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SZERVEZETÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

L Az Akadémia és az Otthon feladata

/l/ A Magyai-országi Evangélikus Eg^+iáz lelkészi szolgálatra felkészítő
munkáját az Evangélikus Teológiai Akadémián és annak Teológus Otthonában
végzi /E.T.tn.tc.L§./

/ 2 / Az Evangélikus Teológiai Akadémia /a továbbiakban: Akadémia,'
a Magyarországi Evangélikus Egyháznak főiskolai fokú intézménye, amelynek
feladata a teológia müvelése és az evangélikus lelkészi szolgálatra készülők tudományos és gyakorlati képzése.

/3/ A Teológus Otthon /a továbbiakban: Otthon/ a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az Akadémia közvetlen felügyelete alá rendelt intézménye,
amelynek feladata, hogy az Akadémia hallgatóit a lelkészi szolgálatra készülésükben segitse, nekik kollégiumi elhelyezést és ellátást biztosítson.

2. Az egyházi főhatóság

2. §.
/l/ Az Akadémia és az Otthon fenntartó, kormányzó és felügyelő hatósága az Országos Egyház,

/2/Az

Akadémia és az Otthon fenntartását az O r s zágos Egyház, a saját-

háztartásában évenként biztosított költségelőirányzati fedezeten kivül /E.T.V.tc
20.§./l/ c.d./ a tandíjakból, a tartásdijakból; a gyülekezetek állandó évi felajánlásából /E.T.V.tc. 13.§. /l/ k./ és a hivek közvetlen adakozásából ,/szupplikációk, felajánlások, stb./ biztosítja,

/3/ Az Akadémia és az Otthon felügyeletét és irányítását az Országom
Egyház a következő szervek utján végzi:
a/ az Országos Presbitérium;
b/ az Országos Egyházi Elnökség,
c/ az Akadémia tanári kara;
d/ az Akadémia dékánja;
e/ az Otthon igazgatója,

3.§.

/l/ Az Országos Presbitérium:
a/ megállapítja az Akadémia és az Otthon szervezeti és működési

szabály-

zatát, tanulmányi és vizsgaszabályzatát, doktori szabályzatát és minden olyar
saabályzatát, amelynek megállapítása nincsen más szerv hatáskörébe utalva.
b/ megállapítja az Akadémia tanszékeinek számát és jellegét:
c/ megválasztja az Akadémia tanszékvezető tanárait és intézeti tanárait;
d/ megválasztja az Otthon igazgatóját lehetőleg az Akadémia tanszékvezető
tanárai közül;
e/ megerősíti az Országos Egyházi Elnökség hozzájárulása után az Akadémia
dékánjának, választott p rodé kán jának, jegyzőjének, rendszeresített lelkészi és
nem lelkészi alkalmazottainak megválasztását és a tanszékhelyettesitők megbízását;
f/ megállapítja az Akadémia dékánjának, tanáraínak és tisztségviselőinek,'
valamint az Otthon igazgatójának illetményét, illetve javadalmát;
g/ jóváhagyja az Akadémia é s Otthon költségvetését és

zárszámadását.

4.§.
/ l/ Az Országos Egyházi Elnökség az Akadémiával és

az Otthonnal

kapcsolatban általában mindazokat a jogokat gyakorolja, amelyek a Magyarországi Evangélikus Egyházban az Elnökséget megilletik.

/2/ Hozzájárulást ad az Akadémia dékánjának megválasztásához.

/3/ Az Akadémia ügyeiben eljáró püspök elnöke a felvételi és

vizsga-

bizottságoknak.

3. A tanári kar

5.§.
/l/ Az Akadémia tanán

kara biztosítja az Akadémia rendszeres

folyamatos tanulmányi munkáját, teljesiti a szabályzatokban

és

megállapított fel-

adatait, különösképpen is:
aj

a tanulmányi és vizsgaszabályzat

rendelkezései

szerint félévenként meg-

állapítja a tanrendet, kitűzi a vizsgák időpontját, vizsgára bocsátja az arra
jogosultakat;
b/ megválasztja egy tanévre a dékánt és a tanári kar jegyzőjét, szükség
esetén a prodékánt;
cl

megbízza a tan széke helyette si tőket, óraadókat;

d

elkészíti az Akadémia és az Otthon szabályzatait;

e/ javaslatot tesz

a tanszékvezető tanárok, az otthonigazgató és az intézeti

tanárak megválasztására vonatkozólag;
f/ határoz a hallgatók fegyelmi ügyeiben;
gj

megválasztja az Akadémia és az Otthon rendszeresített állású alkalmazottait;

h/ az egyházi torvényekben meghatározott választásoknál és módon megállapítja az Akadémia szavazatát és r> gválasztja az Akadémia küldötteit az Országos
i/

Közgyűlésre és

Zsinatra.

megállapítja az óradijakat;

j/ megállapítja a tandijat és a tartásdíjat;

k/ megállapítja a tandíj- és otthondij-kedvezményeket és határoz az ösztöndíj odaítélésében;
1/ tárgyalja az Akadémia és az Otthon költségvetését, illetve zárszámadását
és %«gyonkimutatásái.
m/ felügyel az Otthon életére és munkájára;
n/ tárgyalja az otthonigazgató jelentéseit;
o/ résztvesz az Otthon nevelési irányelveinek megállapításában és irányításában.
pl

általában

javaslattevő szeri' az Akadémia és az Otthon ügyeiben.

6.§.
/l/ Az Akadémia tanári karának tagjai a tanszékvezető tanárok, az
otthonigazgató és az intézeti tanárok.

/2/

Az Akadémia tanszékvezető tanárait, az otthonigazgatót és az in-

tézeti tanárokat a tanári kar javaslatára az Országos Presbitérium választja
meg.

/3/ A tanszék megüresedését a tanári kar jelentése alapján az Országos Presbitérium állapítja meg és betöltését is az Országos Presbitérium
rendeli el, figyelembe véve az érvényes állami rendelkezéseket.

/ 4 / Tanszékvezető tanárrá és intézeti tanárrá megválaszthatok mindazok
az evangélikus lelkészek, akik a Magyarországi Evangélikus Egyházban gyülekezeti rendes lelkészül megválaszthatok és tudományos színvonalú teológiai
munkásságot végeztek.

/5/

Tanszékváltoztatás vagy tanszékcsere

a kari ülés határozata és az

érdekelt tanárok elfogadó nyilatkozata alapján az Országos Presbitérium jóváhagyásával történik.

,

4. A dékán
7.§.

/l/ Az Akadémia dékánja intézi az Akadémia igazgatási ügyeit, mégpedig:

a/ felügyel az Akadémia és az Otthon

működési rendjére, a jogerős határo-

zatok és szabályzatok megtartására;
b/ vezeti a dékáni hivatalt;
c/ végrehajtja a jogerős határozatokkal

rábízott feladatokat;

d/ elnököl a tanári kar ülésein és értekezletein, valamint az Akadémia ülésein;
e/ elnöke a könyvtárbizottságnak és a tanulmányi bizottságnak;
f/ gondoskodik az irattár kezeléséről és őrzéséről;
gl a tanév végén jelentést készit az

Akadémia működéséről;

h/ képviseli az Akadémiát az egyházi önkormányzati testületek gyűlésein az
egyházi törvények

szerint;

i/ ellenőrzi a hallgatók egyházi szolgálatait;
j/ az Otthon igazgatójával és szeniorával vizsgálatot folytat a hallgatók
fegyelmi ügyeiben;
k/ utalványozza az Akadémia kifizetéseit;
1/ általában intézkedik az Akadémia ügyeiben.

a.§.
Az Akadémia dékánját a kari ülés választja a tanszékvezető tanárok
közül egy tanévre, az érvényes állami rendelkezések figyelembevételével,
választását az Országos Presbitérium erősiti meg.

9.§.
/l/ A dékánt távollétében vagy akadályoztatása esetén a prodékán
helyettesíti,

/2/ A prodékán rendszerint az előző évi dékán.

/3/ Ha az előző tanévi dékán a prodékán! tisztet bármiiven okból nem
tudja betölteni, vagy arról lemond, akkor a tanári kar a tanszékvezető tanárok közül prodékánt választ a dékán szolgálni idejével egyező időre, és
választását az Országos Prçjsbitérium erősiti meg.

-
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5. Az otthonigazgató

1o . § .
/l/ Az Otthon igazgatója:
a/ a hallgatók lelkésze;
b/ az Otthon felelős vezetője;
c/ felügyel az Otthonban arra, hogy az Akadémia hallgatói az Akadémia
tanulmányi rendjében megállapított követelményeknek eleget tegyenek és arra,
hogy a lelkészi hivatáshoz méltó életfolytatást alakítsanak ki;
d/ intézi az Otthon igazgatási ügyeit és az ügykezelést;
e/ irányítja a hallgatók szupnlikációs szolgálatait; előkf sziti és vezeti a
teológusnapo kat;
f/ utalványozza az Otthon kifizetéseit;
ej

intézkedik az Otthon kézikönyvtárának őrzéséről és

kezeléséről;

h/ általában a dékánnal egyetértésben intézi az Otthon ügyeit,

1L§.
/l/ Az Otthon igazgatóját a tanári kar javaslatára az Országos

Pres-

bitérium választja lehetőleg az Akadémia tanszékvezető tanárai közül, az
érvényben lévő állami rendelkezések fiçyelembevételével.

/2/ Az otthonigazgató javadalmát az Országos Presbitérium állapítja rreg.

6. A kari ülés

12.§.
/l/ a tanári kar jogait és kötelességeit a kari ülés gyakorolja.

/2/

A kari ülés szavazójogu tagjai a tanszékvezető tanárok, az ott-

honigazgató és az 1 ítézeti tanárok.

/3/ A kari ülés tagja a tanszékhelyettesitö, "kinek a kari

ülésen ta-

nácskozási, tanszékével kapcsolatban szavazati joga is van, általános
vazati jogát az Országos Presbitérium adhatja meg.

sza-

-
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/4/ A kari ülésen a tanári kar tagjai kötelesek résztvenni, távolmaradásukat igazolniuk kell és a jegyzőkönyvbe fel kell venni.

13. §.

/l/ A kari ülést a dékán vagy helyettese hiyja össze.

/2/ a kari Ülést julius és augusztus hónapok kivételével minden hónapban rendszerint egyszer össze kell hivni,

/3/ A kari ülés napirendjét a dékán állapítja meg, de a kari ülés
bármely szavazójogu tagjának joga van. valamely tárgynak a napirendbe való
felvételét kérnu

14.§.

/l/ A kari ülésen a dékán, távollétében a prodékán

elnököl.

/2/ A kari ülés akkor határozatképes, ha a tanári kar tagjainak fele
jelen var..

/3/ A kari ülésen vagy maga az elnök terjeszt elő határoziti javaslatot, vagy az ügy felkért előadójának a határozati javaslatát terjeszti elő,
vagy a tanácskozás folyamán kialakult véleményt foglalja határozati javaslatba.

/4/

Választásoknál, jelöléseknél, személtekre vonatkozó határozatoknál

az érdekeltek nevét feltüntető, előre elkészített szavazócédulákkal történik a
szavazás.

