemegyszer olyan döntések, amiket jóindu-
latú, de az ado  területhez nem értők hoznak meg – 
a legnagyobb igyekezet és jóindulat ellenére dile áns 
módon. Meg kell értenünk, hogy bizonyos területekre 
profi  szakembereket kell bevonnunk. S most már ezt 
is látjuk zsinati vonatkozásban is. A zsinati munkába 
az elköteleze  egyházi küldö ek mellé professzioná-
lis tudással és gyakorla al rendelkező szakembereket 
kell bevonnunk. Erre talán legjobb példa éppen a jogi 
vonal: törvényeink formálásánál elkerülhetetlen az, 
hogy külső jogászokat, kodifi kátorokat bízzunk meg. 
De nemcsak erről a területről van szó, az egyházi élet 
minden területén meg kell találnunk az egyházi elköte-
leze ség és a professzionális feladatmegoldás egyensú-
lyát, harmóniáját. Ehhez kell, hogy társuljon a tudatos, 
célirányos képzés, szakemberek felépítése. 

Törvénykezésünkről, alkotmányunkról

Az elmúlt esztendőben több olyan kérdést is kimond-
tunk, amit elvi döntéssel meg is válaszoltunk. Ilyenek: 
megoldható-e, hogy az egyháznak méretarányos le-
gyen a döntési és intézkedési rendszere – erre hang-
zik a válasz: szükségünk van strukturális karcsúsításra, 
döntési mechanizmusaink egyszerűsítésére. 

A másik kérdés, hogy a felgyorsult tempóval változó 
világban tudunk-e bizonyos pontokon stabil, állandó 
szabályokat megfogalmazni, vagy egész törvényanya-
gunkat folyamatosan kell változtatni, a helyzethez iga-
zítani. Ehhez hozta azt az elvi állásfoglalást zsinatunk, 
hogy megpróbáljuk megvizsgálni – egyházalkotmány 
elképzelésének formájában –, hogy lehetséges-e ket-
tébontani egyházunk működés szabályait állandó és 
változó szabályokra? A válasz az első elvi beszélgeté-
sek után az volt, hogy megkíséreljük megformálni a 
– reménység szerint – viszonylag hosszú távra szóló 
egyházalkotmányunkat, s a mellé rendelni a változó 
szabályozásokat.

A harmadik kérdés az volt, hogy le tudjuk-e vonni 

a következtetést abból a helyzetből, ami a három évvel 
ezelő  véget ért általános választás hozo ? Egy éven 
át minden erőnket lefoglalta, s néha már tragikomikus 
helyzeteket teremte  az a bonyolult választási rend, 
amely megpróbál mindent túlbiztosítani. A szintén el-
vi döntés elhangzo , majd a döntést te ek köve ék: 
megvizsgáljuk választási törvényünk egyszerűsítésé-
nek lehetőségeit, az eljárások könnyebben végrehajt-
ható útját kijelölve. 

S negyedikként – konkrét esetek és hosszú évek 
általános tapasztalata nyomán – megkérdeztük: mű-
ködőképes-e az a rendszer, amelyben egyházunk vitás 
kérdéseit, fegyelmi ügyeit kezeljük? Megfelelő helyen 
vannak-e az ebben gyakorolt szerepek? A válasz i  is 
egyértelmű: szükséges, hogy világosabb, minden fél 
számára megnyugtató metódus és eljárási rend szü-
lessen, elsősorban az egyház egészének érdekét fi gye-
lembe véve, de az egyes személy jogaival és kötelessé-
geivel komolyan számolva. 

Ötödik kérdésünk az örökös refrén: a hatáskörök. 
Kinek mi a dolga, felelőssége, lehetősége, kötelessége? 
Mindig visszatérünk rá. Sok minden le van írva, de 
nem vesszük fi gyelembe, sok minden nincs tisztázva, 
s ezért zavaros a helyzet. Hivatásomnak tartom, hogy 
szabályozási és végrehajtási vonatkozásban egyaránt 
eljussunk oda, hogy mindenki tisztán és világosan lássa 
feladatát, mozgásterét, de felelősségét is. A szerepté-
vesztések, szerepcserék vagy szerepből való kihátrá-
lások és mindezekben (vagy mindezek nyomán) a bi-
zonytalanság nagyon sok területen fékezi egyházunk 
jó működését. E kérdésben még nem születe  zsinati 
szinten elvi döntés, de reménységem, hogy e kérdés 
tisztázása minden lépésünkben o  húzódik meg. 

Deo gratias

Jelentésem végén köszönetet mondok elnöktársam-
nak a testvéri közös munkáért, a különbözőségünk 
ellenére való teljes szolgálati egységért. Köszönöm az 
országos felügyelőnek és az elnök-püspöknek, hogy 
rendszeresen egyeztetve, jó légkörben tudjuk végez-
ni munkánkat. Köszönöm a zsinat minden tagjának, 
hogy egy színes egyház színes testületeként együ  vé-
gezhetjük – vallom: krisztusi mandátumként – a ránk 
bízo  szolgálatot. S arra kérem az egyház Urát, hogy 
tegye valósággá mindannyiunk életében egyenként 
és együ , hogy az erő, a szeretet és a józanság Lelkét 
kaptuk. Deo gratias – Istennek legyen hála. Erős vár 
a mi Istenünk! 

Dr. Hafenscher Károly
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUMA

AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM 
2015. ÉVI HATÁROZATAI

1/2015. (I. 28.) országos presbitériumi határozat 
EPSZTI köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy az Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
és Továbbképző Intézet (Budapest) köznevelési intéz-
mény alapító okiratának módosítása a nevelési-okta-
tási bizo ság, mint szakmailag illetékes bizo ság és a 
gazdasági bizo ság jóváhagyását követően, 2015. ja-
nuár 28. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. február 15.

2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
szándéknyilatkozat egészségügyi intézmény 

alapításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – kifejezi alapí-
tási szándékát egy evangélikus kórház (egészségügyi 
intézmény) intézményhez. Ezzel egyidejűleg felkéri 
az országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alap-
ján vizsgálja meg az alapítás feltételeinek fennállását.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
egészségügyi intézmények szakmai 

bizottságáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 

VIII. törvény 3. § (2) bekezdésére –az egészségügyi in-
tézmények és szolgáltatások szakmailag illetékes bi-
zo ságaként a diakóniai bizo ságot jelöli ki. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

4/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
szándéknyilatkozat az Ótemplomi diakóniai 
intézmény alapító okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – feladatbővítési 
szándékát kifejezi a szarvasi állami szociális intézmény 
vonatkozásában az Ótemplomi Evangélikus Szeretet-
szolgálat (Szarvas) intézménybe való betagozódásá-
val. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy 
e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat módosítása feltételeinek fennállását.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

5/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
diakóniai tartalékalapi szabályrendelet 

módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján 
– utalva 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 
helyeze  részének felhasználásáról szóló 1/2010. (II. 
4.) országos szabályrendelet – a tartalékalaphoz csat-
lakozo  gyülekezeti fenntartókra vonatkozó szabályait 
érintő – módosítását elfogadja. Az országos presbité-
rium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet 
és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen 
meg az egyház hivatalos lapjában.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 5.
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6/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
diakóniai intézmények 2013. évi egyházi 

kiegészítő támogatása korrekciós összegéről

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 határoz, hogy a 2013. évi egyházi diakóniai ki-
egészítő támogatás korrekciós összegéből 50 %-t kerül 
kifi zetésre a diakóniai intézményeknek.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

6/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
diakóniai intézmények 2015. 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 – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. VIII. 
törvény 7. §-ra – a 2015. évi diakóniai egyházi kiegészí-
tő támogatás 6 %-át a diakóniai tartalékalapban tartja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

7/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
diakóniai tartalékalap felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
– utalva az egyházi szociális kiegészítő támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós 
összegének, és a tartalékalapba helyeze  részének fel-
használásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabály-
rendelet 7. §-a bekezdésére – az diakóniai tartalék ter-
hére felhasználható 2015. évi 78.000.000,- Ft összeget 
az alábbi célokban és mértékben határozza meg:

A SZABÁLYRENDELET . §BAN MEGHATÁROZOTT CÉLOK ÖSSZEG FT

a) forráshiányos intézmények támogatása 20.000.000

b) intézmények fejlesztésének támogatása 20.000.000

d) vis maior esetek 4.000.000

g) szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osz-
tály osztályvezetője 2014. évi és munkatársa-
inak illetményére 

27.000.000

i) egyéb eseti célok, feladatok támogatására 3.000.000

k) az intézményvezetői munka értékelése alap-
ján, az év innovatív intézményvezetőjének és 
az év intézményvezetőjének jutalmazása

4.000.000

Összesen 78.000.000

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

8/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
Nádasdi diakóniai intézmény 

intézményvezetője újraválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17/B. §-ra – a Nádasdi Evangélikus 
Diakóniai Központ diakóniai intézmény intézmény-
vezetőjének Kőrösi Krisztinát újraválasztja. Az intéz-
ményvezetői megbízás 5 évre, 2015. január 1. napjától 
2019. december 31. napjáig szól azzal, hogy az országos 
irodaigazgatót felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 5.

9/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény 
intézményvezetője megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 16/A. § (1) bekezdésére – az Evangélikus 
Diakóniai O hon (Kaposszekcső) az intézmény intéz-
ményvezetői feladatainak ellátására Szabó Szilárdot 
bízza meg 2015. március 15. napjától 2016. március 14. 
napjáig terjedő időszakban szól azzal, hogy az országos 
irodaigazgatót felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 5.

9/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői intézményi lelkész szolgálati 

jogviszonyáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – az 
Evangélikus Diakóniai O hon (Kaposszekcső) diakóni-
ai intézményben végzendő intézményi lelkészi szolgá-
latra Szűcs Eszter lelkésszel 2015. március 15. napjától 
kezdődően 2016. március 14. napjáig tartó határozo  
idejű szolgálati jogviszonyt létesít.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.
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10/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
pilisi intézményi lelkész szolgálati 

jogviszonyáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra és a 
148/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat-
ra – a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai in-
tézményben végzendő intézményi lelkészi szolgálatra 
Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia lelkész-
szel fennálló jogviszony szolgálatvégzési időtartamát 
heti 20 órában határozza meg. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

11/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai intézményi biztos kiküldéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat 
diakóniai intézménybe Kondor Péter lelkészi intézmé-
nyi biztost küldi ki – az intézmény költségvetésének 
terhére – az intézményvezető várható nyugdíjba vo-
nulásával, valamint az új intézményvezető alkalmazá-
sával kapcsolatos egyházi feladatok végrehajtásának 
segítésére 2015. január 1. napjától 2015. december 31. 
napjáig terjedő időszakra. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. március 5.

12/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
diakóniai módszertani fejlesztési pályázatról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés e) pontja alap-
ján támogatja „Az egyházi fenntartásban lévő szociális 
szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási fel-
adatainak fejlesztése (TÁMOP-5.4.12/14/1)” c. pályá-
zati felhíváson való indulást, a pályázat benyújtását. 

Felelős: Buda Annamária és Kocsis István
Határidő: 2015. március 5.

12/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
köznevelési módszertani fejlesztési pályázatról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés e) pontja alap-
ján támogatja „Az egyházak köznevelési feladatainak 

támogatása (TÁMOP-3.1.17-14)” c. pályázati felhívá-
son való indulást, a pályázat benyújtását. 

Felelős: Varga Márta és Kocsis István
Határidő: 2015. március 5.

13/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
projektstratégiai munkacsoportról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdés alapján, a 
69/1/2014. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 
módosításával, a munkacsoport összetételét az aláb-
biak szerint egészíti ki:
h) az elnök által meghívo  legfeljebb 3 meghívo  szak-

értő,
i) az országos iroda gyülekezeti és misszió osztályá-

nak vezetője.
Felelős: Kocsis István
Határidő: 2015. március 5.

15/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
az intézményi törvény módosításának 

kezdeményezéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján javasolja az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 60. § (1) bekezdés a) pontjának módosí-
tását, az evangélikus feltétel törlését, az iskolalelkészi 
státusz egyidejű megerősítésével. 

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 5.

16/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
miskolci köznevelési intézmény 
intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján – utalva az 
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére – a Kossuth Lajos Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési intézmény in-
tézményvezetői pályázatát eredménytelennek nyil-
vánítja. Ezzel egyidejűleg új pályázatot ír ki és Vígh 
Rolandot megbízza az intézményvezetői feladatok el-
látásával 2015. március 1. napjától a 2014/2015. tanév 
végig azzal, hogy az országos irodaigazgatót felhatal-
mazza a szerződés aláírására.
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17/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
egyházi intézmény intézményvezetője 

szerződéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza 
az országos irodaigazgatót – az országos presbitérium 
intézményvezető választásáról szóló határozatának 
megfelelően elkészíte  – szolgálati, illetve munka-
szerződés aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 5.

18/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
szándéknyilatkozat kelenföldi köznevelési 

intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményala-
pítási szándékát kifejezi a Budapest-Kelenöldi Evan-
gélikus Egyházközség fenntartásában működtetendő 
óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában. Ezzel 
egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy e szándék-
nyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító okirat lét-
rehozása feltételeinek fennállását.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

18/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
encsi köznevelési intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján értesült a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egy-
házközség fenntartásában működtetendő óvoda köz-
nevelési intézmény átvételének lehetőségéről. Felkéri 
az egyházkerületi vezetést, és szakmai bizo ságot és 
országos irodát, hogy vizsgálja meg az intézményala-
pítás feltételeinek fennállását.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

18/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
szentesi köznevelési intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja 
alapján értesült a Szentesi Evangélikus Egyházközség 
fenntartásában működtetendő általános iskola közne-

velési intézmény átvételének lehetőségéről. Felkéri az 
egyházkerületi vezetést, és szakmai bizo ságot és or-
szágos irodát, hogy vizsgálja meg az intézményalapí-
tás feltételeinek fennállását.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

19/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai köznevelési 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 a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17. §-ra – a Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium (Békéscsaba) köznevelési intézmény intéz-
ményvezetői pályázatát kiírja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

21/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
köznevelési intézmények 2013. évi egyházi 

kiegészítő támogatása korrekciós összegéről

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 határoz, hogy a 2013. évi egyházi közne-
velési kiegészítő támogatás korrekciós összegéből 20 
%-t visszatart azzal, amennyiben az EPSZTI közneve-
lési szerződésben biztosíto  állami támogatásban ré-
szesül, akkor az országos presbitérium felülvizsgálja 
a visszatartásból való kifi zetést – létszámarányosan – 
az intézmények számára.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

21/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
köznevelési intézmények 2015. évi egyházi 

működési támogatásáról

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. 
VIII. törvény 7. §-ra – a 2015. évi egyházi köznevelési 
intézmények működési támogatásának 7,5 %-t az ok-
tatási tartalékalapban tartja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.
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21/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
oktatási tartalékalap felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pont-
ja alapján – utalva az egyházi kiegészítő támogatás 
korrekciós összegének felhasználásáról szóló 5/2008. 
(XII. 22.) országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésé-
re az oktatási tartalék terhére felhasználható 2015. évi 
309.050.000,- Ft összeget az alábbi célokban és mérték-
ben határozza meg:

TÁMOGATOTT CÉLOK A . §  BEKEZDÉS ALAPJÁN ÖSSZEG FT

e) EPK működési támogatás 128.750.000

) az intézményvezetők minőségirányítási 
illetménye az MEE Minőségirányítási Prog-
ramja alapján

12.000.000

m) oktatási osztály alkalmazo ainak bérfi -
nanszírozása

32.000.000

i) eszközfejlesztési pályázat 50.000.000
TÁMOGATHATÓ CÉLOK AZ . § ALAPJÁN

b) OKTV, OSZTV, OÁTV tanulók: 1-10 2.500.000

c) az OKTV, az OSZTV, valamint az OÁTV 
1–10. helyezést elért diákok felkészítő taná-
rainak, valamint a „tanév legjobb tanítója” 
és a „tanév legjobb óvodapedagógusa” ju-
talmazása

3.500.000

l) egyéb eseti célok 55.700.000

n) az oktató-nevelő munkával összeüggő 
módszertani feladatok és szakértői tevékeny-
ség fi nanszírozására

24.600.000

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

23/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
EPSZTI köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

összetételéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése alapján 
– utalva a 2005. évi VIII. törvény 70. § (3) bekezdésé-
re – az Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
és Továbbképző Intézet (Budapest) köznevelési intéz-
mény igazgatótanácsa választo  tagjaként a nevelési-
oktatási bizo ság tagjait delegálja. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

23/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
EPSZTI köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

elnökéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére – az 
Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Tovább-
képző Intézet (Budapest) köznevelési intézmény igazga-
tótanácsa elnökének Kolarovszki Zoltánt megválasztja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

23/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
EPSZTI köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére – az Evangélikus 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet 
(Budapest) köznevelési intézmény igazgatótanácsába 
az alábbi személyek megválasztását tudomásul veszi:

intézményvezető: Majorosné Lasányi Ágnes
intézményi lelkész: Rozs-Nagy Szilvia
gazdasági vezető Korsoveczki Andrea
fenntartó küldö e: Kodácsy-Simon Eszter
 Kolarovszki Zoltán (elnök)
 Lassú Tamásné
 Mihályi Zoltánné
 Ónodi Szabolcs
 dr. Roncz Béla
 Szabóné Mátrai Mariann
 Tölli Balázs
 Zsóri-Ments Orsolya.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. március 5.

24/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – a Luther Kiadó 
(Budapest) tájékoztatási intézmény alapító okiratát a 
sajtóbizo ság, mint szakmailag illetékes bizo ság és a 
gazdasági bizo ság jóváhagyását követően, módosítja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. február 28.
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24/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – 
utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére – a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Luther Kiadó szervezetéről és műkö-
déséről szóló 1/2015. (II. 5.) országos szabályrendele-
tet elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. február 28.

25/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 

intézményvezetője választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17/B. §-a alapján – a Luther Kiadó intéz-
ményvezetőjének 2015. március 15-tól 2020. március 
14-ig Kendeh K. Pétert újraválasztja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. február 28.

26/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. 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 – utalva a 104. § (6) bekezdés c) pontjára – 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi költ-
ségirányzatát 14.422.534.000,- Ft bevételi főösszeggel, 
és 14.232.252,- Ft ráfordítási főösszeggel, valamint 
1.201.702.000,- beruházási főösszeggel, mint a Magyar-
országi Evangélikus Egyház költségvetését zsinati el-
fogadásra javasolja.

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. február 10.

26/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – 
utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére – a Sztehlo Gábor ösz-
töndíjról szóló 1/2009. (IX. 10.) országos szabályren-
delet módosítását elfogadja, azzal hogy a hatálybalé-

pés időpontja a 2015. évi költségvetés elfogadásáról 
szóló zsinati döntés. Az országos presbitérium kéri az 
országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak mó-
dosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egy-
ház hivatalos lapjában.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. február 20.

28/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján 
– utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi 
VI. törvény 4. § (3) bekezdésére – az evangélikus hit-
oktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi 
kereteiről szóló 2/2014. (VI. 18.) országos szabályren-
delet módosítását elfogadja. Az országos presbitérium 
kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és an-
nak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg 
az egyház hivatalos lapjában.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 5.

29/1/2015. (III. 18.) országos presbitériumi 
határozat

Pilisi diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai 
intézmény alapító okiratának módosítása a diakóniai 
bizo ság, mint szakmailag illetékes bizo ság és a gaz-
dasági bizo ság jóváhagyását követően, 2015. március 
18. napján megtörtént.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. április 18.

29/2/2015. (III. 18.) országos presbitériumi 
határozat

kistarcsai diakóniai intézmény alapító 
okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy az Evangélikus Papnék Johannita Szereteto ho-
na (Kistarcsa) diakóniai intézmény alapító okiratának 
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módosítása a diakóniai bizo ság, mint szakmailag ille-
tékes bizo ság és a gazdasági bizo ság jóváhagyását 
követően, 2015. március 18. napján megtörtént.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. április 18.

29/3/2015. (III. 18.) országos presbitériumi 
határozat

Fébé diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy a Fébé Evangélikus Szeretetszolgálat (Piliscsaba) 
diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a 
diakóniai bizo ság, mint szakmailag illetékes bizo -
ság és a gazdasági bizo ság jóváhagyását követően, 
2015. március 18. napján megtörtént.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. április 18.

29/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
belső ellenőr beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utal-
va az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 
7/B. § (3) bekezdésére, valamint a belső ellenőr 2014. 
évi munkatervéről szóló 430/2013. (XI. 14.) országos 
presbitériumi határozatra – a belső ellenőr 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 27.

31/2/2015. (III. 27.) országos presbitériumi 
határozat 

intézményi lelkészek díjazásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alap-
ján a többször módosíto  175/1/2012. országos presbi-
tériumi határozat módosításával (a további lakhatási és 
rezsi támogatások és szorzók változatlanul hagyásával), 
az átlagos 4 %-os bérfejlesztést alkalmazza az intézmé-
nyi lelkészek vonatkozásában is az alábbiak szerint:

SZOLGÁLATI ÉV A KATEGÓRIA 

SZORZÓJA

DÍJAZÁS

A B

0–2 1 167 000 167 000

3–5 1,05 167 000 174 000

SZOLGÁLATI ÉV A KATEGÓRIA 

SZORZÓJA

DÍJAZÁS

A B

6–8 1,1 168 000 183 000

9–11 1,15 176 000 191 000

12–14 1,2 183 000 199 000

15–17 1,26 193 000 209 000

18–20 1,335 204 000 222 000

21–22 1,41 216 000 234 000

23–24 1,485 227 000 246 000

25–26 1,56 238 000 259 000

27–28 1,625 248 000 270 000

29–30 1,69 258 000 280 000

31–32 1,755 268 000 291 000

33– 1,82 278 000 302 000

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. március 31.

34/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
pályázati szabályrendelet elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – 
utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére –, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház pályázati rendszeréről szóló 2/2015. (III. 
27.) országos szabályrendeletet elfogadja. 

Felelős: Kocsis István
Határidő: 2015. április 27.

35/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
kőszegi köznevelési intézmény pályázati 

támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján – utalva a Magyarországi Evangélikus Egyház 
pályázati rendszeréről szóló 1/2011. (V. 26.) országos 
szabályrendelet 11. § (2) bekezdésére és a 10/4/2013 
(I. 31.) országos presbitériumi határozatra – az Evan-
gélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelé-
si intézmény KEOP pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
előfi nanszírozási támogatás keretösszegének módo-
sításával, azt 276.000.000 Ft összegben állapítja meg 
(egyházunk költségvetési törvényének, 1. sz melléklete 
X7040101 során rendelkezésre álló költségvetési keret 
terhére) azzal, hogy a támogatási szerződés további 
rendelkezései változatlanul érvényesek. 

Felelős: Kocsis István
Határidő: 2015. április 27.
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36/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
Luther Kollégium köznevelési intézmény 

intézményvezetője pályázati kiírásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. §-ra – az Evangélikus Luther Kollégi-
um (Nyíregyháza) köznevelési intézmény intézmény-
vezetői pályázatát kiírja. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. április 27.

38/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi 
határozat 

Emmaus diakóniai intézmény 
intézményvezetője újraválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17/B. §-ra – az Emmaus Evangélikus 
Szereteto hon (Nyíregyháza) diakóniai intézmény in-
tézményvezetőjének Bozorády Krisztát újraválasztja. 
Az intézményvezetői megbízás 5 évre, 2015. április 1. 
napjától 2019. december 31. napjáig terjed.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 31.

39/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi 
határozat 

Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője 
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a Fébé Evangé-
likus Szeretetszolgálat (Piliscsaba) intézményvezetői 
feladataival Balogh Zoltánt bízza meg 2015. március 1. 
napjától 2016. február 28. napjáig terjedő időtartamra.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 31.

40/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi 
határozat 

kistarcsai diakóniai intézmény 
intézményvezetője újraválasztásáról

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

alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17/B. §-ra – az Evangélikus Papnék 
Johannita Szereteto hona (Kistarcsa) diakóniai intéz-
mény intézményvezetőjének Juhász Esztert újravá-
lasztja. Az intézményvezetői megbízás 5 évre, 2015. 
április 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjed.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 31.

41/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi 
határozat 

Túrmezei diakóniai intézmény 
intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére –a Túrmezei 
Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassagyar-
mat) diakóniai intézmény intézményvezetői feladata-
ival a jelenlegi intézményvezetőt, Bartha István bízza 
meg 2015. március 15. napjától 2016. március 14. nap-
jáig terjedő időtartamra.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. március 31.

45/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
Oltalom diakóniai intézmény feladatellátási 

szerződéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 6. §-ra – a Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a Magyarországi Evangéli-
kus Egyházzal megkötö  szociális és gyermekvédelmi 
ellátási szerződés módosítását jóváhagyja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. április 30.

46/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
Fébé diakóniai intézmény igazgatótanácsa 

elnökének megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére – a Fébé Evangé-
likus Szeretetszolgálat (Piliscsaba) diakóniai intézmény 
igazgatótanácsa elnökének Mocsári Dezsőt megválasztja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 27.
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47/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
Luther Szakkollégium felsőoktatási intézményi 

lelkész szolgálati jogviszonyáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra –a 
Luther O hon-Szakkollégium (Budapest) felsőoktatá-
si intézményben végzendő intézményi lelkészi szolgá-
latra Grendorf Péter lelkésszel 2015. április 1. napjától 
kezdődően 2016. március 31. napjáig tartó határozo  
idejű szolgálati jogviszonyt létesít.

Felelős: Gáncs Péter
Határidő: 2015. március 31.

48/1/2015. (III. 30.) országos presbitériumi 
határozat 

Sztehlo köznevelési intézményvezetője 
megbízása visszavonásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 129/1/2012. 
(VI.28.) sz. határoza al hozo , dr. Kalina Katalinnak 
a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Isko-
la és Gimnázium köznevelési intézményre vonatkozó 
intézményvezetői megbízását 2015. március 31. nap-
jával visszavonja. Indoklás a határozat mellékletében. 

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. március 30.

48/2/2015. (III. 30.) országos presbitériumi 
határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény 
igazgatótanácsáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére – a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi-
um köznevelési intézmény igazgatótanácsa elnökét, 
Győri Gábor esperest visszahívja és felkéri az intéz-
mény igazgatótanácsát, hogy ajánlja fel lemondását.

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. március 30.

49/1/2015. (III. 30.) országos presbitériumi 
határozat 

köznevelési intézmény intézményvezetője 
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 18. § (2) bekezdése alapján a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
köznevelési intézmény vezetőjének 2015. április 1-től 
2015. augusztus 15-ig Kolarovszki Zoltánt bízza meg. 
Felhatalmazza az országos irodaigazgatót a szerződés 
aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 1.

50/2015. (III. 30.) országos presbitériumi határozat
gazdasági bizottság tagjai megválasztásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 139. §-a alapján a bizo ság 
tagjának Mórotz Zsoltot (Ny), dr. Jasperné Sztanek 
Katalint (É), valamint Gyemendiné Prekop Erikát (D) 
megválasztja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 27.

51/2015. (III. 30.) országos presbitériumi határozat
Bibliatársulati küldöttről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128 § (5) bekezdése alapján a 
Magyar Bibliatársulat Alapítvány elnökének D. Szebik 
Imrét javasolja határozatlan időtartamra.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 27.

52/2015. (III. 26.) országos presbitériumi határozat
gyűjtemények átszervezéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128 § (5) bekezdése alapján 
– utalva az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 
2005. évi V. törvény 61/A. §-ra – megkezdi az országos 
gyűjtemények szervezeti és szakmai átszervezését. Az 
országos presbitérium a végső határozatát legkésőbb 
2016. március 31. napjáig hozza meg. 

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 27.
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53/2015. (III. 26.) országos presbitériumi határozat
az Üllői úti beruházás funkcióiról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján úgy döntö , hogy a Budapest, Üllői út 24. 
sz. ala i beruházás befejezését követően kizárólag az 
Evangélikus Országos Könyvtár történeti része (Pod-
maniczky könyvtár), illetve az Evangélikus Országos 
Levéltár történeti része és levéltári kutató- és olvasó 
helyisége kerül vissza, a többi anyag elhelyezése kül-
ső raktárhelyiségben történik. Ezzel egyidejűleg dönt 
az Evangélikus Országos Könyvtár és az Evangélikus 
Hi udományi Egyetem könyvtárának összevonásáról 
akként, hogy az egyetem könyvtára lássa el az olvasó-
termi és olvasói szolgáltatásokat.

Az országos presbitérium a fentiek fi gyelembevé-
telével megbízza a Gyűjteményi Tanács elnökét, hogy 
külső szakértők bevonásával dolgozza ki a gyűjtemé-
nyek elhelyezésének szakmai tervét, mely terjedjen ki 
a két könyvtár összevonásának szakmai koncepciójára.

Felkéri továbbá Benczúr László építészt, hogy az in-
gatlanban felszabaduló épületrészek és helyiségek fi -
gyelembevételével is, dolgozza át a beruházás terveit, 
megteremtve a lehetőségét az Északi és Déli egyház-
kerületi püspöki hivatalok esetleges Budapest, Üllői út 
24. sz. alá költözésének.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 27.

54/2015. (III. 26.) országos presbitériumi határozat
könnyűzenei munkacsoport létrehozásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján 
könnyűzenei munkacsoportot hoz létre, 5-6 önkéntes 
bevonásával az i úsági munka segítésére.

Felelős: Németh Zoltán
Határidő: 2015. április 27.

55/1/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
kiskőrösi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy 
a Kiskőrösi Petőfi  Sándor Evangélikus Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola 
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása 
a nevelési-oktatási bizo ság, mint szakmailag illetékes 

bizo ság és a gazdasági bizo ság jóváhagyását köve-
tően, 2015. május 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

55/2/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
Luther Kollégium köznevelési intézmény 

alapító okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy 
a Luther Márton Kollégium (Nyíregyháza) köznevelési 
intézmény alapító okiratának módosítása a nevelési-
oktatási bizo ság, mint szakmailag illetékes bizo ság 
és a gazdasági bizo ság jóváhagyását követően, 2015. 
május 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

55/3/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
bonyhádi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy 
a Bonyhádi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosítása a nevelési-oktatási bizo ság, mint szakma-
ilag illetékes bizo ság és a gazdasági bizo ság jóvá-
hagyását követően, 2015. május 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

55/3/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
soltvadkerti köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kos-
suth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola (Soltvadkert) köznevelési intézmény alapító 
okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizo ság, mint 
szakmailag illetékes bizo ság és a gazdasági bizo ság jó-
váhagyását követően, 2015. május 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.
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55/4/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
mezőberényi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy 
a Mezőberényi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium 
és Kollégium köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosítása a nevelési-oktatási bizo ság, mint szakma-
ilag illetékes bizo ság és a gazdasági bizo ság jóvá-
hagyását követően, 2015. május 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

55/5/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
Katicabogár köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy 
a „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda 
(Mezőberény) köznevelési intézmény alapító okiratá-
nak módosítása a nevelési-oktatási bizo ság, mint szak-
mailag illetékes bizo ság és a gazdasági bizo ság jóvá-
hagyását követően, 2015. május 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

55/6/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
lajoskomáromi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy a Kerekerdő Evangélikus Óvoda (Lajoskomárom) 
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása 
a nevelési-oktatási bizo ság, mint szakmailag illetékes 
bizo ság és a gazdasági bizo ság jóváhagyását köve-
tően, 2015. május 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

55/7/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat
EPSZTI köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy az Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
és Továbbképző Intézet (Budapest) köznevelési intéz-
mény alapító okiratának módosítása a nevelési-okta-
tási bizo ság, mint szakmailag illetékes bizo ság és a 
gazdasági bizo ság jóváhagyását követően, 2015. má-
jus 6. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

57/1/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
EOM igazgatója megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17. § (9) bekezdésére – Harmati Béla 
Lászlót bízza meg 2016. május 31-ig tartó egy éves ha-
tározo  időtartamra az Evangélikus Országos Múzeum 
intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. május 31.

58/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alap-
ján a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi be-
számolóját 24.090.509 eFt mérleg főösszeggel és 763.850 
eFt pozitív eredménnyel zsinati elfogadásra javasolja.

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. május 28.

59/3/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
kántorképzés hosszútávú működéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
munkacsoportot alakít a kántorképzés hosszútávú mű-
ködésének kidolgozására 2015. szeptember 30-ig azzal, 
hogy az egyházzenei bizo ság véleményét is kérjék be:

A vizsgálat az alábbiakra terjedjen ki:
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– 2016. évtől kezdődően off ertórium átrendelése a 
Kántorképző Intézmény támogatására, 

– a Kántorképző Intézmény kizárólag a vasárnapi kán-
torképzést szolgálja,

– a Mandák kórus támogatása a Kántorképző Intéz-
ményen keresztül történjen (évi 1.000.000,- Ft) vagy 
az intézménytől üggetlenül valósuljon meg a kórus 
támogatása,

– a Kántorképző Intézmény EHE alá rendelése,
– a Kántorképző Intézményben és az EHÉ-n működő 

egyházzenei intézet összevonása
A munkacsoport tagjai: Bencze Gábor, Finta Ger-

gely, Kendeh Gusztáv, Hafenscher Károly, Abaff y Zol-
tán, Végh Szabolcs.

A munkacsoport elnöke: Hafenscher Károly
Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 13.

62/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
egyházközségi jogi személyiség szabályozásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján, az egyházi jogi személyiség szabályozásánál az „A” 
változat (csak az egyházközség és társult egyházközség a 
jogi személy, a társult egyházközség melle  a társegyhá-
zak nem), zsinat elé terjesztését támogatja, egyetértve a 
törvényelőkészítő és a gazdasági bizo ság véleményével.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. május 18.

63/1/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. § (9) bekezdésére – az intézményve-
zetői pályázat érvénytelennek nyilvánításával egyide-
jűleg, Illanitz Györgyöt bízza meg 1 éves időtartamra a 
Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetői 
feladatainak ellátásával. 

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. május 31.

66/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
KEOP–7.13.0/15 pályázati eljárásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja alap-
ján jóváhagyja – a pályázati feltételeknek való meg-

felelés mia  – a Magyarországi Evangélikus Egyház 
indulását a KEOP – 7.13.0/15, „Egyházi épületek 2014-
2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági 
fejlesztéseinek előkészítése” című pályázati konstruk-
ción, a MEE illetve egyházi jogi személyei által tulaj-
donolt, használt, fenntarto  épületek vonatkozásában. 
A pályázat beadását, megvalósítását az országos iroda 
Pályázati és fejlesztési osztálya koordinálja. Az Orszá-
gos Presbitérium elvárja az evangélikus egyházi jogi 
személyek együ működését, ez előkészítés (adatszol-
gáltatás, tulajdonosi hozzájárulások), illetve a pályázat 
megvalósítása során.

Felelős: Kocsis István
Határidő: 2015. június 13.

67/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
veszprémi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az alapító ok-
irat módosításával az Örömhír Evangélikus Keres ztyén 
Óvoda (Veszprém) köznevelési intézményt a Veszp-
rémi Evangélikus Egyházközség fenntartásába adja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

68/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
aszódi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az Aszódi Evan-
gélikus Petőfi  Gimnázium és Kollégium köznevelési 
intézmény feladatbővítését támogatja, az állami in-
tézményfenntartó központ által fenntarto  Ikladi Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a 
feladatellátási köteleze ség átvállalásával vallási, vi-
lágnézeti tekintetben elköteleze  egyházi intézmény-
ben látja el az általános iskolai feladatot, amennyiben 
a 37/2011. (III. 17.) és 201/2011. (XII. 8.) országos pres-
bitériumi határoznak megfelelő feltételek teljesülnek. 

Ennek megfelelően az Aszódi Evangélikus Petőfi  
Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény ala-
pító okiratát módosítja, általános iskolai feladatellátá-
sával való bővítéssel 2015. szeptember 1-től.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.
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69/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
mezőberényi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdésére – a Mezőberényi Petőfi  Sán-
dor Evangélikus Gimnázium és Kollégium köznevelési 
intézmény feladatbővítését támogatja, az állami intéz-
ményfenntartó központ által fenntarto  Mezőberényi 
Általános Iskola, Művészeti Iskola és Kollégium általá-
nos iskola évfolyamonkénti két osztálya vonatkozásá-
ban a feladatellátási köteleze ség átvállalásával vallási, 
világnézeti tekintetben elköteleze  egyházi intézmény-
ben látja el az általános iskolai feladatot, amennyiben 
a 37/2011. (III. 17.) és 201/2011. (XII. 8.) országos pres-
bitériumi határoznak megfelelő feltételek teljesülnek. 

Ennek megfelelően a Mezőberényi Petőfi  Sándor 
Evangélikus Gimnázium és Kollégium köznevelési in-
tézmény alapító okiratát módosítja, általános iskolai 
feladatellátásával való bővítéssel 2015. szeptember 1-től.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

70/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
a kiskőrösi köznevelési intézmény 

tornatermének üzemeltetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – – utalva az Önkormányzat 159/2014. számú hatá-
rozatára – a Kiskőrösi Petőfi  Sándor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközép-
iskola tornaterem üzemeltetésének átvételét támogatja, 
ennek megfelelően a Kiskőrös Város Önkormányzatával 
kötö  közoktatási megállapodást módosítja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

71/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
miskolci köznevelési intézmény igazgatótanácsi 

kezdeményezéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján nem támogatja az igazgatótanács kezdemé-
nyezést Fellegvári Zoltán, (Miskolc) köznevelési in-
tézmény volt intézményvezetőjének pénzjutalmazá-
sára vonatkozóan.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

72/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
köznevelési intézmények beiskolázási 

terveinek jóváhagyása rendjéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján úgy határoz, – utalva a pedagógus-továbbkép-
zésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a tovább-
képzésben résztvevők ju atásairól és kedvezményeiről 
szóló a nemzeti köznevelésről szóló 277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendeletre – a köznevelési intézmények beisko-
lázási terveinek jóváhagyásra (végrehajtásának törvé-
nyességi ellenőrzésére) vonatkozói fenntartó határozat 
kiadására a nevelési-oktatási bizo ság jogosult.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

73/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
köznevelési intézmények választható 
tantárgyainak jóváhagyása rendjéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján úgy határoz, – utalva a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
delet 15. §-ra – a köznevelési intézmények választható 
tantárgyainak jóváhagyásra vonatkozói fenntartó ha-
tározat kiadására a nevelési-oktatási osztály jogosult.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. május 31.

76/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
Luther-végrendelet kölcsönadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján Lu-
ther Márton végrendeletének eredeti példányát köl-
csönadja az EKD részére a Wi enbergben megren-
dezendő világkiállításra azzal, hogy a részletkérdések 
kidolgozására, és a tárgyalások lefolytatására felhatal-
mazza a Reformációi Emlékbizo ságot.

Felelős: Fabiny Tamás
Határidő: 2015. június 13.

77/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
az országos iroda igazgatója beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja 
alapján az országos iroda igazgatójának az megválasz-
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tását követő első évben végze  tevékenységről szóló 
beszámolóját köszöne el elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. május 31.

78/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat
Kornéliusz programról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján a Kornéliusz program, a Magyarországi Evangé-
likus Egyház missziói stratégiája-tervezet zsinati tár-
gyalását javasolja. Az országos presbitérium kéri az 
evangelizációs és missziói bizo ságot, hogy tárgyalja 
meg a tervezetet. 

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. május 18.

79/2015. (VI. 17.) országos presbitériumi határozat
Gyermeksziget diakóniai intézmény alapító 

okirata módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy 
a Gyermeksziget Evangélikus Családi Napközi (Pilis-
csaba) diakóniai intézmény alapító okiratának módo-
sítása a diakóniai bizo ság, mint szakmailag illetékes 
bizo ság és a gazdasági bizo ság jóváhagyását köve-
tően, 2015. június 17. napján megtörtént.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. június 25.

85/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyházi jogszabályokról 2005. évi VI. tör-
vény 4. § (3) bekezdése alapján az evangélikus hitok-
tatás tartalmi, munka-ügyi, jogi, valamint pénzügyi 
kereteiről szóló 3/2014. (VI. 26.) országos szabályren-
deletet módosítja, ezzel egyidejűleg a 2015/2016. tan-
évre a hitoktatáshoz kapcsolódóan:
a) a főállású hitoktatók díjazását bru ó 173.000,- Ft/

hó összegben,
b) az állami köznevelési intézményekben a kötelező-

en választható hit- és erkölcstanoktatás keretében 
megtarto  hi anórák díjazását – heti egy tanórára 
– bru ó 70.000,- Ft/hi ancsoport/év összegben,

c) a fakultatív hi anórák díjazását bru ó 52.500,- Ft/
hi ancsoport/tanévben, 

d) a saját vagy gyülekezeti tulajdonú gépjárműre kifi -

zethető útiköltség térítés összegét legfeljebb bru ó 
35,- Ft/km összegben,

e) az útiköltség-átalány összegét bru ó 27,- Ft/km ösz-
szegben határozza meg.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. július 25.

88/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat
révfülöpi intézmény alapító okiratának 

módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az Ordass Lajos 
Evangélikus Oktatási Központ (Révülöp) intézmény 
alapító okiratát módosítja.

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. július 25.

89/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat
EHE felsőoktatási intézmény szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjára – az Evan-
gélikus Hi udományi Egyetem felsőoktatási intéz-
mény szervezetei és működési szabályzatát módosítja.

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. július 25.

90/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat
kőszegi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

elnökéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére – az Evangélikus 
Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző 
Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény 
igazgatótanácsa elnökének – dr. Gimesi Szabolcs le-
mondását tudomásul véve, végze  szolgálatát megkö-
szöni – és Gregersen-Labossa Györgyöt megválasztja. 

Felelős: Benkő Ingrid
Határidő: 2015. július 25.
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91/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat
átvett közfeladat ellátásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 44/2015. (III. 22.) országos presbi-
tériumi határozatra is – a szociális közfeladat ellátás 
egyházi fenntartásba adásával kapcsolatosan az aláb-
biak szerint járj el: 

1) Az eddig megbeszéléseken elhangzo  „szempon-
tok-mód.docx” dokumentumot és kiegészítéseit egy-
séges szerkezetben elfogadja.

2) Felkéri a diakóniai bizo ság elnökét a társegyhá-
zakkal való tárgyalásokon való egyházi képviseletre, 
valamint a diakóniai osztály vezetőjének kijelölését ja-
vasolja az országos irodaigazgatónak. A tárgyalásokon 
szükség szerint vegyen részt a gazdasági osztályvezető.

3) Az intézményi listából a diakóniai és gazdasági bi-
zo ság határozza meg azokat a szempontokat (így kü-
lönösen is a gyülekezeti há ér erősségét), amely alap-
ján az egyes intézmények átvehetők, és melyek azok, 
amelyeket nem támogat. A 2015. július 15-i miniszté-
riumi egyeztetés elő  felkéri a bizo ságokat, hogy a 
társegyházi tárgyalásokat követően, illetve a minisz-
tériumi további adategyeztetést követően tegyen ja-
vaslatot az országos presbitériumnak, mely intézmé-
nyek maradjanak a véglegesnek tekintendő listában.

4) A fokozatosság jegyében a diakóniai bizo ság to-
vábbi intézmények átvételének lehetőségét is vizsgál-
ja meg a 2016. év első felében, az addig rendelkezésre 
álló tapasztalatok birtokában.

5) Felhatalmazza az országos irodaigazgatót a dia-
kóniai osztályon, legalább 1 fő gazdasági munkatárs, 
1 fő intézményi referens foglalkoztatására.

6) Felkéri a diakóniai és a gazdasági bizo ságot a 
tartalékalap szabályrendelet á ekintésére és a szüksé-
ges módosítási javaslatok előterjesztésére az új intéz-
mények részessége szempontjából azzal, hogy a tar-
talékalapnak részesei az új intézmények.

7) Álláspontja szerint továbbra is, az átve  közfel-
adatot elsősorban már működő, országos fenntartású 
intézmények tevékenységének bővítésével szándéko-
zik ellátni 2016. január 1-jétől. Felkéri a diakóniai bi-
zo ságot annak meghatározására, hogy mely intézmé-
nyekhez való integráció előkészítését támogatja. Ezzel 
egyidejűleg felkéri a diakóniai osztályt az alapító ok-
iratok módosításának előkészítésére.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. július 25.

92/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat

békéscsabai diakóniai intézmény 
intézményvezetője megbízásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
térium az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – Tira Rozáliát, a 
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat diakónia in-
tézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2015. 
december 1. napjától kezdődően egy évre megbízza. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. július 25.

95/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat

„tanév legjobb óvodapedagógusa” oktatási 
tartalékalapi támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyházi oktatási kiegészítő támo-
gatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás kor-
rekciós összegének felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 
22.) országos szabályrendelet 5. § c) pontjára – a „tan-
év legjobb óvodapedagógusa” cím nyertesének Vi ay 
Ágnest (Kisdeák Evangélikus Óvoda, Budapest) nyil-
vánítja, és 100.000 Ft jutalomban részesíti.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

95/2/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat

„tanév legjobb tanítója” oktatási tartalékalapi 
támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyházi oktatási kiegészítő támo-
gatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás kor-
rekciós összegének felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 
22.) országos szabályrendelet 5. § c) pontjára – a „tan-
év legjobb tanítója” cím nyertesének Paraszt A ilánét 
(Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Óvoda, Szarvas) nyilvánítja, és 
100.000 Ft jutalomban részesíti.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.
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95/3/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat

„tanév legjobb tanára” oktatási tartalékalapi 
támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyházi oktatási kiegészítő támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós 
összegének felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) or-
szágos szabályrendelet 5. § c) pontjára – „tanév legjobb 
tanára” cím nyertesének Jakab Istvánnét (Nyíregyházi 
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium) nyilvánítja, és 
100.000 Ft jutalomban részesíti.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

96/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat
Szeberényi köznevelési intézmény intézmény-
vezetője megbízásának meghosszabbításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 87/2009. (V.9.) országos presbitéri-
umi határozatra – Kolarovszki Zoltán intézményveze-
tő megbízást, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Is-
kola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
(Békéscsaba) köznevelési intézmény vezetésével – az 
egyéb feltételek változatlan meghatározásával – 2015. 
július 31-ig meghosszabbítja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

97/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat

EPSZTI köznevelési intézmény 
intézményvezetője megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17/A. § alapján – Majorosné Lasányi 
Ágnest az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató 
és Továbbképző Intézet köznevelési intézmény intéz-
ményvezetőjének 5 évre megválasztja. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

98/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény 

intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja 
alapján – fi gyelemmel az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. 17. § (12) bekezdésére – Molnár Erzsébe-
tet az Evangélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) 
intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 
egy évre megbízza. Ezzel egyidejűleg az intézményve-
zető díjazását 315. 000,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

99/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat

Szeberényi köznevelési intézmény 
intézményvezetője megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17/A. § alapján – Köveskúti Pétert, 
a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, 
Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Békéscsaba) 
köznevelési intézmény intézményvezetőjének 5 évre 
megválasztja. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

100/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat 

miskolci köznevelési intézmény 
intézményvezetője megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17/A. § alapján – Vígh Rolandot, a 
Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (Miskolc) 
köznevelési intézmény intézményvezetőjének 5 évre 
megválasztja. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.
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101/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat 

Luther Kollégium köznevelési intézmény 
intézményvezetője megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdése alapján – Pampuch 
Zoltánt, Luther Márton Kollégium (Nyíregyháza) köz-
nevelési intézmény intézményvezetőjének 5 évre meg-
választja. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

102/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi 
határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény 
intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17/A. § alapján – Vicziánné Salla Ildikót, 
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény intéz-
ményvezetőjének 1 évre megbízza. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. július 25.

103/2015. (VII. 22.) országos presbitériumi 
határozat

Katicabogár köznevelési intézmény alapító 
okirata módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy a Szeberényi Katicabogár Evangélikus Német 
Nemzetiségi Óvoda (Mezőberény) köznevelési intéz-
mény alapító okiratának módosítása a nevelési-okta-
tási bizo ság, mint szakmailag illetékes bizo ság és a 
gazdasági bizo ság jóváhagyását követően, 2015. jú-
lius 22. napján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. augusztus 24.

104/2015. (VII. 22.) országos presbitériumi 
határozat

Podmaniczky köznevelési intézmény alapító 
okirata módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Ál-
talános Iskola (Budapest) köznevelési intézmény ala-
pító okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizo -
ság, mint szakmailag illetékes bizo ság és a gazdasági 
bizo ság jóváhagyását követően, 2015. július 22. nap-
ján megtörtént.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. augusztus 24.

107/2015. (VII. 31.) országos presbitériumi 
határozat

keretttanterv módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján 
– utalva 140/3/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi 
határozatra – megállapítja, hogy az evangélikus hit-
oktatásban, a 2., 6. és 10. osztályban használt kere an-
tervek módosítása 2015. július 31. napján megtörtént.

Felelős: Kodácsy-Simon Eszter
Határidő: 2015. augusztus 15.

107/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
kiemelt célú off ertóriumról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma megköszöni az országos iroda diakóniai osz-
tályának a menekültek közö  végze  szolgálatát, és 
az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 10. 
§ (2) bekezdése alapján 2015. szeptember 27. napján az 
üldözö ek és menekültek megsegítésére off ertóriumot 
hirdet. Kéri az egyházközségeket, hogy a befolyó ösz-
szegeket az országos egyház által nyito  elkülöníte  
11707024-20478070 sz. bankszámlára utalják.

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. szeptember 27.

112/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
visszatérítendő támogatásról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja alap-
ján 10.000.000,- Ft összeghatárig, illetve 2 éves visszafi -
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zetési határidőn belül a belső egyházi jogi személynek 
nyújtandó visszatérítendő támogatásról szóló döntés 
meghozatalát gazdasági bizo sági hatáskörbe utalja.

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. október 17.

114/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi 

költségvetésének elfogadásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján javasolja a zsinatnak, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetésének tár-
gyalását előrehozva, azt a zsinat a 2015. novemberi 
ülésén fogadja el. 

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. november 28.

118/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
elvi döntés jelentős beruházásokról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja alap-
ján elvi támogatását adja, a Békéscsabai Evangélikus 
Egyházközség, az Északi Egyházkerület által megjelölt 
egyházközségi célok, valamint az Országos Iroda be-
ruházásainak, jelentős állami támogatása érdekében 
benyújtandó pályázatokhoz előterjesztéséhez.

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. október 17.

119/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
szándéknyilatkozat pécsi köznevelési 

intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási 
szándékát kifejezi a Pécsi Evangélikus Egyházközség 
fenntartásában működtetendő óvoda (Pécs, Enyezd u. 
1.) köznevelési intézmény vonatkozásában. Ezzel egy-
idejűleg felkéri az országos irodát a feladatátvétel fel-
tételeinek megvizsgálására.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. október 17.

120/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
köznevelési intézményvezetők szabadságának 

engedélyezéséről és adminisztrációjáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdésére és az 51/2015. (VI. 
9.) nevelési-oktatási bizo sági határozatra – az intéz-
ményvezetők szabadságolásával kapcsolatos fenntar-
tói engedélyezési jogkört az országos iroda nevelési-
oktatási osztály vezetőjére ruházza át.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. október 17.

121/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
szándéknyilatkozat diakóniai intézmény 

alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapí-
tási szándékát kifejezi az Evangélikus Diakónia (1085 
Budapest, Üllői 24.) diakóniai intézmény vonatkozásá-
ban. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy 
e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat feltételeinek fennállását.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. október 17.

122/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
szándéknyilatkozat az Agapé diakóniai 

intézmény alapító okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – feladatbővítési 
szándékát kifejezi a Tátorján Bölcsőde (Balatonkenese) 
bölcsőde intézmény vonatkozásában az Agapé Evan-
gélikus Szeretetszolgálat (Lajoskomárom) intézmény-
be való betagozódásával. Ezzel egyidejűleg felkéri az 
országos irodát, hogy vizsgálja meg az alapító okirat 
módosítása feltételeinek fennállását.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. október 17.
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123/1/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi 
határozat

ÉLIM diakóniai intézmény intézményvezetője 
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – az Élim Evan-
gélikus Szereteto hon (Nyíregyháza) intézményveze-
tői feladataival Bogár Ágnest bízza meg 2015. szept-
ember 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig azzal, 
hogy szerződésének további rendelkezései változatla-
nul érvényesek.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. október 17.

123/2/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi 
határozat 

ÉLIM diakóniai intézmény intézményvezetője 
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – az Élim Evangé-
likus Szereteto hon (Nyíregyháza) intézményvezetői 
feladataival Deme Dórát bízza meg 2015. október 1. 
napjától 2016. szeptember 30. napjáig.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. október 17.

123/4/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi 
határozat 

ÉLIM diakóniai intézmény intézményi lelkész 
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – 
az Élim Evangélikus Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) 
diakóniai intézményben végzendő intézményi lelké-
szi szolgálatra Dobó Dániel lelkésszel ismételt időtar-
tamra, 2015. szeptember 1. napjától kezdődően 2016. 
augusztus 31. napjáig tartó határozo  idejű szolgálati 
jogviszonyt létesít. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. október 17.

124/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
Baldauf diakóniai intézmény 

kölcsöntartozásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján 
– a 237/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
módosításával – a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szere-
teto hon (Pogány) diakóniai intézmény tulajdonában 
álló, a Pécs 18742 hrsz. ala  felve , a természetben 7623 
Pécs, Szabadság u. 18. sz. ala  található ingatlan értéke-
sítése megkezdését jóváhagyja azzal, hogy a befolyó vé-
telárat elsődlegesen az intézménynek a Magyarországi 
Evangélikus Egyházzal szemben fennálló 101.000.000.- 
Ft összegű tartozása visszafi zetésére kell fordítani. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. október 17.

125/2/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi 
határozat 

év diakóniai intézményvezetője díj 
odaítéléséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyházi szociális kiegészítő támogatás, 
valamint az egyházi szociális támogatás korrekciós ösz-
szegének és tartalékalapba helyeze  részének felhasz-
nálásáról szóló 1/20010. (II. 4.) országos szabályrende-
let 20. § (3) bekezdésére – az év intézményvezetőjének 
díjat Sztojanovics Andrásnak ítélni. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. október 17.

126/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat
szándéknyilatkozat Evangélikus Országos 

Gyűjtemény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítá-
si szándékát kifejezi az Evangélikus Országos Gyűjte-
mény (1085 Budapest, Üllői 24.) gyűjteményi intézmény 
vonatkozásában. Ezzel egyidejűleg felkéri a zsinatot az 
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény mó-
dosítására, illetve a gyűjteményi tanácsot és gazdasági 
bizo ságot, mint szakbizo ságot, valamint az országos 
irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg 
az alapító okirat létrehozása feltételeinek fennállását.

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. október 17.
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129/1/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi 
határozat

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsa 
összetételéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. §-ra – a 
266/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat mó-
dosításával, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium (Budapest-Pestszentlőrinc) 
köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjainak szá-
mát két fővel, a szomszédos egyházközség/egyházme-
gye/intézményi küldö el csökkenti. 

Felelős: dr. Benkő Ingrid
Határidő: 2015. október 17.

129/2/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi 
határozat

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsa 
összetételéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. § (3) bekezdé-
sére – Szemerei Zoltán lemondásának tudomásulvéte-
lével egyidejűleg, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium (Budapest-Pestszent-
lőrinc) köznevelési intézmény igazgatótanácsa fenn-
tartói küldö ének dr. Korányi Andrást választja meg. 

Felelős: dr. Benkő Ingrid
Határidő: 2015. október 17.

130/2015. (X. 21.) országos presbitériumi határozat
kőszegi köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház gazdasági bi-
zo sága az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 137. § (1) bekezdése alapján – 
utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdésére – az Evangélikus Mezőgaz-
dasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola 
és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény alapító 
okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizo -
ság jóváhagyását követően megtörtént. 

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. november 20.

131/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat
pécsi köznevelési intézmény alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – a jelenleg – a Pécsi Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának fenntartásában álló Kertvárosi Óvo-
da tagóvodájaként működő Enyezd utca 1. sz. ala i 
köznevelési intézmény gyülekezeti fenntartásba vé-
telét támogatja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 5.

133/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

köznevelési intézmények 2016. évi működési 
támogatása visszatartásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján – utalva a Magyarország központi költségve-
téséről szóló 2015. évi C. törvény 40. § (1) bekezdés c) 
pontjára – a 2016. évi egyházi köznevelési működési 
támogatás összegéből 12.000.- Ft/fő összeget (7,5 %) az 
oktatási tartalékalapban visszatart.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 5.

133/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

köznevelési intézmények 2014. 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 úgy határoz, hogy a 2014. évi egyházi köznevelési 
kiegészítő támogatás korrekciós összegének 71,73%-t 
az oktatási tartalékalapban tartja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 5.

133/3/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

oktatási tartalékalap felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
– utalva az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós 
összegének felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) 
országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére – az ok-
tatási tartalék terhére felhasználható 2016. évi össze-
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get (338.700.000,- Ft) az alábbi célokban és mértékben 
határozza meg:

Támogato  célok a 4. § (1) bekezdés alapján Összeg (Ft)

d) forráshiányos intézmények támogatása 20.000.000

e) EPSZTI működési támogatás 100.000.000

) az intézményvezetők minőségirányítási il-
letménye 

10.000.000

g) közművelődési programok (ballagó könyvek) 3.000.000

m) oktatási osztály alkalmazo ainak bérfi nan-
szírozása

33.000.000

i) az intézmények alaptevékenységének fejlesz-
téséből adódó, vagy a működése feltételeinek, 
eszközeinek megteremtéséhez szükséges költ-
ségek támogatása

100.000.000

Támogatható célok az 5. § alapján Összeg (Ft)

b) OKTV, OSZTV, OÁTV tanulók: 1–10 5.000.000

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

6.000.000

l) egyéb eseti célok 32.700.000

n) az oktató-nevelő munkával összeüggő mód-
szertani feladatok és szakértői tevékenység fi -
nanszírozására

29.000.000

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 5.

133/4/2015. (XI. 5.) 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 a) pontja – utal-
va az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós össze-
gének felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos 
szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére – az alábbi feladato-
kat, mint oktatási célokat határozza meg, és az azokhoz 
rendelt összeget az eseti célok soron elkülönítve tartja:

Nyomtatványok, szakkönyvek 250.000 Ft

Közlekedéssel kapcsolatos költségek 1.000.000 Ft

Törvényességi, gazdasági ellenőrzési feladatok 
költségek

500.000 Ft

Tanulmányi szerződés 450.000 Ft

Folyamatos megbízás 3.000.000 Ft

Szakértői díj 1.300.000 Ft

Intézményvezetői konferencia 1.000.000 Ft

Hirdetés 750.000 Ft

Továbbképzés, tréning 600.000 Ft

Mindösszesen: 8.850.000 Ft

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 5.

134/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat
diakóniai tartalékalap felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
– az egyházi szociális kiegészítő támogatás, valamint 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegé-
nek, és a tartalékalapba helyeze  részének felhaszná-
lásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabályrendelet 
7. §-ra – az alábbi feladatokat, mint diakóniai célokat 
határozza meg, és az azokhoz rendelt összeget az eseti 
célok soron elkülönítve tartja:

Intézmények minőségirányítási programja 3.090.000 Ft

Diakónia napja 2.000.000 Ft

Diakóniai továbbképzések 900.000 Ft

Külöldi jógyakorlatok megismerése 2.000.000 Ft

Könyvvizsgálat 2.000.000 Ft

Szakértői díj 2.000.000 Ft

Krízis támogatás 2.000.000 Ft

Diakóniai osztály – szervezetfejlesztés 800.000 Ft

Mindösszesen: 14.790.000 Ft

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 5.

135/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat
Péterfy-díj adományozásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pont-
ja alapján Gadóné Kézdy Editnek, kiváló pedagógusi 
és intézményvezetői munkája elismeréseként Péterfy 
Sándor-díjat adományoz.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 5.

136/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat
az intézményvezetők értékelési rendszerének 

bevezetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az országos presbitérium 205/2014. 
(XI.13.) országos presbitériumi határozatára – az intéz-
ményvezetők 2013/14., 2014/15., 2015/16. évi tanévek 
értékelési rendszerét elfogadja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 5.
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137/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat
Agape diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján a Tátorján Játékvár (Balatonkenese) intézmény ál-
tal végze  feladatellátást nem vállalja át, így az Agape 
Evangélikus Szeretetszolgálat (Lajoskomárom) dia-
kóniai intézmény feladatbővítését, alapító okiratának 
módosítását elutasítja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 5.

138/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

Evangélikus Diakónia diakóniai intézmény 
alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján az Evangélikus Diakónia diakóniai intézményt 
megalapítja, költségvetését elfogadja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 5.

138/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

Evangélikus Diakónia diakóniai intézmény 
intézményvezetőjéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 17. § (12) bekezdésére az Evangéli-
kus Diakónia diakóniai intézmény intézményvezetői 
feladatainak ellátásával Buda Annamáriát megbízza 
egy éves időtartamra.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 5.

139/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

diakóniai intézmények 2016. évi egyházi 
kiegészítő támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyházi szociális kiegészítő támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós 
összegének, és a tartalékalapba helyeze  részének fel-
használásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabály-

rendelet 4. § (1) bekezdésére – a 2016. évi diakóniai 
egyházi kiegészítő támogatás 10 %-át a diakóniai tar-
talékalapban tartja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 5.

139/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

diakóniai intézmények 2014. évi egyházi 
kiegészítő támogatás korrekciós összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyházi szociális kiegészítő támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós 
összegének, és a tartalékalapba helyeze  részének fel-
használásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabály-
rendelet 4. § (1) bekezdésére – a 2014. évi diakóniai 
egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének 
60 %-át a diakóniai tartalékalapban tartja. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 5.

139/3/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

a diakóniai tartalékalap 2016. évi 
felhasználásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyházi szociális kiegészítő támo-
gatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás kor-
rekciós összegének, és a tartalékalapba helyeze  ré-
szének felhasználásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos 
szabályrendelet 7. §-ra – a diakóniai tartalék terhére 
felhasználható 2016. évi összeget az alábbi célokban és 
mértékben határozza meg:

a szabályrendelet 7. §-ban meghatározo  célok összeg (Ft)

a) forráshiányos intézmények támogatása 4.000.000

b) az intézmények alaptevékenység fejleszté-
séből, bővítéséből adódó költségek támogatása

50.000.000

e) szakmai képzések, konferenciák támogatása 5.000.000

g) szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály 
osztályvezetője és munkatársainak 2016. évi illet-
ményére (bérfi nanszírozási támogatására) 

39.500.000

i) egyéb eseti célok, feladatok támogatására 17.000.000

k) az intézményvezetői munka értékelése alap-
ján, az év innovatív intézményvezetőjének és az 
év intézményvezetőjének jutalmazása

3.500.000

Összesen 119.000.000

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 5.
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141/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

Baldauf diakóniai intézmény 
intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – Juhász Esz-
ter intézményvezető lemondásának tudomásul vétele 
melle  – Kacskovics Tamást a Baldauf Gusztáv Evan-
gélikus Szereteto hon (Pogány) intézményvezetői fel-
adatainak ellátásával megbízza 2015. november 1-i ha-
tállyal 1. év időtartamra.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. november 5.

142/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

Ótemplomi diakóniai intézmény intézményi 
lelkész megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – az 
Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) 
diakóniai intézményben végzendő intézményi lelké-
szi szolgálatra Horváth Anikó lelkésszel 2015. szept-
ember 1. napjától kezdődően határozatlan idejű szol-
gálati jogviszonyt létesít. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. november 5.

142/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

pilisi diakóniai intézmény intézményi lelkész 
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – a Pilisi 
Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény-
ben végzendő intézményi lelkészi szolgálatra Bajnóczi 
Márió lelkésszel 2015. október 15. napjától kezdődően 
2016. augusztus 31. napjáig tartó határozo  idejű szol-
gálati jogviszonyt létesít. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. november 5.

143/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat
Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. 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 – utalva a 104. § (6) bekezdés c) pontjára – a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költség-
irányzatát 14.300.000.000.- Ft bevételi, 14.460.000.000.- 
Ft költség és 970.000.000, Ft beruházási főösszeggel, 
mint a Magyarországi Evangélikus Egyház költség-
vetését zsinati elfogadásra javasolja.

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2015. november 20.

147/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

Sztehlo köznevelési intézmény 
igazgatótanácsának tagjairól

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére – a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi-
um (Budapest-Pestszentlőrinc) köznevelési intézmény 
igazgatótanácsába az alábbi személyek megválasztását 
tudomásul veszi:
intézményvezető: Vicziánné Salla Ildikó
intézményi lelkész: Brebovszkyné Pintér Márta
gazdasági vezető: Temesi Beatrix
egyházközség küldö e: Győri Gábor
egyházmegye küldö e: Krizsán Zoltán
fenntartó küldö e: Korányi András
szülői képviselő: Martineczné Tömösközy Éva
diák-önkormányzati képviselő:

 Borsai György
intézményi képviselő: Margi ai Edit
alapítvány képviselője: Merényi Zsuzsanna
diakóniai intézmény képviselője:
  Bátovszki Gábor

Felelős: dr. Benkő Ingrid
Határidő: 2015. december 5.

147/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi 
határozat

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsa 
elnökének megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
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évi VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére – a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
(Budapest-Pestszentlőrinc) köznevelési intézmény igaz-
gatótanácsa elnökének Korányi Andrást megválasztja.

Felelős: dr. Benkő Ingrid
Határidő: 2015. december 5.

148/2015. (XII. 2.) országos presbitériumi határozat
Agape diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy 
az Agapé Evangélikus Szeretetszolgálat (Lajoskomá-
rom) diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-
tása a szakmai és a gazdasági bizo ság jóváhagyását 
követően megtörtént. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 30.

149/2015. (XII. 2.) országos presbitériumi határozat
Sarepta diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapít-
ja, hogy a Sarepta Budai Evangélikus Szereteto hon, 
Idősek és Fogyatékos Személyek O hona (Budapest) 
diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a 
szakmai és a gazdasági bizo ság jóváhagyását köve-
tően megtörtént. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 30.

150/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

belső ellenőr 2016. évi munkatervéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 149. §-a alapján – utalva a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról 
szóló 2/2010. (II. 10.) országos szabályrendelet 44. § 
(2) bekezdésére – a belső ellenőr 2016. évi munkater-
vét elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 30.

151/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

belső ellenőr megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 149. §-a alapján – utalva a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról 
szóló 2/2010. (II. 10.) országos szabályrendelet 44. § (2) 
bekezdésére – belső ellenőri feladatok ellátására Ró-
zsa Ilonával fennálló munkajogviszonyt határozatlan 
időtartamú munkaviszonnyá alakítja át. Ezzel egyide-
jűleg felhatalmazza az országos irodaigazgatót a mun-
kaszerződés aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 30.

152/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

ingatlan értékesítéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – 
a 172/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat 
módosításával – hozzájárul a Dunakeszi 5109/1 hrsz. 
ala  nyilvántarto , a természetben 2120 Dunakeszi, Fő 
út 36. sz. ala  található kive  lakóház, udvar, 2 gazda-
sági épület megjelölésű, 1458 m2 területű ingatlannak 
a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában 
álló 1/4 hányadának eladásáról vonatkozó adásvéte-
li szerződés megkötésére, amennyiben az ajánlo  vé-
telár eléri a legalább 6.500.000,- Ft-os összeget. Ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza az országos irodaigazgatót 
az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2016. január 31.

154/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

országos egyházi alkalmazottak díjazásának 
megállapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés e) pontja 
alapján 2016. január 1. napjától kezdődően a püspökök, 
az országos iroda igazgatója, a gyűjteményi vezetők, a 
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap és a belső 
ellenőrök illetményét 2,5 %-os mértékben emeli meg. 

Felelős: Prőhle Gergely és Csorba Gábor
Határidő: 2015. december 30.
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156/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

szándéknyilatkozat diakóniai intézmény 
alapításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási 
szándékát kifejezi az Abaff y Gyula Evangélikus Szere-
tetszolgálat (Arnót) diakóniai intézmény vonatkozásá-
ban. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy 
e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat feltételeinek fennállását.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 30.

157/1/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője 
megbízása visszavonásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 18. § (2) bekezdése alapján – utalva az Mt. 78. 
§ (1) bekezdés a) pontjára – Balogh Zoltánnak a Fébé 
Evangélikus Szeretetszolgálat (Piliscsaba) intézményre 
vonatkozó, a 39/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi 
határoza al ado  intézményvezetői megbízását 2015. 
december 10. napjával visszavonja, munkaszerződését 
azonnali hatállyal megszünteti. Indoklás az országos 
presbitérium jegyzőkönyvének mellékletében. 

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. március 30.

157/2/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője 
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a Fébé Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Piliscsaba) intézményvezetői felada-
taival Buda Annamáriát bízza meg 2015. de cem ber 11. 
napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra.

Ezzel egyidejűleg intézményi biztosnak Turcsik 
Lászlót kirendeli az intézmény szakmai és gazdasági 
feladatainak koordinálására, kontrolljára ellenjegy-
zői jogkörrel.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2016. február 28.

158/1/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat 

Gyermeksziget diakóniai intézmény 
intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 16. §-ra – a Gyermeksziget Evangélikus 
Családi Napközi (Piliscsaba) intézményvezetői feladata-
ival Peregovics Erzsébetet bízza meg 2015. december 1. 
napjától 2016. november 30. napjáig terjedő időtartamra.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 30.

159/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

intézményi lelkészek díjazásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a többször módosíto  175/1/2012. országos presbitériumi 
határozat módosításával (a további lakhatási támogatások 
változatlanul hagyásával, de a rezsi támogatások hatályon 
kívül helyezésével), az intézményi lelkészek díjazását az 
alábbiak szerint állapítja meg 2016. január 1. napjától:

SZOLGÁLATI ÉV DÍJAZÁS

A B

0–2 193 000 209 000

3–5 208 000 226 000

6–8 223 000 242 000

9–11 238 000 258 000

12–14 253 000 275 000

15–17 268 000 291 000

18–20 283 000 307 000

21–22 293 000 318 000

23–24 303 000 329 000

25–26 313 000 340 000

27–28 323 000 350 000

29–30 333 000 361 000

31–32 343 000 372 000

33– 353 000 383 000

Ezzel egyidejűleg, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
tulajdonában álló lakások és helyiségek használatáról és 
hasznosításáról szóló 2/2007. (VII.17.) országos szabályren-
deletet a fentiek szerint módosítja, és kéri az országos iro-
dát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása egységes 
szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 30.
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160/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

intézményi lelkészek díjazásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alap-
ján az intézmények – nem intézményvezetői feladatot 
ellátó – intézményi lelkészeinek 2015. évi szolgálatáért 
további egy havi díjazást állapít meg.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 30.

161/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

békéscsabai intézményi biztos kiküldéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján – utalva a 11/2015. (II. 5.) országos presbitéri-
umi határozatra – a Békéscsabai Evangélikus Szeretet-
szolgálat diakóniai intézménybe Kondor Péter lelkészi 
intézményi biztosi kiküldését további egy évvel, 2016. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2015. december 30.

162/1/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

gazdasági bizottság tagja megválasztásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 139. §-a alapján a bizo ság tag-
jának Opauszky Gábornét megválasztja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 23.

162/2/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

nevelési-oktatási bizottság tagja 
megválasztásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 139. §-a alapján – Szabóné Mátrai 
Mariann (D) bizo sági tag lemondásának tudomásul 
vételével egyidejűleg – a bizo ság tagjának Gadóné 
Kézdy Editet megválasztja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 23.

162/3/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

diakóniai bizottság tagja megválasztásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 139. §-a alapján Jegesi Zoltánná 
(É) bizo sági tag tisztsége megszűnése megállapítá-
sával – a bizo ság tagjának Szepesfalvyné Magassy 
Mártát megválasztja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 23.

162/4/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

gyermek és i úsági bizottság tagja 
megválasztásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 139. §-a alapján Laczi Roland 
(D) bizo sági tag lemondásának tudomásul vételé-
vel egyidejűleg – a bizo ság tagjának Györe Balázst 
megválasztja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 23.

163/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

országos bizottsági tagságról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – 
utalva az országos egyház bizo ságainak működéséről 
szóló 3/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet 4. § (1) 
bekezdésére – Mesterházy Balázsnak, a gyermek- és 
i úsági bizo ságban való tagságára vonatkozó össze-
férhetetlenségi felmentést megadja. 

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 30.

164/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

alapítvány alapító okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján az 
Evangélikus Diáko hon Alapítvány 2015. december 
10. napján módosíto , egységes szerkezetű alapító ok-
iratát elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. december 30.
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165/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

szándéknyilatkozat jelentős beruházásokról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja alap-
ján szándéknyilatkozatában támogatja új felsőoktatási 
kollégium épület felépítését, ennek érdekében egyetért 
a Luther O hon-Szakkollégium (Budapest) felsőokta-
tási intézmény jelentős állami támogatása érdekében 
benyújtandó pályázat előterjesztésével.

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. december 30.

166/2/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

intézményvezetői értékelésről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján az intézményvezetők 2014. évi értékelésénél az aláb-
bi intézményvezetőket a következők szerint minősíti:

Benséné Sándor Erzsébet – kiválóan megfelelt
Fakan Zsuzsanna – megfelelt
Fodorné Pecznyik Zsuzsa – kiválóan megfelelt
Hajdó Ákos – megfelelt
Kocsisné Sárossy Emőke – jól megfelelt

Kolarovszki Zoltán – jól megfelelt 
Lassu Tamásné – kiválóan megfelelt
Limpárné Darabos Mária – megfelelt
Mag Pálné – kiválóan megfelelt
Rádóczy Ágnes Krisztina – jól megfelelt
Sátory Károly – jól megfelelt
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 30.

167/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi 
határozat

munkáltatói jog gyakorlásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdésére – az Evangélikus 
Középiskolai Kollégium (Budapest-Rózsák tere) köz-
nevelési intézmény intézményvezetőjét, Hegyváriné 
Pauló Máriát a munkavállalói köteleze ségeinek elmu-
lasztásáért az Mt. 52. § (1) bekezdés c–e) pont alapja 
alapján, írásbeli fi gyelmeztetésben részesíti.