/5/ A szavazás rendszerint nyilt, de w'iasztásoknál,

rangsorolásoknál,

fegyelmi ügyekben, valamint az Akadémia szavazatainak megáUaoitásánál mindig titkos. A dékán más ügyekben is titkos szavazást rendelhet el és köteles a kari ülés bármely szavazójogu tagjának kérésére a titkos szavazást
elrendelni.

/6/ Érvényes határozatokhoz a kari ülésen résztvevő szavazójogu tagok
általános szótöbbsége szükséges, de a dékán és a prodékán

választásánál,

valamint a tanszékvezető tanárok, az otthonigazgató és az intézeti tanárok
jelölésénél a kari ülés valamennyi szavazójogu tagja számának figyelembe

vételével általános szótöbbség

szükséges.

15.§.
/l/ A. kari ülésről jegyzőkönyvet kell kész'teni.

/ 2 / A kari ülés jegyzökönyvét a tanári kar jegyzője, távollétében
pedig a kari ülésnek az a résztvevője késziti, akit erre a feladatra a dékán felkér.

/3/ A jegyzőkönyv az előterjesztést és a határozatot tartalmazza,
de a kari ülés bármely résztvevője kívánhatja, hogy felszólalása a jegyzőkönyvbe felvétessék.

/4/ A kari ülés jegyzőkönyvét két eredeti példányban kell készíteni
és mindkét példányt az irattárban kell elhelyezni.

/5/ A kari ülés jegyzőkönyvét a dékánon és a jegyzőn kivül a kari
ülés többi tagja is aláírja.

16.§.

/l/ A tanári kar egyes ügyek kötetlen megbeszélésére

értekezletet

tart.

/2/

Az értekezletet a dékán hívja össze.

/3/ Az értekezletről nem kell jegyzőkönyvet

készíteni.

1?.§.
/l/ A kari ülés és értekezlet minden esetben
azon elhangzott hozzászólások az

bizalmas jellegű, az

Országos Elnökségen kívül senkivel nem

közölhetők.

/ 2 / A kari ülés határozatait a dékán teszi közzé.

7. A-Z akadémiai ülés

18. §.
/l/

Az

akadémiai ülés az Akadémia tanári karának és

hallgatóságá-

nak összejövetele, amely bizonyos alkalmakkor ünnepi ülés formájában is
összehívható.

Az akadémiai ülést a kari ülés határozza el, mégpedig rendszerint:
a/ tanévnyitáskor és

tanévzáráskor"

b/ tanár székfoglalójakor,
c/ magasabb tudományos képesítést nyert sze mélyek avatásakor, illetve képesítésük ünnepélyes

kihirdetésekor-,

d/ ünnepi emlékezésekkor,
e/ továbbá olyankor, amikor a kari ülés szükségesnek

tartja.

/3/ Az akadémiai ülés elnöke a dékán.

/4/ Az akadémiai ülés nyilvános.

8. A hallgatóság

19. §.
/l/ Az Akadémiára az vehető fel, akinek

megvan a szükséges

előkép-

zettsége.

/2/ Az Akadémiára való felvétel kérésének határidejét tanévenként a
dékán tűzi ki a tanári karral

egyetértésben.

/3/ A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell mellékelni:
aj

születési

bizonyítvány,

b/ érettségi bizonyítvány,
c/ a kérelmező lakását,

szüleinek foglalkozását és keresetét feltüntető

igazolás;
d/ orvosi bizonyítvány ;
e/ keresztelési bizonyítvány ;
f/ konfirmációi bizonyítvány ;

lelkészi ajárilólevél;
h/' esetleges egyházi működésről szóló bizonyítvány;
i/ részletes önéletrajz, mely feltárja a pályázó családi és társadalmi körülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra jelentkezés okait.

/4/ Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, indokolt esetben hiteles
másolatot is lehet mellékelni. A másolatokat "egyházi belső használatra"
megjelöléssel gyülekezeti lelkész is hitelesítheti.

/5/ A lelkészi ajánlólevelet az illetékes lelkész a kérvénnyel egyidőberi külön levélben közvetlenül küldi az Akadémia dékánjának.

<6/ A

tanári kar más okmányok beküldését is megkívánhatja.

20.§.

/]/ A hallgatókat a Felvételi Bizottság veszi fel.

/2/ A Felvételi'Bizottság tagjai:
a/ az Akadémia ügyeiben eljáró püspök, aki a bizottság elnöke;
b/ a dékán;
c/ az otthonigazgató;
d/ a tanári kar egy kiküldöttje;
e/ az országos főtitkár;
f/ a hallgatóság egy képviselője.

/3/ A Felvételi Bizottság ügyvitelét a dékán végzi és a püspököt az
elnöklésben akadályoztatása esetén helyettsiti.

21. §.
/l/ A hallgatók felett a tanári kar közvetlen felügyeletét a dékán gyakorolja.

/2/ A hallgatók kötelesek teljes munkaerejüket az Akadémia és Otthon
rendje szerint a teológiai tanulmányokra, a lelkészi szolgálatra való felkészülésre fordítani.

/1, A hallgatóság a proszeniorokat és a maga képviselőit a Felvételi
Bizottságba, Tanulmányi Bizottságba, vagy más feladatra a dékán elnöklete
alatt tartott üléseken általános szótöbbséggé) választja.

/2/ A választás érvényességéhez a hallgatók legalább kétharmadának
jelenléte szükséges.

23. §.

/l/ A hallgatók rendszerint tandijat és otthondijat fizetnek.
/2/

A tandijat és tartásdijat évenként, a tandíj és tartásdíj kedvezmé-

nyeket, valamint az ösztöndíjakat félévenként a tanári kar állapítja meg a
hallgatók tanulmányi előmenetele, magatartása és rászorultsága szerint.

'3/ A tartásdíj összege egy tanévre szól és tizhavi egyenlő részletben fizethető.

/4/ A hallgatók az ösztöndijakat és tartásdijkedvezményeket kölcsönképpen kapják, amelyekről szabályos kölcsönnyugtát adnak félévenként, s
orne lynek érvénye a lelkészi szolgálat első öt éve után megszűnik.

/ 5 / Amennyiben az érdekelt hallgató teológiai tanulmányait megszakítja vagy lelké srj

szolgálatát nem kezdi meg, illetve fenti szolgálatát bármi-

lyen okból megszakítja, a felvett kölcsön összege kártérítésként visszakövetelhető.

9. Az Akadémia tanító munkája

24.§.

/lI As Akadémia tanító munkáját a tanszékvezető tanárok, uz otthonigazgató, az intézeti tanárok, az óraadók és a tanszékhelyettesitők végzik.

/ 2 / A tanszékvezető tanár tanszékének munkáját végzi és felügyel a
tanszékéhez tartozó előadásokra és gyakorlatokra.

'3/ A tanszékhelyettesilő

valamely megüresedett tanszék munkáját

végzi egészen, vagy mással megosztva a tanszék betöltéséig, illetőleg
meghatározott ideig, képviseli azt a tanszéket, amelyre megbizást kapott.

/4/ Az intézeti tanár a megbízatásának megfelelő tudományszakban
azokat az előadásokat és gyakorlatokat végzi, amelyekkel a tanári kar megbízza.

/5/ Az otthonigazgató a tanári kar megbizása alapján tarthat előadásokat és

gyakorlatokat,

/6/ Az óraadó a tanári kar meghatározott időtartamra szóló megbizása
alkján tart előadást valamilyen tárgykörből.

/7/ A tanszékvezető, tanár, otthonigazgató, intézeti tanár, és tanszékhelyettesítő csak felavatott evangélikus lelkész lehet.

25.§.

/l/ A tanszékvezető tanár, az otthonigazgató és az intézeti tanár köteles előzetesen bejelenteni a dékánnak, ha a szorgalmi időben három napnál hosszabb időre távozik el az Akadémia székhelyéről. Hasonlóan köteles jelenteni, ha tanitó munkájában akadályozva van.

/2/ Az Akadémia tanitó munkáját az Akadémia tanulmányi és vizsgaszabályzata és annak keretében a kari ülés határozza meg.

ÍO. Az Otthon rendje

26.§.

/l/ A hallgatók az Otthon bentlakásra kötelezett lakói.

/2/ A tanári kar kivételesen engedélyezheti a kintlákást, de a kinflakók is kötelesek résztvenni az Otthon minden munkájában.

/3/ A hallgatók kötelesek elfogadni az otthonigazgató nevelő és irány
tanácsait.

27.§.

/l/ A hallgatók az otthonigazgató irányításával és rendelkezése
jogosultak

szerint

és kötelesek résztvenni az Otthon javára a gyülekezetekben vég-

zett szupplikációkban és teológusnapokon.

/2/ A szupplikációs igehirdetésekre való felkészítést a gyakorlati tanszék tanára végzi.

28.§.

/l/ Az Otthon rendjének fenntartásában az otthonigazgatóval osztozik
a szenior és a két pro szenior.

/2/ A szeniort az otthonigazgató javaslatára a tanári kar nevezi ki.

/3/ A proszeniorokat a hallgatóság ülése választja meg, a választást
a kari ülés erősíti meg.

LL A Tanulmányi Bizottság

29.§.

/l/ A Tanulmányi Bizottság véleményező szerv a hallgatók taniimány«ira és magatartására, kedvezményeire és segélyezésére vonatkozó
ügyekben.

/2/ A Tanulmányi Bizottság tagjai:
aj

a dékán;

b/ az otthonigazgató;
cJ a tanári kar két választott tagja;
d/ a szenior,
e/ a hallgatóság két képviselője.

/3/ A Tanulmányi Bizottság elnöke a dékán.

30.§.

IlJ A Tanulmányi Bizottság két tanár tagját a kari ülés választja egy

tanévre.

/ 2/ A hallgatóság két képviselőjét a hallgatóság ülése választja egy
tanévre.

/3/ A bizottság tagjai újra választhatók.

12. A fegyelmi eljárás

31. §.

Fegyelmi vétséget követ el az a hallgató, aki megvalósítja az Egyházi Törvények VL törvény

12.§-ában felsorolt fegyelmi vétségek valamelyi-

két, vagy ezen szabályendelet rendelkezéseit

megszegi.

32.§.

/T/ A hallgatók az Akadémia fegyelmi hatósága alá tartoznak.

/2/

A hallgatók elleni fegyelmi panaszt a dékánnál kell előadni vagy

benyújtani.
x
/3/ A fegyelmi kivizsgálást a fegyelmi vizsgáló bizottság végzi, amelynek tagjai a dékán elnöklete alatt az otthonigazgató és a szenior.

*

33. §.

/l/ Fegyelmi ügyben a kari ülés dönt első fokon.

/2/ Fellebbezés alapján a fegyelmi ügyet az O r s z á g o s Elnökség tárgya
ja másodfokon.

/3/ Az eljárást a szorgalmi idő alatt a panasz beérkezésétől
mitott nyolc napon belül, a szünidőben beérkező panaszokkal

szá*

kapcsolatban

a szorgalmi idő kezdete után nyolc napon belül kell megkezdeni.