Az országos presbitérium tájékoztatja az intézmény-
vezető munkavállalót, hogy ismételt köteleze ségszegé-
se esetén minden további intézkedés helye  az Mt-ben 
írt munkaviszony megszüntetése szabályai szerint jár el.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2015. december 30.

SZABÁLYRENDELETEK

1/2010. (II. 4.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
AZ EGYHÁZI SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMO
GATÁS, VALAMINT AZ EGYHÁZI KIEGÉSZÍ

TŐ TÁMOGATÁS KORREKCIÓS ÖSSZEGÉNEK, 
ÉS TARTALÉKALAPBA HELYEZETT RÉSZÉ

NEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiak-
ban: MEE) országos presbitériuma (a továbbiakban: 
OP), a MEE 2009. évi II. törvényében kapo  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 tá-
mogatás, valamint az egyházi diakóniai intézmények 
után a fenntartóknak járó korrekciós összegének fel-
használásáról a következő szabályrendeletet alkotja.

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. § (1) E szabályrendelet hatálya kiterjed a MEE, mint 
fenntartó részére folyósíto  egyházi kiegészítő támogatás 
és az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
valamint a gyülekezeti fenntartású intézmények fenntar-
tói részére folyósíto  az egyházi kiegészítő támogatás és 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összege meg-
határozo  részének összegyűjtésére, és felhasználására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározo  összeget a MEE 
– az e szabályrendeletben meghatározo ak szerint – 
a MEE országos és gyülekezeti fenntartású diakóniai 
intézményei, valamint az általuk nyújto  szolgáltatá-
sok támogatására fordítja.

II. fejezet
Értelmező rendelkezések

2. § E szabályrendelet alkalmazásában:
1. egyházi kiegészítő támogatás: a diakóniai intéz-
ményt fenntartó egyházi szervezet, az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. állami törvény (a továbbiakban: 
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Ehtv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározo ak szerint 
az egyháznak járó – a mindenkori állami költségvetési 
törvényben számszerűen meghatározo  – támogatás. 
2. az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összege: 
a diakóniai intézményt működtető fenntartó egyházi 
szervezetnek, az Ehtv. 6. § (5) bekezdésében meghatá-
rozo ak szerint járó – a mindenkori állami költségve-
tési törvény végrehajtásáról szóló törvényben szám-
szerűen meghatározo  – támogatás.
3. MEE diakóniai intézménye: az MEE az egyház intézmé-
nyeiről szóló 2005. évi VIII. törvénye alapján alapíto  és 
fenntarto  olyan diakóniai intézmény, amelynek műkö-
dése alapján a fenntartó kiegészítő támogatás igénylésére 
jogosult, és amely intézmény után a fenntartó ténylege-
sen támogatásban részesül. (a tovább iakban: intézmény)
4. Országos fenntartású intézmény: a Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinata által alapíto  diakóniai in-
tézmény, illetve a MEE által állami, önkormányzati vagy 
nem állami fenntartásból, átve  diakóniai intézmény.
5. Gyülekezeti fenntartású intézmény: a Magyarországi 
Evangélikus Egyház az egyház szervezetéről és igazga-
tásáról szóló 2005. évi IV. törvényében meghatározo  
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége által 
alapíto  diakóniai intézmény, illetve az egyházi jogi 
személy által állami, önkormányzati vagy nem állami 
fenntartásból átve  diakóniai intézmény.
6.1forráshiányos intézmény: az az intézmény, amely a 
célszerű és szakszerű gazdálkodás melle  nem képes 
az intézmény alapfeladatának ellátását a részére folyó-
síto  állami támogatásból, kiegészítő támogatásokból, 
saját bevételekből, illetve az intézménynek ju ato  
adományokból biztosítani. 
7. pályázati referensek: a terveze  projekt megvalósí-
tásának helye szerint illetékes egyházkerületi pályá-
zati 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, öldren-
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 

 1 Módosíto a az 58/1/2014. (III. 13.) országos presbitériumi ha-
tározat. Hatályos: 2014. március 13-tól.

Evangélikus Egyházzal kötö  megállapodás alapján 
csatlakoznak a tartalékalaphoz.
(3)2A megállapodás alapján a gyülekezeti fenntartók a 
tartalékalapba helyezik a kiegészítő támogatás, illet-
ve a kiegészítő támogatás korrekciós összegének OP 
által meghatározo  a hányadát az alábbi eljárási sza-
bályok betartásával:
a) a gyülekezeti fenntartók a mindenkor hatályos álla-

mi jogszabályok alapján igényelt és elszámolt állami 
támogatás, valamint korrekció dokumentumaival 
(határozatával) alátámasztva jelzik a tartalékalappal 
szembeni köteleze ségük alapját. A dokumentumok 
másolatát a kézhezvételtől számíto  15 napon belül 
kell az elju atni az országos irodába;

b) az országos iroda az a) pontban meghatározo  do-
kumentum alapján, annak kézhezvételétől számí-
to  15 napon belül számviteli bizonylatot állít ki. 
A megállapíto  fi zetési köteleze séget a bizonylat 
kiállításától a bizonylaton feltüntete  fi zetési ha-
táridőig (legkésőbb a tárgyév végéig) havi egyenlő 
részletekben kell teljesítenie a fenntartónak. a meg-
állapodás alapján a tartalékalapba helyezést;

(4) A követelés behajtása az országos egyház általános 
szabályai alapján történik;
(5) 6 hónapot meghaladó késedelem esetén az OP a 
Diakóniai Bizo ság (továbbiakban: DB) és a Gazda-
sági Bizo ság (továbbiakban: GB) javaslatának fi gye-
lembevételével, határozatban dönt a tartalékalap tag-
ság felüggesztéséről, mely időszakban a gyülekezeti 
fenntartó tartalékalapi támogatásban nem részesülhet.
(7) A tartalékalap tagság felüggesztésének megszünte-
téséről – az elmaradt, valamint a kérelem benyújtásáig a 
tagság alapján az alapot megillető tartalékalapi befi zetési 
köteleze ségnek a Ptk szerinti késedelemi kama al nö-
velt összegének teljesítése után – az érinte  kérelmére a 
DB és a GB javaslatának fi gyelembe vételével az OP dönt.

4. § (1) Az OP a mindenkori állami költségvetési tör-
vény, valamint a mindenkori állami költségvetési törvény 
végrehajtásáról szóló törvény kihirdetését követően, a 
Diakóniai Bizo ság (továbbiakban: DB) és a Gazdasági 
Bizo ság (továbbiakban: GB) javaslatának fi gyelembe-
vételével, határozatban dönt arról, hogy a kiegészítő tá-
mogatás, illetve a kiegészítő támogatás korrekciós ösz-
szegének mekkora hányadát tartja vissza az országos 
fenntartású diakóniai intézmények esetében, illetve a 
gyülekezeti fenntartású intézményeknél külön megálla-
podás alapján mekkora hányadot fi ze et vissza a megál-
lapodásban meghatározo  szolgáltatások ellenértékeként.
(2)3A tartalékalap bevétele a magánszemélyek, jogi 

 2 Módosította az 58/1/2014. (III. 13.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2014. március 13-tól..
 3 A (2)–(3) bekezdést módosíto a az 5/2015 (II. 5) országos pres-
bitériumi határozat. Hatályos: 2015. február 5-től.
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személyek és egyéb szervezetek által, a diakóniai szol-
gálat részére a tartalékalapnak nyújto  támogatások.
(3) A tartalék jogi sorsát osztja az ado  költségvetési 
évre a tartalékból kiadásként előirányzo , de fel nem 
használt összeg, az intézmények által tartalékba visz-
szafi zete  összeg, a támogatások, valamint a tartalék 
lekötö  részének 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 
meghatározo  célok közül az ado  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 
kötö  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 fi gyelembe 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 
fi nanszírozza 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 meghatározo  célhoz tartozó 
évenkénti támogatást.
(2) A tartalékból az ado  költségvetési évre – az (1) 
bekezdés szerint – felhasználásra előirányzo  összeg 
mértékét az OP akkor lépheti túl, ha a támogatási körbe 
bevont célhoz felhasználásra előirányzo  összegből, a 
körülmények előre nem tervezhető változása mia  az 
intézmények támogatása nem lehetséges.
3) Az OP az ado  költségvetési évben valamely célhoz 
felhasználásra előirányzo , de fel nem használt össze-
get átcsoportosíthatja az ado  költségvetési évben az 
(1) bekezdés szerint támogato  további célokhoz fel-
használásra előirányzo  összeghez.

A tartalék terhére támogatható célok 

7. §4 Az OP a tartalékból – a 4. § (1) bekezdése szerint 
meghatározo , – az ado  költségvetési évben felhasznál-
ható 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 vissza nem térítendő támogatását, 
mely keret felhasználásáról 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 ado  évre meg-
határozo  kereten belül a DB dönt;

) nemzetközi, illetve külöldi diakóniai szakmai kon-
ferencián való részvétel támogatására megítélt ösz-
szeg felhasználásáról az ado  évre meghatározo  
kereten belül a DB dönt;

g)5 szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály által 
munkajogi jogviszony vagy egyéb munkavégzésre 
irányuló jogviszony keretében foglalkoztato  három 
fő díjazását a DB, a GB és az OP döntése alapján;

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

i) egyéb eseti célok, feladatok támogatására jogosult 
fordítani, melyekről az DB, majd a GB véleményé-
nek ismeretében az OP dönt.

j) az intézmények alaptevékenységének fejlesztésé-
ből adódó, vagy az alaptevékenységek (működési 
feltételeinek megteremtéséhez szükséges) bővíté-
séből adódó költségek visszatérítendő támogatását, 
melyekről az DB, majd a GB véleményének isme-
retében az OP dönt azzal, hogy egyidejűleg legfel-
jebb 45 millió forint lehet ilyen jogcímen kifi zetve 
a tartalékalapból.

k)6 az intézményvezetői munka értékelésén alapján, az év 
innovatív intézményvezetőjének és az év intézmény-
vezetőjének jutalmazásáról a DB értékelése és javas-
lata alapján az OP dönt.

 4 Az a) és j–k) pontot módosíto a a 225/2013. (V. 16.) országos 
presbitériumi határozat. Hatályos: 2013. május 16-tól.
 5 Módosíto a a 19/2011. (II. 3.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2011. február 3-tól.
 6 Módosíto a az 5/2015 (II. 5) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2015. február 5-től.
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A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás 
felhasználásáról

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

9. § (1) A támogatást kizárólag arra a célra lehet felhasz-
nálni, amely célra azt az 7. §-ban meghatározo  dön-
téshozó megítélte. 7Kedvezményezet részéről rendkívüli 
esetben kezdeményezhető a megítélt támogatás, vagy an-
nak egy részének átcsoportosítása az eredeti támogatás 
céljaival összhangban. A kérvény elbírálását a 7§ szerinti 
döntéshozó végzi. A módosíto  kérelmekre is a szabály-
rendeletben meghatározo  eljárási szabályok érvényesek.
(2)8 Valamennyi támogatásban részesülő intézmény el-
számolási köteleze séggel 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 tartalmaz-
za a felhasználás tételes kimutatását az 5. számú mel-
léklet szerint (bizonylatok hiteles másolatát csatolva), 
valamint a felhasználás rövid szöveges bemutatását. 
(3) Az intézmények a fel nem használt összeg vonat-
kozásában visszafi zetési köteleze séggel tartoznak az 
MEE felé. A visszafi zetést az elszámolással egyidejű-
leg kell teljesíteni.
(4) Az országos iroda a tárgyévet követően a tartalék-
alap tárgyévi felhasználásáról és az intézmények el-
számolásáról tájékoztatást készít az DB, a GB és az OP, 
valamint a tartalékalaphoz csatlakozo  fenntartók felé 
a külön megállapodás szerint.
(5)9 A visszatérítendő támogatást a szerződésben rögzí-
te  ütemben határidőig vissza kell fi zetni.

10. § (1) Az elszámolási köteleze ség határidejétől szá-
míto  három évig nem nyújthat be támogatási kérel-
met az az intézmény, amely a támogatást nem arra a 
célra használta öl, amelyre az OP megítélte, továbbá, 
ha az elszámolási köteleze ségének nem, vagy nem 
megfelelően te  eleget. 
(2) Amennyiben az intézmény nem a megítélt célra 
használja fel a támogatást, a támogatás visszafi zetése 
melle  köteles a kiutalás és visszautalás közö i idő-
szakra felszámíto  kamatot is megfi zetni. A kamat 

 7 A második és harmadik mondatot beikta a a 168/2011. (X. 27.) 
országos presbitériumi határozat. Hatályos: 2011. október 27-től.
 8 Módosíto a a 27/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2012. február 2-től.
 9 Módosíto a a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2013. május 16-tól.

mértéke megegyezik a támogatás igénybevétele ide-
jére meghatározo  jegybanki alapkamat mértékével.
(3)10 Az visszafi zetési köteleze ség határidejétől számíto  
három évig nem nyújthat be támogatási kérelmet az az 
intézmény, amely a támogatást nem arra a célra használta 
öl, amelyre az OP megítélte, továbbá, ha az visszafi zetési 
köteleze ségének nem, vagy nem megfelelően te  eleget.

IV. fejezet

Forráshiányos intézmények támogatása
11. § (1) Az intézmények e § alapján támogatási kérelem 
benyújtására jogosultak költségvetési év közben akkor, 
ha valamely előre nem tervezhető esemény, vagy a mű-
ködést jelentősen befolyásoló körülmény változása mi-
a  az intézmény forráshiányossá válik. A támogatási ké-
relmet minden esetben a forráshiány okának és a hiány 
összegének pontos meghatározásával lehet benyújtani.
(2) Az országos iroda által felkért szakértő vagy ki-
küldö  belső ellenőr – az intézmény előző évi zár-
számadásának és tárgyévi részletes költségvetésének 
megküldését és az intézményben lefolytato  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 megte -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 há érre. 
(4) Az előre nem tervezhető esemény mia  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-
rozo  döntéshozók felé a javasla étel megfogalmazása 
során fi gyelembe veszi, hogy az intézmények az elő-
ző években lefolytato  szakértői vizsgálatok, továbbá 
az intézményben az MEE Számvevőszéke által, vagy 
valamely állami hatóság, így különösen a Magyar Ál-
lamkincstár, az Állami Számvevőszék által lefolytato  
vizsgálatok, vagy egyéb szakmai ellenőrzések megálla-
pításait működésük kialakításánál tekintetbe ve ék-e.
(6) Az gazdasági osztály, valamint a diakóniai osztály a 

 10 Módosíto a a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2013. május 16-tól.
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szakvélemény alapján, a szakvélemény beérkezését kö-
vető 30 munkanapon belül tesz együ es javaslatot az 
intézmények támogatására és a támogatás összegére, 
amelyet az DB, valamint a GB – indokolással elláto  – 
ajánlásának beszerzését követően az OP elé terjesztenek.
(7) Az MEE a támogatást elnyert intézmények gazdálkodá-
sát a támogatás átutalását követő egy éven belül üggetlen 
könyvvizsgáló vagy belső ellenőr kirendelésével ellenőrzi.

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből 
adódó, vagy az alaptevékenységek (működési feltét-

eleinek megteremtéséhez szükséges) bővítéséből adódó 
költségek támogatása 

12. § (1)11Az intézmények az alaptevékenységi körük-
be tartozó konkrét diakóniai szolgáltatási feladatok el-
látását biztosító feltételek fejlesztésének a hosszú távú 
fenntarthatóság, szakmai, gazdaságossági és környezeti 
szempontok fi gyelembevételével, vagy az alaptevékeny-
ségi kör, a fenntartó és a szakmai felügyeletet ellátó 
egyházi szervezet által jóváhagyo  bővítésből adódó, az 
új diakóniai feladat ellátásának feltételeit megteremtő 
költségek támogatására bru ó 5 millió forint értékhatá-
rig vissza nem térítendő támogatási kérelmet nyújthat-
nak be.A támogatást kérő intézmények a kérelemben 
szereplő összeg 10% erejéig önrészt szükséges vállalni.
(2)12 A támogatási kérelmet tárgyév április 30. és szept-
ember 30-ig az 2., 3. számú melléklet szerinti űrlapon kell 
benyújtani, melyhez szükséges mellékelni a kérelemhez 
kapcsolódó költségvetést a 4.sz. melléklet szerinti űrlapon.
(3)13 Az e §-ban meghatározo  vissza nem térítendő tá-
mogatást igényelni a konkrét feladat, a diakóniai szol-
gáltatás jellege, a célcsoport összetétele és nagysága, 
az alkalmazo  módszer, illetve eszköztár fejlesztésé-
nek leírása melle , a terveze  fejlesztés indokának és 
költségigényének 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)14 Intézményi pályázatok megírása költségeinek, 
valamint az ehhez kapcsolódó szakértői, tervezési és egyéb 
költségek fedezésére, a pályázat benyújtására jogosult in-
tézmény a szakmai felügyeletet ellátó püspök és a területi-
leg illetékes püspök jóváhagyásával igényelhet támogatást. 

 11 Módosíto a a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2013. május 16-tól.
 12 Módosíto a a 108/2010. (VII. 1.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2010. július 1-től.
 13 Módosíto a a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2013. május 16-tól.
 14 Módosíto a a 27/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2012. február 2-től.

(2) Támogatásra a pályázati szabályrendelet hatálya alá 
tartozó pályázatok esetében az a pályázó jogosult, akinek 
pályázati szándékát az illetékes pályázati felelős megva-
lósíthatóság és fenntarthatóság szempontjából támogat-
hatónak ítéli. Egyéb pályázatok esetében e szabályren-
delet nem határoz meg előminősítési köteleze séget, a 
támogatás megítélhetőségéről a döntésre kijelölt dönt. 
Támogatást mindkét esetben csak a pályázatírás költsé-
geinek legfeljebb 80 %-ának fedezésére 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 elju atni. 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 ese-
tében keretgazdának az országos irodaigazgatót jelöli ki.
(6) Nyertes pályázat esetén a pályázó a támogatást, a 
pályázatkészítés – a pályázati kiírás szerinti – elszá-
molható mértékéig visszafi zetni köteles.
(7) Amennyiben a támogatást elnyert intézmény a pá-
lyázatot önhibájából nem nyújtja be, a támogatásra kifi -
zete  összeget köteles a mindenkori jegybanki alapka-
ma al növelve visszafi zetni. Annak bizonyítására, hogy 
a pályázat beadása nem a támogatást elnyert hibájából 
maradt el, a pályázati határidő lezárultát követő nyolc 
napon belül a keretgazdához címze , de az országos 
irodának benyújto  igazolási kérelmet terjeszthet elő. 
A kérelem elfogadásáról az országos iroda javaslatára a 
keretgazda dönt. Döntése alapján a támogatás összegé-
nek visszafi zetésétől 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)15 Vis maior támogatás jogcímén az intézmény 
akkor igényelhet visszatérítendő támogatást a tarta-
lékból, ha a vis maior káresemény bekövetkezése és a 

 15 Módosíto a a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2013. május 16-tól.
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kártérítés kifi zetése közö i időszakban a károsult in-
tézmény előre kénytelen fi nanszírozni a keletkeze  kár 
kijavítását. Ebben az esetben az országos egyház szer-
ződéssel, kamatmentes visszatérítendő támogatást biz-
tosít, amit a kár biztosító általi megtérítését követően a 
kedvezményeze  haladéktalanul visszafi zet az alapba.
(2) A támogatási kérelmet minden esetben a kár és ke-
letkezési körülményeinek pontos meghatározásával, a 
biztosító felé te  kárbejelentéssel együ  dokumentál-
tan kell benyújtani, amelyhez az országos iroda épí-
tési osztályának szakmai véleményét is csatolni kell.

A diakóniai intézmények által igényelt speciális 
szakmai képzések, szolgáltatások, 16szakmai 

konferenciák, támogatása

15. § (1) Minden évben a DB által meghatározo  kiemelt 
diakóniai célok és feladatok végrehajtásához kapcsoló-
dó, előzetesen az intézmények által jelze  igények fi -
gyelembevételével az országos iroda diakóniai osztálya 
vagy annak szakmai jóváhagyásával bármely diakóni-
ai intézmény, illetve egyéb szervezetek által szerveze  
szakmai képzésekhez, szolgáltatásokhoz17 vagy szakmai 
konferenciákhoz támogatást igényelhetnek.
(2) Az evangélikus egyház intézményei által szerveze  
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. 18Az 
intézményeknek nyújto  szolgáltatás költségeinek fe-
dezéséhez a tartalékalap támogatást nyújt. A tartalék-
alap nem részes intézmények a szolgáltatási önköltsé-
get kötelesek megtéríteni az alapnak.
(3) Egyéb szervezet által szerveze  konferenciákon, 
illetve képzéseken való részvételhez a támogatás a 
pályázó intézmény részére kerül átutalásra szintén 
támogatásként, a rendezvényről szóló rövid szakmai 
beszámoló benyújtását követően.
(4) A támogatási kérelem az 1., 2. és 4. számú űrlapok 
szerint nyújtandó be, tárgyév április 30-ig és szeptem-
ber 30-ig.
(5) Jelen célra nyújto  támogatásról történő elszámo-
láshoz a 9. és 10. §-okban meghatározo ak 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

 16 Beikta a az 5/2015 (II. 5) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2015. február 5-től.
 17 Beikta a az 5/2015 (II. 5) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2015. február 5-től.
 18 A második és harmadik mondatot beikta a az 5/2015 (II. 5) 
országos presbitériumi határozat. Hatályos: 2015. február 5-től.

Nemzetközi, illetve külöldi diakóniai szakmai 
konferenciákon, evangélikus rendezvényeken 
diakóniai céllal19 való részvétel támogatása

16. § (1) A tartalékképzéshez csatlakozo  intézmények 
vezetői minden évben maximum egy alkalommal támo-
gatást igényelhetnek nemzetközi, illetve külöldi 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 nyújto  támogatásról történő elszámo-
láshoz a 9. és 10. §-okban meghatározo ak 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. § 20A diakóniai intézmények kezdeményezésére a 
DB és GB támogató javaslatát követően az OP döntése 
alapján a szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály ál-
tal munkavégzésre irányuló jogviszony keretében, vala-
mint a tartalékalap terhére támogatható célok, feladatok 
megvalósításának előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése 
során létesíte  munkajogi jogviszonyok és egyéb mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyok alapján megvalósuló 
kiadások teljesítése a tartalékalap terhére történik.

17/A. §21

Evangélikus Módszertan támogatása, fejlesztése

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

 19 Módosíto a az 5/2015 (II. 5) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2015. február 5-től.
 20 Módosíto a a 19/2011. (II. 3.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2011. február 3-tól.
 21 Hatályon kívül helyezte az 5/2015 (II. 5) országos presbitéri-
umi határozat. Hatályos: 2015. február 5-től.
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Egyéb eseti célok, feladatok támogatása

19. § (1) Az e §-ban meghatározo  kifi zetés csak a tar-
talékgyűjtésbe bekapcsolódó gyülekezeti fenntartású 
intézmények részére nyújtható.
(2) A támogatás, vagy ju atás 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 – valameny-
nyi intézmény támogatási igényének felmérését köve-
tően – a diakóniai osztály fogalmazza meg javaslatát, 
amelyet az DB és a GB ajánlásának beszerzését köve-
tően az OP elé terjeszt. Az diakóniai osztály a javasla-
tában a támogatandó feladatot, annak várható költség-
igényének kimutatásával együ  részletesen ismerteti.

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből 
adódó, vagy az alaptevékenységek (működési 

feltételeinek megteremtéséhez szükséges) bővítéséből 
adódó költségek visszatérítendő támogatása22

19/A. § (1) Az intézmények az alaptevékenységi körük-
be tartozó konkrét diakóniai szolgáltatási feladatok el-
látását biztosító feltételek fejlesztésének a hosszú távú 
fenntarthatóság, szakmai, gazdaságossági és környezeti 
szempontok fi gyelembevételével, vagy az alaptevékeny-
ségi kör, a fenntartó és a szakmai felügyeletet ellátó 
egyházi szervezet által jóváhagyo  bővítésből adódó, az 
új diakóniai feladat ellátásának feltételeit megteremtő 
költségek visszatérítendő támogatására kérelmet nyújt-
hatnak be legfeljebb 24 havi visszafi zetési határidővel. 
A támogatást kérő intézmények a kérelemben szereplő 
összeg 10% erejéig önrészt szükséges vállalni.
(2) A támogatási kérelmet tárgyév április 30. és szept-
ember 30-ig az 2., 3. számú melléklet szerinti űrlapon 
kell benyújtani, melyhez szükséges mellékelni a ké-
relemhez kapcsolódó költségvetést a 4.sz. melléklet 
szerinti űrlapon.
(3) Az e §-ban meghatározo  visszatérítendő támoga-
tást igényelni a konkrét feladat, a diakóniai szolgál-
tatás jellege, a célcsoport összetétele és nagysága, az 
alkalmazo  módszer, illetve eszköztár fejlesztésének 
leírása melle , a terveze  fejlesztés indokának és költ-
ségigényének meghatározásával lehet.
(4) A diakóniai osztály a szabad keret nagyságáról, a 

 22 Beikta a a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2013. május 16-tól.

támogatás megítéléséről, és annak összegéről és a visz-
szafi zetés feltételeiről javaslatot fogalmaz meg, ame-
lyet az DB és a GB ajánlásának beszerzését követően 
az OP elé terjeszt.

Teljesítményértékelésen alapuló intézményvezetői 
illetmény23

20. §24 (1) Az intézményvezetői munka értékelése alap-
ján, az év innovatív intézményvezetőjének és az év in-
tézményvezetőjének jutalmazásáról a DB értékelése és 
javaslata alapján, az OP dönt. A diakóniai osztály ja-
vaslatot tesz az alábbiakban meghatározo  szempon-
tok alapján az év innovatív intézményvezetőjének és 
az év intézményvezetőjének jutalmazásáról.
(2) Év innovatív intézményvezetője díjat kaphat ki-
magasló pályázati tevékenységéért, intézményfejlesz-
téséért, tőkebevonásért, a negatív eredménye jelentős 
mértékű csökkentéséért, gazdaságos működtetésért, 
intézményi vagyongyarapításért, szakmaiság növelé-
séért, a helyi közösségért történő kiemelkedő munká-
ért, az intézmény gyülekezetbe való beágyazo ságáért, 
objektíven mérhető közösségépítésért az intézmény-
vezető. A díjat ünnepélyes átadása a diakóniai konfe-
rencián történik, jutalom összege a havi bér kétszerese.
(3) Az év intézményvezetője, aki a (2) bekezdésben 
meghatározo  feltételek közül több kategóriában is 
kimagasló teljesítményt nyújt. A díjat ünnepélyes át-
adása a diakóniai konferencián történik, jutalom ösz-
szege a havi bér ötszöröse.
(4) Az az intézményvezető nem díjazható, akinek az 
intézménye intézkedést maga után vonó végzést kap 
hatóságtól, az intézmény kihasználatlan kapacitásai 
mia  jelentős állami visszafi zetésre köteleze , vala-
mint bármilyen, a személyét érintő elmarasztaló ítélet 
birtokosa állami vagy egyházi bíróságon.

21. § E szabályrendelet – a (2) bekezdésben írt kivétel-
lel – az elfogadása napján lép hatályba.
(2) E szabályrendelet 7. § k) pontja, valamint a 20. §-a, 
a diakóniai intézményvezetők teljesítményértékelése 
folyamatáról és eljárásrendjéről szóló országos sza-
bályrendelet hatálybalépését követően lép hatályba. 

Budapest, 2015. február 5.

 23 Beikta a a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2013. május 16-tól.
 24 Módosíto a az 5/2015. (II.5.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2015. február 5-től.
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1/2009. IX. 10. ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
A SZTEHLO GÁBORÖSZTÖNDÍJRÓL

A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatároz-
za a Magyarországi Evangélikus Egyház (a további-
akban: egyház) országos presbitériuma által 29/2009. 
(III. 12.) országos presbitériumi határozatában megala-
píto  Sztehlo Gábor-ösztöndíj pályázatának, elbírálá-
sának és a megítélt támogatás felhasználásának elveit, 
módját és feltételeit.

I. fejezet
Az ösztöndíj célja és alapja

1. § (1) Az ösztöndíj célja hozzájárulni azon tehetséges, 
ám nehézsorsú, evangélikus középiskolás tanulók tanul-
mányaihoz, akiknek anyagi lehetőségeik szűkösek, illet-
ve támogatás nélkül nem tudják egyházi fenntartású kö-
zépiskolában végze  tanulmányaikat befejezni, felsőfokú 
tanulmányaikat megkezdeni, Az ösztöndíj célja továb-
bá az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.
(2) Az ösztöndíjjal való rendelkezés során minden részt-
vevőnek a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és 
alapossággal kell eljárnia oly módon, hogy az ösztöndíj 
méltó legyen az egyházhoz, annak értékeihez, Sztehlo 
Gábor életművéhez és személyes példájához.
(3) Az ösztöndíjjal való rendelkezés során tartózkodni 
kell bármilyen alapon való hátrányos megkülönbözte-
téstől, és törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására.

Az ösztöndíj pénzügyi alapjáról

2. § (1) Az egyház országos presbitériuma az ösztöndíj 
nyitó összegét 10.000.000.- Ft-ban állapítja meg, melyet 
elkülöníte  bankszámlán helyez el és kezel. 
(2)1Az ösztöndíj összege belöldi és külöldi természe-
tes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaság illetve szervezet pénzbeli támoga-
tásával növelhető. 
(3) Az alap összegét növeli az odaítélt, de fel nem hasz-
nált, illetve visszavont ösztöndíj összege is.
(4) Az alap összegét növeli továbbá az abban lévő pénz-
eszköz kamatai is.
(5) Az alap e szabályrendeletben meghatározo  célok-
tól eltérő egyéb célra nem használható fel.

II. fejezet
Értelmező rendelkezések 

3. § 1.2

 1 Az első mondatot hatályon kívül helyezte a 26/3/2015. (II. 5.) 
országos presbitériumi határozat. Hatályos: 2015. február 20-tól.
 2 Hatályon kívül helyezte a 77/1/2010. (IV. 29.) országos presbi-
tériumi határozat. Hatályos: 2010. április 29-től.

2. közeli hozzátartozó: a jövedelemvizsgálat vonatkozá-
sában a házastárs; az egyenes ágbeli rokon; az örökbe-
fogado , a mostoha- és neveltgyermek; az örökbefoga-
dó-, a mostoha- és a nevelőszülő; a testvér és az éle árs.
3. pályázati cél: a pályázó az alábbi célokra nyújthat 
be pályázatot:
a) kollégiumi díj,
b) nyelvi tábor és nyelvvizsgához szükséges tanulmá-

nyok folytatása, nyelvvizsga díj,
c) hangszervásárlás,
d) tanulmányút,
e) művészeti és sport tevékenységekkel összeüggő 

költségek,
) a tanulmányokkal összeüggő egyéb költségek.
4. szociálisan rászoruló: aki családjának háztartásában 
az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét, 
melynek dokumentált igazolása szükséges. Egy ház-
tartásnak minősül az egy lakásban együ lakó, o  be-
jelente  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező személyek közössége.

III. fejezet
Az ösztöndíj lebonyolításában résztvevők

A bizo ságról
4. § A bizo ság jogosult tanévenként legalább egy al-
kalommal (szeptemberben), a pályázat kiírására, az 
ösztöndíj elérésére benyújto  pályázatok értékelésé-
re és elbírálására, az ösztöndíjat elnyerő pályázó vagy 
pályázók kiválasztására és pályázatból való kizárására, 
valamint az odaítélt ösztöndíj visszavonására.
5. § (1) A bizo ság hét főből áll, melynek tagjai:
a) az országos presbitérium által delegált két fő, 
b) a három egyházkerület által delegált egy-egy fő,
c) az országos nevelési és oktatási bizo ság által fel-

kért egy fő,
d) az országos diakóniai bizo ság által felkért egy fő.
(2) A bizo ság tagjai közül az elnököt az országos pres-
bitérium jelöli ki.

6. § 3Nem lehet a bizo ság tagja a bármely oktatási in-
tézmény alkalmazásban álló személy.

7. § A bizo ság működésére, ülésezésének rendjére, 
határozatképességére és a határozathozatala rendjére 
az országos egyház bizo ságainak működéséről szóló 
3/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 3 Módosíto a a 77/1/2010. (IV. 29.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2010. április 29-től.
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A pályázó

8. § (1) Pályázónak minősül minden olyan személy, aki 
pályázatot nyújt be az ösztöndíj elnyerésére.
(2)4 Pályázó lehet az az egyházi fenntartású középis-
kolában (továbbiakban: intézmény) tanuló evangéli-
kus diák, aki 
a) igazoltan szociálisan rászoruló és
b) egyes tantárgyakban vagy területeken (művészet, 

sport) kiemelkedő teljesítményt nyújt.
(3) A pályázó köteles az ösztöndíj felhasználásának 
célját megjelölni, valamint egyházközsége lelkészének 
lelkészi ajánlását beszerezni.

9. § (1) Nem lehet pályázó a bizo ság tagja, illetve an-
nak közeli hozzátartozója.
(2) A pályázatból a bizo ság határozata alapján ki-
zárható minden olyan pályázó, aki a pályázat kap-
csán tisztességtelen, erkölcstelen vagy jogszabálysér-
tő magatartást tanúsít, vagy díjazása egyéb okból nem 
egyeztethető össze a Sztehlo Gábor-ösztöndíj céljával.

A mentor

10. § A pályázó intézményének tanára, aki a pályázó-
val személyes kapcsolatban áll.
a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során, 
b) kapcsolatot tart az érinte  szaktanárral,
c) fi gyelemmel kíséri az elnyert ösztöndíj felhasználását,
d) közreműködik az ösztöndíj elszámolásában.

IV. fejezet
Az ösztöndíj odaítélésének menete

Pályázat
11. § (1) Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik. 
(2) A pályázat megindításához a bizo ság pályázati 
felhívást tesz közzé, amely tartalmazza legalább:
a) az ösztöndíj elnevezését, 
b) az ösztöndíj célját,
c) a pályázaton kiosztásra kerülő teljes pénzösszeget, 

illetve az egyes pályázó által elérhető ösztöndíj ma-
ximális összegét,

d) a pályázati jelentkezési lapot és mentori adatlapot,
e) a pályázati dokumentáció részét képező benyújtan-

dó dokumentumok listáját,
) a pályázat benyújtási helyét és határidejét,
g) az eredményhirdetés határidejét,
h) az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjait, 

valamint,
j) minden olyan egyéb információt, amely az érvényes 

pályázat benyújtásához szükséges.

 4 Módosíto a a 77/1/2010. (IV. 29.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2010. április 29-től.

(3) A pályázat benyújtására előírt határidő elmulasz-
tása esetén igazolásnak helye nincs.

A pályázatok értékelése és elbírálása

12. § (1) A bizo ság ülésén értékeli a benyújto  pályá-
zatokat és dönt az ösztöndíj odaítéléséről.
(2) Az értékelés alapját a benyújto  pályázat képzi.
(3) A pályázatok értékelésének legfőbb szempontjai:
a) szociális rászorultságot igazoló dokumentumok,
b) a pályázó tanulmányi eredménye és egyéb terüle-

ten kifejte  kiemelkedő tevékenysége,
c) a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, tervei-

nek összeegyeztethetősége az ösztöndíj céljával,
d) mennyiben erősíti egyházi kötődését a pályázat el-

nyerése,
e) egyéb, a bizo ság által a pályázati kiírásban meg-

határozo  szempont.

13. § Az ösztöndíj elnyeréséről a pályázót és annak in-
tézményét a bizo ság a határozathozatalt követően, de 
legkésőbb 8 napon belül értesíti.

Az ösztöndíj felhasználása

14. § (1) Az egyház az ösztöndíj összegének kifi zetését 
a nyertes pályázó intézménye javára támogatás for-
májában teljesíti. A nyertes pályázó javára közvetlen 
kifi zetést teljesíteni nem lehet.
(2) Az intézmény köteles az ösztöndíj összegét elkü-
löníte en kezelni. 
(3) Kifi zetést az intézmény a pályázó, valamint men-
tora közös, írásbeli kérelmére teljesíthet.
(4) A pályázó köteles az ösztöndíj felhasználását iga-
zoló számlát beszerezni.

15. § (1) A nyertes pályázónak az elnyert összeget az 
ado  tanév végéig lehet felhasználnia. 
(2) Az intézmény köteles a fel nem használt összeget 
legkésőbb július 15. napjáig az egyháznak visszautalni.

16. § A pályázó az ösztöndíj felhasználásáról és az ösz-
töndíjjal támogato  tanulmányairól a tanév befejezé-
sét követően, legkésőbb július 15. napjáig köteles a bi-
zo ságnak írásban beszámolni, a számlákat csatolni.

Az odaítélt ösztöndíj visszavonása

17. § (1) Az odaítélt ösztöndíj visszavonható, amennyi-
ben a bizo ság olyan tényről szerez tudomást, amely-
nek ismerete esetén az ösztöndíjat nem ítélte volna meg.
(2) A bizo ság visszavonó határozatát köteles írás-
ban indokolni, melyre vonatkozóan a pályázó a dön-
tés megváltoztatását kérheti az országos presbitérium 
soron következő ülésén.
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(3) Az ösztöndíj visszavonásáról szóló jogerős döntést 
a bizo ság megküldi a pályázónak és az intézménynek.
(4) Az ösztöndíj visszavonásáról szóló jogerős döntés 
esetén a pályázó köteles az ösztöndíj teljes összegét 
visszatéríteni az egyháznak.