/4/ A fellebbezések határideje nyolc nap.

/5/ A fegyelmi eljárásnál biztosítani kell a panaszlott meghallgatását.

a védelem lehetőségét és a szükséges tanuk kihallgatását.

/6/ A. tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

34.§.

/l/ A fegyelmi határozat fokozatai a következők:
aj

intés;

b/ megrovás;
c/ nyilvános megrovás;
d/ tanulmányi kedvezmények megvonása meghatározott időre;
e/ anyagi kedvezmények megvonása meghatározott időre;
f/ eltiltás az ige szolgálattól az Akadémián, az Otthonban vagy a gyülekezetekben meghatározott időre;
g/ eltávolítás az Otthonból;
h/ eltanácsolás az

Akadémiáról;

i/ eltávolítás az Akadémiáról.

/2/

A fegyelmi fokozatok egymással

kapcsolhatók.

/3/ A dékán a fegyelmi határozatról jelentést tesz az illetékes püspöknek és értesítést küld a fegyelmi határozatban esetanként megjelölt egyházi
hatóságoknak.

35.§.
Az akadémiai könyvtár
/l/ Az Akadémia könyvtárát az Akadémia és az Otthon tulajdonában
lévő könyvek és folyóiratok alkotják,állományába tartoznak ezenkívül az
Akadémia kezelésében lévő tartós vagy örök letétbe helyezett könyvek

és

folyóiratok is.

/2/ Az Akadémia könyvtára

tudományos teológiai szakkönyvtár, a-

melynek az a. feladata, hogy
aj

az Akadémia tanszemélyzetének

tudományos munkájában segítséget nyújt-

son és kézikönyvtárul szolgáljon;
b' elősegítse az Akadémia hallgatóinak tudományos, képzését és felkészülését a lelkészi

szolgálatra;

c/ segityépft Tiyvjtßon a lelkészek teológiai továbbképzésében.

36.§.

A. könyvtár felelős gondozója és az ügyvitel intézője a könyvtáros,
aki a könyvtár ügyeit az erre vonatkozó szabályzatoknak megfelelően az
akadémiai könyvtárbizottság és a dékán

közvetlen irányítás szerint látja eL

37.§.

/l/ Az akadémiai könyvtárbizottságnak elnöke és két tagja van. Elnöke a dékán, tagjai a tanári kar tagjai közül egy évre választott tanár
és a könyvtáros.

/ 2 / A könyvtárbizottság előadója és jegyzője a könyvtáros.

/3/ A könyvtárbizottság feladata:
a/ felügyel az akadémiai könyvtár munkájára;
b/ irányitja a könyvállomány gyarapítását;
cl szabályozza az akadémiai könyvtár használatát.

14. A gazdasági ügyek

38. §.

Az Akadémia és az Otthon, mint a Magyarországi Evangélikus Egyháznak lelkészképzést végző intézményei, az E.T.m.tc.1. §-a értelmében gazdasági

szempontból is egységet alkotnak, ezért külön költségvetésüket és

zárszámadásukat

összesített évi költségvetés és zárszámadás foglalja össze.

39. §.

Az Akadémia és az Otthon gondnoka, akinek a munkakörét a l«Lri ülés
állapítja meg, felelősen kezeli az Akadémia és az Otthon vagyonát, intézi
a háztartási ügyeket a szabályrendeletben meghatározott keretek között és
a kari ülés elé terjeszti a költségvetéseket és

zárszámadásokat.

t

40.§.

Az Akadémia és az Otthon pénztárosa kezeli a pénztárt, elkészíti az
évi költségvetéseket és zárszámadásokat és időnként a szükségnek megfelelően kimutatást készit az Akadémia és az Otthon pénzügyi helyzetéről.

41. §.

Az Akadémia utalványozását a dékán, az Otthon utalványozását az
otthonigazgató végzi a költségvetés keretében.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ SZABÁLYRENDELETÉT A TEOLÓGIAI AKADÉMIA ÉS A TEOLÓGUS OTTHON SZERVEZETÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM BUDAPESTEN, 1971. DECEMBER 9-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN ÁLLAPÍTOTTA MEG.

EZ A SZABÁLYRENDELET 1972. JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP HATÁLYBA

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁl
SZABÁLYRENDELETE
AZ E V A N G É L I K U S TEOLÓGIAI AKADÉMIA
TANULMÁNYI
ÉS
VIZSGARENDJÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

L§.
Az Akadémián a tanulmányok elvégzéséhez
tása és a teológiai szigorlat megállása

tiz érvényes félév hallga-

szükséges.

2.§.
Más Teológiai Akadémiákon szerzett érvényes félévek beszámításáról
a tanári kar határoz.

3.§.

A teológiai szigorlatról kiállított bizonyítvány a tiz érvényes tanulmányi
félév szabályszerű elvégzését igazoló záradékkel ellátott főiskolai jellegű
vé g bi z o nyitván y.

0. A TANÉV

A tanév szeptember 1-tö. a következő naptári év június
/l/ A tanév

első

30-ig tart.

félévének ideje: szeptembertől januárig, második

félévének ideje februártól juniusig terjed.
/2/Az első félév beosztása: szeptember első fele rendszerint pótkollokviumi- és vizsgaidő. Az

előadások rendszerint

szeptember lO-től

december 20-ig tartanak. Az első félévi kollokviumok rendes ideje december második és január első fele.
/3/ A második félévi előadások rendszerint január 15-én kezdődnek
és május végéig tartanak. A második félévi kollokviumok és vizsgák

rendes

ideje: tnájus és junius hónapok.
/4/ A pontos terminusokat az előző pontokban foglalt keretek között
a tanári kar állapítja meg.

Az Akadémián az előadások minden egyházi és állami ünnepen
sáinetelnek.

IIL A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

6.§.
Az Akadémia hallgatóit a dékán a tanévnyitó ünnepség alkalmával
kézfogással fogadja be a hallgatók közé.

7.§.

A hallgatók kötelesek az előadásokon és gyakorlatokon közölt
anyagot folyamatosan és rendszeres tanulással elsajátítani, arról a tanszemélyzet illetékes tagja előtt és attól kitűzött időben szóban vagy írásban
számot adni, továbbá a vizsgákat oly időben letenni, hogy tanulmányaik
folytatásában fennakadás ne történjék.

8.S.
A hallgatók részére az Akadémia leckekönyvet ad tanulmányi kötelezettségeik teljesítésének igazolására.

9.§.
A hallgatók félévének érvényességéhez

a kari ülés által félévenként

megállapított órák hallgatásai, valamint az előirt szóbeli és írásbeli vizsgák
és kollokviumok sikeres megállása

és a szemináriumok és gyakorlatok

során megkövetelt dolgozatok megírása szükséges. Indokolt esetben a kari
ülés -

a Tanulmányi Bizottság javaslatára -

engedélyt adhat az elmaradt

kollokviumok következő kollokviumi időszakra való halasztására.

io.§.
A tan személyzet tagjainak joguk van zárthelyi írásbeli feleletekkel
ellenőrizni hallgatóik előmenetelét. Az ellenőrzés minősítése beszámítható
a kollokviumi eredménybe.

11. §.
A

hallgatónak joga van a tanulmányi munka során felvetődő kérdései-

nek megoldásában az illetékes tanár segítségét igénybevenni. Ugyancsak joga
vain az órán a tárggyal összefüggő kérdést feltenni.

12. §.
A hallgatónak jogában áll az Akadémia könyvtárát használni, de köteles
a könyvtár rendjét megtartani.

13. §.
A hallgató köteles az előadásokon résztvenni. Az esetleges hiányzásokat megfelelően igazolnia kell.

Három igazolatlan mulasztás esetén a tanár

megtagadhatja a hallgató indexének félévi aláírását.

14.§.
A hallgató köteles az Akadémia tulajdonában és használatában lévő
épületet, felszerelést, berendezést óvni és védeni.

15.§.
A hallgatók tandijat fizetnek. Ennek összegét a kari ülés állapítja meg.
Vizsgadíj általában nincs; azoknak a kollokviumoknak, első- és

alapvizsgai

tárgyaknak é s szigorlati tárgycsoportoknak a pótdiját, amelyeket a hallgató
/negkésve, ismétléssel, illetve javítás végett vagy az előző vizsgáról való
visszalépés után tesz, a tanári kar állapítja meg.

ÍV. A TANREND

16.§.
A tanrendet félévenként a tanári kar állapítja meg.

17.§.
A félévi tanrendet a tanári kar akként állapítja meg, hogy a hallgatók
mindazokat az előadásokat hallgassák, mindazokon a szemináriumokon

és

gyakorlatokon résztvehessenek, amelyeknek a hallgatása és amelyeken vdó
részvétel tanulmányaik végzéséhez

szül^^gges.

18. §.
A. bibliai, egyháztörténeti, a rendszeres

és gyakorlati teológia, a

vallástudómány, a neveléstudomány, a filozófia és
tartozó tárgyakat ugy kell

társadalomtudomány

körébe

előadni, hogy azci-at minden hallgató tiz féléven

belül hallgathassa.

19.§.
A szemináriumokat és gyakorlatokat a hallgatók részére tiz félévben
ugy kell tartani, hogy tanulmányi kötelezettségüknek

eleget tehessenek.

/l/ A hallgatóknak a szemináriumokon és gyakorlatokon való részvételi kötelezettségét a tanári kar

szabályozza.

/2/ Az egyes szemináriumokban és gyakorlatokon a kötelezettséget
részletesen az illető tanszékvezető tanár állapítja meg.

20.§.
A következő tanulmányi évre az a hallgató iratkoztatik be, aki a megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett. Egyik félévről a másikra
sem kollokvium, sem vizsga nem halasztható. A hallgató az első félévről
a második félévre csak a tanári kar fentebb említett külön engedélyével
halaszthat. A kollokvium rendjét a kari ülés állapítja meg.

V. VIZSGÁK ÉS SZIGORLATOK
AJ Altalános vizsgarend

21. §.
A hallgatók tiz féléven belül egy elsővizsgát és egy alapvizsgát,
a tizedik félév végén pedig szigorlatot tesznek.
/l/ Az elsővizsga, az alapvizsga és a szigorlatok vizsga-, illetve
szigorlati bizottság előtt történnek. Ezek elnöke az Akadémia azévben
felügyelő püspöke, helyettese a dékán, tagjai pedig a kari ülés tagjai,akik

valamennyien jogosultak a vizsgákon kérdések feltevésére.
/2/ A hallgatók kérvénye alapján a vizsga-, illetve szigorlati bizottság
állapitja meg, hogy ki bocsátható vizsgára,

Illetve szigorlatra.

22. §.
A vizsgák minősitése előbb minden egyes tárgyra nézve, azután általánosságban történik. Az egyes tárgyak minősítése:"jeles"/5/, "Jó"/4/, "Közepes"
/3/, "Elégséges"/2/, 'flégtelen" /l/. Az általános minősités fokozatai: "Kitűnő",
ha minden tárgy minősitése "jeles", 4,51-ig "jeles", 3,51-ig "jó", 2,51-ig "közepes", ez alatt pedig "elégséges". Ugyaneœk az osztályzatok

érvényesek

a kollokviumokra is.

23. §.
/l/ Az a hallgató, aki a vizsgán, illetve szigorlaton egy vagy két
tárgyból "elégtelen" minősítést kapott, legkorábban a következő vizsgaidőszakban tehet abból a tárgyból javító vizsgát.
/2/ Az a hallgató, aki az első- vagy alapvizsgán három vagy több
tárgyból kapott "elégtelen" minősítést, évet ismétel.
/3/ Az a hallgató, aki szigorlaton 3 vagy több tárgyból kapott
"elégtelen" minősítést, legkorábban egy év múlva tehet teljes szigorlatot.

24.§.
Az a hallgató, aki a megállapított napon nem jelenik meg a vizsgán,
illetve szigorlaton, mulasztását a dékán előtt igazolni tartozik. Az igazolás
elégtelensége esetén, a Tanulmányi Bizottság véleményének meghallgatása
után, a tanári kar a hallgatótól a vizsga, illetve szigorlat letételéig megvonja a kedvezményeket.

25.§.
Az elsőkell

késziteni.

és alapvizsgáról, valamint a szigorlatokról jegyzőkönyvet
Ezt a tanár kar jegyzője vezeti, de az elnök a bizottság

más tagját is felkérheti, A jegyzőkönyvet «a bizottság jelenlévő tagjai mind
alÁirjÁk.

2ô.§.
Az első

és alapvizsga eredményét az általános minősítés feltünte-

tésével és az időpont megjelölésével a dékán a leckekönyvbe bejegyzi.

2 7 . §.
Az első

és alapvizsgáról, valamint a szigorlatokról a dékáni hiva-

tal törzskönyvet vezet. Ebbe a vizsgázó pontos személyi adataival

együtt

a vizsga eredményét is bejegyzi.

B/ Az elsővizsga rendje

28. §.
A hallgató a második tanulmányi félév végén elsővizsgát tesz, amely
egyúttal a lelkészi szolgálatra alkalmasságot is elbírálja. Ezért az elsővizs
ga eltanácsolással is végződhetik.

29.§.
Az elsővizsga két részből áll. Tárgyai: héber nyelv, újszövetségi
görög nyelv, ószövetségi bibliaismeret, újszövetségi bibliaismeret, egyházisme re t.

30.§.
Az elsővizsga írásbeli és szóbeli. Szóbeli részét megelőzően Írásbeli vi zsgát kell tenni

a héber nyelvből és

az újszövetségi görög nyelv-

ből. Ha az írásbeli vizsga akár részben, akár egészen

sikertelen, a vizs-

gázót szóbeli vizsgára lehet ugyan bocsátani, de a héber
a görög nyelvből szigorúbban

nyelvből és

kell vizsgáztatni.

31.§.
Az elsővizsga rendes ideje a szabályszerűen elvégzett második
félév vizsgahónapja.
32.§.
A hallgatók kérvénye alapján a tanári kar állapítja meg, hogy ki
bocsátható

elsővizsgára.

C/ Az alapvizsga rendje
33.§.
A hallgató a negyedik tanulmányi félév végén

alapvizsgát tesz.

34.§.
Az alapvizsga két részből áll. Tárgyai:

ószövetségi

bevezetés,

az ószövetség világa, újszövetségi bevezetés, újszövetségi kortörténet,
teológiai enciklopédia, filozófiatörténet, vallástörténet, egyház a társadalomban.

35.§.
Az alapvizsga rendes ideje a szabályszerűen elvégzett negyedig
félév vizsgahónapja.

36.§.
A hallgatók kérvénye alapján a tanári kar állapítja
bocsátható

meg, hogy

ki

alapvizsgára

37.§.
Az alapvizsgára bocsátás feltétele a latin nyelvű írásbeli záróvizsga.

D/ A szigorlat rendje

3 8 . §.
A hallgató a szigorlattal fejezi be akadémiai tanulmányait. A szigorlat írásbeli és

szóbeli.

3 9 . §.
A szigortat írásbeli része egy, a bibtai

tanulmányokból és egy,

a rendszeres teológiából megállapított tétel kidolgozása. A tételeket a szaktarvár minden egyes szigorlatozó részére, lehetőleg a szigorlatozó

kérésének

megfelelísen, külön állapítja meg. De jóga ve^n a szaktanárnak közös tételek kijelölésére is.
A tétei-?lc megállapítása a nyolcadik tanulmányi félévben történik. A dolgozatok beadásának határideje a tizedik tanulmányi félév kezdete.

40.§.
A szigorlatok szóbeli részére való bocsátás előfeltétele a fenti két
szigorlati dolgozatnak a szaktanár által történő elfogadása, valamint egy
modern nyelvből legalább középfokú vizsga letétele.

A nyelvi tanulmányok

elvégzésének és a nyelvi vizsgák letételének módját a kari ülés szabályozza.

4L §.
/'

A szigorlat szóbeli része

a következő: ószövetségi irásn&gya-

rázat és teológia, újszövetségi Írásmagyarázat és teológia, rendszeres teológia, egyháztörténeti tárgycsoport, gyakorlati teológiai tárgycsoport, egyház
és társadalom
/2/ A kötelező modern nyelvi tanfolyamok vizsgaeredménye
a szigprlati

bekerül

bizonyítványba.

/3/ A szigorlat minden egyes tárgycsoportban az általános tájékozottságra, a teológia müvelésében való jártasságra irányuL

42. §.
A szóbeli szigorlatnak három része van: L ószövetségi Írásmagyarázat
és újszövetségi Írásmagyarázat, 2. rendszeres teológia és gyakorlati teológia,
3. egyháztörténet, valamint egyház és társadalom.
A szigorlat első részét akkoc teheti le a hallgató, ha a tizedik tanulmányi félévet már lezárftöa.
\

A szigorlat második részét akkor teheti a szigorlatozó, />a a szigorlat első részét letette, vagy legalább is megkísérelte letenni.
A szigorlat harmadik részét akkor teheti a szigorlatozó, ha a szigorlat elsç és második részét letette, vagy legalább is megkísérelte latenni.
A szigorlat három részét a szigorlatozó három különböző időpontban
teszi le. Az egyes időpontok között legalább két hétnek kell eltelnie.

!

43.§.
A. szigorlat rendes ideje május és junius hónapok.
A szigorlatok időpontját a jelen szabályzat rendelkezéseinek

határai

között a dékán javaslatára a kari ülés állapítja meg.

44. §.
Ha valamely tárgycsoport tárgyainak az előadásával több személy volt
megbízva, akkor a tanári kar állapítja meg, kik kérdeznek ebből a tárgycsoportból.

De az egyes tárgycsoportokból a kérdezők rendszerint azok ,

akik az egyes tanszékeket

betöltik, üresedés

esetén pedig a tanszékhelyette-

sek.
45.§.
A bibliai és rendszeres teológiai tárgycsoport minősítésénél tekintetbe
kell venni az írásbeli dolgozat minősítését.

46. §.
A javító szigorlat legfeljebb egyszer ismételhető.
Ha a szigorlatozó a szigorlatot, annak megkezdésétől számított két
éven belül nem állja meg minden tárgycsoportból, akkor addigi sikeres
gorlati

szi-

eredményei is elévülnek.

47.§.
A szigorlatokról a dékáni hivatal törzskönyvet vezet. Ebbe a szigorlatozó pontos személyi adataival együtt a szigorlat részletes eredményét is
bejegyzi.
A szigorlati törzsköny-v adatairól a dékáni hivatal a szigorlatozónak
hiteles kivonatot állit ki, amelyet főiskolai szigorlati bizonyítványnak kell
tekinteni.
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I. ALTALA.NOS R£NDEIK£ZE3EK

l.§.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiája
/ezQntul :

Akadémia/ teológiai doktori lokozatot és tiszteletbeli teológiai

doktori cimet ad.

2.§.
A teológiai doktori fokozat és cím odaítélésének célja, hogy a
teológia tudományos szintű müvelésére ösztönözzön és ezzel támogassa
az egyház szolgálatát társadalmunkban és a világban.

II. A TEOLÓGIAI DOKTORI FOKOZAT

1. A doktori szigorlat szakjai, feltételei

3.§.
/l/ A teológiai doktori /doctor theologiae/ fokozat megszerzéséhez a
teológiai doktori szigorlat megállása

szükséges.

/2/ Teológiai doktori szigorlat a következő szakok valamelyikéből tehető:
a/ ószövetségi teológia
b/ ujszövetésgi teológia
c/ egyháztörtenei
d/ rendszeres teológia
e/ gyakorlati teológia

f/ egyház és társadalomtudomány
ej általános vallástudomány
h/ ökumenika
/3/ A teológiai doktori szigorlat részei:
a/ doktori értekezés,
b/ a szóbeli szigorlat,
c/ a doktori értekezés nyilvános megvédése.
/4/ a teológiai akadémiai tanárok a szóbeli szigorlat alól mentesülnek.

4.§.
Teológiai doktori szigorlatoj az tehet, aki teológiai tanulmányait az
Akadémián szabályszerűen elvégezte, vagy ezzel legalább egyenlő színvonalú teológiai képesítést szerzett és akinek evangélikus /Va^y református, kivételesen egyéb/ lelkészi képesítése van.

2. A jelentkezés
|.§. '

/l/ A doktori szigorlatot tenni szándékozó először illetékes püspökének
és a szaktanárnak jelenti be szándékát tanulmányi tervéről tájékoztató Írásban, ezután periig legalább két évvel szigorlati kérvényének beadása előtt
benyújtja előzetes jelentkezését a dékán utján a tanári karhoz.
/2/ Az előzetes jelentkezéshez

csatolandó:

a/ részletes tanulmányi terv, amely megfelel a 2.§-'oan fogalt célkitűzésnek;
bI a szaktanár véleménye a tanulmányi tervről;
c/ az illetékes püspök hozzájárulása a jelentkezéshez.

/3/ A dékán az előzetes jelentkezést a legközelebbi kari .ülés elé
terjeszti.
/4/

A kari ülés az előzetes jelentkezés ismertetése és a szaktanár

véleményének meghallgatása után személyes konzultációra hivja be a jelentkezőt, amelyen a jelentkező bemutatja:

a/ általános tájékozottságát választott szaktárgya kérdéseiben és

irodal-

mában;
b/ jártasságát egyházunk mai kérdéseiben;
c/ a bibliai nyelvek és a latin nyelv olyan mértékű ismeretét, amely tanulmányi tervének megvalósitásátoz

nélkülözhetetlen;

d/ egy modern nyelvből legalább középfokú államvizsgáról szóló bizonyítványát.

/5/ A kari ülés a személyes konzultáció után titkos

szavazással

dönt az előzetes jelentkezés elfogadásáról, és határozatát közli a jelentkezővel.
/6/ Elfogadó határozat esetén az Akadémia a jelentkezőt jelöltként
tartja számon.
/7/ Elutasító határozat esetén a jelentkező egy év múlva nyújthatja
be újra előzetes jelentkezését.
/8/ Az előzetes jelentkezés és a személyes konzultáció alól mentesülnek

a teológiai akadémiai tanárok.