1/2015. II. 15. ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

LUTHER KIADÓJA SZERVEZETÉRŐL ÉS 
MŰKÖDÉSÉRŐL

A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház in-
tézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 34. § rendel-
kezései alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház 
intézményeként az egyház könyvkiadói, animációs fi lm-
készítési feladatairól, az Evangélikus Információs Szol-
gálat és a Kommunikációs Szolgáltató Központ szer-
vezeti egységek tevékenységéről, annak szervezetéről 
és működéséről a következő szabályrendeletet alkotja:

I. fejezet
Az egyházi intézmény feladat- és hatásköre

1. § Az egyházi intézmény feladata:
a) az egyházon belüli és kívüli tájékoztatáshoz szük-

séges nyomtato  és elektronikus kiadványok (a to-
vábbiakban: kiadvány) készítése és gyártása,

b) a kiadványok kiadása és terjesztése, ideértve az in-
ternetes tartalomszolgáltatást, valamint 

c) hang- és fi lmfelvételek készítése,
d) rádió- és televízióműsorok készítése
e) közreműködés az egyházközségek és intézmények 

elnyert pályázatai során megvalósítandó köteleze -
ségek és feladatok teljesítésében.

II. fejezet
Az egyházi intézmény szervezete

Az egyházi intézmény intézményvezetője

2. § (1) Az egyházi intézményt az intézményvezető 
igazgató vezeti, akit az országos sajtóbizo ság javaslata 
alapján az országos presbitérium ötévi időtartamra vá-
laszt. Az intézményvezető fele  a munkáltatói jogokat 
– az országos elnökségen belül a sajtómunkát felügye-
lő püspök, és az általa külön határoza al felruházo  
országos iroda igazgatója, valamint az ügyek megha-
tározo  csoportjára nézve delegáltan, az igazgatótaná-
cson keresztül – az országos presbitérium gyakorolja.
(2) Az intézményvezető – e szabályrendelet eltérő rendel-
kezése hiányában – teljes jogkörrel felügyeli, ellenőrzi, 
illetve szervezeti egység vezetők útján irányítja az egy-
házi intézmény valamennyi szervezeti egységében, rész-
legében folyó munkát, azzal hogy külön írásbeli felhatal-

mazásában a munkáltatói jogkörön túlmenően e jogait 
is átruházhatja az szervezetei egységek vezetői részére.

3. § (1) Az egyházi intézmény valamennyi munkatár-
sa fele  a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja. Az intézményvezető e jogkörét az ügyek 
meghatározo  csoportjára nézve a szervezeti egység 
vezetőjére írásban átruházhatja.
(2) A szervezeti egységek vezetőinek megbízásához és 
megbízásuk visszavonásához e szabályrendelet szabá-
lyai kell alkalmazni.
(3) Az egyházi intézmény szervezeti egységeinek alkal-
mazo ai (munka-, szolgálati- és megbízási jogviszonyban 
állók) jogviszonya létesítéshez, megszűntetéséhez a szer-
vezeti egységvezetők előzetese jóváhagyása szükséges.

3. § (1) Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén 
az általa kijelölt szervezeti egység vezető helye esíti.
(2) A kifi zetéseket az intézményvezető, akadályoztatása 
esetén a gazdasági vezető (helye eseként az általa kije-
lölt alkalmazo ) utalványozza, hagyja jóvá. A gazdasági 
vezető minden felmerülő költség esetén, mint pénzügyi 
ellenjegyző köteles a belső bizonylatot szignalizációjával 
ellátni. Ennek hiányában kifi zetés nem teljesíthető. A 
gazdasági vezető fi gyelemmel kíséri a szervezeti egység 
működésére biztosíto  keret felhasználásának mértékét, 
ezzel köteles megakadályozni a fedezet nélküli kifi zeté-
seket. Szükség esetén jogosult intézkedéseket kezdemé-
nyezni a gazdálkodási rend betartása érdekében. 

4. § (1) Az egyházi intézményt az intézményvezető kép-
viseli harmadik személyekkel szemben, valamint egy-
házi testületek, bíróságok és más hatóságok elő . Az 
igazgató e jogát az ügyek meghatározo  csoportjaira 
nézve a szervezeti egységesek vezetőjére ruházhatja át. 
(2) Az egyházi intézmény intézményvezetője – a szer-
vezeti egységek vezetőinek teljesítésigazolási jogköre 
melle  – a bankszámla fele  önállóan rendelkezik.

Az intézmény szervezeti egységei

5. § (1) Az egyházi intézményen belül az alábbi szer-
vezeti egységek különülnek el:
a) Luther könyvkiadó,
b) Luther Animációs Műhely,
c) Evangélikus Információs Szolgálat (a továbbiakban: 

EISZ),

V. fejezet
Záró rendelkezések

18. § E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba.
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d) Kommunikációs Szolgáltató Központ (a továbbiak-
ban: KSZK)

(2) Az egyházi intézmény szervezeti felépítéséről, a 
szervezeti egységek egymás közö i kapcsolatáról szóló 
szervezeti ábra e szabályrendelet mellékletét képezi.

6. § A Luther könyvkiadó feladata:
a) a Magyarországi Evangélikus Egyház által a hitéleti, 

a liturgiai élet, a teológia, a kultúra és a hitoktatás 
területén szükségesnek ítélt kiadványok kiadása és 
terjesztése;

b) az éves kiadói tervben szereplő kiadványok lehető-
ség szerinti megjelentetése és terjesztése

c) a Magyarországi Evangélikus Egyház képviselete a 
könyvszakmai rendezvényeken (kiállítások, konfe-
renciák, vásárok stb.);

d) kapcsola artás más egyházi és egyéb lap- és könyv-
kiadókkal belöldön és külöldön;

e) szükség szerint a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház belső egyházi jogi személyeinek való segítség-
nyújtás könyvkiadási ügyekben – tartalmi és formai 
kérdésekben.

7. § (1) A Luther Animációs Műhely ellátja elsősorban 
Luther életéről szóló, valamint bármely projekt kereté-
ben megvalósítandó animációs fi lmkészítéssel kapcsola-
tos valamennyi feladat koordinálását és végzését, bevé-
teleinek és ráfordításainak kezelését és nyilvántartását.
(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 2. § 4. pontja 
alapján az egyházi intézmény a fi lmgyártás folyama-
tában fi lmelőállítóként szerepel.

8. § Az EISZ felelős a fenntartó egyház által meghatá-
rozo  kommunikáció szervezése az alábbiak szerint:
a) annak médiapolitikájában megfogalmazo  célok-

hoz igazodó médiastratégia megalkotása és szakmai 
végrehajtása,

b) a médiapolitika kialakításához és időnkénti felül-
vizsgálatához való szakmai segítségnyújtás,

c) az egyház külső és belső kommunikációjának szer-
vezése,

d) az egyház szervezetéből és küldetéséből adódó tar-
talomszolgáltatás,

e) ellátja a médiafelületek központi tartalomszolgál-
tató feladatait – online, offl  ine és elektronikus tar-
talmakat állít elő.

9. § (1) A KSZK felelős az egyház és belső egyházi jogi 
személyei pályázati eljárásaikkal kapcsolatos nyilvá-
nosságra hozatali feladatok elvégzésért.
(2) Az MEE és belső egyházi jogi személyiségei szá-
mára megrendelés alapján, az ado  projektre kötö  
szerződés szerint végzi az MEE pr- és marketingte-
vékenységét.
(3) Végzi a Luther Kiadó pr- és marketingtevékenységét.

Az intézmény működtetését és gazdálkodását biztosító 
részlegek

10. § A részlegek a Luther Kiadó a szervezetén belül 
működő szervezeti egységek által létrehozo  tartalmak 
kiadói, funkcionális feladatait látja el. Ennek érdekében 
a szervezeti egységek működését az alábbi részlegek 
működtetésével támogatja:
a) titkárság,
b) gazdasági részleg,
c) terjesztési részleg,
d) raktározási, logisztikai részleg.

11. § A titkárság feladat- és hatásköre:
a) személyi ügyek: kezeli és kíséri a személyi ügyeket, 

előkészíti és végrehajtja a változásokat;
b) iktatás, nyilvántartás: érkezteti és szignálja, vala-

mint nyomon követi és nyilvántartja az iratokat, 
ezekről információt kér és ad;

c) előkészíti és adminisztrálja az igazgatótanács mun-
káját, végrehajtja a döntéseit.

12. § A gazdasági részleg feladat- és hatásköre:
a) pénztár, könyvelés: intézi az egyházi intézmény pénz-

ügyeit, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, 
kapcsolatot tart a pénzügyi és egyéb hatóságokkal, 
illetékes pénzintézetekkel, előkészíti az egyházi in-
tézmény éves költségelőirányzatát és beszámolóját, 
fi gyelemmel kíséri a kiadó kintlévőségeinek alaku-
lását, és lépéseket foganatosít azok felszámolására;

b) munkaügy: intézi az egyházi intézmény alkalma-
zo aival kapcsolatos munkaügyi köteleze ségeit, 
nyilvántartja a szabadságolásokat, kezeli a megbí-
zási szerződésekkel kapcsolatos eljárásokat;

c) gazdasági irányítás: irányítja az egyházi intézmény 
beruházásainak, kiadói tevékenységének működé-
sét, hangsúlyosan dolgozik külső anyagi források 
felkutatásán, elemzi a kiadó gazdasági helyzetét, és 
javaslatokat fogalmaz meg a fejlődőképes gazdasági 
működés feltételeinek kialakításához;

d) hirdetési ügyintézés: végzi a kiadó által megjelente-
te  lapokban, kiadványokban megjelenő hirdetések 
ügyeit, kiemelten is az egyházi pályázatokkal kap-
csolatos támogatási köteleze ségekkel kapcsolatos 
nyilvánosságra hozatali köteleze ségeket, valamint 
lépéseket tesz a minél szélesebb körű hirdetői part-
nerek felkutatására.

13. § A terjesztési részleg feladat- és hatásköre:
a) végzi a kiadványok terjesztési teendőit a Magyaror-

szági Evangélikus Egyház egyházközségein, intéz-
ményein belül és a gyülekezeti, intézményi kerete-
ken kívül;

b) a hatékony terjesztéshez szükséges hirdetési anya-
gokat készít;
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c) a könyvkiadó kiadványait ismertető és népszerűsí-
tő programokat szervez;

d) kapcsolatot tart a viszonteladóként értékesítő part-
nerekkel;

e) szervezi az egyházi intézmény könyvesboltjának 
működését, az árukészlet megfelelő kialakítását;

) intézi az előfi zetéses rendszerben történő értéke-
sítés területén adódó ügyeket, és lehetőség szerint 
terveket és programokat dolgoz ki és hajt végre az 
előfi zetők számának növelése érdekében;

h) negyedévente, illetve a szervezeti egység vezetője ké-
résére kimutatást készít a kiadó kiadványaiból, illetve 
a könyvesbolt árukészletéből történő értékesítésekről.

14. § A raktár részleg feladat- és hatásköre:
a) raktározás: megszervezi a könyvkiadó kiadványai-

nak, illetve a könyvesbolt raktárkészletének pontos 
és az állagmegóvást garantáló tárolását, a raktárkész-
letről pontos kimutatást vezet, évente egyszer, illetve 
az intézményvezető utasítására teljes körű leltározást 
hajt végre, gondoskodik a könyvesboltban történő 
árusítás raktározási há erét érintő feltételekről.

b) expediálás: gondoskodik a kiadó kiadványaiból, il-
letve a könyvesbolt árukészletéből történő rendelé-
sek csomagolásáról és postázásáról, a megrendelé-
sekről és a teljesítést igazoló bizonylatokról pontos 
kimutatást vezet.

c) szállítmányozás: segíti a többi részleg szállítmányo-
zási, ügyintézési teendőit.

III. fejezet
A Luther könyvkiadó részlegei 

15. § A Luther könyvkiadó szervezeti egység vezetőjét 
az intézményvezető a sajtót felügyelő püspök és a Saj-
tóbizo ság együ es jóváhagyását követően alkalmazza.

16. § (1) A Luther könyvkiadó szervezeti egységen be-
lül a következő részlegek működnek: 
a) kiadványszerkesztési részleg,
b) terjesztési részleg (könyvesbolt).
(2) A kiadványszerkesztési részleg élén vezető szerkesz-
tő, terjesztési részleg (könyvesbolt) élén üzletvezető áll.

17. § A kiadványszerkesztési részleg feladat- és ha-
tásköre:
a) szervezi a kiadványok technikai szerkesztési, nyom-

dai előkészítési folyamatát;
b) végzi a nyomdai ügyintézést;
c) különösen is felelős a Luther könyvkiadó kiadvá-

nyainak könyvszakmai szempontból megfelelő, igé-
nyes megjelenéséért.

18. § A terjesztési részleg (könyvesbolt) feladat- és 
hatásköre:

a) szervezi a Luther Kiadó kiadványainak terjesztését 
a Luther Kiadó által üzemeltete  könyvesboltban;

b) szervezi a Luther Kiadó kiadványainak terjesztését 
viszonteladói partnerek közreműködésével;

c) gondoskodik a könyvesbolt árukészletének a vevői 
igények szerinti és a Luther Kiadó szellemiségének 
megfelelő kialakításáról;

d) gondoskodik a Luther Kiadó könyvesboltjának sza-
bályszerű működéséről.

IV. fejezet
A Luther Animációs Műhelyről

19. § (1) A szervezeti egység vezetőjét az intézmény-
vezető az Igazgatótanáccsal való konzultációt köve-
tően bízza meg.
(2) A műhelyvezető irányítja a szervezeti egység szak-
mai munkáját, a Luther Kiadó vezetője által átruházot-
tan irányítja, ellenőrzi és felügyeli a szervezeti egység 
fi lmkészítési feladatait, feladatvégzőit, illetve munka-
vállalók fele  ellenőrzési jogkört gyakorol.
(3) A számviteli bizonylaton, bérszámfejtési dokumen-
tumokon minden esetben meg kell jeleníteni a fi lm-
gyártás tevékenységkódját, a kifi zetői terheket az egye-
di dokumentumok alapján tételesen elkülönítve kell 
kimutatni, nyilvántartani.

20. § (1) Az animációs fi lm készítéséhez kapcsolódó 
munkák során az egyházi intézmény köteles a szer-
ződéseknél akként eljárni, hogy a szerzői jog kizá-
rólagosan és harmadik személynek átengedhető fel-
használási jogosultság a Magyarországi Evangélikus 
Egyházat illeti meg, a rajzfi lmből eredő jogosultságok 
és köteleze ségek – az egyházi intézmény útján – az 
egyházat illetik meg és terhelik.
(2) Az műhelyvezető a szerzői és felhasználói jogokkal 
kapcsolatos szerződéseket a tevékenységet felügyelő 
püspök ellenjegyzésének hiányában nem kötheti meg.

V. fejezet
Az EISZ szerkesztőségei és szervezeti működése 

21. § Az EISZ, az egyházi jogszabályokban meghatá-
rozo  feladatok ellátása és folytatása biztosítása te-
kintetében a Magyarországi Evangélikus Egyházon 
belül folytato  és az e szabályrendelet 5. §-ban meg-
határozo  átve  feladatokat, mint az egyházi szerve-
zeti egység általános jogutódja látja el, ezért a korábbi 
technikai eszközök és anyagi forrásokra jogosult. Az 
eszközök átvételét a szervezet létrehozásával egyide-
jűleg, tételes eszközleltár alapján kell végrehajtani. 

22. § (1) Az EISZ-en belül a következő szerkesztőségek 
– az egyház által átado  munkavégzők, és az egyház 
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által biztosíto  technikai és anyag feltételek melle  
– működnek: 
a) Evangélikus Élet szerkesztősége,
b) a közszolgálati televízióban sugárzo  evangélikus 

műsorok,
c) a közszolgálati rádióban sugárzo  evangélikus mű-

sorok,
d) az egyház hivatalos honlapja (evangelikus.hu),
e) az Evangélikus Missziók Központ hangstúdiója,
) Zákeus Médiacentrum,
h) Lelkipásztor szerkesztősége,
i) Credo szerkesztősége
j) Evangélikus Közlöny szerkesztősége,
(2) Az EISZ az egyéb igényeknek megfelelően újabb 
szerkesztőségek létrehozását kezdeményezheti. 

Az EISZ vezetője

23. § (1) Az EISZ vezetőjét az intézményvezető az in-
tézményvezető a sajtót felügyelő püspök és a Sajtóbi-
zo ság együ es jóváhagyását követően alkalmazza.
(2) Az EISZ vezetője, mint a 22. §-ban a–j. pontjaiban 
felsorolt médiumok főszerkesztője – a Luther Kiadó 
vezetője által átruházo an szerkesztőségek, médiumok 
és munkavállalói (egyéb jogviszonyban állók) fele  
munkáltatói, valamint irányítási, feladat-meghatáro-
zási és ellenőrzési jogkört gyakorol.
(3) Az EISZ vezetője kötetlen munkarendben végzi 
munkáját. Feladata az EISZ irányítása és felügyelete, 
az EISZ-hez rendelt médiumok főszerkesztői feladata-
inak ellátása. Munkáját a titkárság segíti. 
(4) Az EISZ főszerkesztő felel a fenntartó által az EISZ 
számára megfogalmazo  célok eléréséért, a célokhoz 
igazodó médiastratégia megalkotásáért és végrehajtá-
sáért. Ennek teljesülése érdekében:
a) Feladata az evangélikus egyházi intézményekkel, 

testületekkel való kapcsola artás kialakítása és 
fenntartása az EISZ feladatait elvégzését segítő in-
formációáramlás érdekében.

b) Kapcsolat kialakítása és fenntartása más egyházak 
kommunikációért felelő vezetőivel, médiumainak ve-
zetőivel, munkatársaival és a nem egyházi tartalom-
szolgáltatók, médiumok vezetőivel, munkatársaival.

c) Egyeztet a Luther Kiadó vezetőjével minden a stra-
tégiát érintő anyagi és gazdasági kérdésben.

d) Összehangolja az irányítása alá tartozó szerkesztő-
ségek tevékenységét – mind tartalom-, mind mun-
kaszervezési kérdésekben azért, hogy a médiafelü-
letek közö  biztosítva legyen a tartalom átvétele, 
szükség szerinti átdolgozása; és biztosítva legyen a 
hatékony, a határidőket pontosan tartó és méltányos 
munkaerő-gazdálkodás. 

e) Vitás esetekben dönt arról, hogy melyik esemény-
ről készüljön minden vagy egy-egy médiafelü-
letre tudósítás, és dönt arról, hogy azokat melyik 

újságíró(k) készítse(k) el, illetve más forrásból szerzi 
meg a leközlendő tartalmat/híranyagot. Végső dön-
tést hoz minden médiafelület tekintetében a leköz-
lendő tartalom műfajának meghatározásában.

) Kialakítja az ügyeleti rendet.

EISZ szerkesztőségek

24. § A felelős szerkesztők munkáját az EISZ vezetője 
koordinálja, hetente legalább egy alkalommal tartan-
dó értekezleten egyeztetik munkájukat.

Felelős szerkesztők
25. § (1) A szerkesztő felel a felelősségi körébe tarto-
zó médiafelület az EISZ stratégiájához való illeszke-
déséért.
(2) A felelős szerkesztő:
a) Az ado  szerkesztőség napi munkáját fogja össze és 

irányítja abból a célból, hogy az ado  felületre bí-
zo  tartalom időben, a szerkesztőségi értekezleten 
előzetesen egyeztete  műfaji elvárásoknak megfe-
lelően jelenjen meg.

b) Felel a feladat elvégzéséért odarendelt munkatár-
sak munkája minőségéért és a határidők betartásá-
ért, illetve a külső munkatársak (szerzők) esetében 
a velük fenntarto  jó kapcsolatért.

c) Kapcsolatot tart valamelyik meghatározo  terület-
tel, amit az EISZ vezetője feladatként átado . Az 
átado  feladat elvégzéséről való rendszeres beszá-
moló az EISZ vezetőjének a vezető által meghatá-
rozo  időpontban.

d) Felel azokért a szerkesztőségi feladatokért, amelyek-
kel az EISZ vezetője megbízza (pl. helye esítés, ese-
ményen újságírói részvétel, tartalomszolgáltatás)

26. § (1) A szerkesztőségi ülést az EISZ vezetője hívja 
össze és vezeti, mely ülésen a felelős szerkesztők rész-
vétele kötelező.
(2) A heti rendszerességgel tarto  munkaértekezleten 
célja rövid távú célok és irányok meghatározása, en-
nek keretében 
a) heti munka megszervezése: témamegbeszélés, fel-

adat-megbeszélés, a munkatársak heti feladatokra 
szóló beosztása,

b) információcsere,
c) az egyes médiafelületek rendszeres értékelése.
(3) A szerkesztőségi ülésekről emlékeztető készül, 
amely a résztvevők számára hozzáférhető. Tartalmi 
és munkaszervezési kérdésekben a szerkesztőségi ülés 
konzultatív jellegű, a végső döntéseket az EISZ veze-
tője hozza meg.
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VI. fejezet
A Kommunikációs Szolgáltató Központról

27. § (1) A KSZK vezetőjét az intézményvezető a Lu-
ther Kiadó igazgatótanácsával történt konzultáció után 
alkalmazza.
(2) A KSZK vezetője, mint szervezeti egység vezető-
je – irányítja a szervezeti egység szakmai munkáját, a 
Luther Kiadó vezetője által átruházo an irányítja, el-
lenőrzi és felügyeli a szervezeti egység pályázati kom-
munikációs feladatait, feladatvégzőit, illetve munka-
vállalók fele  ellenőrzési jogkört gyakorol.

28. § (1) Az egyház által támogato  pályázatokról, az 
azokkal kapcsolatos kommunikációs feladatokról és 
határidőkről az egyház az országos iroda útján tájé-
koztatja a szervezeti egységet, amely ezek alapján kü-
lön megállapodást köt a pályázóval.
(2) A számviteli bizonylaton, bérszámfejtési dokumen-
tumokon minden esetben meg kell jeleníteni a szerve-
zeti egység tevékenységkódját, a kifi zetői terheket az 
egyedi dokumentumok alapján tételesen elkülönítve 
kell kimutatni, nyilvántartani.

VII. fejezet
Az egyházi intézmény gazdálkodási rendje

29. § (1) Az egyházi intézmény szervezeti egységei 
gazdasági folyamatainak könyvelését az egyházi in-
tézmény könyveiben külön költséghelyként kezeli. A 
könyvelésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy leg-
alább havonta a naprakész könyvelési információkról 
a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodá-
ja, és a sajtót felügyelő püspök tájékoztatást kapjon, 
az intézmény és szervezeti egységei gazdálkodása át-
tekinthető legyen.
(2) A szervezeti egységek számlázása minden eset-
ben a „az egyházi intézmény ………………” szervezeti 
egység megjelöléssel történik, akár szállító, akár vevő 
megnevezése esetén (az egységekre utaló egyértelmű 
megjelölés). Ennek hiányában az egyházi intézmény 
köteleze séget nem köteles teljesíteni.
(3) A szervezeti egységeknek a működéssel kapcsola-
tosan felmerült költségei számviteli bizonylatain fel-
tüntete  gazdasági eseményt minden esetben az egy-
ség vezetője teljesítés igazolással köteles ellátni azzal, 
hogy a számviteli bizonylatok teljesítése az egyházi 
intézmény szokásos rendjéhez igazodik. 
(4) Minden, a szervezeti egység céljára érkező bevételt az 
elkülöníte  bankszámlán kell nyilvántartani, annak cél-
jára felhasználni, és annak költséghelyén kell kimutatni.

30. § (1) A szervezeti egységek pénzforgalmát az egy-
házi intézmény elkülöníte  bankszámláján kell kezel-
ni. A bankszámla fele i rendelkezési jog nem tér el 

e szabályrendelet 4. § (2) bekezdésében, valamint az 
egyházi intézmény pénzkezelési szabályzatában meg-
határozo  rendelkezési jogtól.
(2) A szervezeti egység pénzforgalma kizárólag az el-
különíte  számlán bonyolítható, továbbá az elkülöní-
te  számláról kizárólag a szervezeti egység pénzfor-
galma bonyolítható.

31. § (1) A szervezeti egységek költségvetése beépül 
az egyházi intézmény költségvetésébe. A rész költ-
ségvetések elkészítésért a szervezeti egységek vezetői 
felelősek. A gazdasági vezető ellenőrzi a részköltség-
vetéseket, és elkészíti az intézmény költségvetését. A 
költségvetési tartalom betartásáért, a gazdálkodási elő-
irányzatnak megfelelő működésért, a szervezeti egysé-
gek vezetői felelősek. A működés számadatairól a bel-
ső gyakorlat szerint kialakíto  rendnek megfelelően a 
gazdasági vezető folyamatosan információt szolgáltat. 
(2) Az éves költségvetés elkészítésekor és elfogadásával 
egyidejűleg rögzítésre kerülnek a szervezeti egységek 
működésének éves elvárt feladatai, az ennek megvaló-
sítására ado  költségvetési évben fordítható kiadások, 
és az ehhez kapcsolódóan várható bevételek (egyházi 
támogatás, pályázati bevételek, egyéb támogatások stb.)

VIII. fejezet
Az egyházi intézmény adminisztrációja és 

ügykezelési rendje

32. § (1) Az egyházi intézményhez beérkeze  iratokat, 
dokumentumokat az átvétel időpontjában a titkárság 
iktatja, és a titkárságvezető szignalizációja alapján – 
átadás, átvételi kísérő lista szerint – a szervezeti egy-
ség vezetője kapja meg ügyintézésre. Az egyházi in-
tézmény köteles a beérkeze  iratokat, megkereséseket 
30 napon belül érdemben megválaszolni.
(2) Az egyházi intézmény minden munkatársa felelős 
a titkárságok által érkeztete  és rászignált ügyek nyil-
vántartásáért, az ügyiratban foglaltak elintézéséért.
(3) A titkárságvezető feladata, hogy fi gyelemmel kí-
sérje a határidők betartását. 
(4) Az egyházi intézmény valamennyi alkalmazo ja 
köteles a beérkeze  információkat, adatokat, üzleti 
titkokat bizalmasan kezelni, azt kiadni csak az intéz-
ményvezetője engedélyével lehet.

XI. fejezet
Az egyházi intézmény kapcsolata az 

igazgatótanácssal

33. § (1) Az egyházi intézmény munkáját segítő és tá-
mogató igazgatótanácsban – a 2005. évi VIII. törvény-
ben írtak tagok melle  – a fenntartó valamennyi szer-
vezeti egység képviseletét meghívo ként biztosítja.
(2) Az igazgatótanács napirendjén a szervezeti egysé-
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gek vezetőinek, az elmúlt időszakban végze  tevékeny-
ségéről szóló beszámolónak szerepelnie kell.

IX. fejezet
Záró rendelkezések

34. § (1) E szabályrendelet 2015. március 1. napján lép 

2/2015 III. 27. ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

PÁLYÁZATI RENDSZERÉRŐL

A szabályrendelet célja az egyház szervezeteinek segí-
tése a különböző pályázati források megszerzésében, 
a pályázati folyamatok, a fi nanszírozási támogatások 
egyházon belüli szabályozása.

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. § (1) E szabályrendelet hatálya kiterjed az egyház-
községek, az egyházmegyék, az egyházkerületek és 
az országos egyház, és továbbá az általuk fenntarto  
intézmények pályázataira.
(2) E szabályrendelet hatálya kiterjed valamennyi az 
Európai Unió, illetve a Magyar Állam fi nanszírozásában 
megvalósuló (így különösen a Széchenyi 2020 Program, 
valamint az Európai Területi Együ működés és az EGT 
Finanszírozási Mechanizmus) programokból, pályáza-
ti konstrukciókból származó támogatások igénylésére. 
Ugyancsak e szabályrendelet rendelkezéseit kell alkal-
mazni a pályázatokhoz csatolandó egyházi jogi szemé-
lyiségi igazolás kiadására, a fenntartói nyilatkozat ki-
adására, valamint a pályázati előkészítés támogatását, 
önrész kiegészítést, illetve előfi nanszírozást igénylő 
egyéb pályázatok, támogatások esetében is.
(3) E szabályrendelet hatálya Magyarország és/vagy 
az Európai Unió tagállamainak és/vagy az Európai 
Területi Együ működés kedvezményeze  országok 
területén megvalósuló pályázati projektekre terjed ki. 
(4) E szabályrendelet szerinti támogatás iránti kérelem 
benyújtására nem jogosult, akivel szemben az egyház 
törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szó-
ló 2005. évi IX. törvény 86. § (1) bekezdés a–c) pontjá-
ban meghatározo  kényszerintézkedést alkalmazzák, 
valamint e szabályrendelet 14. § (3)–(4) bekezdésében 
foglalt kizáró határozat esetén, az erről szóló jogerős 
döntés meghozatalától számíto  2 éven belül. 
(5) Ugyancsak nem igényelhet támogatást az az egy-
házközség, amely a központi ingatlanfelmérésben vagy 
az évenkénti népmozgalmi adatszolgáltatás során nem 
szolgáltato  határidőre adatot, továbbá az az egyház-
község, amelynek lejárt határidejű tartozása van az or-

szágos egyházzal, egyházmegyével, egyházkerüle el 
vagy bármely egyházi intézménnyel szemben. 

II. fejezet
Értelmező rendelkezések

2. § E szabályrendelet alkalmazásában:
1. Pályázat: Egy ado  fejlesztési cél érdekében, az Eu-
rópai Unió, illetve a Magyar Állam fi nanszírozásában 
megvalósuló (így különösen a Széchenyi 2020 Prog-
ram, valamint az Európai Területi Együ működés és 
az EGT Finanszírozási Mechanizmus) programok kere-
tében meghirdete  felhívásra készíte  fejlesztési terv 
és a támogato  fejlesztési folyamat.
2. Egyházi szervezet: egyházi önkormányzati testület 
és az általuk fenntarto  egyházi intézmény
3. Országos iroda illetékes osztálya: Valamennyi pá-
lyázat tekintetében hivatalból illetékes a pályázati és 
fejlesztési osztály és a gazdasági osztály. Az építési és 
beruházási tevékenységet magában foglaló pályázatok 
tekintetében az építési és ingatlanrendezési osztály, 
szociális fejlesztési pályázatok tekintetében a diakóniai 
osztály, köznevelési, pedagógiai pályázatok esetében 
a nevelési és oktatási osztály az illetékes a szakmai ja-
vaslatok megfogalmazására, kiadására.
4. Projektstratégiai Munkacsoport: A 69/1/2014. (III. 
26.) országos presbitériumi határozat szerint, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház „Láthatóan Evan-
gélikus” stratégiájához illeszkedő projektfejlesztési 
stratégia (2014-2020) kialakítása, és konkrét akcióterv 
kidolgozására létrehozo  munkacsoport.
5. On-line pályázati felület: A bejelentési köteleze sé-
gek, illetve a támogatási kérelmek ügyintézését, bírá-
latát az egyházi szervezet és az országos iroda közö i 
gyors kommunikációt lehetővé tevő, kötelezően alkal-
mazandó internetes portál, ahol a bejelentő/kérelmező 
jelszóval véde  felületen kitölti a pályázati alapada-
tokat, illetve feltölti a szükséges nyomtatványokat. 
Az így létrejö  felülethez a pályázónak, valamint az 
e szabályrendelet szerinti ado  eljárás elbírálásában 
résztvevőknek van hozzáférésük.
6. Kiemelten együ működő projekt: Azon egyházi 
szempontból kiemelt fontosságúnak ítélt egyházi szer-
vezeti fejlesztések, amelyek az egyes fi nanszírozási 
támogatásokhoz (elegendő saját forrás hiányában) a 
maximális 50%-os támogatási intenzitásnál nagyobb 

hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/2003. (V. 23.) országos sza-
bályrendelet és a kiadói tevékenységre vonatkozó min-
den korábbi szabályrendeleti rendelkezés hatályát veszti.

Budapest, 2015. január 28.
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támogatást igényelnek. A kiemelten együ működő 
projektnek minősíte  fejlesztések megvalósítói vál-
lalják a kiemelt együ működést az országos irodával 
a tervezés, megvalósítás során. A kiemelt projektek 
tervezése megvalósítása során az országos iroda osz-
tályai, a pályázat tevékenységeibe, költségvetésébe 
terveze en, szupervízori jogosultsággal részt vesznek 
a munkafolyamatokban, a döntések meghozatalában.
7. Gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai doku-
mentum: a „Láthatóan Evangélikus” stratégiai anyag-
ban szereplő prioritásokat fi gyelembe vevő, azokhoz 
illeszkedő a szabályrendelet mellékeltét képező doku-
mentum szerinti tartalommal készült dokumentáció

III. fejezet
Bejelentési kötelezettség

Előzetes projektötlet bejelentés
3. § (1) Az egyház stabilitásának, a fi nanszírozási forrá-
sok tervezhetőségének érdekében fontos, hogy előze-
tesen fel lehessen mérni az egyházi szervezetek pályá-
zati fejlesztési céljait. Ezért, az előkészítési-, önrész- és 
előfi nanszírozási támogatás megítélését előzetes pro-
jektötlet bejelentési folyamat előzi meg. 
(2) Az egyházi szervezetek, minden év január 31-ig 
kötelesek bejelenteni az ado  naptári évben pályázati 
forrásból fi nanszírozandó, terveze  projektötleteiket, 
üggetlenül a ól, hogy ahhoz igényelnek-e a jelen sza-
bályrendeletben szabályozo  támogatásokat. 
(3) Amennyiben egy projektötlet a január 31-i előze-
tes bejelentési határidő után kerül azonosításra, le-
hetőség van a határidőn túli, de az azonosítás utáni 
haladéktalan bejelentésre.
(4) A bejelente  projektötletek tekintetében az országos 
iroda illetékes osztályai, és az illetékes szakmai bizo sá-
gok az on-line felületen teszik meg szakmai javaslatukat, 
amelyre meghozható döntés lehet támogató, feltétellel 
támogató és nem támogató. Nem részesülhet a későbbi-
ekben pályázati támogatásban az a pályázati cél, amely 
nem rendelkezik e szakmai támogató javaslatokkal.
(5) A bejelentés tudomásul vételéhez szükséges az egy-
házi szervezet területileg illetékes valamennyi fele es 
egyházi önkormányzata (egyházmegye és egyházke-
rület is) elnökségének támogató nyilatkozata, amelyet 
azok az on-line pályázati felületen tesznek meg. Nem 
részesülhet a későbbiekben pályázati támogatásban az 
a pályázati cél, amely nem rendelkezik ezen egyházi 
önkormányzati támogató javaslatokkal.
(6) Amennyiben, az országos iroda illetékes osztálya a pá-
lyázatot nem tartja megvalósíthatónak, fenntarthatónak, 
köteles ezzel kapcsolatos észrevételeit és a módosításra 
vonatkozó javaslatait a bejelentő, a projektötlet megva-
lósításáról támogató határozatot hozók, valamint a terü-
letileg illetékes egyházmegyei és egyházkerületi elnök-
ségek tudomására hozni az on-line pályázati felületen.

(7) A pályázati folyamatokhoz szükséges egyházi jogi 
személyiségi igazolás kiadásának feltétele:
a) az egyházi szervezet e szabályrendelet szerint be-

jelente e pályázatát, az a beadáshoz szükséges tá-
mogatást megkapta, és

b) az egyházi szervezet a mindenkori jogszabályok 
betartásával, együ működik a pályázat tervezése, 
megvalósítása során a Magyarországi Evangélikus 
Egyház szakmai szolgáltatást nyújtó szervezeteivel, 
így különösen:
ba) a pályázatok kötelező és szakmai kommuniká-

ciós, tájékoztatási tevékenységeiben az EISZ-el,
bb) pedagógiai, oktatási tevékenységek fejlesztésé-

re vonatkozó tevékenységeiben az EPSZTI-vel,
bc) felnő képzési tevékenységek megvalósítása során 

az országos iroda felnő képzési munkaágával.
bd) rendezvényszervezés, szállásfoglalás tevékeny-

ségekben az egyház szállást biztosító intézmé-
nyeivel.

Pályázati bejelentés

4. § (1) Az előzetes projektötlet bejelentésen túl szük-
séges, hogy az országos egyház döntéshozó és szakmai 
testületei ismerjék az egyházi szervezetek, pályázati 
szerep és kockázatvállalását. 
(2) A projektötlet kidolgozásának megkezdésekor, a 
projektötlet megvalósításáról szóló – egyházközségek, 
egyházmegyék presbitériuma, az intézmények esetén 
igazgatótanácsa – határozat meghozatalát követően, 
a pályázók kötelesek bejelenteni, az on-line pályázati 
felületre feltölteni valamennyi 1.000.000 forintnál na-
gyobb projekt-költségvetésű pályázati projektjüket, 
üggetlenül a ól, hogy ahhoz igényelnek-e a jelen sza-
bályrendeletben szabályozo  támogatásokat.
(3) A bejelentés tudomásul vételéhez szükséges vala-
mennyi fele es egyházi önkormányzat (egyházmegye és 
egyházkerület is) elnökségének támogató nyilatkozata 
melyet azok az on-line pályázati felületen tesznek meg.
(4) Építési beruházásra, illetve felújításra vonatkozó pá-
lyázat beadását megelőzően az országos iroda építési 
osztálya, illetve az építési bizo ság az írásos véleményét 
a beruházásról az on-line pályázati felületen teszi meg.
(5) Szociális fejlesztésre vonatkozó pályázat beadását 
megelőzően az országos iroda diakóniai osztálya és a 
diakóniai bizo ság az írásos véleményét a fejlesztésről 
az on-line pályázati felületen teszi meg.
(6) Oktatási fejlesztésre vonatkozó pályázat beadását 
megelőzően az országos iroda nevelési és oktatási osz-
tálya és az oktatási bizo ság az írásos véleményét a 
fejlesztésről az on-line pályázati felületen teszi meg.
(7) A bejelente  pályázatok tekintetében az országos 
iroda illetékes osztályai, az illetékes szakmai bizo sá-
gok, és a fele es egyházi önkormányzatok javaslata 
lehet támogató, feltétellel támogató és nem támogató. 
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Amennyiben az országos iroda illetékes osztálya, illetve 
a szakmai bizo ság a pályázatot nem tartja megvaló-
síthatónak, fenntarthatónak, köteles ezzel kapcsolatos 
észrevételeit és a módosításra vonatkozó javaslatait 
a bejelentő, a projektötlet megvalósításáról támoga-
tó határozatot hozók, valamint a területileg illetékes 
egyházmegyei és egyházkerületi elnökségek tudomá-
sára hozni az on-line pályázati felületen. Nem kaphat 
jogi személyiségi igazolást, illetve nem részesülhet a 
későbbiekben pályázati támogatásban az a pályázati 
cél, amely nem rendelkezik e támogató javaslatokkal.
(8) A konzorciumban megvalósítandó projekteket a 
konzorciumi megállapodás megkötését megelőzően 
kell bejelenteni. Amennyiben egyházi szervezet, nem 
egyházi szerveze el konzorciumban pályázik, csak 
olyan együ működésben vehet részt, amelynek során 
a döntési folyamatban egyetértési joga van, illetve ahol 
a konzorciumban résztvevőjeként jogi garanciát kap 
arra, hogy nyertes pályázat estén az őt illető támoga-
táshoz maradéktalanul hozzájut. 
(9) Pályázati bejelentés a pályázati dokumentáció tá-
mogatóhoz történő benyújtását követően nem nyújt-
ható be, a bejelentés elmulasztása a pályázati szabály-
rendelet megsértését jelenti.
(10) A pályázati bejelentéshez mellékelni kell:
a) a projekt szakmai-pénzügyi megvalósulását, fenn-

tarthatóságát bemutató adatlapot,
b) a pályázat beadásáról, az önrész rendelkezésre állá-

sáról szóló presbitériumi/igazgatótanácsi határozat 
és a fenntartó írásbeli jóváhagyása.

c) az önrész meglétét igazoló dokumentumot,
d) amennyiben más egyházi jogszabály úgy rendeli, a 

pályázat szempontjából illetékes egyházi szervezet 
véleményét vagy állásfoglalását,

e) gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai doku-
mentumot

) a kérelmet megelőző gazdasági év beszámolója és a 
tárgyév költségvetési terve,

g) konzorciumi pályázat esetén a konzorciumi megál-
lapodást.

(11) A pályázatot benyújtó egyházi szervezet sikeres pá-
lyázat esetén, a pályázati támogatás tényéről, még a tá-
mogatási szerződés aláírása elő  köteles az országos iro-
dát az on-line pályázati felületen keresztül tájékoztatni.
(12) A pályázatot megvalósító egyházi szervezet a pro-
jekt megvalósításról köteles az országos irodát az on-line 
pályázati felületen keresztül havi rendszerességű, szak-
mai és pénzügyi előrehaladási jelentésben tájékoztatni.

IV. fejezet
Finanszírozási támogatások

5. § A MEE lehetőségeihez mérten támogatja a pályá-
zati célok pénzügyi megvalósítást az e szabályrendelet-
ben meghatározo  módon és keretek közö  pályázati 

előkészítés, önrész támogatás nyújtásával, valamint 
részt vesz a pályázatok előfi nanszírozási folyamatában.

6. § A MEE zsinata az egyház éves költségvetésében 
elkülöníte  keretet hoz létre, amelyből egyházi szer-
vezetek, pályázataikhoz előkészítési, önrész és előfi -
nanszírozási támogatást igényelhetnek. 

7. § Jelen szabályrendeletben meghatározo  fi nanszí-
rozási támogatás csak olyan egyházi szervezet javára 
ítélhető meg, amelyik az előzetes projektötlet, illetve 
pályázati bejelentési köteleze ségének eleget te , a je-
len pályázati szabályrendelet 3. § és 4. §-ban szabályo-
zo  eljárás szerint, továbbá rendelkezik a „Láthatóan 
Evangélikus” stratégiai anyagban szereplő prioritáso-
kat fi gyelembe vevő, azokhoz illeszkedő gyülekezet / 
intézményfejlesztési stratégiai dokumentummal.

Pályázati előkészítés támogatása

8. § (1) E szabályrendelet rendelkezései alapján az egy-
házi szervezetek jogosultak az erre a célra létrehozo  
pénzügyi alapból pályázati előkészítésre előkészítési 
támogatást kérni, a pályázat benyújtását megelőzően.
(2) Előkészítési támogatásra az az egyházi szervezet jo-
gosult, aki eleget te  előzetes projektötlet bejelentési 
köteleze ségének, pályázati bejelentési köteleze sé-
gének teljesítése folyamatban van, és akinek pályáza-
ti szándékát az országos iroda illetékes osztálya és a 
szakmai bizo ság, a területileg illetékes valamennyi 
fele es egyházi önkormányzat a megvalósíthatóság és 
fenntarthatóság szempontjából támogatandónak ítéli. 
(3) Előkészítési támogatást a pályázati előkészítés költ-
ségeinek – e szabályrendelet eltérő rendelkezése esetét 
kivéve – legfeljebb 50 %-ának fedezésére lehet igényelni.
(4) Támogatható valamennyi, a pályázati dokumentá-
ció előkészítésével kapcsolatos költség, így a szakmai, 
műszaki felmérés, tervezés, a pályázatírás, a szükség-
letfelmérések, megvalósíthatósági tanulmányok, fenn-
tarthatósági-, megtérülési mutatók összeállítása is.
(5) Az előkészítési támogatási kérelmet az on-line pá-
lyázati felületen lehet benyújtani e szabályrendelet 1. 
§ (2) bekezdése szerinti támogatási tervek dokumen-
tációjában nevesíte en megjelenő pályázati kiírások-
hoz. A kérelem mellékleteként az alábbi dokumentáció 
benyújtása kötelező:
a) a pályázat előkészítésére vonatkozó ajánlatkérési do-

kumentáció, (ajánlatkérő, ado  árajánlatok /felada-
tonként 3 különböző vállalkozótól származó hivata-
los, cégszerűen aláírt árajánlat/, döntési jegyzőkönyv) 

b) a kérelmet megelőző gazdasági év beszámolója és a 
tárgyév költségvetési terve,

c) a legalább 50 % saját erő meglétéről szóló banki iga-
zolás, és köteleze ségvállaló testületi határozat,

d) építési, felújítási, és energetikai fejlesztéseknél a 
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jogszabályi megfelelőséget igazoló dokumentáció, 
és a megtérülést megalapozó mérések, számítások,

e) gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai doku-
mentum.

(7) Az országos iroda az előkészítési támogatás meg-
ítéléséről és annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, 
amelyet a keretgazda elé terjeszt. A javaslat alapján a 
keretgazda eseti döntést hoz a támogatás odaítéléséről 
az alábbiak szerint diff erenciálva.

LEGFELJEBB  % TÁMO
GATÁS ITÉLHETŐ MEG:

% –NÁL KEVESEBB TÁ
MOGATÁS ÍTÉLHETŐ MEG:

KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN 
%NÁL TÖBB TÁMOGA

TÁS ÍTÉLHETŐ MEG

Egyházi szervezet-
nek nincs elegen-
dő tervezhető sza-
bad forrása.

A rendelkezésre ál-
ló saját forrás ará-
nyában kevesebb 
támogatás adható.

Egyházi szervezet-
nek nincs 50%-nyi 
elegendő forrása.

Egyházpolitikailag 
kiemelt célt való-
sít meg a pályá-
zatban. (egyhá-
zi önkormányzati 
testület igazolja)

Nem ellentétes az 
egyházpolitikai 
célokkal. (egyhá-
zi önkormányzati 
testület igazolja)

Egyházpolitikailag 
kiemelt célt való-
sít meg a pályá-
zatban. (egyhá-
zi önkormányzati 
testület igazolja)

Szakmailag ki-
emelt célt valósít 
meg a pályázatban 
(illetékes szakmai 
osztály igazolja)

Nem ellentétes a 
szakmai célokkal 
(illetékes szakmai 
osztály igazolja).

Szakmailag ki-
emelt célt valósít 
meg a pályázatban 
(illetékes szakmai 
osztály igazolja)

Egyházkerület 
(szak mai bizo -
ság) szerint hátrá-
nyos helyzetű egy-
házi szervezet

Nem hátrányos 
helyzetű

Egyházkerület 
(szakmai bizo -
ság) szerint hátrá-
nyos helyzetű egy-
házi szervezet

Vállalja az együ -
működést az or-
szágos irodával, 
egyházi szolgálta-
tó szervezetekkel.

Vállalja az együ -
működést az or-
szágos irodával, 
egyházi szolgálta-
tó szervezetekkel.

Vállalja a kiemelt 
együ működő 
projekt státuszt a 
tervezés, megvaló-
sítás során.

A döntés ellen jogorvosla al élni az országos presbi-
tériumhoz benyújto , a kifogást részletesen megindo-
koló kérelemmel lehet.
(8) A keretgazda döntése alapján előkészítési támogatá-
si keretösszeg kerül meghatározásra, melyet a kérelme-
ző a pályázati előkészítés fi nanszírozására használhat 
fel. A keretösszeg lehívására az országos iroda közre-
működésével megkötö  támogatási szerződés aláírása, 
és az előkészítési tevékenységek megvalósítása után, 
a kérelmező képviselője által teljesítés igazolt számla-
másolatokkal és szerződésekkel kerülhet sor. A támo-
gatás lehívásának feltétele továbbá a kérelmező által 
vállalt – e szabályrendelet eltérő rendelkezését kivé-
ve – 50 % saját erő felhasználásának számlamásola al, 
szerződéssel, és a kifi zetést igazoló bizonyla al való 
igazolása, valamint a támogatásból fi nanszírozo , el-
készült pályázati dokumentáció benyújtása, és annak a 
MEE országos iroda illetékes osztálya általi elfogadása.
(9) Az előkészítési támogatással fi nanszírozo  költ-
ségeket kérelmező köteles a pályázati kiírás szerinti 

megengede  maximális mértékig a pályázati költség-
vetésbe betervezni. Nyertes pályázat esetén a pályázó 
az előkészítési támogatást köteles visszafi zetni, a vele 
kötö  támogatási szerződés alapján.
(10) Amennyiben az előkészítési támogatást elnyert egy-
házi szervezet a pályázatot önhibájából nem nyújtja be, 
az előkészítési támogatásra kifi zete  összeget köteles a 
mindenkori jegybanki alapkama al növelve visszafi zet-
ni. Annak bizonyítására, hogy a pályázat beadása nem 
az előkészítési támogatást elnyert hibájából maradt el, a 
pályázati határidő lezárultát követő nyolc napon belül a 
keretgazdához címze , az országos irodának benyújto  
igazolási kérelmet terjeszthet elő. A kérelem elfogadá-
sáról az országos iroda javaslatára a keretgazda dönt. 
Döntése alapján az előkészítési támogatás összegének 
visszafi zetésétől részben vagy egészben eltekinthet.

Önrésztámogatás

9. § (1) E szabályrendelet rendelkezései alapján az egy-
házi szervezetek jogosultak az erre a célra létrehozo  
költségvetési keret terhére önrész támogatást kérni, a 
pályázat benyújtását megelőzően.
(2) Önrésztámogatásra az az egyházi szervezet jogo-
sult, aki eleget te  előzetes projektötlet, illetve pá-
lyázati bejelentési köteleze ségének, akinek pályá-
zati szándékát az országos iroda illetékes osztálya és 
szakmai bizo ság, a területileg illetékes valamennyi 
fele es egyházi önkormányzat, megvalósíthatóság és 
fenntarthatóság szempontjából támogatandónak ítéli. 
(3) Önrésztámogatást a pályázati kiírás szerint elvárt 
önerő – e szabályrendelet eltérő rendelkezése esetét ki-
véve – legfeljebb 50 %-ának fedezésére lehet igényelni.
(4) Az önrésztámogatás iránti igény nem lehet több, 
mint a projekt összköltségvetésének 25 %-a, de leg-
alább 250.000.- forint.
(5) Az önrésztámogatás iránti támogatási kérelmet az 
on-line pályázati felületen lehet benyújtani.
(6) Az önrésztámogatás iránti igényt legalább 29 nappal 
a pályázat beadásának határidejét megelőző országos 
presbitériumi ülés elő  be kell nyújtani. Amennyiben 
az országos presbitérium ülésrendje mia  indokolat-
lan késedelmet szenvedne a pályázat benyújtása, lehe-
tőség van sürgősségi eljárást kérni, ebben az esetben 
legalább 29 nappal a pályázat beadási határideje elő  
be kell nyújtani a kérelmet.
(7) A kérelem mellékleteként, az alábbi dokumentáció 
benyújtása kötelező:
a) a pályázati útmutató szerint benyújtani rendelt va-

lamennyi, a projekt szakmai-pénzügyi megvalósu-
lását bemutató dokumentum,

b) építés, felújítás, műszaki fejlesztés esetén a pályá-
zati kiírás, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti 
tervdokumentáció és költségvetés,
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c) a minimum 50 % saját erő meglétéről szóló banki 
igazolás, és köteleze ségvállaló testületi határozat

d) a kérelmet megelőző gazdasági év beszámolója és a 
tárgyév költségvetése,

e) amennyiben más egyházi jogszabály úgy rendeli, a 
pályázat szempontjából illetékes egyházi szervezet 
véleménye vagy állásfoglalása,

) nyilatkozatot arról, hogy az országos iroda illeté-
kes osztályai, vagy az általuk kirendelt szakértők a 
pályázati cél megvalósítása során előre egyeztetet-
ten megjelenhetnek a pályázat megvalósításának 
helyszínén, az iratokba betekinthetnek, a pályázó 
munkatársaitól felvilágosítást kérhetnek, a projekt 
megvalósítását leellenőrizhetik,

g) gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai doku-
mentum.

(8) A kérelem támogatásáról az országos presbitérium ese-
ti jelleggel dönt az alábbi táblázat szerint diff erenciálva.

LEGFELJEBB  % TÁMO
GATÁS ITÉLHETŐ MEG:

% –NÁL KEVESEBB TÁ
MOGATÁS ÍTÉLHETŐ MEG:

KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN 
%NÁL TÖBB TÁMOGA

TÁS ÍTÉLHETŐ MEG

Egyházi szervezet-
nek nincs elegen-
dő tervezhető sza-
bad forrása.

A rendelkezésre ál-
ló saját forrás ará-
nyában kevesebb 
támogatás adható.

Egyházi szervezet-
nek nincs 50%-nyi 
elegendő forrása.

Egyházpolitikailag 
kiemelt célt való-
sít meg a pályá-
zatban. (egyhá-
zi önkormányzati 
testület igazolja)

Nem ellentétes az 
egyházpolitikai 
célokkal. (egyhá-
zi önkormányzati 
testület igazolja)

Egyházpolitikailag 
kiemelt célt való-
sít meg a pályá-
zatban. (egyhá-
zi önkormányzati 
testület igazolja)

Szakmailag ki-
emelt célt valósít 
meg a pályázatban 
(illetékes szakmai 
osztály igazolja)

Nem ellentétes a 
szakmai célokkal 
(illetékes szakmai 
osztály igazolja).

Szakmailag ki-
emelt célt valósít 
meg a pályázatban 
(illetékes szakmai 
osztály igazolja)

Egyházkerület 
(szakmai bizo -
ság) szerint hátrá-
nyos helyzetű egy-
házi szervezet

Nem hátrányos 
helyzetű

Egyházkerület 
(szakmai bizo -
ság) szerint hátrá-
nyos helyzetű egy-
házi szervezet

Vállalja az együ -
működést az or-
szágos irodával, 
egyházi szolgálta-
tó szervezetekkel.

Vállalja az együ -
működést az or-
szágos irodával, 
egyházi szolgálta-
tó szervezetekkel.

Vállalja a kiemelt 
együ működő 
projekt státuszt a 
tervezés, megvaló-
sítás során.

Döntése során fi gyelembe veszi:
a) a felhasználható keretösszeg nagyságát,
b) az országos iroda szakmai osztályainak, szakmai bi-

zo ságoknak a javaslatait,
c) az önrésztámogatást igénylő egyházi szervezet ál-

talános anyagi helyzetét,
d) a pályázati projekt jelentőségét az evangélikus egy-

ház szempontjából.
(10) Az országos presbitérium az önrésztámogatásról 
a pályázat benyújtását megelőzően az országos gazda-
sági bizo ság véleményének ismeretében azzal a fel-

tétellel dönt, hogy az önrésztámogatásról szóló dön-
tés akkor válik véglegessé, ha a támogato  pályázó 
nyer a pályázatával és az éves költségvetési keret-
ből a támogatás kifi zetésére még van lehetőség. Az 
önrésztámogatás odaítéléséről szóló okmány az or-
szágos presbitérium határozatának kivonata. A döntés 
ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(11) Az országos presbitérium eseti döntésével, az egy-
ház stratégiájával megegyező pályázati célokra automa-
tikusan rendelkezésre álló önrésztámogatást is megálla-
píthat. Ilyen esetekben a meghatározo  céllal pályázatot 
benyújtó egyházi szervezet az önrésztámogatásra kére-
lem alapján, de külön döntés nélkül jogosult. 
(12) Amennyiben a pályázónak az országos presbitéri-
um önrésztámogatást szavazo  meg, az országos iroda 
közreműködésével egyedi támogatási szerződést köt a 
pályázóval. Az országos presbitérium döntése alapján 
a támogatási szerződésben az ado  fejlesztésre jel-
lemző speciális feltételek is szerepelhetnek, valamint 
szerződést biztosító mellékköteleze ség is kiköthető 
a visszafi zetés biztosítására. 
(13) Az önrésztámogatás keretösszeg. Annak lehívásá-
ra, az elnyert pályázathoz kapcsolódó szerződések alá-
írását követően, az ado  pályázati tevékenységek meg-
valósulása után kerülhet sor a pályázó képviselője által 
(műszaki tevékenységeknél műszaki ellenőr) teljesítés 
igazolt számlamásolatok benyújtásával. Amennyiben a 
támogatási szerződés előírja, az önrésztámogatás ösz-
szege a projekt megkezdése elő  is átutalható.
(14) Az önrésztámogatást kapo  pályázó az önrész tá-
mogatás és a saját erő felhasználásával köteles a pá-
lyázat lezárását követően elszámolni.
(15) A pályázat beadását követően önrésztámogatás 
igénylésére nincs lehetőség, kivéve azokat az eseteket, 
amelyekben a (szabályrendelet szerint előzetesen beje-
lente  és az országos egyház által tudomásul ve  és tá-
mogato ) pályázatra a megítélt pályázati támogatás ke-
vesebb, mint a pályázatban igényelt összeg. Ezekben az 
esetekben is a jelen szabályrendelet önrésztámogatásra 
vonatkozó rendelkezései alapján kell igényelni a tá-
mogatást. Ilyen esetben önrésztámogatás csak a pro-
jektdokumentációba beterveze , de nem támogato , a 
projekt végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges 
költségekre igényelhető.
(16) Az önrésztámogatás (jellemzően a megtakarítást 
eredményező fejlesztéseknél pl. energetikai fejlesz-
tések) visszatérítendő önrész előfi nanszírozásként is 
megítélésre kerülhet. Az önrész előfi nanszírozás mér-
tékéről, összegéről, a visszatérítés ütemezéséről az or-
szágos presbitérium az önrész előfi nanszírozás meg-
ítélésével egyidejűleg dönt.
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Előfi nanszírozás

10. § Tekinte el arra, hogy a pályázati rendszerek jel-
lemzően utófi nanszírozásra épülnek, a zsinat rendel-
kezik az e célra felhasználható éves költségvetési ke-
ret meghatározásáról. Ennek célja, hogy az ütemeze  
feladatok elvégzéséhez szükséges, az önrészt megha-
ladó anyagi erőforrások a pályázó egyházi szervezetek 
rendelkezésére álljanak.

11. § (1) E szabályrendelet rendelkezései alapján az 
egyházi szervezetek jogosultak az erre a célra létre-
hozo  éves költségvetési keretből előfi nanszírozást 
kérni, nyertes pályázataik likviditásának biztosítására.
(2) Előfi nanszírozásra az a szervezet jogosult, aki ele-
get te  előzetes projektötlet, illetve pályázati bejelen-
tési köteleze ségének, akinek pályázati szándékát az 
országos iroda illetékes osztálya és a szakmai bizo -
ság, a területileg illetékes valamennyi fele es egyházi 
önkormányzat, megvalósíthatóság és fenntarthatóság 
szempontjából támogatandónak ítélte. 
(3) Előfi nanszírozási támogatást csak az elnyert támo-
gatás mértékéig lehet megítélni. Nem ítélhető meg elő-
fi nanszírozás a támogatótól lehívható előleg, illetve a 
pályázati útmutatóban nevesíte , szállítói fi nanszíro-
zás keretében fi nanszírozható támogatásra. Amennyi-
ben a pályázati útmutató lehetőséget ad szállítói fi nan-
szírozásra, az egyházi szervezetnek ezzel kell terveznie 
a projekt fi nanszírozását.
(4) Az előfi nanszírozás iránti kérelmet az on-line pá-
lyázati felületen lehet benyújtani. 
(5) Az előfi nanszírozás iránti igényt legalább 29 nap-
pal az aktuális országos presbitériumi ülés elő  be 
kell nyújtani.
(6) A kérelemhez mellékelni kell 
a) a 9. § (7) bekezdésében felsorolt dokumentumokat, 

amelyek az e szabályrendelet hatálya alá tartozó el-
járásban korábban nem le ek benyújtva, 

b) amennyiben a pályázat utófi nanszírozású, de üteme-
ze  kifi zetések kezdeményezhetőek, a pályázati meg-
valósítás ütemezésébe illeszkedő, a pályázati költség-
vetésen alapuló előfi nanszírozási ütemezési tervet,

c) szükség esetén a pályázatról szóló döntésben megha-
tározo  projektmódosításról készült dokumentációt,

d) az illetékes támogató szervezet eljárási rendje sze-
rinti jogerős határozatot, ígérvényt, szerződést a 
támogatásról.

e) nyilatkozatot arról, hogy a projekt lebonyolításá-
hoz, ellenőrzéséhez szükséges szakszerű apparátus 
(műszaki, pénzügyi, közbeszerzési) közreműködése 
biztosíto , a kiválaszto  szakértők bemutatásával,

) nyilatkozatot arról, hogy az országos iroda illetékes 
osztályai, a pályázati cél megvalósítása során a kivá-
laszto  szakértők tekintetében vétójoggal élhetnek, 
előre egyeztete en megjelenhetnek a pályázat meg-

valósításának helyszínén, az iratokba betekinthetnek, 
a pályázó munkatársaitól felvilágosítást kérhetnek és 
kapnak, a projekt megvalósítását ellenőrizhetik.

(7) Az országos iroda a kérelemben foglaltakat pénz-
ügyi ütemezési szempontból, valamint a pályázati sza-
bályrendelet rendelkezéseinek megtartása szempontjá-
ból véleményezi és beterjeszti a gazdasági bizo sághoz 
előzetes véleményezésre. 
(8) A gazdasági bizo ság véleményének ismeretében 
az országos presbitérium dönt az egyedi kérelmekről.
(9) Az előfi nanszírozás odaítéléséről szóló okmány az 
országos presbitérium határozatának kivonata. A dön-
tés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(10) Az előfi nanszírozásra megítélt összeg keretösszeg. 
Annak lehívására, az elnyert pályázathoz kapcsolódó 
szerződések (országos iroda és illetékes irányító ható-
ság) aláírását követően, az ado  pályázati tevékenysé-
gek megvalósulása után kerülhet sor a pályázó képvise-
lője által (műszaki tevékenységeknél műszaki ellenőr) 
teljesítés igazolt számlamásolatok benyújtásával.
(11) Az előfi nanszírozás történhet kamatmentesen 
vagy az előfi nanszírozás futamideje ala  a mindenkori 
jegybanki alapkamat felszámítása melle . Amennyi-
ben a pályázónak az országos presbitérium előfi nan-
szírozást biztosít, az országos iroda közreműködésé-
vel szerződést köt a pályázóval, mely szerződésben ki 
kell kötni, hogy az előfi nanszírozás összege, a pályá-
zati támogatási összegnek az előfi nanszírozást kérő 
számlájára történő jóváírását követően haladéktala-
nul átutalásra kerül az országos egyház számlájára. A 
szerződésben a szerződést biztosító mellékköteleze -
ség is kiköthető a visszafi zetés biztosítására. Az orszá-
gos presbitérium döntése alapján az előfi nanszírozási 
szerződésben az ado  fejlesztésre jellemző speciális 
feltételek is szerepelhetnek, az előfi nanszírozás kifi -
zetésének ütemezése melle . 
(12) A szerződésnek ki kell térnie arra, hogy amennyi-
ben a pályázati utófi nanszírozás részben vagy egész-
ben a pályázó hibájából hiúsul meg, az előfi nanszí-
rozási szerződést kötő pályázó a nem fi nanszírozo  
összeget köteles annak kamatával együ  megfi zetni 
az országos egyháznak.
(13) A rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó, 
nagyszámú előfi nanszírozási kérelem benyújtása ese-
tén az illetékes egyházkerületi elnökség a benyújto  
kérelmek közö  rangsort állapít meg, a kérelmek el-
bírálása e sorrend alapján történik.

V. fejezet
Országos fenntartású intézmények pályázataira 

vonatkozó szabályok

12. § (1) A pályázatok beadásában és a sikeres pályá-
zatok végrehajtásában külön esetet képviselnek a MEE 
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által fenntarto  intézmények fenntartó által benyújto  
pályázatai. Ilyen intézmények lehetnek:
a) oktatási intézmények,
b) diakóniai intézmények,
c) egyéb intézmények, melyek fenntartója az országos 

egyház.
(2) Az országos fenntartású intézmények fenntartói 
pályázatainak esetében a 3–11. § szabályai a követke-
zőkkel egészülnek ki:
a) a projektötlet azonosításától kezdve az intézmény 

köteles együ működni az országos iroda illetékes 
szakmai osztályaival a pályázat megtervezésében, 
a pályázati dokumentáció összeállításában. 

b) A pályázati anyag összeállításával kapcsolatos meg-
állapodás, szerződés csak az országos irodaigazgató 
jóváhagyásával köthető. 

c) A pályázatra benyújtandó teljes anyag – annak be-
adását megelőzően 21 nappal – benyújtása kötelező az 
országos iroda szakmailag illetékes (a fenntartó szak-
mai képviseletét ellátó) osztálya számára. Az ado  
osztály a pályázati anyagot írásban véleményezi.

d) Az országos iroda szakmailag illetékes osztályának 
írásos véleménye alapján az országos irodaigazga-
tó, mint a fenntartó képviselője dönt a pályázat be-
adásáról, és előre egyeztete  időpontban cégszerű 
aláírásával látja el az anyagot. 

e) A fenntartói pályázatok országos irodai ügyinté-
zésének biztosítására, a projektmenedzsment és a 
pénzügyi feladatok biztosítására, az országos iroda 
által meghatározo  1-1 fő megvalósítót kötelező 
betervezni a pályázati projekt megvalósítói közé.

) A pályázat beadásával egy időben az országos egyház 
az ado  fejlesztési projektre vonatkozó alszámlát hoz 
létre. A fejlesztési projek el kapcsolatos költségek csak 
erről az alszámláról teljesíthetők. Az intézmény saját 
kezelésében lévő önrész összege és az esetleges (e sza-
bályrendelet szabályai szerint igényelt) fi nanszírozási 
támogatás is ezen az alszámlán kerül elhelyezésre. 

g) Sikeres pályázat esetén az országos presbitérium er-
re irányuló határozatában rendelkezhet arról, hogy 
a projektvezető a pályázati program végrehajtásá-
ban (csak erre a programra vonatkozóan) az orszá-
gos egyház meghatalmazo  képviselőjeként járjon 
el, az országos egyház nevében a pályázati program 
végrehajtására vonatkozóan szerződéseket kössön és 
megbízásokat adjon, melyeket köteles benyújtani az 
országos egyház szakmailag illetékes osztályának.

(3) Az országos fenntartású intézmények, által benyúj-
to  pályázathoz fenntartói nyilatkozatot csak az or-
szágos irodaigazgató állíthat ki.
(4) Fenntartói nyilatkozat csak az előzetes projektöt-
let bejelentést, illetve pályázati bejelentést teljesíte  
pályázatok esetében állítható ki. A fenntartói nyilat-
kozat kiadásának feltétele jelen szabályrendelet 12. § 
(2) bekezdés a–b) pontjainak betartása.

VI. fejezet
A támogatások felhasználásának ellenőrzése

13. § (1) A támogatások, előfi nanszírozás pályázati 
szabályrendelet szerinti felhasználást az országos iro-
da köteles ellenőrizni. 
(2) Az ellenőrzés egyrészt az on-line pályázati felületen 
benyújto  előrehaladási jelentések, számlák, teljesítés-
igazolások, szerződések és nyilatkozatok ellenőrzésé-
ből, másrészt a pályázati célt megvalósító szervezetnél 
végze  helyszíni ellenőrzésből áll. 
(3) Az országos iroda illetékes osztályai vagy az általuk 
kirendelt szakértők a pályázati cél megvalósítása során 
előre egyeztete en megjelenhetnek a pályázat meg-
valósításának helyszínén, az iratokba betekinthetnek, 
a pályázó munkatársaitól felvilágosítást kérhetnek, a 
projekt megvalósítását leellenőrizhetik.
(4) Az ellenőrzések kiterjednek a pályázati projekt 
szakmai és pénzügyi megvalósulására, az előkészíté-
si és/vagy az önrésztámogatás és előfi nanszírozás fel-
használására. A vizsgálatról és annak eredményéről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a pályázó hely-
színen tartózkodó képviselőjével alá kell íratni.
(5) Az ellenőrzést végzőknek a pályázati projek ől, 
illetve a támogatási, előfi nanszírozási szerződések-
ben rögzíte ektől való szakmai, és pénzügyi eltérés 
észlelése esetén fel kell hívniuk a pályázó fi gyelmét 
az eltérésre, és javaslatot kell megfogalmazniuk a ki-
igazításra. Amennyiben a felhívás ellenére a pályázó 
nem végzi el a szükséges kiigazításokat, az a pályázati 
szabályrendelet megsértésének minősül.

VII. fejezet
Jogkövetkezmények

14. § (1) Amennyiben az egyházi szervezet nem al-
kalmazza a jelen szabályrendeletben foglalt rendel-
kezéseket, az országos iroda az előkészítési és/vagy 
önrésztámogatás, illetve előfi nanszírozás iránti kérel-
met hivatalból, mérlegelés nélkül elutasítja.
(2) Amennyiben az egyházi szervezet a pályázati sza-
bályrendelet által előírt előzetes projektötlet bejelenté-
si, illetve pályázati bejelentési köteleze ségének nem 
tesz eleget, vagy a szabályrendelet egyéb rendelke-
zéseit megsérti, az országos iroda előterjesztésére az 
országos presbitérium által meghozo  döntés alapján 
két évig nem részesülhet a jelen szabályrendelet által 
szabályozo  előkészítési és/vagy önrésztámogatásban 
és előfi nanszírozásban.
(3) Amennyiben a pályázó a megítélt pályázati forrást 
nem, vagy nem úgy használja fel, ahogyan az a támo-
gató szerveze el kötö  szerződésben szerepel és emia  
a támogató elmarasztalja, az országos iroda előterjesz-
tésére az országos presbitérium által meghozo  döntés 
alapján az egyházi szervezet 3 évig nem részesülhet 
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a jelen szabályrendelet által szabályozo  előkészítési, 
önrésztámogatásban és előfi nanszírozásban. 
(4) Különlegesen indokolt az (1)–(3) bekezdésben írt 
jogkövetkezmények alól az országos presbitérium 
egyedi döntésével felmentést adhat a pályázati és fej-
lesztési osztály előterjesztése alapján.

VIII. fejezet
A pályázati rendszer felügyelete

15. § (1) A pályázati rendszert az országos presbitérium 
az országos gazdasági bizo ság (a továbbiakban: gaz-
dasági bizo ság) útján felügyeli. Ennek keretében fél-
évente átnézi a szabályrendelet végrehajtásával kapcso-
latos tapasztalatokat, vizsgálja annak eredményességét.
(2) A gazdasági bizo ság vizsgálata során
a) bekérheti az aktuális időszak pályázati dokumen-

tációit,
b) meghallgathatja pályázati és fejlesztési osztály ve-

zetőjét,
c) felkérheti a pályázati és fejlesztési osztály vezetőjét 

kimutatások elkészítésére,
d) megvizsgálja az előkészítési támogatások, az önrész-

3/2014. VI. 26. ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
AZ EVANGÉLIKUS HITOKTATÁS TARTALMI, 
MUNKAÜGYI, JOGI, VALAMINT PÉNZÜGYI 

KERETEIRŐL

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabá-
lyokról szóló 2005. évi VI. törvény 4. § (1) bekezdése 
alapján – utalva az egyházi szolgálat külön területeiről 
szóló 2005. évi V. törvény (a továbbiakban: törvény) 
13. § (1) bekezdésére – az egyház a hitoktatás tartal-
mi és szakmai feltételeiről, munkaügyi, jogi és pénz-
ügyi kereteiről a következő szabályrendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

A szabályrendelet célja és hatálya
1. § E szabályrendelet – (a továbbiakban: rendelet) cél-
ja, hogy – fi gyelembe véve a hitoktatás sajátosságait 
– a hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi és pénzügyi 
szabályait egységesen határozza meg az egyház vala-
mennyi belső jogi személyére és az általuk folytato  
hitoktatási tevékenység egészére, ezzel biztosítsa a hit-
oktatás törvényes há erét, a megfelelő személyi, tárgyi 
és más feltételeket, illetve körülményeket.

2. § A szabályrendelet hatálya kiterjed a hitoktatást 

tá mogatások odaítélésének gyakorlatát, valamint az 
előfi nanszírozás rendszerét,

e) megállapításai alapján – szükség esetén – javasolja 
a szabályrendelet módosítását.

VII. fejezet
Záró rendelkezések

16. § (1) E szabályrendelet az elfogadása napján lép 
hatályba.
(2) E szabályrendeletet – a (4) bekezdésben írtak kivé-
telével – a hatálybalépését követően indult ügyekben 
kell alkalmazni. 
(3) E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati rend-
szeréről szóló 1/2011 (V. 26.) országos szabályrende-
let hatályát veszti. 
(4) E szabályrendelet hatálybalépésekor folyamatban lé-
vő ügyekben a Magyarországi Evangélikus Egyház pá-
lyázati rendszeréről szóló 1/2011 (V. 26.) országos sza-
bályrendeletnek az e szabályrendelet hatálybalépését 
megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2015. március 27.

szervező egyházi jogi személyekre és azok tisztségvi-
selőire, foglalkoztato aira.

II. fejezet
Tartalmi kérdések

Tantervi szabályozás
3. § (1) Hitoktatás az alábbiak szerinti végezhető: 
a) kötelező hitoktatás: evangélikus fenntartású közne-

velési intézményben, 
b) kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás: 

állami köznevelési intézményben,
c) fakultatív hitoktatás:

ca) állami köznevelési intézményben,
cb) más fenntartású köznevelési intézményben, 
cc) egyházközségekben.

(2) Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. 
évi V. törvény 12. § (1) bekezdés szerint a hi ancso-
portok számára 
a) a kötelező hitoktatást az evangélikus fenntartású 

intézmény szervezi heti 2 órában,
b) a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatást 

az állami köznevelési intézményben a területileg il-
letékes egyházközség szervezi heti 1 órában, 

c) a fakultatív hitoktatást a területileg illetékes egy-
házközség szervezi legfeljebb heti 2 órában.