/9/ A személyes konzultáció alól mentesül az, akit ez alól saját
írásbeli kérésére
ülés

közismert és értékes teológiai munkássága alapján a kari

legfeljebb egy nemleges szavazattad mentesít.

6.§.
/l/ A jelölt az Akadémia dékánjánál a tanári karhoz nyújtja be szigorlati kérvényét s ebben megjelöli hogy melyik teológiai szakból akar
doktori szigorlatot tenni.
/2/ A jelölt mellékeli kérvényéhez:
ej

születési bizonyítványát és

b/ középiskolai érettségi

keresztlevelét;

bizonyítványát;

c/ teológiai tanulmányainak elvégzését igazoló végbizonyítványát;
d/ lelkészi oklevelét ;
e/ szolgálati bizonyítványát
í/ rövid életrajzát /curriculum vitae/, amelyben leírja végzett tanulmányait.

értekezése cimét és

tárgyát;

g/ doktori értekezését hat Írógépelt, jól olvasható példányban.

7.§.
/l/ A dékán a jelölt kérvényét mellékleteive 1 együtt a legközelebbi kari
ülés elé terjeszti.
/2/ A kari ülés megvizsgálja, hogy a kérvény megfelel-e a 6.§-ban
megkívánt feltételeknek, és kedvező döntés esetén a doktori értekezés megbirálására két szakbirálót küld ki. Ezek közül az egyik

annak a szaknak

akadémiai tanára, amelyből a jelentkező írásbeli értekez ésének a tárgyát
választotta, a

násik rokonszak akadémiai tanára.

/3/ A dékán értesiti a jelöltet a kari ülésnek a / 2 / bekezdés értelmében
hozott határozatáról, és a jelentkezés elfogadása esetén azonnal kiadja a
doktori értekezést a szakbirálónak és a tanári kar

többi tagjainak.

3. A doktori értekezés

S.§.
Doktori értekezésül olyan tudományos dolgozat

fogadható el, amely a

jelölt alapos tárgyismeretéről, önálló tudományos munkára való

képességéről

tanúskodik, a teológiai tudományos kutatást előbbre viszi és a 2.§-rban foglalt célkitűzésnek megfelel.

9.§.
/l/ A biré'ók az értekezés átvétele után legkorábban két, legkésőbb három hónap múlva Írásbeli jelentést tesznek a dékánnak az értekezésről.
/2/ A dékán a bírálók jelentését

három héten belül körö-steti a tanári

kar tagjai között.
/3/

A bírálat körözésének befejezésé után következő első kari ülés

véglegesen

dönt az értekezés elfogadásáról.

/4/ A kcu-i ülés az értekezés elfogadásáról titkos szavazással,

általá-

nos szótöbbséggel határoz; a szavazásban minden tag részt vesz az elnökkel

együtt; üres lap nemleges szavazatnak számit; szavazategyenlőség

elutasí-

tást jelent.
/5/ Elfogadó határozat esetén a kari ülés a jelöltet szóbeli

szigorlatra

bocsátja, s a dékán erről őt nyolc napon belül értesiti.
/6/ Elutasító határozat esetén a jelölt két év múlva ujabb értekezéssel
jelentkezhet doktori szigorlatra, a jelentkezés azonban többször nem ismételhető.
/7/ Minden doktori értekezés egy írógépelt példányát a levéltárban kell
elhelyezni.

4. A. szóbeli szigorlat

io.§.
/l/ A szóbeli szigorlaton a jelölttől megkövetelendő:
aj

a választott tudományszak alapos ismerete;

b/ általános tájékozottság a teológia

egész területén, egyházunk mai kérdése-

iben és korunk szellemi életében.
/2/ A jelöltnek a szóbeli szigorlaton meg kell mutatnia, hogy választott szakának minden részében otthonos, van általános teológiai tudása és
ítélőképessége, egyetemes emberi tájékozottsága és látóköre.

IL§.

/l/ A szóbeli szigorlat időpontját a dékán a jelölt meghallgatása után
tűzi ki.
/2/ A szóbeli szigorlatra a dékán meghívja az Akadémia ügyében abban
a tanévben eljáró püspököt, mint az Országos Egyházi Elnökség képviselőjét.

12.§.
/l/ A szóbeli szigorlat kari ülésen történik, amelyen a dékán
lyoztatása

esetén a prodékán elnököL

akadá-

/2/ A. szigorlat két

részben

történik: első részében a szaktárgyból,

majd legalább fél, legfeljebb egy órai szünet után következő második részében a szigorlat többi anyagából.
/3/ A szigorlat minden tárgyából először a vizsgáztató

szaktanárok,

utánuk a tanári kar többi tagjai intézhetnek kérdéseket a jelölthöz.
/4/ A vizsgáztatás befejezése után a kari ülés tárgyalás nélkül titkos szavazással dönt a szóbeli szigorlat elfogadásáról.
/5/ A szavazásban

a kari ülés minden tagja résztvesz; üres

szavazó-

lap nemleges szavazatnak számit, szavazategyenlőség elutasítást jelent.
/6/ Az elnök azonnal kihirdeti a határozatot, és a szóbeli szigorlat
elfogadása esetén kijelenti, hogy a kari ülés a jelöltet doktori értekezése
nyilvános

megvédésére bocsátja.

/7/ Elutasító határozat esetén a szóbeli szigorlat egy év múlva,
egyszer megismételhető,

5. A doktori értekezés

megvédése.

13. §.
/l/ A jelölt nyilvános vitában ti isputatio/ köteles megvédeni doktori
értekezését.
/2/

A nyilvános vita akadémiai ülésen történik, amelynek időpontját

a dékán a jelölttel egyetértésben tűzi ki, és a dékáni hirdetőtáblán, valamint
az egyházi sajtóban közzéteszi.
/3/ A vitát az elnöklő dékán vezeti. Ha a dékán szaktanár, akkor a
prodékán helyettesíti.
/4/ A vita során először a szakbirálók adják elő véleményüket, teszik
fel kérdéseiket, illetve ellenvetéseiket, utánuk a többi tanárok.
/5/ Az Országos Egyháá Elnökség a vitára opponensi minősítésben
kiküldhet egy, a tanári karon kivül álló, doktori képesítéssel

rendelkező

evangélikus lelkészt, aki kérdéseit a szaktanárok után teheti fel.

6. A minősítés

14.§.
/l/ A vita befejezése után a tanári kar zárt ülésen megállapítja a
doktori szigorlat három részének / értekezés, szóbeli szigorlat,

értekezés

megvédése/ összesített eredményét,
/2/ A doktori szigorlat összesített eredményét a kar titkos
sal, általános szótöbbséggel állapítja meg; a szavazásban

szavazás-

minden kari tag

résztvesz az elnökkel együtt; üres szavazólap nemleges szavazatnak

számit.

/3/ A tanári kar először igennel és nemmel a szigorlat elfogadásáról
szavaz. Szavazategyenlőség nemleges derítést jelent.
/4/ Ha a szigorlat elfogadása szótöbbséggel ugy történt, hogy egynél
több nemleges szavazat van, akkor ez a doktori szigorlat egyszerű /rite/
megállását jelenti, és magasabb minősítés nem adható.
/5/ Ha a szigorlat efogadása egyhangúlag vagy la^feljebb egy nemleges
szavazattal történt, akkor a kari ülés másodszor arról szavaz, hogy a jelölt
a szigorlat magasabb

minősítéssel: "kitűnően" /summa cum lauda/ vagy

"dicséretesen" /cum laude/ állotta—e meg.
/6/ A magasabb minősítések

bármelyikéhez a

szavazatok

általános

többsége szükséges. A magasabb minősítésre szóló, de kisebbségben maradt
szavazatok az alacsonyabb minősítésre adott szavazatokhoz

szemitandók.

Szavazategyenlőség esetén az alacsonyabb minősítés érvényes.
/?/

Ha a tanári kar a szigorlatot nem fogadta el, akkor a jelölt egy

év múlva jelentkezhet teljes doktori szigorlatra. Ha azonban akkor sem állja
meg a szigorlatot, akkor ujabb szigorlatot nem tehet, s erről a teológiai
akadémiák is értesitendők.

7. A doktorrá

avatás

15.§.
- /l/ A doktori szigoriat elfogadása esetén a tanári kár a jelöltet az
Akadémia ünnepi ülésén teológiai doktorrá avatja.

/2/ A. jelölt doktori fogadalmat tesz, melynek szövege igy hangzik:
Én

NN ünnepélyesen Ígérem

és fogadom, hegy az Evangélikus Teológiai

Akadémia tanári karát/, mindenkor tiszteletben tartom/, és munkáját támogatom/, magamat a teológia

/ tudományos müvelésére

és népünk iránti hűséggel/ embertársaim javára/

kötelezem' egyházunk

és Isten dicsőségére.

/3/ A doktorrá avatásról a dékáni hivatal teológiai doktori oklevelet
állit ki a doktori nyilvántartó emlékkönyv számával, a doktori értekezés
címének és az elért minősítésnek

megjelölésével, a felavatás napjának

keltezésével, a tanári kar tagjainak aláírásával és az Akadémia pecsétjével.

/4/ A doktori oklevél szövege:

"

szám.

TEOLÓGIAI DOKTORI OKLEVÉL
Mi, a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiája bizonyítjuk, hogy .
aki az

lelkésztestvérünk,

év

hónap

községben /váraiban/
nyait az

napján
megyében született, teológiai tanulma-

évben szabályszerűen elvégezte, előttünk a teológiai

doktori szigorlatot

- ból

cimü értekezésével,

szóbeli szigorlatával és értekezés nyi -

vános megvédésével

megállotta,

alapján őt a mai napon

Keli

. -íí
. -

és ennek

a teológia doktorává avattuk.

az 19 . . .

év

hónac

napján.

jegyző

szakbiráló

P.h.

dékán

a t anári kar tagjai

/4/ A doktori oklevelet a "Teológiai uoktori Oklevelek Emlékkönyve'
cimü könybe/i kell nyilvántartani, mégpedig időrendben, évekre nem tekintő
folytatólagos sorszámozással és a doktorrá avatásra vonatkozó kari hatá-

rozat jegyzőkönyvi számának megjelölésével.
/5/ A doktorrá avatásról az Akadémia dékánja értesiti az

Országos

Egyházi Elnökséget és a teológiai akadémiákat.

8. Költségek

16.§.
/l/A teológiai doktori szigorlat dija előre fizetendő: kétötöd
az értekezés beadásakor, háromötöd részben akkor, amikor az

részben
értekezés

elfogadásáról a jelölt értesítést kap az Akadémia dékánjától /lO.§. /6/.
/2/

A doktori szigorlat megismétlésének dija előre fizetendő.

/3/ A doktori szigorlat diját, megismétlésének diját, valamint az oklevél
és oklevélmásolat kiállítási költségét a kari ülés állapítja meg a hasonló

ese-

tekben szokásos dijak figyelembevételével.
/4/ A doktori szigorlat dijainak felosztásáról a kari ülés esetről -

eset-

re határoz.