4. § (1) A kötelező hitoktatás tartalmi követelménye-
it az evangélikus hitoktatásról szóló /. III. . 
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országos szabályrendelet mellékletét képező kere an-
tervek határozzák meg. 
(2) A hitoktatáshoz az evangélikus köznevelési intéz-
mények a kere anterv alapján vagy helyi tantervet 
készítenek a helyi sajátosságok (csoportösszetétel, sze-
mélyi, iskolai és egyházközségi ado ságok) fi gyelem-
be vételével a szabadon választható 10%-nyi órakeret 
terhére, vagy a központilag készíte  mintatantervet 
fogadják el. 
(3) A hit- és erkölcstanoktatáshoz az egyházközségek a 
kere anterv alapján vagy helyi tantervet készítenek a 
helyi sajátosságok (csoportösszetétel, személyi, iskolai 
és egyházközségi ado ságok) fi gyelembe vételével a 
szabadon választható 10%-nyi órakeret terhére, vagy a 
központilag készíte  mintatantervet fogadják el. 
(4) A fakultatív hitoktatás keretében az egyházközsé-
gek helyi tantervet készítenek, melyben eltérhetnek a 
kere antervtől. Helyi tanterv hiányában a központi-
lag készíte  mintatantervet használják.
(5) A helyi tantervnek tartalmaznia kell a hitoktatás 
alapelveit, céljait, feladatait, a kere anterv által előírt 
tananyagot, az önállóan meghatározható tananyagot, 
a tankönyvek és segédanyagok listáját, a követelmé-
nyeket és az értékelés formáit.
(6) A tanterv alkalmazásának – a 2014/15-ös tanévtől 
az 1., 5. és 9. osztályoktól felmenő rendszerben – he-
lyi előfeltétele az országos iroda illetékes osztályának 
jóváhagyása. Annak elutasítása esetén – a tanterv be-
nyújtójának kérésére – a Püspöki Tanács (továbbiak-
ban: PT) dönt az Evangélikus Hi udományi Egyetem 
(a továbbiakban: EHE) szakmai állásfoglalását kikérve. 
El nem fogado  tanterv alapján történő hitoktatást az 
egyház nem fi nanszíroz.
(7) A helyi tantervek benyújtásának határideje a vál-
tozással érinte  tanévet megelőző június 30-a. 
(8) Kötelező hi anóra, illetve kötelezően választha-
tó hit- és erkölcstanóra esetén az intézmény, illetve 
az állami törvények által meghatározo  módon kerül 
értékelésre a hi an illetve hit- és erkölcstan óra. Fa-
kultatív hi anóra nem értékelhető ötfokozatú értéke-
léssel, legfeljebb kétfokozatú („teljesíte e” vagy „nem 
teljesíte e”) értékelés adható.

5. § (1) A kere antervek felmenő rendszerben a 
2014/15-ös tanévtől, az 1., 5. és 9. osztályokban kerül-
nek bevezetésre a köznevelési intézményekben 
(2) A szlovák nyelvű hitoktatás esetén a Szlovákiai 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházzal 2012. már-
cius 21-én megkötö  szerződés az iránymutató a ke-
re anterv és a tankönyvek tekintetében.
(3) A német nyelvű hitoktatás esetén a Németországi 
Evangélikus Egyház (EKD) előírásai az iránymutatóak 
a kere anterv és tankönyvek tekintetében. 

Tankönyvek, segédkönyvek

6. § (1) Tankönyvlistára az a tankönyv kerülhet fel, 
amely legalább 90 %-ban megvalósítja a kere anter-
vek célkitűzéseit és tematikáját, s amelyet az EHE te-
ológiai, pedagógiai, valláspedagógiai és egyéb szak-
mai szempontok alapján a tanításra alkalmasnak tart. 
(2) A hitoktatásban használható tankönyvek és más 
segédanyagok listáját a katechetikai munkacsoport 
javaslata és az EHE szakmai állásfoglalása alapján a 
PT hagyja jóvá. 
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti hi ankönyv-ellátásról 
(kiadás, terjesztés) a Luther Kiadó gondoskodik. 

Ére ségi vizsga

7. § (1) A középiskolákban az evangélikus hi an vá-
lasztható ére ségi tantárgy. Az evangélikus fenntar-
tású középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők 
számára a felkészítést az ére ségire és a vizsga meg-
szervezését.
(2) A hi an ére ségi vizsgán a kere anterv alapján 
elsajátíto  ismeret mérhető és értékelhető. A hi an 
ére ségi vizsga középszinten teljesíthető.
(3) A nem evangélikus fenntartású iskolákban tanu-
ló diák az evangélikus iskolában vendéghallgatóként 
ére ségizhet. 
(4) Az evangélikus hi an ére ségi tételsorát a ka te che-
tikai munkacsoport dolgozza ki és vizsgálja felül, s azt a 
PT hagyja jóvá az EHE szakmai állásfoglalása alapján. 
Az állami szervek felé az országos iroda közli az ére -
ségi tételsort, mely e szabályrendelet mellékletét képezi.

III. fejezet
A hitoktatók alkalmazása

Alkalmazási feltételek
8. § (1) Evangélikus fenntartású köznevelési intézmény 
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelező hitokta-
táshoz lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkalmazhat 
főállásban, illetve megbízás keretében.
(2) Evangélikus köznevelési intézmény fenntartója az 
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 67. 
§ (2) alapján iskolalelkészt foglalkoztat, aki – szerződé-
sében rögzíte eknek megfelelően – feladatkörében a 3. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hi anoktatást végez.
(3) Az egyház a 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti 
hitoktatáshoz lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkal-
mazhat főállásban, illetve megbízás keretében.
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Lelkészi és nem lelkészi főállású hitoktatók 
8. § (3) bekezdése szerinti alkalmazási és 

munkavégzési szabályai

9. § (1) Az egyház hitoktatási szolgálatának ellátását 
elősegítendő a hitoktatási stratégiai munkacsoport (a 
továbbiakban: HSM) javaslatára főállású hitoktatói ál-
láshelyek hozhatóak létre.
(2) Az álláshelyek betöltéséről a Püspöki Tanács dönt, 
melyről legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését meg-
előző 15 napon belül tájékoztatja az országos irodát.
(3) Főállású hitoktató lehet az a személy, akit a 2005. évi 
V. törvény 14. § alapján a megfelelő képesítéssel ren-
delkezik, vagy megkezdte az ado  képesítés megszer-
zéséhez szükséges tanulmányait és megszakítás nélkül 
folytatja azokat.
(4) A főállású hitoktató munkáltatója a MEE. A főállá-
sú hitoktató szakmai felügyeletét a területileg illetékes 
lelkész, több érinte  lelkész esetén az esperes által kö-
zülük kijelölt lelkész (továbbiakban együ : felügyelő 
lelkész) látja el. Az infrastruktúrát az érinte  egyház-
községek biztosíthatják.
(5)1A főállású hitoktató munkaideje heti 40 munkaóra, 
melyből legalább 20, de legfeljebb 26 munkaóra a hit-
tanórák megtartására fordítódik. A munkaidő magá-
ban foglalja a megtarto  hi anórákat, a felkészülést, a 
hi anórák közö i utazást és a továbbképzések idejét. 
A Püspöki Tanács három státusz esetében dönthet az 
álláshely két félállásként történő betöltéséről.2

(6)3A főállású hitoktatóval kötö  szerződés legalább 1 
tanévre szól, amely a szerződéskötéshez szükséges fel-
tételek fennállása esetén újra megköthető.
(7) Amennyiben az egyházközség területén főállású 
hitoktató is ellátja a hitoktatás szolgálatát, a hit- és 
erkölcstanórák megtartása – az (5) bekezdésben írt 
óraszám korlát és az esetleges órarendi ütközések fi -
gyelembevételével – az ő feladata.
(8) A főállású hitoktatót 30 nap rendes szabadság il-
leti meg. 
(9) A főállású hitoktató a felügyelő lelkészével egyez-
tetve egy tanévre szóló éves munkatervet készít, me-
lyet minden év szeptember 20-ig elju at a területileg 
illetékes esperesnek.
(10) A főállású hitoktató köteles – az országos iroda 
által erre rendszeresíte  űrlapon – a munkaidő igazo-
lását vezetni, melynek megfelelőségét a rendelkezésre 
álló információk alapján a felügyelő lelkész aláírásával 
igazolja. A munkaidő igazolásból ki kell tűnnie a meg-
tarto  hi anóráknak, illetve mindazon programoknak, 

 1 Módosíto a a 88/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2015. június 25-től.
 2 Az utolsó mondatot beikta a 187/2014. (IX. 18.) országos pres-
bitériumi határozat. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.
 3 A (6)–(7) bekezdést módosíto a a 88/2015. (VI. 25.) országos 
presbitériumi határozat. Hatályos: 2015. június 25-től.

melyeken a hitoktató az intézmény rendjéhez igazod-
va vesz részt (versenyek, kirándulás, táborok stb). Az 
ado  hónapra vonatkozó igazoló lapot a tárgyhóna-
pot követő hónap első munkanapjáig kell az országos 
irodának megküldeni.
(10a)4A főállású hitoktató minden év május 31-ig meg-
küldi a felügyelő lelkésznek a hitoktatási naplókat vagy 
azok másolatát. A napló alapján a felügyelő lelkész 
ellenőrzi és igazolja a hitoktatás egész éves megfele-
lő teljesülését, s az erről szóló értesítést június 15-ig 
megküldi az országos irodának. 
(11) A hitoktató munkából való távolmaradásáról – le-
hetőleg előzetesen – a felügyelő lelkészt haladéktala-
nul értesíti. Az újbóli munkába állás napján, de legké-
sőbb három munkanapon belül – igazolja hiányzását, 
melyet az igazoló lappal együ esen küld meg az or-
szágos irodának. 
(12) A főállású hitoktató a három napot el nem érő sza-
badságigényét az országos iroda által erre rendszere-
síte  űrlapon, annak megkezdését megelőző legalább 
2 nappal bejelenti. A 3 napot meghaladó szabadság 
esetén, az igénybevétel elő  legalább 7 napon belül 
igényelhet szabadságot. A szabadság teljesíthetősé-
gét az űrlapon a felügyelő lelkész aláírásával igazolja.
(13) Nem lehet szabadságot igényelni betegszabadság 
időszakára, illetve azon programok időtartamára, me-
lyen a hitoktató az intézmény rendjéhez, és a gyüle-
kezeti feladatellátás keretében végze  szolgálatához 
igazodva részvétele elvárt.
(14) A felügyelő lelkész feladata az igénylés elbírálása, 
engedélyezése vagy elutasítása. A hitoktató a 3 napot 
meghaladó szabadság igénylése elő  minden esetben 
a szabadság megkezdését megelőző legalább 3 napon 
belül e-mail üzenetben értesül szabadsága elbírálásá-
ról annak megkezdését megelőzően. Elbírálásról szóló 
értesítés elmaradása a szabadság engedélyezést jelenti.
(15) A főállású hitoktatók helyzetét és az igényelt állás-
helyek számát a HSM évenként felülvizsgálja és min-
den év január 15-ig megteszi ezzel kapcsolatos beszá-
molóját és javaslatait a Püspöki Tanácsnak.

10. § (1) A hitoktatót munkakörével összeüggésben 
megilleti az a jog, hogy
a) szolgálati helyén emberi méltóságát és személyiségi 

jogait tiszteletben tartsák, hitoktatói tevékenységét 
értékeljék és elismerjék,

b) az iskola jóváhagyo  pedagógiai programja és tan-
terve, illetve az egyházközség helyi tanterve alapján 
megválassza az alkalmazo  tankönyveket, tanesz-
közöket, segédanyagokat,

c) szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken való 
részvétel útján gyarapítsa,

 4 Beikta a 187/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.
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d) alkalmazása, munkavégzése vitás kérdéseiben jog-
orvoslatot kapjon.

(2) A hitoktató alapvető kötelessége, hogy az egyház 
tanításaival, hitvallásaival és törvényeivel megegyező 
életvitelt folytatva,
a) a reá bízo  gyermekeket, tanulókat fejle ségi és 

ké pességi szintjükhöz igazodva, az egyházi felha-
talmazása és megbízatása alapján hitoktatásban ré-
szesítse,

b) a gyermekek és tanulók felügyeletét a hitoktatás 
ideje ala  ellássa, gondoskodjék a balesetvédelmi 
előírások betartásáról, a rongálások elkerüléséről,

c) ismertesse meg a gyermekeket és tanulókat a tanít-
ványi lé el, a keresztény közösségi élet értékrend-
jével és lehetőségeivel, s törekedjék azok hiteles 
képviseletére és megtartatására,

d) tanmenetet készítsen, haladási naplót és tanuló-
nyilvántartást vezessen,

e) a szülőknek, tanulóknak rendszeresen adjon tájé-
koztatást az őket érintő kérdésekről,

) a munka-, illetve szolgálati szerződésben foglalt fel-
adatokat pontosan elvégezze,

g) az alkalmazó által igényelt, de a munka-, illetve 
szolgálati szerződésben nem rögzíte  feladatokat 
eseti megbízás, eseti szolgálati szerződés alapján 
elvégezze

h) értékelje a gyerekek és tanulók munkáját.

11. § A főállású hitoktatói státuszok betöltésében 
előnyt élveznek a hi anár vagy katekéta-lelkipásztori 
munkatárs végze séggel rendelkező személyek. 

12. § Főállású lelkészi hitoktató evangélikus lelkész 
vagy lelkészi szolgála al megbízo  gyülekezeti mun-
katárs az egyházkerület püspökének engedélyével lé-
tesíthet főállású hitoktatói szolgálati jogviszonyt.

A 8. § (3) bekezdés szerint megbízás keretében 
foglalkoztato  óraadó hitoktatók

13. § (1) Az egyházmegye, illetve az egyházközség által 
– jelen szabályrendeletben rögzíte  módon és határidő-
ig – jelze  igények alapján az egyház megbízás kere-
tében foglalkoztat lelkész vagy nem lelkész hitoktatót. 
(2) A megbízás keretében foglalkoztato  hitoktató szak-
mai felügyeletét a területileg illetékes lelkész, több érin-
te  lelkész esetén az esperes által közülük kijelölt lel-
kész, lelkészi hitoktató esetén a területileg illetékes 
esperes (továbbiakban együ : felügyelő lelkész) látja el. 
(3) Az igénylő egyházi jogi személy vezetője határozza 
meg a hitoktató órabeosztását.
(4) A hitoktató feladatait a vele kötö  szerződés tar-
talmazza.
(5) A hitoktatóval kötö  szerződés 1 tanévre szól, 
amely újra megköthető.

(6) A megbízás keretében foglalkoztato  hitoktató dí-
jazása heti óraszáma alapján, annak fi gyelembe véte-
lével kerül meghatározásra.
(7) A megbízás keretében foglalkoztato  hitoktató a 
felügyelő lelkészével egyeztetve egy tanévre szóló éves 
munkatervet készít, melyet minden év szeptember 20-
ig elju at a területileg illetékes esperesnek.
(8) A megbízás keretében foglalkoztato  hitoktató kö-
teles – az országos iroda által erre rendszeresíte  űr-
lapon – a teljesítés igazolását vezetni, melynek meg-
felelőségét a rendelkezésre álló információk alapján a 
felügyelő lelkész aláírásával igazolja.5A teljesítésiga-
zolásból ki kell tűnnie a kötelezően megtarto  hi an-
óráknak, a munkaterv szerint időarányos feladatoknak, 
azok teljesítésének. Az ado  hónapra vonatkozó iga-
zoló lapot a tárgyhónapot követő hónap első munka-
napjáig kell az országos irodának megküldeni.
(8a)6 A megbízás keretében foglalkoztato  hitoktató 
minden év május 31-ig megküldi a felügyelő lelkésznek 
a hitoktatási naplókat vagy azok másolatát. A napló 
alapján a felügyelő lelkész ellenőrzi és igazolja a hitok-
tatás egész éves megfelelő teljesülését, s az erről szóló 
értesítést június 15-ig megküldi az országos irodának.
(9) Betegség vagy más rendkívüli esetben a hitoktató 
köteles a felügyelő lelkészét mielőbb értesíteni, hogy 
megfelelő helye esről lehessen gondoskodni. 
(10) Tartós távollét, helye esítés esetén a felügyelő lel-
kész azonnali hatállyal tájékoztatja az egyházat ennek 
tényéről, kezdeményezi a szükséges szerződésmódosí-
tást, a helye esítésre vonatkozó megbízás létesítését.

14. § A megbízás keretében foglalkoztato  hitoktatót 
megilletik a 10. §-ban rögzíte  jogok és kötelességek.

15. § (1) A megbízás alapján hitoktatást végző lelké-
szekkel e tevékenységükre önálló egyházi szolgálati 
jogviszony létesítendő.
(2) Az egyházközségi szolgálatot ellátó lelkész legfel-
jebb heti 10 hi anórát tarthat.
(3) A (2) bekezdésben rögzíte  felső korlát alól szükség 
esetén, a lelkész írásban benyújto  kérelme alapján az 
esperes felmentést adhat legfeljebb heti 15 hi anórá-
ig. Különleges missziói érdekre tekinte el az illetékes 
püspök a felső korlátot egy tanévre heti 20 hi anórá-
ban állapíthatja meg.7 

16. § A megbízás alapján hitoktatást végző nem lelké-
szi személyek e tevékenységére megbízási jogviszony 
létesítendő.

 5 Módosíto a a 187/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.
 6 Beikta a 187/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.
 7 Módosíto a a 187/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.
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Iskolalelkész (8. § [2] bekezdés)

17. § (1) A fenntartó által foglalkoztato  iskolalelkész 
alkalmazásának szabályait az egyház intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény szabályozza.
(2) A fenntartó által foglalkoztato  iskolalelkészt meg-
illetik a 10.§-ban rögzíte  jogok és köteleze ségek.
(3) A fenntartó által foglalkoztato  iskolalelkészt meg-
illeti az a jog, hogy az evangélikus köznevelési intéz-
mények főállású alkalmazo jaival azonos módon a 
nevelőtestület teljes jogú tagjaként kezeljék.

Evangélikus fenntartású köznevelési intézményben 
foglalkoztato  hitoktatók (8. § [1] bekezdés)

18. § (1) Az evangélikus fenntartású köznevelési intéz-
mény a rá irányadó állami és egyházi szabályoknak 
megfelelően alkalmazhat főállásban és megbízással 
hitoktatási tevékenység ellátására hitoktatókat.
(2) Az evangélikus fenntartású köznevelési intézmény-
ben foglalkoztato  hitoktatót megilletik a 10. §-ban 
rögzíte  jogok és köteleze ségek.

IV. fejezet
Szervezési és igazgatási kérdések

A hitoktatás szervezése
19. § (1) A nem evangélikus fenntartású köznevelési 
intézmény evangélikus tanulói számára – elsődlegesen 
az intézményben – a területileg illetékes egyházköz-
ség hitoktatást szervez, valamint gondoskodik a hit-
oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. 
(2) A nem evangélikus fenntartású köznevelési intéz-
mények esetében jogszabályi keretek közö  a hitok-
tatás összevontan is megszervezhető. Amennyiben a 
hitoktatás megszervezéséről vagy ellátásáról az egy-
házközség nem tud gondoskodni, akkor három napon 
belül értesíti az illetékes esperest, aki intézkedik a jog-
szabályokban meghatározo  előírások biztosításáról.
(3)8 Amennyiben ado  egyházközség lelkésze az egyház-
község területén lévő köznevelési intézményben valami-
lyen okból nem szervez hit-és erkölcstan oktatást, akkor 
az illetékes esperes – esperes esetében az illetékes püspök 
– jelölheti ki a hitoktatás szervezéséért felelős személyt.
(4) Az egyházközség együ működik a hitoktatás meg-
szervezése érdekében a köznevelési intézmények veze-
tőivel, pedagógusaival. Ennek eredménytelensége esetén 
az egyházközség lelkésze írásban tájékoztatja az orszá-
gos iroda illetékes osztályát, aki az eset kivizsgálását 
kezdeményezi a köznevelési intézmény fenntartójánál.

20. § (1) A területileg illetékes lelkész felelőssége, hogy 

 8 Módosíto a a 88/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2015. június 25-től.

minden év január 15-ig megküldje a területéhez tarto-
zó állami általános iskolák számára az egyházközség 
elérhetőségeit, melyen az iskolák igazgatója értesítést 
tud küldeni a hit- és erkölcstan órák szervezéséről. 
(2) A területileg illetékes lelkész kötelessége, hogy a jog-
szabályi keretek által lehetővé te  szülői tájékoztató al-
kalmon személyesen jelen legyen, illetve a megbízo ján 
keresztül biztosítsa a személyes jelenlétet és tájékozta-
tást, valamint elérhetővé tegye a tájékoztató anyagokat. 
(3) A nem evangélikus fenntartású köznevelési intéz-
ményben a területileg illetékes lelkész felelős a hitokta-
tás megszervezéséért azon esetben is, ha a tanulók állan-
dó lakhelyük szerint más egyházközséghez tartoznak. 
Ezen köznevelési intézményekben más lelkész kizárólag 
a területileg illetékes egyházközség lelkészének és es-
peresének írásbeli engedélyével szervezhet hi anórát.
(4) A HSM szakmai jóváhagyásával az egyház kommu-
nikációs felelőse a szülői tájékoztatón felhasználható 
tájékoztató anyagokat minden év január 31-ig a lelké-
szek és hitoktatók számára elérhetővé teszi. 

21. § (1) A fakultatív hitoktatás megszervezése, szemé-
lyi, tárgyi és egyéb feltételeinek biztosítása az egyház-
község presbitériumának feladata.
(2) Az egyházközség által szerveze  hitoktatásért, a 
vonatkozó egyházi törvények és szabályrendeletek 
betartásáért az egyházközség elnöksége valamint a 
hitoktatást végzők együ  felelnek.
(3) A fakultatív hitoktatás keretében szerveze  csoportok 
minimális létszáma 7 fő lehet, melynek elérése érdekében 
csoportösszevonásra is sor kerülhet. Különösen indokolt 
esetben – a hi anoktatás szervezőjének kérésére – önál-
ló csoportnak tekinthető a 7 fő ala i létszám is, melynek 
indokoltságát az illetékes esperes az 23. § (1) bekezdés 
a) pontja szerint kiállíto  adatlap aláírásával hagy jóvá.
(4) Hi ancsoportok összevonása esetén a kere anterv 
beosztásától azzal a megkötéssel lehet eltérni, hogy a 
tanulók az 1–4., 5–8. és 9–12. évfolyam minimális kö-
vetelményszintjét az ado  időszak végére elsajátítják. 

A tanulói nyilvántartás

22. § (1) A kötelezően választható és a fakultatív hit-
oktatás esetén az egyházközség lelkésze szülői, gond-
viselői – az alábbiakra is terjedő – hozzájáruló nyilat-
kozat alapján nyilvántartást vezet az alábbi adatokról: 
a) hitoktatásban részt vevő neve
b) hitoktatásban részt vevő születési helye és ideje
c) hitoktatásban részt vevő lakcíme, 
d) a gondviselő neve és lakcíme, telefonszáma, valamint
e) a felek felekezeti hovatartozása.
(2) A hitoktatásban résztvevő tanulók személyes adata-
inak a kezeléséért az egyházközség lelkésze és hitokta-
tója a felelős. Ezen adatok kizárólag belső ellenőrzésre 
és belső egyházi összesítések elkészítésére használha-
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tók fel, továbbíthatók, kezelhetők a vonatkozó jogsza-
bályok fi gyelembevétele melle .

A hitoktatás dokumentumai

23. § (1) 9A hitoktatás dokumentumai
a) létszámlejelentő lap,
b) hitoktatási napló,
c) helyi tanterv,
d) munkaidő igazolás,
e) teljesítés igazolás,
) elszámolás a hi anoktatási támogatással,
g) adatbejelentő lap.
(2) Az evangélikus köznevelési intézményben a hi an-
órai osztályzatot az iskolai rendtartás szerinti tanügyi 
dokumentumokban kell rögzíteni.
(3) Az állami iskolában szerveze  hit- és erkölcstan do-
kumentációs rendjét az állami jogszabályok határoz-
zák meg. Az állami hit- és erkölcstanórákról vezete  
hit- és erkölcstanórai napló hitelesíte  másolata kivált-
ja az (1) bekezdés b) pontjában írt hitoktatási naplót. 

A hitoktatás igazgatása és ellenőrzése

24. §10 (1) A hi anoktatási igények bejelentését a fő-
állású hitoktatók, továbbá az egyházi jogi személyek 
a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti létszámlejelen-
tő lap elektronikus formájának kitöltésével teljesítik.
(2) A (3)–(6) bekezdés szerint igazolást szeptember 30. 
napjáig kell teljesíteni az elektronikus rendszerben.
(3) Az egyházközségek esetében
a) az esperes igazolja az adatok megfelelőségét, indokolt 

esetben engedélyezi a 23. § (3) bekezdésében megha-
tározo nál alacsonyabb csoportlétszámot, valamint a 
14. § (3) bekezdés szerinti órakeret növelést és szük-
séges esetben igazolja a püspöki vagy püspöki taná-
csi engedély meglétét a megbízo  lelkész számára.

b) az egyházközségnek a létszámlejelentő lapot szept-
ember 25. napjáig elektronikusan kell beküldeni a 
területileg illetékes esperesi hivatalba.

(4) Az evangélikus fenntartású intézményeknek
a) az (1) bekezdés szerinti létszámlejelentő lapokat az 

általuk foglalkoztato  hitoktatást végző személyek 
adatai alapján, az intézményvezető igazolásával a 
(2) bekezdés szerinti határidőig elektronikusan kell 
beküldeni az országos irodára.

b) a fenntartója által foglalkoztato  intézményi lelkész 
ezen jogviszonya keretében megtarto  hi anórái-
ról az intézményvezető szeptember 25. napjáig tá-
jékoztatás nyújt fenntartója részére.

 9 Módosíto a a 88/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2015. június 25-től.
 10 A 24. §-t mmódosíto a a 88/2015. (VI. 25.) országos presbité-
riumi határozat. Hatályos: 2015. június 25-től.

(5) Az evangélikus intézményfenntartó a (4) bekez-
dés b) pontja szerint megado  adatokat elektronikus 
úton a (2) bekezdésben rögzíte  határidőig beküldi az 
országos irodára.
(6) A 8. § (3) bekezdés szerint foglalkoztato  főállású 
hitoktatók esetében
a) A főállású hitoktatók a létszámlejelentő lapot szept-

ember 25. napjáig elektronikus rendszerben küldik 
be a felügyelő lelkész számára.

b) A felügyelő lelkész igazolja az adatok megfelelőségét, 
továbbá a 9. § (4) bekezdésnek megfelelő óraszámot.

(7) Amennyiben tanév közben a hi ancsoportok szá-
mában, a csoportonkénti hi anórák számában válto-
zás következik be, a változást az (1)-(5) bekezdésben 
rögzíte ek szerint, a változást követő 15 napon belül 
be kell jelenteni az országos irodának.

25. §11 (1) Az egyház az általa foglalkoztato  főállású 
és megbízo  hitoktatókkal szerződést köt.
(2) A szerződés megkötéséhez 
a) az egyház által foglalkoztato  főállású hitoktatók ese-

tében a Püspöki Tanács a 9. § (2) bekezdése szerint,
b) a megbízás keretében foglalkoztato  hitoktatókról 

(4. számú melléklet), az általuk várhatóan megtar-
tandó 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti hit-
oktatói órák számáról az egyházközség augusztus 
15. napjáig adatot szolgáltat.

(3) Az egyház az (1) bekezdés szerinti szerződést a 23. 
§-ban rögzíte  adatszolgáltatás teljesítését követő 15 
napon belül, az adatszolgáltatásra épülő szerződési fel-
tételek tekintetében kiegészíti.
(4) Kifi zetés csak végleges szerződés alapján teljesíthető.

26. § A Püspöki Tanács a hitoktatásnak az a felügye-
leti szerve, amely
a) felelős a tanítás tisztaságának megőrzéséért,
b) dönt a hitoktatással kapcsolatos kiadványok hi an-

könyvvé minősítéséről és a tankönyvjegyzékbe törté-
nő felvételéről az EHE szakmai állásfoglalását kikérve,

c) másodfokon dönt az e szabályrendeletben megha-
tározo  esetekben, dönt a 8.§ (3) bekezdés szerinti 
főállású hitoktatók alkalmazásáról.

27. § (1) Az esperes hitoktatásban betöltö  joga és 
kötelessége 
a) az egyházmegye területén folyó hitoktatás ellen-
őrzése egyházközségi általános látogatások során, 
ennek keretében különösen is az evangélikus hit-
oktatás szervezéséhez kiállíto  létszámlejelentő lap 
adatai helyességének igazolása, 

b) a nem evangélikus köznevelési intézményekben a 
kere antervek érvényesülésének biztosítása,

 11 A 25. §-t mmódosíto a a 88/2015. (VI. 25.) országos presbité-
riumi határozat. Hatályos: 2015. június 25-től.
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c) az eljárás vitás kérdésekben,
d) a több egyházközséget érintő hitoktatási szervezési 

kérdésekben való felügyelet gyakorlása, 
e) a hitoktatók felügyelő lelkészének kijelölése,
) a hitoktatás teljesítésének igazolása.
(2) Az esperes további feladatai:
a) kapcsola artás a HSM-mel, az országos iroda ille-

tékes osztálya(i)val és a többi egyházmegyei hitok-
tatási felelőssel, 

b) az egyházmegyén belül a hitoktatást végzők közö  
– egyházmegyei közgyűlési határoza al létrehozo  
– hitoktatási munkaközösség működtetése, 

c) a helye esítések megszervezése. 
(3) Az esperes az (1)–(2) bekezdésben írt feladatait egy-
házmegyei hitoktatási felelősre bízhatja.

28. § A felügyelő lelkész feladatai: 
a) ellátja a hitoktatók szakmai felügyeletét,
b) a főállású hitoktatóval közösen egy tanévre szóló 

éves munkatervet készít, s minden év szeptember 
20-ig elju atja a területileg illetékes esperesnek.

c) az illetékességi területéhez tartozó hitoktató beteg-
sége esetén vagy más rendkívüli esetben a megfe-
lelő helye esről gondoskodik,

d) a hitoktatók teljesítésének igazolását ellátja,
e) a hitoktatók ellenőrzésének megállapításairól tájé-

koztatást ad az országos iroda részére. 

29. § (1) A HSM a zsinat és az országos presbitérium 
döntés-előkészítő, javasla evő testülete, mely rend-
szeresen megvizsgálja az egyház hitoktatási helyzetét, 
felméri a lehetőségeket, problémákat és a lehetséges 
lépéseket, s ezek alapján megfogalmazza stratégiai el-
veit. Így különösen is: 
a) a hitoktatással kapcsolatosan javaslatot tesz a zsi-

natnak törvény és szabályrendelet alkotására, mó-
dosítására, illetve a szükséges eljárások, intézkedé-
sek megtételére,

b) előterjesztést tesz az országos presbitériumnak a 
főállású hitoktatói státuszokról,

c) a hitoktatáshoz kapcsolódó stratégiai döntéseket 
szakmailag előkészíti, és kommunikálja a lelkészek 
és hitoktatók felé,

d) gondoskodik a hitoktatás ügyeinek és eredményeinek 
folyamatos felülvizsgálatáról, illetve értékeléséről,

(2) A HSM-t vezetője képviseli az egyház egyéb mun-
kacsoportjai, bizo ságai, valamint testületei elő . 
(3) A HSM által meghatározo  feladatok végrehajtá-
sa, valamint adminisztratív ügyeinek intézése az or-
szágos iroda feladata. 

30. § A Katechetikai Munkacsoport feladata, hogy 
rendszeres felmérést és elemzést készít a hitoktatás 
tartalmi kérdéseiről, s ezek alapján megfogalmazza 
javaslatait. Így különösen is: 

a) tantervek, tankönyvek, oktatási segédanyagok ké-
szítésével segíti a hitoktatás tartalmi munkáját,

b) az EHE elé terjeszti a hitoktatásban alkalmazható 
tankönyvek jegyzékét,

c) a hitoktatás tartalmi és módszertani kérdéseiben 
szaktanácsadói csoportként működik.

31. § Az EHE hitoktatásban betöltö  feladatai:
a) felelős a hitoktatási képzési és továbbképzési rend-

szer kialakításáért, s ezen programok tartalmáért,
b) hitéleti továbbképzéseket szervez pedagógusok, hit-

oktatók, lelkészek számára,
c) teológiai, pedagógiai, valláspedagógiai és egyéb 

szakmai szempontok alapján szakmai állásfogla-
lást készít a hitoktatással kapcsolatos kiadványok 
hi ankönyvvé minősítéséről és a tankönyvjegyzék-
be történő felvételéről,

d) szakmai állásfoglalást készít az e szabályrendelet-
ben meghatározo  esetekben.

32. § Az országos iroda illetékes osztály(aina)k feladata 
a) a hitoktatás országos szervezéséhez szükséges ada-

tok nyilvántartása,
b) a hitoktatás fi nanszírozásával kapcsolatos admi-

nisztráció végzése,
c) az állami és egyházi egyeztetéseken a Püspöki Ta-

náccsal együ működve a hitoktatás képviselete,
d) EHE-vel való együ működés a hitéleti továbbkép-

zések megszervezésében az adminisztratív felada-
tok ellátása terén,

e) a hitoktatással kapcsolatos panaszos ügyek kivizs-
gálása és a panaszkezelés végzése, 

) az egyházmegyei hitoktatási felelősök munkájának 
szakmai segítése,

g) a hitoktatás állami támogatásának igénylése, nyil-
vántartása, felosztása, elszámoltatása és állami szer-
vek felé történő elszámolása. 

V. fejezet
A hitoktatás fi nanszírozási kérdései

A hi anoktatás fi nanszírozásának forrása
33. § (1) A hi anoktatás fi nanszírozásának anyagi fede-
zetét a Magyarország éves költségvetésében erre a célra 
a) hit- és erkölcstanoktatás átlagbéralapú támogatása,
b) hit- és erkölcstanoktatás tankönyvtámogatása,
c) 8 fő ala i hit- és erkölcstan csoportok kiegészítő 

támogatása,
d) fakultatív hitoktatási támogatás
címén biztosíto  keretösszegből a Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak átado  összeg, valamint az 
egyház költségvetéséből szükség esetén eszközölt ki-
egészítés adja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások felosztásáról 
– az állami támogatás összegének, valamint az orszá-



EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY  2015. december 30.118

gos gazdasági bizo ság véleményének ismeretében – 
az országos presbitérium dönt.
(3) Az állami költségvetési támogatás tartós szünetelteté-
sével (a 60. napon), vagy megszüntetésével az e forrás fel-
használására épülő hitoktatói szerződések megszűnnek. 

34. § Az országos presbitérium évente a tárgyév július 
31. napjáig határozatban rögzíti a tanévre vonatkozóan
a) a főállású és megbízo  hitoktatók díjazásának mód-

ját, alapját és egységnyi értékét,
b) az evangélikus fenntartású intézményekben szerveze  

kötelező hitoktatás fakultatív fi nanszírozású támoga-
tásának számítási módját, alapját és egységnyi értékét,

c) az állam által folyósíto  hi anoktatási támogatás 
terhére fi nanszírozo  egyéb kiadásokat.

A hi anoktatás fi nanszírozása

35. § (1) Az evangélikus fenntartású intézményekben 
szerveze  fakultatív fi nanszírozású hi anoktatás költ-
ségeinek fedezéséhez az egyház a 33. §-ban felsorolt 
forrásokból támogatást nyújt
a) az iskolalelkész által végze  fakultatív fi nanszíro-

zású hi anórák száma alapján a iskolalelkészt fog-
lalkoztató fenntartónak,

b) az evangélikus intézmény által foglalkoztato  szemé-
lyek által végze  fakultatív fi nanszírozású hi anórák 
száma alapján az evangélikus egyházi intézménynek.

(2) Az egyház a 33. § (1) bekezdésben jelölt források 
terhére saját maga foglalkoztatja a főállású és megbí-
zo  hitoktatókat.
(3) A 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tankönyvtá-
mogatás terhére az egyház fi nanszírozza a hit- és er-
kölcstanoktatás tankönyveit.
(4) Az egyház a 33. § (1) bekezdésben felsorolt forrá-
sokból fi nanszírozza a hitoktatáshoz kapcsolódó, 8. § 
(3) bekezdés szerint foglalkoztato  
a)12 a főállású hitoktatók 

aa) helyi bérle érítését, 
ab) távolsági bérle érítését, 
ac) egyházi gépkocsi használatát, 
ad) saját gépkocsi munkába járáshoz, illetve a hit-

oktatáshoz kapcsolódó használatát,
ae) az aa)–ad) pontok szerint nem megoldható uta-

zás esetén útiköltség-átalány fi zetését.
b)13 a megbízo  hitoktatók

ba) saját gépkocsi használatát
bb) egyházi gépkocsi használatát, illetve
bc) a ba)–bb) pontok szerint nem megoldható uta-

zás esetén útiköltség-átalány fi zetését.

 12 Módosíto a a 224/2014. (XII. 11) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2014. december 11-től.
 13 Módosíto a a 28/2015. (II. 5) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2015. február 5-től azzal, hogy a teljes 2014-15. tanévre 
alkalmazható.