9. A honosítás

17. §.
/l/ A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatában álló lelkészek
külföldi hittudományi karcn vagy teológiai főiskolán szerzett teológiai doktori
fokozatukat az illetékes püspök elvi hozzájárulás alapján az Akadémián honosítják.
/2/

A honosítás feltételeiről a kari ülés a szabályzat rendelkezéseinek

értelemszerű

alkalmazásával esetről-esetre

m.

határoz.

A TISZTELETBELI TEOLÓGIAI DOKTORI CIM

18.§.
• Az Akadémia tiszteletbeli teológiai doktori cimet adományozhat olyan
személyeknek,

akik

a

teológiai tudomány, az egyházi élet és az egy-

házak együttműködése terén saját egyházuk és a Magyarországi Evangélikus
Egyház érdekében kimagasló és eredményes munkásságot fejtettek ki.

-4619.§.
/l/ A. tiszteletbeli teológiai doktori cim adományozását az Akadémia
egyik rendes tanára indítványozhatja Írásban

s jelölt személyi adatainak

és munkásságának ismertetésével olyan kari ülésen, amelyről legfeljebb
egy kari tag van távol.
/2/ Az indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a kari ülés
titkos szavazás során legfeljebb egy nemleges szavazattal magáévá tette.
/3/ A tiszteletbeli teológiai doktori cim adományozásához az Országos
Egyházi Elnökség engedélye szükséges.
/4/ Külföldiek tiszteletbeli teológiai doktorrá avatásánál előzőleg ki
kell kérni az Állami Egyházügyi Hivatal véleményét és engedélyét is.

20. §.
/l/ A tiszteletbeli teológiai doktori oklevél átadása az Akadémia ünnepi
ülésén vagy más ünnepi alkalmon történik.
/ 2 / Az Akadémia tiszteletbeli doktorai az oklevél átadása után közvetlenül és később is időnként előadásokat tarthatnak az Akadémián.
/3/ A tiszteletbeli doktori okleveleket a •" Teológiai Doktori Oklevelek
Emlékkönyve" cimü könyvben kell nyilvántartani, mégpedig időrendben, évekre
nem tekintő folytatólagos sorszámozással, a doktori cim adományozására vonatkozó kari határozat jegyzőkönyvi számának és az Országos Egyházi El- 1
nökség engedélyező irata számának megjelölésével.
/4/
A44iszteletbeli teológiai doktori oklevél kiállításának és átadásának
költségeit az Országos Egyház fedezi,
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A Magyarországi Evangélikus Egyház

szeretetszolgálata

a./ a gyülekezeti tagoknak személyek felé, a gyülekezetben
végzett szolgálatában
b./ az Országos Egyház intézményein
c./ egyházunk egészében

keresztül

a társadalomban, egyházközi

nemzetközi viszonylatban

és

történő diakóniájában

valósul meg.

1.§. A gyülekezetben folyó személyes szeretetszolgálat

szervezése

és irányítása, valamint az intézményes szeretetszolgálat felügyelete az
E.T. IV.7.§. /l/. bek. szerint a helyi gyülekezet elnökségének feladata.
Ahol a gyülekezeti lelkész egyúttal a szeretetintézmény vezetését
is ellátja, ott a íelügyelettel kapcsolatos teendőket a gyülekezeti felügyelő,
vagy helyettese, és az egyházmegyei diakóniai lelkész látja el.

2.§. Minden szeretetintézmén>* a saját

igazgatótanácsa

vezeti.

Felelős az intézmény zavartalan működéséért és jórendje biztosításáért.
a./ írásbeli megállapodást köt az intézmény /lelkész-/ vezetője
feladatáról és díjazásáról;
b./ gondoskodik az intézmény személyzeti ellátottságáról /munkaügyi kérdések; felvétel, elbocsátás/.

c./ Határoz azoknak a gondozottaknak az intézménybe való felvételéről, akiknek felvételi kérelmét a Diakóniai Osztály felvételi javaslattal rendelkezésre bocsátja.
d./ Meghatározza

a gondozott személyek anyagi

hozzájárulá-

sainak módját és mértékét.
e./ Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges anyagi fedezetről. Ezzel kapcsolatban minden év november 3o-ig
elkészíti az intézmény következő évi költségelőirányzatát;
minden év március

31—ig az előző év zárszámadását, vagyon-

mérlegét és a felszerelési tárgyakról készített leltárt is, s
ezeket ellenőrzés céljából az egyházmegyei számvevőszék
elnökéhez felterjeszti. Gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzés érdekében a gyülekezet számvevőszéke évente legalább kétizben anyagi ügyvitelét vizsgálja meg, A vizsgálatról
készült jegyzőkönyv 8 nap alatt felterjesztendő a Diakóniai
Osztályhoz.
Az Igazgatótanács gondoskodik arról is, hogy a bevételek
és kiadások naprakész állapotban elkönyveltessenek; minden
pénztári tételről bizonylat szerepeljen kezelési tételszámmal
ellátva, rendezetten

megőriztessék.

Kifizetés csakis szabályszerű utalványozás alapján
történhetik. Az intézmény vezetője és az Igazgatótanács által
megbízott személy együttesen utalványoz. A pénztárt az Igazgatótanács által megbízott személy kezeli, őt azonban utalványozási joggal felruházni nem lehet.
Az Igazgatótanács megszabja az egy személyre fordítandó
"^étkezési költség összegét, gondoskodik arról is, hogy rendszeres anyagkönyvelés történjék, mind a vásárlás

utján be-

szerzett, mind a megtermelt, vagy természetbeni adományként
befolyt javak mennyiségéről és értékéről. A megtermelt és
természetbeni adomány a bolti, vagy piaci ár értékével szpre-r
peljen.

Az étkeztetés vagy felhasználás során a napi jegy- •

zékben

ugyanazokkal az értékekkel kell elszámolni, amivel

a bevételezés történt. A napi jegyzékben minden esetben fel
"kell tüntetni az egy személyre eső élelmezésre

felhasznált

összeget. Ezeket a napi jegyzékeket havor.ta összegezni kell.
Ennek eredménye a raktárkészlet

maradványával egyezzék.

Az Igazgatótanács megbízottjai utján rendszeres, havonta történő ellenőrzést folytat, hogy a raktárkészlet maradványa egyezzék a könyvelés, valamint a napi jegyzékek összesítő

adataival

is.
Ugyanigy ellenőrzi azt is, hogy a természetbeni javadalmazás csakis az intézmény konyháján elkészített étel formájában, valamint a mosoda igénybevételével történhessék.
A dolgozónak fizetett szabadságideje alatt amennyiben nem
vesz

igénybe természetbeni ellátást -

az SZTK által megáll a - •

pitott napi térítési összeg jár. Családtagok ilyen kedvezményben
nem részesülnek.

3.§. Az Igazgatótanács hét tagból áll. Az igazgatótanács tagjai:
a./ hivatalból: a területileg illetékes gyülekezet elnöksége; a
területileg illetékes egyházmegye diakóniai előadója és az
intézmény vezetője /gondnok/.
b./ Küldött tagok: az a három /esetleg négy/ személy, akit az
egyházmegye ]Uék/ lelkészi munkaközösségei a támogató
gyülekezetek lelkészei közül kijelöl.

Abban az esetben, ha

a gyülekezet lelkésze egyúttal az intézmény vezetője is, a
felügyelet gyakorlása érdekében helyébe az egyházmegyei
diakóniai előadó lép; ez esetben az Igazgatótanács hetedik
tagjaként az egyházmegye elnöksége póttagot jelöl ki.
A szeretetotthont fenntartó gyülekezet elnöksége az igazgatótanácsba tanácskozási joggal meghívhat legfeljebb 5 személyt.
Az Igazgatótanács döntéseit szótöbbséggel hozza meg.
Az ülés határozatképességéhez

megfelelő időben történő ér-

tesítés után legalább 5 személy együttes jelenléte

szükséges.

Az Igazgatótanács elnöksége: a gyülekezeti lelkész /kizártsága esetén az egyházmegyei diakóniai előadó/ és a gyülekezet
felügyelője vagy helyettese. Az Igazgatótanácsot az elnökség
hívja össze

szükséghez képest, de legalább negyedévenként.

. Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni
és azt az ülést követő 8 napon belül fel kell terjeszteni a

Diakóniai

Osztályhoz.

4.§. Az intézmény vezetőjének /igazgató, gondnok/ feladat« •
a./ Az intézmény anyagi és szellemi életének közvetlen irányi tás a,
b./ végrehajtja és végrehajtatja a felsőbb

egyházi

rendelkezé-

seket és az Igazgatótanács határozatait;
c./ képviseli az intézményt a gondozottak, azok hozzátartozói,
a támogatásra beosztott gyülekezetek, egyházmegyék, valamint az
egyházi és világi hatóságok előtt;
d./ a gondozottak létszámában történt minden változást haladéktalanul jelent a Diakóniai Osztálynak;
e./ ügyel az intézmény rendtartásának /házirend/ jórendjének,
a szociális és kulturális szolgáltatások folyamatosságának, szellemi
légkörének, egyházi

jellegének

biztosítására;

f./ hivatalból tagja az Igazgatótanácsnak, ahol a tanácsülések
jegyzőkönyvvezetéséről gondoskodik, de felelős annak

részletessé-

géért és hűségéért is;
g./ az intézmény valamennyi dolgozójának közvetlen felettese;
h./ saját működéséről, az intézmény ügyeiről rendszeresen jelentést tesz az Igazgatótanácsnak, évi összefoglaló jelentést pedig a
Diakóniai Osztálynak.

5.§. Ahol külön otthonvezetői állást rendszeresítettek, ott az otthonvezető a beosztottak közvetlen felettese és irányitója; a gazdálkodás
felelős vezetője; intézkedik a konyha szükségleteiről és valamenny»,
az ellátást /étkeztetést/ érintő kérdésekről /pl: kötelező étrendösszeállitás, ételminták dolga , stb./. Felelős a raktár kezeléséért, a tárolás helyességéért; ahol az intézmény termel is, ott felelős a termelés
helyességéért és eredményességéért is.
A gazdálkodáshoz

szükséges

pénzellátmány összegét az

Igazgatótanács határozza meg és a pénztár havonta bocsátja rendelkezésre a gondozottak létszámához igazodó mértékben.

(

Az otthonvezető minden naptári hónap végén hitelt érdemlő
bizonylatokkal /számla, jegyzék,

raktárkészlsti kimutatás,stb./ tar-

tozik elszámolni a pénztár felé.
Az ilyen esetben az intézmény vezetőjének /igazgató, gondnok/
jogköre csak általános irány3lvek megadására, és az utasítások
végrehajtásának ellenőrzésére terjed ki.

6.§. Halasztást nem tűrő esetekben /dolgozók elbocsátása, pótlása,
fegyelmi és fegyelmezési kérdések, stb./
személy egyedül.
tőjének

sem intézkedhetik egy

Az il^en intézkedéshez legalább az intézet veze-

és a gyülekezet felügyelőjének vagy helyettesének

egyetértése

szükséges;

előzetes

az intézkedést azonban a következő Igazgató-

tanács ülés elé kell terjeszteni jóváhagyás végett.