A hi anoktatási támogatás folyósítása, felhasználása 
és elszámolása

36. § (1) A 33. § (1) bekezdés szerinti támogatás folyó-
sítása támogatói okirat alapján történik.
(2) A támogató a támogatás kifi zetését három egyenlő 
részletben teljesíti:
a) első részlet november 15. napjáig,
b) második részlet január 31. napjáig,
c) harmadik részlet május 31. napjáig.
(3) A támogatásban részesülő evangélikus egyházi in-
tézmény és evangélikus fenntartó a támogatás összegét 
az alkalmazásában álló, hi anoktatást végző személy 
díjazásának fedezetére használhatja fel.
(4) A támogatásból fedeze  hi anoktatás teljesítését az 
intézmény saját belső rendjéhez alkalmazkodva igazolja.
(5) A támogatást igénylő a támogatás összegét kizá-
rólag a támogatói okiratban meghatározo  céloknak 
megfelelően használhatja fel.
(6) A támogatás felhasználását a folyósítás naptári évé-
ben kell teljesítenie a támogatásban részesülőnek.
(7) A fel nem használt támogatás összegét a támoga-
tás folyósításának naptári évét követő év január 20. 
napjáig kell visszafi zetnie az országos egyház részére 
a támogatásban részesülőnek.
(8) A hi anoktatási támogatásban részesülő evangélikus 
egyházi intézmény és gyülekezeti intézményfenntartó a 
folyósítás naptári évét követő január 15. napjáig köteles 
a teljesítésről szóló beszámolót (hi anoktatási napló) és 
a 4. számú melléklet szerinti összesítő elszámolást készí-
teni és benyújtani az országos egyház részére.

VI. fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések

37. § A 4. § (5) bekezdésében írt, a 2014/15-ös tanév-
ben használni terveze  helyi tanterv benyújtásának 
határideje 2014. augusztus 10.

38. § (1) E szabályrendelet – a (2) bekezdésben meg-
határozo ak kivételével – elfogadása napján lép ha-
tályba, a 2014/15-ös tanévtől kezdődően.
(2) Az e szabályrendelet hatályba lépését megelőzően 
elfogado  korábbi kere antervek a felmenő rendszer-
nek megfelelően, 2014/15-ös tanévtől kezdődően, leg-
később a 2017/18-as tanév végén, hatályukat vesztik.
(3)14Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. 
évi V. törvény 14.§ (1) és (3) bekezdésének, alkalmazá-
sa 2016. augusztus 15. napjától történik.

Budapest, 2015. február 5.

 14 Módosíto a a 160/2014. (VIII. 21.) országos presbitériumi ha-
tározat. Hatályos: 2014. augusztus 21-től. 
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3/2007 IX.6. ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGY

HÁZ TULAJDONÁBAN ÉS HASZNÁLATÁBAN 
ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLA

TÁRÓL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL

A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatározza a 
Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatában álló 
egyházi személyek lakhatási igényében az egyházi köz-
reműködés szabályait, ezen személyek lakáshasznála-
tának, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek hasznosításának elveit, módját és feltételeit.

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet
Alapelvek

1. § (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdo-
nában álló lakás ingatlanokat elsődlegesen az orszá-
gos egyház (a továbbiakban: egyház) szolgálatában 
álló egyházi személyek – erre irányuló igénye esetén 
– lakhatási gondjának megoldására kell felhasználni.
(2) Az egyház e szabályrendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározo  országos tisztségviselők, intézményve-
zetők és egyéb egyházi személyek, valamint az egyház 
és egyes intézmények zavartalan működését biztosító 
püspöki titkárok és gondnokok részére hivatalból biz-
tosítja az o  megjelölt ingatlanokat. 
(3) A nyugdíjas egyházi személyek, akik nyugdíjba vo-
nulásukat közvetlenül megelőzően országos egyházi 
alkalmazásban álltak, valamint túlélő házastársaik az 
(1) bekezdéssel egyezően jogosultak lakáshasználatra.

1/A. §2 Az országos presbitérium által megjelölt, az 
egyház fenntartásában működő egyházi intézmények-
ben szolgálati jogviszony alapján intézményi lelkészi 
feladatot ellátó egyházi személyekkel használati szer-
ződést kell kötni az egyház tartási köteleze ségének 
eleget téve, az 1/A mellékletben meghatározo , az ál-
taluk használt lakással kapcsolatos birtoklási-, hasz-
nálati-, hasznok szedési rendelkezési jogok és felelős-
ségvállalásra vonatkozóan.

2. § 3Az országos presbitérium, illetve erre irányuló 

 1 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
 2 Beikta a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi hatá-
rozat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. Ha-
tályos: 2013. január 1-től.
 3 Módosíto a a 169/2010. (XI. 4) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2010. november 4-től.

határozatában ado  felhatalmazás alapján az orszá-
gos irodaigazgató (a továbbiakban: presbitérium) által 
megjelölt, az egyház fenntartásában működő egyhá-
zi intézményekkel megállapodás köthető a 2. sz. mel-
lékletben meghatározo  lakásokra vonatkozóan, mely 
szerint e lakásokkal kapcsolatos birtoklási-, használa-
ti-, hasznok szedési tulajdonosi rendelkezési jogok és 
felelősségvállalás az intézményt illeti meg és terheli. 
3. § (1) Az egyház tulajdonában álló és az 1. §, 1/A. 
§ és 2. § szerinti hasznosításra nem került lakás és 
nem lakás céljára szolgáló ingatlanok a presbitérium 
határozata alapján üzleti alapon, hasonló állagú és 
felszereltségű ingatlanok helyben szokásos bérleti dí-
jának fi gyelembe vételével bérbe adhatók. 
(2)4A presbitérium a bérlési lehetőségét az Evangélikus 
Élet újságban meghirdetheti azzal, hogy a bérbeadás 
során előnybe kell részesíteni az egyház által ellátan-
dó feladatokat végzők és segítők bérleti szándékát.

II. fejezet
Értelmező rendelkezések

4. § E szabályrendelet alkalmazásában:
1. ingatlan: lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség
2.5egyházi személy: az egyházi szolgálatról és az egy-
házi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 
11. § és 73. § (5) bekezdésben meghatározo  felavato  
lelkész és gyülekezeti munkatárs, aki szolgálati jogvi-
szonyban áll, valamint 
3. jogviszony: bérlő és bérbeadó közö  használati vagy 
bérleti szerződés, illetve megállapodás létrehozására 
irányuló kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítás
4. szerződés: egyházi személlyel lakás ingatlanra írás-
ban megkötö  használati szerződés, valamint termé-
szetes személlyel, jogi személlyel és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szerveze el írásban megkötö  bérleti 
szerződés. Ugyancsak szerződésnek minősül az egyház 
és az egyház által fenntarto  egyházi intézménnyel 
(a továbbiakban: intézmény) megkötö  megállapodás 
5. bérlő: használati szerződés esetén egyházi személy 
használó, bérleti szerződés esetén természetes személy, 
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, illetve megállapodás esetén az intézmény
6.6 bérbeadó: a Magyarországi Evangélikus Egyház tu-
lajdonos, és úgyis mint az 1/A. §-ban meghatározo ak 
esetén a használatra, illetve annak átengedésére is jo-

 4 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
 5 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
 6 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
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gosult. A tulajdonosi, használati jogokat a presbitérium 
gyakorolja azzal, hogy egyes jogosítványait írásban az 
országos irodaigazgatóra ruházhatja át.
7. bérleti díj: használati szerződés esetén fi zetendő 
használati díj, bérleti szerződés esetén a bérleti díj, il-
letve megállapodás esetén intézményi díj

MÁSODIK RÉSZ
BÉRLETI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK

III. fejezet
Jogviszony létrejötte

5. § (1) Jogviszony írásbeli szerződéssel, a presbitéri-
um határozata alapján határozo  vagy határozatlan 
időtartamra hozható létre. 
(2) Amennyiben a bérleti szerződés a jogviszony idő-
tartamáról nem rendelkezik, azt határozatlan idejű 
szerződésnek kell tekinteni.

6. § (1) A szerződésnek legalább az alábbiakat kell tar-
talmaznia:
a) az ingatlan azonosító adatai: címe, alapterülete, 

komfort fokozata, felszereltsége stb.
b) a bérlő személyi azonosító adatai,
c) a szerződés időtartamát
d) a bérleti díj és a külön szolgáltatások díjának ösz-

szegét és fi zetése módját,
e) birtokba adás időpontját,
) nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén annak a 

tevékenységnek az igazolt megjelölését, amelyet az 
ingatlanban a bérlő folytatni kíván.

(2) A szerződésnek az e szabályrendelet ismeretére és 
rendelkezéseinek elfogadására történő utalást tartal-
maznia kell.

7. § (1) A szerződést minden bérlővel önállóan kell 
megkötni. 
(2) Ingatlan csak annak adható bérbe, aki a szerződés-
ben vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnése ese-
tén a lakásból a vele együ  lakókkal, befogado akkal 
együ  60 napon belül kiköltözik, és tudomásul veszi, 
hogy sem a maga, sem a vele együ  lakók, befogadot-
tak részére a bérbeadó másik lakást, egyéb elhelyezést, 
illetve pénzbeli térítést nem biztosít, és köteleze séget 
vállal arra, hogy a vele együ  lakók, befogado ak jogos 
elhelyezési igényének kielégítéséről maga gondoskodik.

8. § (1) Az ingatlan bérleti díját a presbitérium határo-
zatában állapítja meg azzal, hogy a lakás esetén a terü-
letileg illetékes önkormányzat rendeletében meghatá-
rozo , a szociális bérlakásokra irányadó szabályokat 
kell fi gyelembe venni.
(2) A presbitérium jogosult indokolt határozatában 

a bérleti díjat e ől eltérően megállapítva korlátlanul 
mérsékelni, illetve elengedni.
(3) A bérleti díjat minden évben – legalább a KSH ál-
tal az előző évre vonatkozóan megállapíto  infl ációs 
mértékben – kell emelni.
(4)7 A presbitérium az 1. sz. mellékletben meghatá-
rozo ak részére bérleti díj mentesen biztosítja az o  
meghatározo  ingatlant.
(5)8 A presbitérium az 1/A.§. sz. mellékletben meg-
határozo ak használati díj mentesen biztosítja az o  
meghatározo  ingatlant, vagy lakás ingatlan biztosí-
tása helye  használati hozzájárulást fi zet.

9. § (1) A bérlő a bérleti díjon felül köteles megtéríte-
ni az ingatlan használatával kapcsolatos valamennyi 
közüzemi és egyéb külön szolgáltatások (a továbbiak-
ban: külön szolgáltatás) díját.
(2) A külön szolgáltatás különösen is:
a) hideg és melegvíz-ellátás és csatornahasználat,
b) központi fűtés,
c) világítás és áramellátás,
d) telefon- és internet használat,
e) háztartási hulladék gyűjtése és elszállítása,
) közös használatra szolgáló helyiségek, területek fű-

tése, világítása 
g) rádió- és televízióadók vételének biztosítása,
h) kéményseprés és egyéb hatósági ellenőrzés díja,
i) rovar- és rágcsálóirtás,
j) garázshasználat és gépkocsi beállási lehetőség,
k) kertek, kerthelyiségek ápolása, rendben tartása,
l)9 az ingatlan biztosításának díja.
(3)10A külön szolgáltatások díja a ténylegesen felme-
rült költségek alapján tételes vagy havi költségáta-
lány formájában évenkénti elszámolással, az időközi 
változások fi gyelembevételével kerül megállapításra. 
Egyedi mérhetőség hiányában a bérleti szerződésben 
megállapíto  alapterület arányában, költségfelosztás-
sal kerül megállapításra, ennek hiányában egyösszegű 
vagy alapterület nagyságára vonatkoztato - évenként 
meghatározo  – m2/Ft/hó összegű külön szolgáltatá-
sok díját kell megállapítani.
(4) A presbitérium jogosult indokolt határozatában a 
külön szolgáltatások díját e ől eltérően megállapítva 
korlátlanul mérsékelni, illetve elengedni.

 7 Beikta a a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2010. november 4-től.
 8 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
 9 Beikta a a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat. 
Hatályos: 2010. november 4-től.
 10 Módosíto a a 60/2009. (V. 28.) országos presbitériumi határo-
zat. Hatályos: 2009. május 28-tól.
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IV. fejezet
A felek jogai és kötelezettségei

10. §11 (1) A bérbeadó köteleze sége a bérleti jogvi-
szony megkezdésekor az ingatlant tiszta és rendelte-
tésszerű használatra alkalmas állapotban átadni. Az 
ingatlan tiszta állapotúnak minősül, hogy a helyiségek 
frissen feste ek, a nyílászárók, burkolatok, beépíte  
bútorok és berendezések üzemképesek, épek és tiszták.
(2) A bérleti jog fennállása idején – e szabályrende-
letben rögzíte  kivételek, eltérő rendelkezések fi gye-
lembevételével is – bérbeadó köteles gondoskodni az 
ingatlan állagmegóvásáról és felújításáról, valamint 
állandó üzemképes állapotáról, az ezt akadályozó hi-
bák megszüntetéséről. A bérbeadó e köteleze ségét az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagának jelentős rom-
lást eredményező, valamint az ingatlan rendeltetéssze-
rű használatát ténylegesen akadályozó hibák esetében 
haladéktalanul; azonnali beavatkozást nem igénylő hi-
bák esetében pedig általában az épület karbantartásával 
vagy felújításával összeüggésben köteles teljesíteni. 
(3) A bérleti jog fennállása idején – e szabályrendelet-
ben rögzíte  kivételek, eltérő rendelkezések fi gyelem-
bevételével is – bérlő köteles gondoskodni a lakáson 
belüli karbantartási feladatokról.

11. § (1) A bérlő köteles az ingatlant rendeltetésszerű-
en és jó gazda gondosságával használni, illetve a ke-
letkeze  hibákat köteles a bérbeadónak bejelenteni. 
Amennyiben bérlő köteleze ségének megszegése mi-
a  az ingatlanban kár keletkezik, a bérbeadó a bérlő-
től – választás szerint – a hiba kijavítását vagy a kár 
megtérítését követelheti.
(2) A bérlő köteles az ingatlanban életvitelszerűen lak-
ni, azt rendszeresen használni.
(3)12A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, illetőleg 
a szerződésben foglaltak teljesítését évente ellenőriz-
heti, a bérlő köteles biztosítani az ingatlanba történő 
bejutást, illetve tűrni az ellenőrzést.
(4) A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles az in-
gatlant és annak berendezéseit tiszta és rendeltetés-
szerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak 
visszaadni. Ennek elmulasztása esetén a bérlő köteles 
ennek költségét a bérbeadó felszólítására megfi zetni.

12. § A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak, 
hogy a bérlő az ingatlant korszerűsíti. A megállapo-
dásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a munkák elvég-
zésének költségei melyik felet terhelik.

 11 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
 12 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.

13. § (1) A bérbeadó, illetőleg a bérlő az őt terhelő 
munkát úgy köteles elvégezni, hogy a bérlemény, il-
letve más ingatlanok rendeltetésszerű használatát ne 
akadályozza. A munka megkezdéséről és várható idő-
tartamáról a bérlőt előzetesen értesíteni kell. Az élet-
veszély elhárításához szükséges munka a másik fél 
felszólítása nélkül is elvégezhető. 
(2) A bérlő köteles tűrni az ingatlan karbantartásával, 
felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővíté-
sével és korszerűsítésével kapcsolatos, valamint a bér-
beadót terhelő egyéb munkák elvégzését.

14. § Ha az ingatlan karbantartásával, felújításával, 
helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsola-
tos munkák csak a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén 
végezhetők el, a bérleti jogviszony a munkák elvégzé-
sének időtartamára szünetel. A szünetelést és annak 
időtartamát a bérbeadó és a bérlő megállapodása ál-
lapítja meg. A bérbeadó az átmenetileg kiköltöztete  
bérlő részére köteles másik ingatlant felajánlani, illet-
ve bérlő ingóságai elhelyezése és költözése költségei 
a bérbeadót terhelik.

15. § (1) Az ingatlanokba a bérlő a bérbeadó írásbeli 
hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyer-
mekét (örökbe fogado , mostoha- és nevelt gyerme-
ke), befogado  gyermekétől születe  unokáját, illetve 
szülőjét (örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülője). 
Más személyt csak a bérbeadó előzetes, írásbeli enge-
délyével fogadhat be. 
(2) A bérlő bérleti jogát nem adhatja el, nem cserélhe-
ti el, albérletbe, használatba nem adhatja, illetve azt 
semmilyen módon nem terhelheti meg. E köteleze -
ség megszegése mia  a bérleti szerződés azonnali ha-
tállyal felmondható.

V. fejezet
A jogviszony megszűnése

16. § (1) A bérleti szerződés megszűnik, ha
a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszün-

tetik,
b) az ingatlan megsemmisül,
c) az arra jogosult felmond,
d) a bérlő meghal, 
e) a jogi személy, illetőleg a nem jogi személyiségi for-

mában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül 
megszűnik, illetve

g) e szabályrendeletben meghatározo  esetekben.
(2) A határozo  időre szóló, illetőleg valamely felté-
tel bekövetkezéséig tartó bérleti jog, a szerződésben 
meghatározo  idő elteltével, illetőleg a feltétel bekö-
vetkezésekor szűnik meg.
(3) A jogviszony a jogosult halálát vagy megszűnését 
követően nem folytatható, nem ruházható át.
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17. § (1) A bérbeadó a szerződést írásban felmondhat-
ja, ha a bérlő
a) a bérleti díj és az igénybe ve  külön szolgáltatások 

díjának elszámolására vonatkozó fi zetésre megálla-
píto  időpontot követően nem fi zeti meg,

b) a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt 
egyéb lényeges köteleze ségét nem teljesíti,

c) az ingatlant rongálja vagy a rendeltetésével ellen-
tétesen használja.

(2) Ha a bérlő a fi zetésre megállapíto  időpontot követő 
30 napon belül a bármely díjat nem fi zeti meg, a bérbe-
adó írásban felmondással élhet. A felmondás az elmu-
laszto  határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.
(3) Ha a bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabály-
ban előírt köteleze ségét a bérbeadó által írásban meg-
jelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt 
követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet. 
A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.
(4) A határozatlan idejű bérleti szerződés az a–c) pontok-
ban meghatározo  okok fennállása nélkül is felmondha-
tó, a felmondási idő hat hónapnál rövidebb nem lehet.

HARMADIK RÉSZ
HASZNÁLATI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK

VI. fejezet
Használati jogviszony létrejötte

18. § (1)13 E szabályrendelet 1.§ (2) bekezdésében meg-
határozo ak kivételével, az egyházi személy lakás-
igénylési bejelentésével egyidejűleg nyilatkozni köte-
les arról, hogy szolgálati helyén ő vagy házastársa saját 
tulajdonú ingatlannal rendelkezik. A valótlan tartalmú 
nyilatkozat fegyelmi vétségnek minősül.
(2) Az egyházi személyekkel határozo  időtartamú 
használati szerződést kell kötni, legfeljebb szolgálati 
jogviszonyuk betöltéséig terjedő határozo  időtartam-
ra. Amennyiben a használati szerződés a jogviszony 
időtartamáról nem rendelkezik, azt a szolgálat idejé-
ig tartó határozo  idejű szerződésnek kell tekinteni.
(3) A nyugdíjas egyházi személyek használati szerző-
dése életük végéig tarthat. 
(4) A lakáshasználat ellenértékét az egyházi szolgálat 
díjazásának megállapítása során fi gyelembe kell venni.

19. §14 (1) A szabályrendelet 1. § (2) bekezdésében meg-
határozo ak használati díj fi zetés alól mentesülnek.
(2) Az 1/A. §-ban meghatározo  intézményi lelkészek 

 13 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
 14 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től..

esetén a fenntartó az általa meghozo  határozatban 
foglaltak szerint, az alábbi sorrend betartásával biz-
tosítja lakhatásukat azzal, hogy amennyiben az intéz-
ményi lelkész, illetve házastársa egyéb szolgálati jog-
viszonya alapján már jogosult lakáshasználatra, akkor 
a fenntartó további lakásbiztosításhoz, annak költsé-
geihez nem járul hozzá:
a) az országos egyház tulajdonában álló ingatlanban 

biztosítja a lakhatást használati díj mentesen,
b) belső egyházi jogi személy tulajdonában álló ingat-

lanban biztosítja a lakhatást használati díj mentesen,
c) az egyházi személy (házastársa, egyenesági leszár-

mazója) tulajdonában álló ingatlant használja, mely-
hez használati hozzájárulást biztosít a fenntartó,

d) az országos egyház az általa bérelt ingatlanban biz-
tosítja a lakhatást használati díj mentesen,

e) amennyiben a fenntartó az a–d) pontokban megha-
tározo  módon nem tudja a lakáshasználatot bizto-
sítani, akkor az intézményi lelkész a c) pont szerinti 
használati díj hozzájárulásra jogosult.

(3)15Az intézményi lelkészi szolgálat ellátása idején töl-
tö  fi zetés nélküli szabadság, a szolgálat végzés alóli 
mentesítése idejére a fenntartó a c) és e) pontokban ír-
tak esetére a használati díj hozzájárulást nem biztosítja.

20. §16

VII. fejezet
A felek jogai és kötelezettségek

21. §17 A szabályrendelet 1. § (2) bekezdésében meg-
határozo akat – a püspöki titkárok és gondokok ki-
vételével – nem terheli a 10. § (3) bekezdésbe foglalt 
karbantartási köteleze ség, azt a bérbeadó végzi el.

VIII. fejezet
A használati szerződés megszűnése

22. § (1) A használati szerződés a 16. §-ban meghatá-
rozo akon túlmenően megszűnik az egyházi személy 
szolgálati jogviszonya megszűnésekor.
(2) Amennyiben egyházi személy a szerződés meg-
szűnését követően a lakást nem hagyja el, az fegyelmi 
vétségnek minősül.

 15 Beikta a a 354/2013. (VII. 18.) országos presbitériumi határo-
zat. Hatályos: 2013. július 18-tól.
 16 Hatályon kívül helyezte a …/2015. (XII. 10.) országos presbi-
tériumi határozat. Hatályos: 2016. január 1-től
 17 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi ha-
tározat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.
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NEGYEDIK RÉSZ
MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK

IX. fejezet
A megállapodás létrejötte

23. § (1) A megállapodás legfeljebb 5 évig tartó ha-
tározo  időtartamra köthető, mely határidő lejártát 
követően folytato  tárgyalások eredményeképpen új 
megállapodás köthető.
(2) A megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzés-
re nem kerül.

X. fejezet
A megállapodó felek jogai és kötelezettségei 

23/A. §18 A presbitérium az 2. sz. mellékletben megha-
tározo ak részére intézményi díj mentesen biztosítja 
az o  meghatározo  ingatlant.

24. §19 (1) A megállapodásban rögzíthető, hogy az in-
tézmény a használatába ado  lakásokkal kapcsolatos 
külön szolgáltatások díjának teljesítés érdekében jo-
gosult a mérőórák átíratására is.
(2) Az intézmény köteles gondoskodni az ingatlan az 
ingatlan állagmegóvásáról és felújításáról, valamint 
állandó üzemképes állapotáról, az ezt akadályozó hi-
bák megszüntetéséről.
(3) Az intézmény köteles minden év december 31. nap-
jáig megtéríteni azokat a terheket és kiadásokat, amely 
az intézmény előzetes, írásbeli hozzájárulását követő-
en az egyház részéről kerül teljesítésére. E határidőt 
követő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi ka-
mat fi zetésére köteles.

25. § A lakás kizárólag az intézménnyel munkaviszony-
ban vagy szolgálati viszonyban álló személynek adható 
át – írásbeli szerződéssel – arra az időtartamra, amíg 
az intézménnyel jogviszonyban áll.

18 Beikta a a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határo-
zat. Hatályos: 2010. november 4-től.
19 Módosíto a a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi 
határozat a 2005. évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. 
Hatályos: 2013. január 1-től.

(2) A szerződésben az intézmény köteles legalább e 
szabályrendelet rendelkezéseit alkalmazni.

25/A. §20 Nem kell megállapodást kötni azon intézmé-
nyekkel, amelyek a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház tulajdonában álló ingatlanában működnek, és a 
lakás ezen ingatlanon belül került kialakításra.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § (1) E szabályrendelet 2008. január 1. napján lép 
hatályba.
(2) Amennyiben az e szabályrendelet hatálya alá tar-
tozó bérlő nem rendelkezik írásbeli bérleti szerződés-
sel, akkor annak, e szabályrendelet szabályai szerin-
ti megkötéséről a presbitériumnak gondoskodni kell.
(3)21Amennyiben az e szabályrendelet hatálya alá tar-
tozó egyházi intézmény írásbeli szerződése e szabály-
rendelet 23.§ (1) bekezdésében írtakkal ellenkező ren-
delkezést tartalmaz, a presbitérium jogosult indokolt 
határozatában a szerződés időtartamát e szabályren-
delet rendelkezéseitől eltérően megállapítani. 
(4)22Amennyiben az e szabályrendelet hatálya alá tar-
tozó bérlő írásbeli bérleti szerződése nem tartalmazza 
e szabályrendelet 6.§-ban írtakat vagy a szabályren-
delet rendelkezéseitől eltérő tartalommal szabályozza, 
a presbitérium köteles a szerződést e szabályrendelet 
szerint módosítani vagy a bérleti szerződés rendelke-
zései szerint, annak következményei alkalmazásával 
megszüntetni.
(5)23Az 1985. január 1. napja elő  létrejö  bérleti és 
használati szerződések esetén a szerződést nem kell 
módosítani, megszüntetni.

20 Beikta a a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határo-
zat. Hatályos: 2010. november 4-től.
21 Módosíto a a 60/2009. (V. 28.) országos presbitériumi ha-
tározat. Hatályos: 2009. május 28-tól.
22 Módosíto a a 60/2009. (V. 28.) országos presbitériumi ha-
tározat. Hatályos: 2009. május 28-tól.
23 Számozását módosíto a a 60/2009. (V. 28.) országos pres-
bitériumi határozat. Hatályos: 2009. május 28-tól.
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE

AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2015. ÉVI 
HATÁROZATAI

1/1/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Agape diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Agapé 
Evangélikus Szeretetszolgálat (Lajoskomárom) diakóni-
ai intézmény 2014. évi beszámolóját 74.724 eFt mérleg 
főösszeggel és 3.483 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/2/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Baldauf diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Baldauf 
Gusztáv Evangélikus Szereteto hon (Pogány) diakóni-
ai intézmény 2014. évi beszámolóját 115.060 eFt mérleg 
főösszeggel és 7.539 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/3/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
békéscsabai diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Békés-
csabai Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intéz-
mény 2014. évi beszámolóját 398.416 eFt mérleg fő-
összeggel és 6.616 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/4/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Bolla diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Bolla 
Árpád Rákospalotai Evangélikus Szereteto hon (Bu-
dapest-Rákospalota) diakóniai intézmény 2014. évi be-
számolóját 205.493 eFt mérleg főösszeggel és 2.659 eFt 
pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/5/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Diakóniai O hon (Kaposszekcső) diakóniai 
intézmény 2014. évi beszámolóját 115.501 eFt mérleg 
főösszeggel és 3.396 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/6/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Élim diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Élim 
Evangélikus Szereteto hon (Nyíregyháza) diakóniai in-
tézmény 2014. évi beszámolóját 312.682 eFt mérleg fő-
összeggel és 14.384 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.
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1/7/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Emmaus diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Emmaus 
Evangélikus Szereteto hon (Nyíregyháza) diakóniai 
intézmény 2014. évi beszámolóját 824.092 eFt mérleg 
főösszeggel és 4.288 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/8/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Gyermeksziget diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Gyermekszi-
get Evangélikus Családi Napközi (Piliscsaba) diakóni-
ai intézmény 2014. évi beszámolóját 3.168 eFt mérleg 
főösszeggel és 691 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/9/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Kapernaum diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kapernaum 
Evangélikus Szereteto hon (Gyenesdiás) diakóniai in-
tézmény 2014. évi beszámolóját 374.493 eFt mérleg fő-
összeggel és 16.400 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/10/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kondorosi diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kondo-
rosi Nyugdíjasház diakóniai intézmény 2014. évi be-
számolóját 113.632 eFt mérleg főösszeggel és 14.190 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/11/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kőszegi diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kőszegi 
Evangélikus Szereteto hon diakóniai intézmény 2014. 
évi beszámolóját 76.628 eFt mérleg főösszeggel és 1.102 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/12/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Lakos diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Lakos 
Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat (Boba) diakóniai 
intézmény 2014. évi beszámolóját 29.984 eFt mérleg 
főösszeggel és 4.710 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/13/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
nádasdi diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Nádas-
di Evangélikus Szociális Központ diakóniai intézmény 
2014. évi beszámolóját 75.508 eFt mérleg főösszeggel 
és 2.215 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/14/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Oltalom diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Oltalom 
Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) diakóniai intézmény 
2014. évi beszámolóját 705.552 eFt mérleg főösszeggel 
és 12.560 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.
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1/15/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Ótemplomi diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Ótemp-
lomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai 
intézmény 2014. évi beszámolóját 192.051 eFt mérleg 
főösszeggel és 12.982 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/16/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kistarcsai diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 
Papnék Johannita Szereteto hona (Kistarcsa) diakóni-
ai intézmény 2014. évi beszámolóját 325.348 eFt mérleg 
főösszeggel és 4.491 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/17/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
pilisi diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Pilis 
Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 
2014. évi beszámolóját 5.895 eFt mérleg főösszeggel 
és 2.326 eFt negatív eredménnyel országos elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/18/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Sarepta diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Sarepta 
Budai Evangélikus Szereteto hon, Idősek és Fogyaté-
kos Személyek O hona (Budapest) diakóniai intéz-
mény 2014. évi beszámolóját 1.769.757 eFt mérleg fő-
összeggel és 24.499 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/19/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Szedik diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Szom-
bathelyi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai in-
tézmény 2014. évi beszámolóját 153.676 eFt mérleg fő-
összeggel és 2.255 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/20/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Tessedik diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Tessedik 
Sámuel Evangélikus Szereteto hon és Családok Átme-
neti O hona (Gödöllő) diakóniai intézmény 2014. évi 
beszámolóját 220.387 eFt mérleg főösszeggel és 2.040 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

1/21/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Túrmezei diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Túr-
mezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassa-
gyarmat) diakóniai intézmény 2014. évi beszámolóját 
11.536 eFt mérleg főösszeggel és 602 eFt pozitív ered-
ménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/1/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Agape diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Aga-
pé Evangélikus Szeretetszolgálat (Lajoskomárom) di-
akóniai intézmény 2015. évi költségvetését 119.177 eFt 
bevételi és 117.783 eFt kiadási összeggel, 10.000 eFt fel-
halmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.
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2/2/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Baldauf diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Baldauf 
Gusztáv Evangélikus Szereteto hon (Pogány) diakóni-
ai intézmény 2015. évi költségvetését 107.445 eFt be-
vételi és 105.292 eFt kiadási összeggel, 400 eFt felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/3/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
békéscsabai diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Békés-
csabai Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intéz-
mény 2015. évi költségvetését 218.990 eFt bevételi és 
218.540 eFt kiadási összeggel, 2.100 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/4/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Bolla diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Bolla 
Árpád Rákospalotai Evangélikus Szereteto hon (Buda-
pest-Rákospalota) diakóniai intézmény 2015. évi költ-
ségvetését 125.474 eFt bevételi és 116.071 eFt kiadási 
összeggel, 21.500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/5/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Diakóniai O hon (Kaposszekcső) diakóniai in-
tézmény 2015. évi költségvetését 174.241 eFt bevételi 
és 176.294 eFt kiadási összeggel, 400 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/6/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Élim diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Élim 
Evangélikus Szereteto hon (Nyíregyháza) diakóniai 
intézmény 2015. évi költségvetését 105.080 eFt bevé-
teli és 111.180 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/7/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Emmaus diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az 
Emmaus Evangélikus Szereteto hon (Nyíregyháza) 
diakóniai intézmény 2015. évi költségvetését 260.379 
eFt bevételi és 278.379 eFt kiadási összeggel, 120.000 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/8/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Gyermeksziget diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Gyer-
meksziget Evangélikus Családi Napközi (Piliscsaba) 
diakóniai intézmény 2015. évi költségvetését 16.881 
eFt bevételi és 15.571 eFt kiadási összeggel, 1.200 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/9/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Kapernaum diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a 
Kapernaum Evangélikus Szereteto hon (Gyenesdiás) 
diakóniai intézmény 2015. évi költségvetését 122.054 
eFt bevételi és 116.768 eFt kiadási összeggel, 56.500 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.
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2/10/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kondorosi diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kon-
dorosi Nyugdíjasház diakóniai intézmény 2015. évi 
költségvetését 99.674 eFt bevételi és 87.321 eFt kiadási 
összeggel, 3.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/11/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kőszeg diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kőszegi Evan-
gélikus Szereteto hon diakóniai intézmény 2015. évi 
költségvetését 685.83 eFt bevételi és 68.336 eFt kiadási 
összeggel, 2.158 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/12/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Lakos diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Lakos 
Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat (Boba) diakóniai 
intézmény 2015. évi költségvetését 129.742 eFt bevételi 
és 133.729 eFt kiadási összeggel, 300 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/13/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
nádasdi diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Nádasdi Evan-
gélikus Szociális Központ diakóniai intézmény 2015. évi 
költségvetését 89.241 eFt bevételi és 87.586 eFt kiadá-
si összeggel, 900 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/14/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Oltalom diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Olta-
lom Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) diakóniai intéz-
mény 2015. évi költségvetését 401.632 eFt bevételi és 
384.919 eFt kiadási összeggel, 60.000 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/15/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Ótemplomi diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Ótemp-
lomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai 
intézmény 2015. évi költségvetését 318.914 eFt bevételi 
és 311.928 eFt kiadási összeggel, 12.050 eFt felhalmo-
zási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/16/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
kistarcsai diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Papnék Johannita Szereteto hona (Kistarcsa) 
diakóniai intézmény 2015. évi költségvetését 87.282 eFt 
bevételi és 87.266 eFt kiadási összeggel, 150 eFt felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/17/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
pilisi diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Pilis Evangé-
likus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2015. évi 
költségvetését 121.277 eFt bevételi és 121.192 eFt kiadá-
si összeggel, 754 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.
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2/18/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Sarepta diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Sarepta Budai 
Evangélikus Szereteto hon, Idősek és Fogyatékos Szemé-
lyek O hona (Budapest) diakóniai intézmény 2015. évi 
költségvetését 484.273 eFt bevételi és 480.885 eFt kiadási 
összeggel, 437.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/19/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Szedik diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Szom-
bathelyi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai in-
tézmény 2015. évi költségvetését 373.670 eFt bevételi 
és 373.345 eFt kiadási összeggel, 445.067 eFt felhalmo-
zási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/20/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Tessedik diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Tessedik 
Sámuel Evangélikus Szereteto hon és Családok Átme-
neti O hona (Gödöllő) diakóniai intézmény 2015. évi 
költségvetését 218.773 eFt bevételi és 215.389 eFt kiadá-
si összeggel, 4.500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

2/21/2015. (III. 18.) országos elnökségi határozat
Túrmezei diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Túr-
mezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassa-
gyarmat) diakóniai intézmény 2015. évi költségvetését 
39.313 eFt bevételi és 38.876 eFt kiadási összeggel, 250 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

3/1/2015. (IV. 17.) országos elnökségi határozat
Szeberényi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Szeberé-
nyi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művésze-
ti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium (Békéscsaba) közne-
velési intézmény 2014. évi beszámolóját 1.189.105eFt 
mérleg főösszeggel és 170.217 eFt pozitív eredmény-
nyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

3/2/2015. (IV. 17.) országos elnökségi határozat
Szeberényi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja a Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti 
Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium (Békéscsaba) közne-
velési intézmény 2015. évi költségvetését 876.621 eFt 
bevételi és 655.029 eFt kiadási összeggel, 655.230 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. április 18.

4/1/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Fébé diakóniai intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Fébé 
Evangélikus Szeretetszolgálat (Piliscsaba) diakóniai 
intézmény 2014. évi beszámolóját 40.647 eFt mérleg 
főösszeggel és 5.705 eFt negatív eredménnyel elfogadja

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

4/2/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Fébé diakóniai intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Fébé 
Evangélikus Szeretetszolgálat (Piliscsaba) diakóniai in-
tézmény 2015. évi költségvetését 161.206 eFt bevételi 
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és 164.675 eFt kiadási összeggel, 1.495 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/1/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
aszódi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Aszódi 
Evangélikus Petőfi  Gimnázium és Kollégium köznevelé-
si intézmény 2014. évi beszámolóját 442.222 eFt mérleg 
főösszeggel és 25.609 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/2/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
bonyhádi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Bony-
hádi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollé-
gium köznevelési intézmény 2014. évi beszámolóját 
660.665 eFt mérleg főösszeggel és 72.112 eFt pozitív 
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/3/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Fasori köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium köznevelési intézmény 
2014. évi beszámolóját 744.708 eFt mérleg főösszeggel 
és 26.334 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/4/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Deák téri köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Deák 
Téri Evangélikus Gimnázium köznevelési intézmény 
2014. évi beszámolóját 204.503 eFt mérleg főösszeggel 
és 8.401 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/5/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Rózsák tere köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési 
intézmény 2014. évi beszámolóját 283.654 eFt mérleg 
főösszeggel és 46.547 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/6/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Podmaniczky köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Podma-
niczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 
(Budapest) köznevelési intézmény 2014. évi beszámo-
lóját 220.335 eFt mérleg főösszeggel és 21.811 eFt po-
zitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/7/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Sztehlo köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium (Budapest) köznevelési intézmény 2014. évi 
beszámolóját 324.578 eFt mérleg főösszeggel és 36.932 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/8/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
kiskőrösi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kiskő-
rösi Petőfi  Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola (Kis-
kőrös) köznevelési intézmény 2014. évi beszámolóját 
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546.179 eFt mérleg főösszeggel és 161.134 eFt pozitív 
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/9/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
kőszegi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési 
intézmény 2014. évi beszámolóját 186.954 eFt mérleg 
főösszeggel és 2.260 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/9/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
lajoskomáromi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kerek-
erdő Evangélikus Óvoda (Lajoskomárom) köznevelé-
si intézmény 2014. évi beszámolóját 11.672 eFt mérleg 
főösszeggel és 3.545 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/11/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Katicabogár köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Katica-
bogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda (Mező-
berény) köznevelési intézmény 2014. évi beszámoló-
ját 15.674 eFt mérleg főösszeggel és 8.635 eFt pozitív 
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/12/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
mezőberényi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Mező-
berényi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium és Kol-
légium köznevelési intézmény 2014. évi beszámolóját 

311.717 eFt mérleg főösszeggel és 142.328 eFt pozitív 
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/13/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
miskolci köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Kossuth Lajos Általános Iskola, Gimnázium 
és Pedagógiai Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési 
intézmény 2014. évi beszámolóját 538.208 eFt mérleg 
főösszeggel és 299 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/14/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
nyíregyházi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium köznevelé-
si intézmény 2014. évi beszámolóját 578.046 eFt mérleg 
főösszeggel és 22.857 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/15/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Luther Kollégium köznevelési intézmény 2014. 

évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Luther 
Márton Kollégium (Nyíregyháza) köznevelési intéz-
mény 2014. évi beszámolóját 332.351 eFt mérleg fő-
összeggel és 3.098 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/16/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
soltvadkerti köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kos-
suth Lajos Evangélikus Általános Iskola (Soltvadkert) 
köznevelési intézmény 2014. évi beszámolóját 243.779 



EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY  2015. december 30.132

eFt mérleg főösszeggel és 52.378 eFt pozitív eredmény-
nyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/17/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Líceum köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Berzse-
nyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium Szakkö-
zépiskola és Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény 
2014. évi beszámolóját 827.838 eFt mérleg főösszeggel 
és 101.090 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/18/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Eötvös köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Eötvös 
József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskola (Sopron) köznevelési intézmény 2014. évi 
beszámolóját 268.948 eFt mérleg főösszeggel és 23.973 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/19/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Benka köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Benka 
Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szarvas) 
köznevelési intézmény 2014. évi beszámolóját 205.129 
eFt mérleg főösszeggel és 25.805 eFt pozitív eredmény-
nyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/20/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Vajda köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Vajda 
Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) köznevelési 

intézmény 2014. évi beszámolóját 46.371 eFt mérleg fő-
összeggel és 19.424 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/21/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
veszprémi köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Örömhír 
Evangélikus Keresztyén Óvoda (Veszprém) köznevelé-
si intézmény 2014. évi beszámolóját 11.570 eFt mérleg 
főösszeggel és 7.375 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

5/22/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
EPSZTI köznevelési intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evangé-
likus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző 
Intézet köznevelési intézmény 2014. évi beszámolóját 
(szeptember-december) 18 807 eFt mérleg főösszeggel 
és 13 398 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/1/2015. (IV. 17.) országos elnökségi határozat
aszódi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Aszó-
di Evangélikus Petőfi  Gimnázium és Kollégium köz-
nevelési intézmény 2015. évi költségvetését 461.669 
eFt bevételi és 461.669 eFt kiadási összeggel, 100.000 
eFt felhalmozási kiadással, illetve az ikladi általános 
iskola egyházi fenntartásba vétele esetén 524 442 eFt 
bevételi és 519 726 eFt kiadási összeggel, 103 000 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/2/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
bonyhádi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
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2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Bony-
hádi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollé-
gium (Bonyhád) köznevelési intézmény 2015. évi költ-
ségvetését 731.085 eFt bevételi és 726.085 eFt kiadási 
összeggel, 10.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/3/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Fasori köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a 
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium köznevelési 
intézmény 2015. évi költségvetését 313.904 eFt bevételi 
és 311.784 eFt kiadási összeggel, 1.000 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/4/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Deák téri köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Deák 
Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) köznevelési 
intézmény 2015. évi költségvetését 252.429 eFt bevé-
teli és 252.429 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/5/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Rózsák tere köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési 
intézmény 2015. évi költségvetését 110.465 eFt bevételi 
és 105.078 eFt kiadási összeggel, 3.000 eFt felhalmozási 
kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/6/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Podmaniczky köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Pod-
maniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Is-
kola (Budapest) köznevelési intézmény 2015. évi költ-
ségvetését 298.991 eFt bevételi és 298.209 eFt kiadási 
összeggel, 5.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/7/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Sztehlo köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
zium (Budapest) köznevelési intézmény 2015. évi költ-
ségvetését 512.065 eFt bevételi és 502.499 eFt kiadási 
összeggel, 2.700 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/8/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
kiskőrösi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kiskő-
rösi Petőfi  Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola köznevelési 
intézmény 2015. évi költségvetését 793.741 eFt bevételi 
és 756.411 eFt kiadási összeggel, 49.900 eFt felhalmo-
zási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/9/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
kőszegi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési 
intézmény 2015. évi költségvetését 277.398 eFt bevételi 
és 330.501 eFt kiadási összeggel, 204.606 eFt felhalmo-
zási kiadással elfogadja.
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Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/10/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
lajoskomáromi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kerek-
erdő Evangélikus Óvoda (Lajoskomárom) köznevelési 
intézmény 2015. évi költségvetését 62.939 eFt bevételi 
és 61.613 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási ki-
adással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/11/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Katicabogár köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Katica-
bogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda (Mező-
berény) köznevelési intézmény 2015. évi költségveté-
sét 65.432 eFt bevételi és 65.432 eFt kiadási összeggel, 
3.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/12/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
mezőberényi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Me-
zőberényi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium (Mezőberény) köznevelési intézmény 2015. 
évi költségvetését 648.874 eFt bevételi és 592.003 eFt 
kiadási összeggel, 61.000 eFt felhalmozási kiadással, 
az általános iskola egyházi fenntartásba vétele esetén 
739 021 eFt bevételi és 677 206 eFt kiadási összeggel, 
61 000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/13/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
miskolci köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-

gélikus Kossuth Lajos Általános Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési in-
tézmény 2015. évi költségvetését 725.115 eFt bevételi 
és 725.107 eFt kiadási összeggel, 43.000 eFt felhalmo-
zási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/14/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
nyíregyházi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium (Nyíregy-
háza) köznevelési intézmény 2015. évi költségvetését 
306.015 eFt bevételi és 303.297 eFt kiadási összeggel, 
32.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/15/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Luther Kollégium köznevelési intézmény 2015. 

évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Luther 
Márton Kollégium (Nyíregyháza) köznevelési intéz-
mény 2015. évi költségvetését 133.153 eFt bevételi és 
132.482 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási ki-
adással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/16/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
soltvadkerti köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kos-
suth Lajos Evangélikus Általános Iskola (Soltvadkert) 
köznevelési intézmény 2015. évi költségvetését 462.400 
eFt bevételi és 426.232 eFt kiadási összeggel, 41.550 eFt 
felhalmozási kiadással, az alapvető művészetoktatás 10 
telephellyel történő bővítése esetén 479 806 eFt bevé-
teli és 434 965 eFt kiadási összeggel, 41 550 eFt felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.
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6/17/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Líceum köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Berzsenyi Dáni-
el Evangélikus (Líceum) és Gimnázium Szakközépiskola 
és Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény 2015. évi 
költségvetését 523.910 eFt bevételi és 478.826 eFt kiadási 
összeggel, 65.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/18/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Eötvös köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Eötvös 
József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskola (Sopron) köznevelési intézmény 2015. évi 
költségvetését 227.029 eFt bevételi és 226.752 eFt kiadá-
si összeggel, 2.812 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/19/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Benka köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Benka 
Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szar-
vas) köznevelési intézmény 2015. évi költségvetését 
413.944 eFt bevételi és 413.944 eFt kiadási összeggel, 
0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/20/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Vajda köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Vajda 
Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) köznevelési 
intézmény 2015. évi költségvetését 169.075 eFt bevé-
teli és 169.075 eFt kiadási összeggel, 1.790 eFt felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/21/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
veszprémi köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Öröm-
hír Evangélikus Keresztyén Óvoda (Veszprém) közne-
velési intézmény 2015. évi költségvetését 49.636 eFt 
bevételi és 50.410 eFt kiadási összeggel, 750 eFt felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

6/22/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
EPSZTI köznevelési intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evangé-
likus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző 
Intézet köznevelési intézmény 2015. évi költségvetését 
131 950 eFt bevételi és 120 032 eFt kiadási összeggel, 2 
992 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

7/1/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
EHE felsőoktatási intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Hi udományi Egyetem (Budapest) felsőok-
tatási intézmény 2014. évi beszámolóját 525.025 eFt 
mérleg főösszeggel és 16.892 eFt pozitív eredmény-
nyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

7/2/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény 2014. 

évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Luther 
O hon Szakkollégium (Budapest) felsőoktatási intéz-
mény 2014. évi beszámolóját 15.307 eFt mérleg főösz-
szeggel és 399 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.
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7/3/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény 

2014. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evangé-
likus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) felsőoktatási 
intézmény 2014. évi beszámolóját 26.605 eFt mérleg fő-
összeggel és 17.251 eFt negatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

8/1/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
EHE felsőoktatási intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Hi udományi Egyetem (Budapest) felsőok-
tatási intézmény 2015. évi költségvetését 276.409 eFt 
bevételi és 288.890 eFt kiadási összeggel, 19.100 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

8/2/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény 2015. 

évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Lu-
ther O hon Szakkollégium (Budapest) felsőoktatási 
intézmény 2015. évi költségvetését 41.700 eFt bevé-
teli és 41.664 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási 
kiadássaelfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

8/3/2015. (V. 6.) országos elnökségi határozat
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény 

2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) felsőok-
tatási intézmény 2015. évi költségvetését 306.015 eFt 
bevételi és 303.297 eFt kiadási összeggel, 32.000 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 6.

9/1/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
bács-kiskuni egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Bács-
Kiskuni Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszá-
molóját 5.373 eFt bevételi és 4.288 eFt kiadási összeg-
gel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/2/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
budai egyházmegye 2014. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Budai 
Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 4.583 
eFt bevételi és 3.942 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/3/2015. (V. 13.) országos elnökségi határozat
fejér-komáromi egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Fejér-
Komáromi Evangélikus Egyházmegye 2014. évi be-
számolóját 9.087 eFt bevételi és 7.944 eFt kiadási ösz-
szeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/4/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
győr-mosoni egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Győr-
Mosoni Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszá-
molóját 40.701 eFt bevételi és 43.609 eFt kiadási ösz-
szeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.
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9/5/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
kelet-békési egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Kelet-Békési 
Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 8.575 
eFt bevételi és 7.398 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/6/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
nógrádi egyházmegye 2014. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Nógrádi Evan-
gélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 11.692 eFt 
bevételi és 11.338 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/7/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
pesti egyházmegye 2014. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Pesti 
Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 7.370 
eFt bevételi és 6.893 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/8/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
somogy-zalai egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a So-
mogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 2014. évi be-
számolóját 7.039 eFt bevételi és 6.644 eFt kiadási ösz-
szeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/9/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
veszprémi egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Veszp-
rémi Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámo-

lóját 4.806 eFt bevételi és 5.385 eFt kiadási összeggel 
elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/10/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
tolna-baranyai egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Tolna-Baranyai 
Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 7.222 
eFt bevételi és 8.174 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/11/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
nyugat-békési egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Nyu-
gat-Békési Evangélikus Egyházmegye 2014. évi be-
számolóját 9.702 eFt bevételi és 9.901 eFt kiadási ösz-
szeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/12/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
soproni egyházmegye 2014. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Soproni 
Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 5.739 
eFt bevételi és 4.104 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/13/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
borsod-hevesi egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Bor-
sod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye 2014. évi be-
számolóját 4.583 eFt bevételi és 3.942 eFt kiadási ösz-
szeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.
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9/14/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
hajdú-szabolcsi egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Hajdú-
Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszá-
molóját 12.930 eFt bevételi és 10.334 eFt kiadási ösz-
szeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/15/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
észak-pest megyei egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján az Észak-Pesti 
Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 6.859 
eFt bevételi és 6.745 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/16/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
vasi egyházmegye 2014. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Vasi 
Evangélikus Egyházmegye 2014. évi beszámolóját 9.005 
eFt bevételi és 5.571 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

9/17/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
dél-pest megyei egyházmegye 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Dél-
Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye 2014. évi be-
számolóját 5.471 eFt bevételi és 4.676 eFt kiadási ösz-
szeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/1/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
bács-kiskuni egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Bács-
Kiskuni Megyei Evangélikus Egyházmegye 2015. évi 
költségvetését 5.049 eFt bevételi és 5.435 eFt kiadási 
összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/2/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
kelet-békési egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Kelet-
Békési Megyei Evangélikus Egyházmegye 2015. évi 
költségvetését 5.262 eFt bevételi és 5.213 eFt kiadási 
összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/3/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
pesti egyházmegye 2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Pesti Evangé-
likus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 7.024 eFt 
bevételi és 7.312 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/4/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
budai egyházmegye 2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Budai Evan-
gélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 6.560 eFt 
bevételi és 7.894 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/5/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
nógrádi egyházmegye 2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Nóg-
rádi Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségve-
tését 5.416 eFt bevételi és 5.622 eFt kiadási összeggel 
elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.
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10/6/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
fejér-komáromi egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Fejér-Komáro-
mi Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
6.869 eFt bevételi és 7.390 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/7/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
győr-mosoni egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 
IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Győr-Mosoni Evan-
gélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 13.928 eFt 
bevételi és 7.608 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/8/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
somogy-zalai egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Somogy-Za-
lai Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
5.126 eFt bevételi és 5.139 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/9/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
veszprém egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Veszprémi 
Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 7.440 
eFt bevételi és 7.399 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/10/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
tolna-baranyai egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Tolna-Bara-

nyai Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
5.660 eFt bevételi és 6.674 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/11/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
nyugat-békési egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Nyugat-Béké-
si Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
4.575 eFt bevételi és 4.015 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/12/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
soproni egyházmegye 2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Soproni Evan-
gélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 4.986 eFt 
bevételi és 4.226 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/13/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
borsodi egyházmegye 2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Borsod-Heve-
si Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
4.347 eFt bevételi és 4.286 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/14/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
hajdú-szabolcsi egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Hajdú-Szabol-
csi Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
8.650 eFt bevételi és 9.196 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.



EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY  2015. december 30.140

10/15/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
észak-pest megyei egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján az Észak-Pest Me-
gyei Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
7.970 eFt bevételi és 7.736 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/16/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
vasi egyházmegye 2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Vasi Evangé-
likus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 7.684 eFt 
bevételi és 6.433 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

10/17/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
dél-pest megyei egyházmegye 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § d) pontja alapján a Dél-Pest Me-
gyei Evangélikus Egyházmegye 2015. évi költségvetését 
5.321 eFt bevételi és 4.878 eFt kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

11/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Luther 
Kiadó tájékoztatási intézmény 2014. évi beszámolóját 
201.159 eFt mérleg főösszeggel és 1.940 eFt negatív 
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

12/1/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
révfülöpi konferencia- és üdülőközpont 2014. 

évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Ordass 

Lajos Evangélikus Oktatási Központ (Révülöp) intéz-
mény 2014. évi beszámolóját 139.291 eFt mérlegfőösz-
szeggel és 3.684 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

12/2/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
Béthel konferencia- és üdülőközpont 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Béthel 
Missziói O hon (Piliscsaba) intézmény 2014. évi be-
számolóját 14.924 eFt mérlegfőösszeggel és 237 eFt ne-
gatív eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

12/3/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont 

2014. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az 
Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói 
O hon (Balatonszárszó) intézmény 2014. évi beszámo-
lóját 115.781 eFt mérlegfőösszeggel és 8.922 eFt pozitív 
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

13/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
cinkotai missziói intézmény 2014. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Missziói Központ (Cinkota) 2014. évi beszá-
molóját 3.190 eFt mérlegfőösszeggel és 985 eFt negatív 
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

14/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
Kántorképző egyházzenei intézmény 2014. évi 

beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksé-
ge az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kántorképző 
Intézet (Fót) 2014. évi beszámolóját 27.142 eFt mérleg-
főösszeggel és 1.533 eFt negatív eredménnyel elfogadja.
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Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

15/1/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
révfülöpi konferencia- és üdülőközpont 2015. 

évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 
IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Ordass Lajos Evan-
gélikus Oktatási Központ (Révülöp) intézmény 2015. évi 
költségvetését 62.450 eFt bevételi és 55.785 eFt kiadá-
si összeggel, 5.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

15/2/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
Béthel konferencia- és üdülőközpont 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Béthel 
Missziói O hon (Piliscsaba) intézmény 2015. évi költ-
ségvetését 32.031 eFt bevételi és 31.991 eFt kiadási ösz-
szeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

15/3/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont 

2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az 
Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói 
O hon (Balatonszárszó) intézmény 2015. évi költség-
vetését 87.981 eFt bevételi és 82.748 eFt kiadási ösz-
szeggel, 17.300 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

16/2015. (V. 20.) országos elnökségi határozat
cinkotai missziói intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Missziói Központ (Cinkota) 2015. évi költség-
vetését 20.266 eFt bevételi és 20.252 eFt kiadási összeg-
gel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. június 20.

17/2015. (VI. 25.) országos elnökségi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Luther 
Kiadó (Budapest) 2015. évi költségvetését 304.308 eFt 
bevételi és 297.802 eFt kiadási összeggel, 1.540 eFt fel-
halmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. július 20.

18/2015. (VI. 25.) országos elnökségi határozat
Kántorképző egyházzenei intézmény 2015. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Kán-
torképző Intézet (Fót) 2015. évi költségvetését 30.612 
eFt bevételi és 30.611 eFt kiadási összeggel, 1.200 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2015. július 20.

19/2015. (XI. 16.) országos elnökségi határozat
gyűjteményi koncepcióról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján egyhan-
gúan elfogadja a Monok-koncepciót. 

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. november 26.

20/2015. (XI. 16.) országos elnökségi határozat
gyűjteményi biztos megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján megbíz-
za Zászkaliczky Zsuzsannát 1 évre, hogy gyűjteményi 
biztosként a Gyűjteményi Tanáccsal szorosan együ -
működve dolgozza ki a gyűjtemények egységes mű-
ködésének rendjét Monok István koncepciója alapján.

Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2015. november 26.



EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY  2015. december 30.142

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLETEK 
KÖZLEMÉNYEI

DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

EGYHÁZKERÜLETI HATÁROZAT

A Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlése 2015. 
november 13-án jóváhagyta a bócsa-tázlári evangéli-
kus gyülekezet önállósulási szándékát. 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A DÉLI EVANGÉLI
KUS EGYHÁZKERÜLETBEN 2015BEN

Ordináció 
2015. június 13-án, Csömörön Gáncs Péter lelkésszé 

ava a Seben Glóriát.
2015. augusztus 1-jén, Orosházán Gáncs Péter lelkésszé 

ava a Pápai A ilát és Gombkötő Beátát.

Parókusi alkalmassági vizsga 

2015. május 28. parókusi alkalmassági vizsgát te : Ha-
lász Alexandra, Fülöp Mónika, László Lajos Gergely 
és Horváth-Csitári Boglárka.

Megválasztás

2015. augusztus 1-től Aradi András a Tolna-Baranyai 
Egyházmegye esperese.

2015. augusztus 1-től Nepp Éva a Paksi Evangélikus 
Egyházközség parókus lelkésze.

2015. augusztus 15-től Gazdag Zsuzsanna a Bajai Evan-
gélikus Egyházközség parókus lelkésze.

2015. szeptember 12-től Cairns-Lengyel Henrie  a 
Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség 
parókus lelkésze.

2015. november 22-től László Lajos Gergely a Bócsa-
Tázlári Evangélikus Egyházközség parókus lelkésze.

Kiküldés

2015. január 1-jével Turbucz Pétert a Tamási és Környé-
ke Evangélikus Egyházközségbe és a Tolnanéme-
di Evangélikus Egyházközségbe beoszto  lelkész-
ként, majd 2015. augusztus 1-től a Györköny-Bikácsi 
Evangélikus Egyházközségbe helye es lelkészként 
küldte ki Gáncs Péter.

2015. április 1-től Nagy Ervin helye  Szlaukó Orsolya 
látja el Makó gondozását. 

2015. április 1-től Grendorf Péter angyalöldi gyüle-
kezeti szolgálata melle  a Luther Szakkollégium 
intézményi lelkészi szolgálatára kapo  megbízást. 

2015. június 16-tól Zsíros András újra a Medgyesegyházi 
Evangélikus Egyházközségben szolgál lelkészként. 

2015. augusztus 1-jével Seben Glóriát a Mezőberény 
I. Kerületi Evangélikus Egyházközségbe és a Pető-
fi  Sándor Evangélikus Gimnáziumba beoszto  lel-
készként küldte ki Gáncs Péter. 

2015. augusztus 1-jével Pápai A ilát a Nagyszénási 
Evangélikus Egyházközségbe beoszto  lelkészként 
küldte ki Gáncs Péter. 

2015. augusztus 1-től 31-ig Gombkötő Beátát a Buda-
pest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközségbe be-
oszto  lelkészként küldte ki Gáncs Péter. 

2015. augusztus 1-jével dr. Labossáné Sánta Anikó a 
Tolnanémedi és a Tamási és Környéke Evangélikus 
Egyházközségek gondozására küldte ki Gáncs Péter. 

2015. szeptember 1-el Tóth Orsolyát a Szarvasi Evan-
gélikus Társult Egyházközségbe és a Vajda Péter 
Evangélikus Gimnáziumba beoszto  lelkészként 
küldte ki Gáncs Péter. 

2015. szeptember 1-től Győri Gábor Dávid teljes állá-
sú iskolalelkész a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium intézményében.

2015. november 1-től Tóth Károlyt a Gyulai Evangé-
likus Egyházközségbe beoszto  lelkészként küldte 
ki Gáncs Péter püspök. 

2015. november 1-től 2017. június 30-ig Horváth-Csi-
tári Boglárka a pestszentimrei leányegyházközség 
beoszto  lelkészi szolgálatára kapo  megbízatást.

Hosszabbítás

Győri János Sámuel 2015. augusztus 29-jével betöltöt-
te a 65. életévét, püspöki engedéllyel a pesterzsébeti 
gyülekezetben tovább szolgál 2017. augusztus 29-ig.

Lemondás, felmentés, nyugdíj

2015. június 16-ával Zsíros Lillát Gáncs Péter felmen-
te e a Medgyesegyházán végze  szolgálat alól.

2015. július 31-ével Cairns-Lengyel Henrie  a Vajda Pé-
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ter ev. gimnáziumban félállású iskolalelkészi mun-
kájáról lemondo . 

2015. július 31-ével Lázárné Skorka Katalint a mezőbe-
ré nyi Petőfi  Sándor ev. gimnáziumban félállású is-
kolalelkészi munkája alól felmente e Gáncs Péter. 

2015. július 31-ével Fejér Sándort a mezőberényi Pető-
fi  Sándor ev. gimnáziumban félállású iskolalelkészi 
munkája alól felmente e Gáncs Péter.

2015. július 31-ével Szabó Vilmos Béla esperes, paksi 
lelkész nyugalomba vonult. 

2015. december 1-ével Szabóné Mátrai Mariann 
püspökhelye es nyugalomba vonult. 

2015. december 31-ével Szabó Pál kölesdi lelkész nyu-
galomba vonult.

Házasságkötés 

2014. december 5-én Brunner Beatrix lelkésznő és He-
vér László házasságot kötö ek.

2015. március 28-án Benkóczy Péter lelkész és Csepregi 
Mária házasságot kötö ek.

2015. november 5-én Rozs-Nagy Szilvia lelkésznő és 
Szalay Miklós házasságot kötö ek. 

Halálozás 

2015. április 30-án Erdélyi Zoltán lelkész elhunyt. 

Egyéb

2015. június 26-án Szabó B. András doktori fokozatra 
te  szert az Evangélikus Hi udományi Egyetemen. 

2015. december 1-től 2016. április 29-ig Lupták György 
a megbízo  püspökhelye es.

A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 
MUNKATERVE A 2016OS ÉVRE

2016. február 26. – Egyházkerületi missziói konzultá-
ció, Kiskőrös

2016. március 4–5. – Hivatásgondozó napok jubiláló 
ordináltaknak, Piliscsaba 

2016. március 18–19. – Gyülekezeti elnökségek kon-
ferenciája, Budapest

2016. április 29. – Egyházkerületi közgyűlés, Sárszent-
lőrinc

2016. május 7. – Egyházkerületi családi missziói nap, 
Kiskőrös

2016. június 20–22. – Rekreációs napok lelkészcsalá-
doknak, Piliscsaba

2016. június 27. – július 2. – Konfi rmandus és i úsági 
tábor, Bonyhád

2016. augusztus 22–24. – Munkaévkezdő lelkészkon-
ferencia, Balatonszárszó

2016. szeptember 17. – Regionális felügyelői találkozó, 
Bp.-Újpest (Pest, Tolna–Baranya)

2016. szeptember 24. – Regionális felügyelői találkozó, 
Kecskemét (Bács-Kiskun, Kelet–Nyugat Békés) 

2016. november 10. – Egyházmegyei elnökségek meg-
beszélése, Puskin u.

2016. november 11. – Egyházkerületi közgyűlés, Bp. 
Deák tér (Insula Lutherana)

2016. december 2. – Nyugdíjas lelkészek találkozója, 
Bp. Rózsák tere

ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK, ORDINÁCIÓK 
AZ ÉSZAKI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZKERÜLETBEN – 2015.

Június

Csővári Evangélikus Egyházközség – Laczi Roland jú-
nius 15-ével lemondo  állásáról, augusztus 15-ig 
az egyházmegye lelkészei végezték a helye esítő 
szolgálatokat.

Július

Budavári Evangélikus Egyházközség – Július 19-től 
Balicza Iván nyugdíjba vonul, e ől az időpon ól 
beoszto  lelkésznek kerül a gyülekezetbe Liszka 
Viktor Gábor.

Augusztus

Csővári Evangélikus Egyházközség – Czöndör István 
augusztus 15-től beoszto  lelkészként szolgál a gyü-
lekezetben.

Bánki Evangélikus Egyházközség – Zsugyel Kornél au-
gusztus 31-ével lemondo  állásáról, és a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben szol-
gál tovább.

Nógrádi Evangélikus Egyházközség – Augusztus 31-ével 
Zsugyelné Klenovics Katalin lemondo  állásáról és 
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben 
szolgál tovább.

Szeptember

Felsőpetényi Evangélikus Egyházközség – Szakács Ta-
más lelkész szeptember 1-től lemondo  állásáról, a 
helye esítő szolgálatot e ől az időpon ól Gombor 
Krisztián kétbodonyi lelkész látja el.

Ipolyvecei Evangélikus Egyházközség – Szakács Tamás 
lelkész szeptember 1-jével lemondo  állásáról, a 
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helye esítő szolgálatot e ől az időpon ól Bartha 
István balassagyarmati lelkész látja el.

Pilisi Evangélikus Egyházközség – Blatniczky János és 
Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia le-
mondo  állásáról és a Nyugati (Dunántúli) Evan-
gélikus Egyházkerület lelkészei le ek. Erdélyi Csa-
ba és Bajnóczi Márió szeptember 1-től a gyülekezet 
lelkészei.

Nógrádi Evangélikus Egyházmegye – Szakács Tamás 
szeptember 1-től egyházmegyei kisegítő lelkész fél-
állásban.

Csömöri Evangélikus Egyházközség – Kulcsár Márton 
a gyülekezet beoszto  lelkésze szeptember 1-től.

Alberti Evangélikus Egyházközség – Bence Áron a gyü-
lekezet beoszto  lelkésze szeptember 1-től.

Október

Bánki Evangélikus Egyházközség – Balázs Viktória ok-
tóber 1-től a gyülekezet megválaszto  lelkésze

Ordinációk

Czöndör István augusztus 1., Ostff yasszonyfa
Kulcsár Márton augusztus 2., Nyírtelek
Tóth Orsolya augusztus 28., Nyíregyháza
Bence Áron augusztus 29., Budapest-Kelenöld

NYUGATI DUNÁNTÚLI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A NYUGATI 
DUNÁNTÚLI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZKERÜLETBEN 2015BEN

Ordináció
Halasi András József ordinációja a Szombathelyi Evan-

gélikus Egyházközségben június 27-én,
Arató Eszter Dóra ordinációja a Tab és Környéke Evan-

gélikus Egyházközségben július 4-én,
Farkas Ervin ordinációja a Győri Evangélikus Egyház-

községben július 10-én,
Pfeifer O ó ordinációja a Bonyhád-Hidas-Kismányoki 

Evangélikus Egyházközségben július 24-én,
Váraljainé Melis Orsolya ordinációja a Sárbogárd-Sár-

szentmiklósi Evangélikus Egyházközségben augusz-
tus 22-én,

Bence Győző ordinációja a Budavári Evangélikus Egy-
házközségben október 30-án, 

Györgyi Zsolt ordinációja a Nemescsó–Meszlen–
Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egy-
házközségben november 7-én volt.

Parókusi alkalmassági vizsga

Pongráczné Győri Boglárka október 5-én sikeres vizs-
gát te .

Iktatás

Pethő-Udvardi Andreát Őrimagyarósdon május 2-án,
Varga Tamást Rábaszentandráson május 25-én, 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsannát Balatonbogláron au-

gusztus 15-én,
Zsugyel-Klenovics Katalint Pusztaszentlászlón szeptem-

ber 12-én,
Zsugyel Kornélt Zalaegerszegen szeptember 12-én,
Németh Katalint Takácsiban október 10-én,
Blatniczky Jánost Beleden november 14-én,
Hanvay Enikőt Farádon november 14-én ikta ák be 

hivatalába.

Kiküldések

Kalincsákné Varga Katalin iskolalelkész kőszegi Evan-
gélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informati-
kai Szakképző Iskola és Kollégiumban 2015. január 
1. és augusztus 31. közö , 

Varga Diána beoszto  lelkész a Tab és Környéke Evan-
gélikus Egyházközségben 2015. március 1. decem-
ber 31. közö , 

dr. Wagner Szilárd helye es lelkész a Kemeneshőgyész-
Magyargencsi Társult Evangélikus Egyházközség-
ben 2015. május 1. és 2016. június 30. közö , 

Váraljainé Melis Orsolya gyülekezeti munkatárs a Sár-
bogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházköz-
ségben 2015. augusztus 6. és augusztus 21. közö , 

Váraljainé Melis Orsolya beoszto  lelkész a Sárbogárd-
Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközségben 
2015. augusztus 22. és 2016. augusztus 22. közö , 

Halasi András beoszto  lelkész a Szombathelyi Evan-
gélikus Egyházközségben 2015. augusztus 15. és 
2016. augusztus 15. közö , 

Arató Eszter beoszto  lelkész a Tab és Környéke Evan-
gélikus Egyházközségben 2015. augusztus 15. és 
2016. augusztus 15. közö , 

Arató János Lóránd beoszto  lelkész a Tab és Környé-
ke Evangélikus Egyházközségben 2015. augusztus 
15-től határozatlan ideig, 

Harcsár Sándor helye es lelkész a Gércei Evangélikus 
Egyházközségben 2015. augusztus 1. és 2016. júli-
us 31. közö , 

Bácsi János helye es lelkész a Gecsei Evangélikus Egyház-
községben 2015. augusztus 1. és 2016. július 31. közö ,

dr. Wagner Szilárd helye es lelkész a Marcalgergelyi-
Szergényi Társult Evangélikus Egyházközségben 
2015. augusztus 29-től határozatlan ideig, 

Farkas Ervin beoszto  lelkész a Lovászpatonai és a Va-
nyolai Evangélikus Egyházközségekben 2015. au-
gusztus 15. és 2016. augusztus 15. közö , 
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Pfeifer O ó beoszto  lelkész az Iharosberény–Vései 
Társult Evangélikus Egyházközségben 2015. augusz-
tus 15. és 2016. augusztus 15. közö , 

Hegedűs A ila helye es lelkész a Nemeskéri Evangé-
likus Egyházközségben 2015. augusztus 1. és 2016. 
július 31. közö , 

Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész a kőszegi Evangélikus 
Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szak-
képző Iskola és Kollégiumban 2015. augusztus 16-tól,

Zsugyel Kornél helye es lelkész a Pusztaszentlászlói 
Evangélikus Egyházközségben 2015. szeptember 1. 
és 2016. szeptember 25. közö ,

Zsednai Józsefné helye es lelkész a Tési Evangélikus 
Egyházközségben 2015. szeptember 1-től határo-
zatlan ideig, 

Andrejek-Györfi  Judit kisegítő lelkész a Zalaegersze-
gi Evangélikus Egyházközség lenti fi liájában 2015. 
szeptember 1. és 2016. augusztus 31. közö , 

Kovács László iskolalelkész a Berzsenyi Dániel Evangé-
likus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légiumban 2015. szeptember 1-től határozatlan ideig, 

Vajda István helye es lelkész az Ajkai Evangélikus 
Egyházközségben 2015. június 9. és 2016. június 
30. közö ,

Bence Győző beoszto  lelkész a Nagyvelegi Evangéli-
kus Egyházközségben 2015. október 31-től határo-
zatlan ideig, 

Györgyi Zsolt beoszto  lelkész a Csurgói Evangélikus 
Egyházközségben 2015. november 7-től határozat-
lan ideig.

Lemondás

Béres László beledi lelkész augusztus 31-i hatállyal 
mondo  le hivataláról.

Házasságkötés

Széll Éva Anna lelkész és Matisz János április 10-én,
Kovácsné Tóth Márta lelkész (férjeze  neve: Voelkerné 

Kovács Márta) és Voelker John  omas augusztus 
7-én kötö  házasságot. 

Gyermekszületés

Lázárné Tóth Szilvia lelkésznek és férjének Lázár Vik-
tornak március 30-án Lili Anna nevű második,

Halasi András lelkésznek és feleségének Gyuricza Nó-
rának május 23-án Hunor András nevű első, 

Steindl-Papp Judit lelkésznek és férjének, Steindl Dá-
nielnek augusztus 3-án Flóra nevű első,

Nagy Gábor lelkésznek és feleségének, Rumy Marian-
nak augusztus 19-én Léna nevű első,

Szabóné Nyitrai Márta és Szabó Ferenc lelkészházaspár-
nak október 11-én Barnabás nevű negyedik,

Pablényi Edina lelkésznek és férjének, Pablényi Lász-

lónak október 11-én László nevű harmadik gyer-
mekük születe .

Csorbáné Farkas Zsófi a és Csorba János lelkészek októ-
ber 16-án fogadták örökbe Viktória nevű gyerme-
kü ket.

Kósa Gergely lelkésznek és feleségének, Preininger 
Andreának október 26-án Eszter nevű harmadik 
gyermekük születe .

Nyugdíjazás

Halász Sándor az Iharosberény–Vései Társult Evangé-
likus Egyházközség lelkésze július 1-től,

Vajda István az Ajkai Evangélikus Egyházközség lel-
késze június 8-tól, 

Szabóné Piri Zsuzsánna a Pusztaszentlászlói Evangéli-
kus Egyházközség lelkésze augusztus 1-től,

Szabó Vilmos a Zalaegerszegi Evangélikus Egyház-
község lelkésze augusztus 1-től vonult nyugdíjba.

Halálozás

Madarász István ny. lelkész január 5-én 86 éves korában,
Szilas A ila ny. lelkész július 20-án 80 éves korában 
elhunyt.

FEGYELMI HATÁROZAT

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület fe-
lügyelője által M. A. panaszlo  lelkész ellen indíto  
fegyelmi ügyben az eljáró fegyelmi tanács a 2015. ok-
tóber 6-án megtarto  tárgyaláson az alábbi

fegyelmi határozatot
hozta:

A fegyelmi tanács megállapítja, hogy M. A. panasz-
lo  lelkész megszegte a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 2005. évi IX. törvény 32. § d. pontjában írt, a 
Szentírás szerinti jó erkölcsbe ütköző, illetve a viselt 
egyházi tisztséghez méltatlan magatartás tilalmát, és 
ezzel fegyelmi vétséget követe  el.

A fegyelmi tanács ezért neveze  lelkészt a 2005. évi 
IX. törvény 33. § 1. bekezdés a. pontja alapján megro-
vás büntetésben részesíti.

Indokolás

M. A. panaszlo  lelkész a korábbi házassága megszünte-
tését megelőzően létesíte  újabb kapcsolatot, és ez a ma-
gatartás a fegyelmi tanács szerint az MEE 2005. évi IX. 
törvény 32. § d. pontjában foglalt szabályokba ütközik.

A fegyelmi határozat – jogorvoslat hiányában – 2015. 
október 31-én jogerőre emelkede .
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