7.§. Az intézménynél jelentkezőket közvetlenül gondozásba venni nem
szabad, hanem a jelentkezést tartalmazó kérelmet a Diakóniai Osztályhoz kell küldeni. A Diakóniai Osztály vezetőjének a presbitérium felhatalmazást ad, hogy az

ez

alól kivételes esetben felmentést adhat.

A felvételi kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező személyi adatait;
b./ a kérelmező egészségi állapotáról szóló két

hétnél nem

korábbi keltezésű orvosi igazolást;
c./ az eltartásra köteles személyek megnevezését és lakcímét,
a kötelezés jogcímét /lernenő,felmenő, örökbefogadási vagy
eltartási

szerződés/;

d./ anyagi erőforrása /nyugdíj, járadék, ingatlan, lakás, ingóságok, stb./ pontos megjelölését; a nyugdíj vagy egyéb járadékszerü jövedelem SO %-át fel kell ajánlani az intézmény
részére;
e./ írásbeli kötelezést arra nézve, hogy anyagi teljesítőképességeiben bekövetkező javulás, továbbá a

gondozási

költségek

növekedése e setében anyagi léietőségeihez mérten kész a
gondozási dij megfelelő

felemelésére;

• f./ be kell szerezni a területileg illetékes lelkész fëlelôs véleményezését és az általa

kiállított környezettanulmányt.

8.§.

Az E.T. IV.7.§. / 2 / bek. alá eső /ezidöszerint Budai

Szeretet-

otthonok, G-yenesdiás-i Kapernaum, Kistarcsai Özvegy Papnék
Otthona/ intézmények
te alá tartoznak -

közvetlenül

a

Diakóniai Osztály

felügyele-

ez intézményekben az otthonok lakói és dolgozói

lelki gondozás szempontjából nem tartoznak a

terület szerint ille-

tékes gyülekezeti lelkész parochusi joghatósága alá.
Az intézmények lakói és dolgozói vallásgyakorlatával
latos

mindennemű

lelkigondozói és kazuális szolgálatokat -

a szolgálattal érintettek másként nem rendelkeznek

-

kapcsohacsak

az intézmény

lelkésze személyesen végzi, esetleg végezteti. A. kazuáliák esetleges
adománya a szolgálatot végző lelkészé. Az anyakönyvvezetésJiez
séges adatokat haladéktalanul, a statisztikai kimutatáshoz

szük-

szüksége-

seket pedig szükség szerint /évente/ jelenti a gyülekezeti lelkészi
hivatalnak.
A szeretetintézmény vezetője, lakói és dolgozói által a gyü^kezet támogatására szánt fenntartói járulékokat és adományokat az
tézménv vezetője, vagy annak megbízottja

összegyűjtve, kimuta-

issal havonta szolgáltatja be a gyülekezet pénztárába.
Ez intézmények jellegéből következik, hogy Igazgatótanácsát
a Diakórsiai Osztály tanácsa jelöli ki.
Az intézményben alkalmazott lelkészek "dijlevelét" az Igazgatótanács állítja össze és az Országos Presbitérium Elnöksége hagyja
jóvá.
Egyebekben pedig az l-7.§-ban foglaltakat

értelemszerűen kell

alkalmazni.
A 6.§-ban

körvonalazott, halasztást nem tűrő esetekben az

igazgató a személyzet vezetőjével /otthonvezető, főnővér/ egyetértésben intézkedik.
A szabályrendelet élelmezésének kérdésében, továbbá személyi kérdésekkel kapcsolatos viták esetén a

Diakóniái Osztály ta-r

nácsa dönt.

9.§.

Az

E G Y H Á Z M E G Y E

részéről a diakóniai ügyek

intézését az egyházmegye elnöksége állal a

Diakóniai Osztállyal

egyetértésben

kijelölt egyházmegyei diakóniai

lelkész végzi.

Összefogja, tanácsolja, ösztönzi és egyházmegyei fokon adminisztrálja a diakóniai munkát. A. gyülekezeti lelkésszel együtt
munkálkodva kezdeményezi, buzdítja, tanácsolja az egyes gyülekezetekben folyó személyes diakóniai munkát.
Résztvesz

az egyházmegye területén működő

szeretetintéz-

mény /ek/ felügyeletében; megszervezi az egyházmegye által patronált intézmény rendszeres anyagi /természetbeni/ támogatását. Évente

összesítő jelentést terjeszt az egyházmegye presbitériuma elé az

egyházmegyében folytatott szeretetszolgálatról, a befolyt összegekről és azok hovafordításáról. Ugyanezt a jelentést a Diakóniai Osztályhoz is felterjesztik.

Az Egyházmegye Számvevőszéke a saját területén lévő diakóniai intézmény által hozzá törvényben megszabott időre beküldött
számadási iratokat a helyszinen vizsgálja felül és vizsgálatába
vonja az egyházmegye diakóniai lelkészét is.

be-

A vizsgálat ered-

ményét feltüntető részletes jelentést két példányban a számadási
iratokkal együtt a Diakóniai Osztályhoz fel kell terjeszteni. Az egyik
példányt az Országos Diakóniai Osztálytól jóváhagyással /esetleges észrevételekkel együtt/ az Igazgatót anács visszakapja.

10.§. Az Országos Egyház diakóniával foglalkozó szerve a Diakóniai Osztály /teljes néven: A Magyarországi Evangélikus Országos
Egyház Diakóniai Osztálya, Cim: Budapest, VIII. Üllői -ut 24./.
Hatáskörébe tartozik minden diakóniai ügy.
A Diakóniai Osztály az országban működő szeretetintézmények
irányító és felügyeleti szerve, az
tézmények közvetlen

E.T.IV.7.§. /2/. bek. megjelölt in-

irányító és felügyeleti szerve.

E hatáskörben irányítást és felügyeletet gyakorol az

összes

szeretetotthonok szakszerű és gazdaságos működése felett. Az irányítás és felügyelet kiterjed

tehát mind a gondozási, mind az ügy-

intéző, mind a gazdasági , mind a lelki munkára.
Működéséről az Országos Egyház Presbitériuma elé terjesztentendő jelentésében

számol be.

11.§. A. Diakóniai Osztály hatáskörét a Diakóniai Osztály tanácsírányitásával a diakóniai ügyvivő-lelkész utján gyakorolja,

12.§ A Diakónaiai Osztály, mint a diakóniai munka

irányitó és

ügyintéző szerve, az ügyvivő-lelkész vezetése alatt áll. Alkalmazásáról és dijle^ele megállapításáról az E.T.IV.6.§. /2/ bek. foglaltak intézkednek.
Az ügyvivő-lelkész hatáskörébe

tartozik minden olyan diakó-

niai vonatkozású ügy, amelyet az E.T. vagy ez a szabályrendelet
nem utal kifejezetten a Diakóniai Tanács hatáskörébe. Az ügyvivőlelkész

gondoskodik

megfelelő munkaerő igénybevételével a Dia-

k ôrïai Osztály adminisztrációjának megszervezéséről, általában a személyes tárgyi feltételek megteremtéséről, amelyek az országos

szere-

tetmunka hatékonyságát szavatolják. A Diakóniai Osztály alkal lazottal
az Országos Egyházzal állnak munkaviszonyban..
E hatáskörben az ügyvivő-»lelkész:
a./ e szabályrendelet szerint ellátja az országban működő összes
szeretetotthon felügyeletét. Evégből bármely

szeretetott-

hont bármikor meglátogathat, eljárásához szakértőket vehet
igénybe. E foglalatossági körben tanácsokkal

szolgálhat,

sőt utasításokat is adhat, amelyeket az intézmény vezetőségének végre kell hajtania.
b./ Ügyel arra, hogy a szeretetintézmények

szervezeti felépítése

az eredményes és szakszerű diakóniai munkára
legyen. Szükség esetén

alkalmas

személyesen is közreműködik

a

munka szervezetének kialakításában. /Egyházmegyei diakóniai lelkész kinevezése, igazgatótanács felállítása, stb./.
c./ A szeretetintézménybe jelentkezők kérelmeit összegyűjti,
nyilvántartja, az üresedés

bejelentését követően a szeretet-

intézménynek rendelkezésre

bocsátja a megfelelő javas-

lattal ellátott kérelmeket.
d./ Előadója a Diakóniai Osztály tanácsának; javasolja annak
összehívását, gondoskodik a napirend

összeállitásáról.

a tárgyalásra kerülő kérdések kellő előkészítéséről. Jelentést tesz az elvégzett munkáról és évi jelentést az országosan végzett diakóniai munkáról.

e./ A jóváhagyott költségvetés keretében önállóan utalványoz.
£./ Megszervezi a diakóriai munka országos viszonylatban való
:

0j

házi támogatását igehirdetések, diakóniai napok tartása

és körlevelek utjain.
g./ Törekszik arra, hogy az országos diakóniai munka anyagi
támogatásában minden egyes egyházközség és

egyházmegye

intézményesen is résztvegyen. E célból a rendes

költségve-

tésbe teherbírásának megfelelő összeget illesszen
h./ Gondoskodik az Országos Diakóniai Értekezlet

be.

évenkénti

összehívásáról és megtartásáról. Az értekezletre az országban működő összes

szeretetintézmények vezetői és vezető

munkatársai, az egyházmegyék diakóniai előadói meghívandók,
de meghívhatok mindazok, akiknek jelenlétét az ügyvivő lelkész

szükségesnek

és hasznosnak

t.utj.\. /Teol.Akad. gya-

korlati professzora stb./.
i./ Fegyelmi eljárás indítását javasolhatja egyes olthonok vezetői
vagy alkalmazottai ellen.
j./ Általában és szükség szerint, mint osztályvezető,

képviseli

az egyházat diakóniai ügyekben.
13.§, A Diakóniai Osztály testületi szerve a Diakóniai Osztály tanácsa, mely az E.T.IV.2. §. alapján az

Országos Egyház Elnök-

ségének elnöklete alatt áll. Tagjai az egyházkerületek

elnökségei,

az Országos Egyház főtitkára, a Diakóniai Osztály ügyvivő tapsze, valamint egyházkerületenként

lel-

két-két tag, akiket az egy-

házkerületek presbitériuma ugy küld ki, hogy egyikük az egyházkerületi '.isztviselők, másikuk az egyházkerület területén működő szeretetintézmények vezetői közül kerüljön ki. Behívott szakelőadó az Országos Egyház pénztárosa és jogtanácsosa.
A tanácsot az Országos Egyház elnöksége hivja össze.
A Diakóniai Osztály tanácsülése határozatait egyszerű

szótöbb-

séggel hozza meg. Határozatképes, ha azon a meghívott tagoknak
legalább kétharmad része jelen van.
A Diakóriai Osztály tanácsának hatáskörébe tartozik:
a./ minden országos vonatkozású diakóniai ugy;
b./ a Diakóniai Osztály, valamint a szeretetintézmények
összesített előirányzatának,

•'árszámadásának

és

mérlegének megállapítása;
c./ az országban működő egyes szeretetintézmények
mérlegének, zárszámadásának és előirányzatának jóváhagyása.
d./ uj szeretetintézmény létesítésének engedélyezése; döntés a meglévő szeretetintézmény megszüntetése tárgyában;
e./ általános felügyelet gyakorlása az ügyvivő lelkész működése felett /az időközi és állandó rendszeres felügyeletet az Országos Presbitérium által megbízott püspök gyakorolja/;
f./ döntés az ügyvivő-lelkész vagy más által atanács elé
terjesztett ügyekben;
g./ gondoskodás a diakóniai munkások képzéséről és továbbképzéséről;
h./ az. E.T. IV.7.§. értelmében gondoskodik a közvetlen felügyelete alá tartozó szeretetintézmények jogállásának
és szervezetének

szabályozásáról.

14.§. E szabályrendelet hatálybalépésével egyidejűleg minden más a
a./ szeretetintézmények

működésével kapcsolatos szabályrendelet

érvénvét veszíti.
Az ezek alapján létesült vezető testület /testületek/ intézkedési
jogosultsága me gszűnik. .
b./ A. gyülekezeteknek módjukban áll e szabályrendeletet helyileg
továbbfejlesztő módon "helyi szabályrendelettel" kiegészíteni.
Ez azonban ennek a szabályrendeletnek intézkedéseivel semmiképp ellentétben nem állhat.
c./ E szabályrendelet bármely intézkedésének áthágása, elmulasztása,
az E.T. VI. 12.§-ának 3-4. bekezdése alá eső fegyelmi vétség.
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MŰKÖDÉSÉRŐL

L§. "A Magyarországi Evangélikus Egyházban a gyülekezetek egymást
segítő, kölcsönös szeretetmunkáját a Gyülekezeti Segély végzi ..." /E.T.IV.8.§./

2.§.

A Gyülekezeti Segély az egyháznaK országos szerve, melynek mun-

kájában résztvesz minden gyülekezet, ezzel is kifejezi egységét és összetartozását.
Szolgálat a gyülekezetben
3.§.

Minden lelkésznek kötelessége a gyülekezetén belül ennek a szolgá-

latnak a vezetése, irányítása és a hivek közötti tudatosítása .
4.§. Minden gyülekezet köteles a templomban /istentiszteleti helyiségben/
perselyt elhelyezni "Gyülekezeti Segély részére"

felirattal. Ezenkívül

vasárnap offertóriumot kell tartani a Gyülekezeti Segély részére -

ey

szabadon

válsztott vasárnapon, valamint , régi hagyományát megőrizve, a gyülekezeten
belül gyűjtést, adománykérést kell folytatni.

5.§. Minden gyülekezet köteles évente az évközben összegyűjt perselypénzt, egy istentisztelet offertóriumát, továbbá a gyűjtések, adományok teljes
összegét,

minden levonás, vagy visszatartás nélkül az illetékes egyházme-

gye pénztárába beküldeni, legkésőbb augusztus
gel

egyidőben

bevételekről

az

egyházközség

15-éig. A beküldött összeg-

elnöksége részletes kimutatást küld a

az egyházmegye Gyülekezeti Segély előadójához.
Szolgálat az egyházmegyében

6,.$. A z e g y h á z m e g y e

Gyülekezeti

S e g é l y előadóját a z egyházmegye

presbitériuma választja /E.T. IV.9.§.1./.

7.§. A z e g y h á z m e g y e i

Gyülekezeti

S e g é l y előadója a gyülekezetektői

beérkezett

kimutatások

alapján

köteles összesített kimutatást késziteni

és azt az egyházmegyei Lelkészi Munkaközösség és az egyházmegyei presbitérium

elé köteles terjeszteni, legkésőbb szeptember lO-ig.

8. §. Az egyházmegyei presbitérium - az egyházmegyei

Gyülekezeti

Segély előadójának, esetleg a Lelkészi Munkaközösség javaslata alapján a "gyűjtés, adományok" cimén befolyt összeg 50%-át visszatarthatja és az
egyházmegyén belül szétoszthatja a rászoruló és segélyt kérő gyülekezetek
között.
Az összeg másik 5o%-át a teljes perselypénzzel és offertóriummal
együtt az egyházmegyei pénztár e lk ü ld i az illetékes egyházkerületi pénztárnak, legkésőbb szeptember 3o-ig. Az egyházmegyei előadó a gyülekezetekről é s az egyházmegyéről részletes kimutatást készit leti előadó által megadott irányelvek szerint -

az egyházkerü-

s ezt, valamint az egyház-

megyei presbitérium és a Lelkészi Munkaközösség előtt ismertetett jelentését, továbbá a gyülekezeteknek az egyházkerületi presbitériumhoz vagy
az országos presbitériumhoz irt kérvényeit az egyházmegyei presbitérium
határozataival együtt felterjeszti - legkésőbb október lO-ig - az illetékes
egyházkerületi előadóhoz.

9. §. Az egyházmegyei előadók költségeiről az egyházmegye gondoskodik. Az egyházmegyei presbitérium dönti el, hogy a költségek fedezetét rendszeresen

költségvetésileg biztosítja, vagy megterheli azzal az egyházmegye

rendelkezésére álló "gyűjtés, adományok" címen befolyt összeg egyházmegyeileg kiosztható 50 %-át.

Szolgálat az egyházkerületben

10.§. Az egyházkerületi Gyülekezeti Segély előadóját az egyház kerü-r
leti presbitérium választja tagjai sorából /E.T.IV.9.§.1./

11.§. Az egyházkerül^i előadó az egyházmegyék részletes kimutatásait
összegezi.
Az eredményről
*

jelentést készit az egyház
. ke rü4di presbitérium- szá-

mára.

12.§. Az egyházmegyei előadók véleményének a meghallgatása után javaslatit terjeszt elő a "gyűjtés, adományok" cimén az egyházmegyéktől befolyt
összegről és a segélyt kérő gyülekezetekről. A segélyek kiosztására az
egyházkerületi presbitérium illetékes. Azonban a kiosztásnál figyelembe kell

venni, hogy a s e g é l y t

kérő g y ü l e k e z e t a közelmúltban v a g y a közeljövo-

be-i nem k a p - e m á s s e g é l y f o r r á s b ó l

támogatást.

13.§. A p e r s e l y p é n z t é s a z offertóriumot teljes ö s s z e g b e n
házkerületi pénztár befizeti a z o r s z á g o s
presbitérium javaslatot t e s z
szeretetadomány

a? egy-

pénztárba. A z egyházkerületi

a z O r s z á g o s Presbitériumnak a negy^ é s kis-

k i o s z t á s a tekintetében.

14.§. A z egyházkerületi

előadó jelentést készít az országos

előadónak.

15.§. A z egyházkerületi előadók költségeiről a z egyházkerület
kodik. Vagy biztosítja azt az egyházkerület k ö l t s é g v e t é s é b e n ,
terheli v e l e a "gyűjtés, adomány" címen befolyt ö s s z e g
kiosztható

meg-

egyházkerületileg

5o%-át.

Szolgálat az O r s z á g o s

16.§. " A z o r s z á g o s
lelkész

gondos-

vagy

Gyülekezeti

Egyházban

S e g é l y munkájának irányítását e g y

é s e g y nemlelkész v é g z i , akiket az O r s z á g o s Presbitérium hat

évre választ" /E.T.IV.9.§.2./.
E törvény alapján a Gyülekezeti S e g é l y o r s z á g o s előadója az a lelkész,

akit a z O r s z á g o s

íVesbitérium arra megválaszt.

17.§. A Gyülekezeti
ága-

S e g é l y - mint az Országos Egyház egyik

az O r s z á g o s Egyház E l n ö k s é g é n e k felügyelete é s e l l e n ő r z é s e

munkaalá tar-

tozik.

18.§. A z o r s z á g o s l e l c é s z - e l ő a d ó
összegezi

é s azt a z O r s z á g o s

a z egyházkerületi előadók

jelentését

Presbitérium e l é terjeszti. Ismerteti a z e g y -

házkerületi presbitériumok javaslatait a nagy-

é s kis-szeretetadományok

kiosztásáróL

19.§. A z o r s z á g o s

lelkész-előadó

ház gondoskodik. E k ö l t s é g e k h e z

költségei f e d e z é s é r ő l az O r s z á g o s E g y -

a Gyülekezeti

Alap kamataival járul h o z z á . A z ö s s z e g
egyházkerüld

Segély a Székács

a maga r é s z é r ő l a s z ü k s é g e s

költség f e l e - f e l e r é s z é t utalja át

erre a célra é s e s e t l e g e s más kiadásokra az o r s z á g o s
pénztárába.

József

biztosítása ugy történik, h o g y a két

Gyülekezeti

Segély

20.§. Az országos lelkész-előadó a szolgálat érdekében az Országos
Egyház Elnökségét tájékoztatja, tanácsát kikéri és munkáját az Elnökség
utmutatása szerint -végzi.

21.§. Az országos lelkész-előadó munkáját az országos nem -lelkész
előadóval egyetértésben és együttes felelősséggel végzi.

Segélyek

kérése

22.§. A segélyt kérő gyülekezetek kérvényt nyújtanak be az egyházmegyei előadóhoz, illetve rajta keresztül az egyházmegye presbitériumához,
A kérvénynek tartalmaznia kell a segély tárgyát, annak indokolását, költséi
aretését és a gyülekezet áldozatkészségének nagyságát. Segélyben csak a:
a gyülekezet részesülhet, amely az adakozásban megfelelő áldozatot vállal.

23.§. Az egyházmegyei presbitérium azoknak a gyülekezeteknek a kér
vényeit, amelyeknek az egyházmegye nem tudott segélyt adni, a segélyezés
szükségességének

sorrendjében felterjeszti az egyházkerületi előadóhoz,

illetve az egyházkerületi presbitériumhoz. Erről a határozatot mind az espe
res, mind az egyházmegyei előadó aláirja. Indokolt és sürgős esetben a Le
készi Munkaközösség is hozhat határozatot, de azt utólag az egyházmegyei
presbitériumnak jóvá kell hagynia.

24.§. Az előadók minden fokon kötelesek a kiosztott segélyek helyes
íe' lasználását ellenőrizni. Az ellenőrzésben a megfelelő egyházkormányzati
.erv számvevőszéke is bevonható.

Nagy-és

kis-szeretetadományok

25.§. Nagy-szeretetadománynak

nevezzük a valamennyi gyülekezetből

befolyt offertórium összegét. A nagy szeretetadomány váltakozva jut egysze
a Déli, máskor az Északi Egyházkerület valamely arra rászoruló gyülekeze
tének. A lehetőség szerint a nagy-szeretetadományt egy épitkező gyülekeze
nek kell adni.

'26.§. A kis-szeretetadomány valamennyi gyülekezet perselypénzének a
összege. A kis-szeretetadományt váltakozva egyszer a Déli, máskor az

Északi Egyházkerüle t valamely gyülekezetének kell adni. A. lehetőség
szerint a kis-szeretetadományt is egy építkező gyülekezetnek kell adni.
Arrikor a nagy-szeretetadományt az egyik egyházkerület kapja,
a kis-szeretetadományt

a másik egyházkerületet illeti.

Az előadók

értekezlete

2P.§. Az országos lelkész-előadó évente legalább egyszer
letre hivja össze

értekez-

az egyházkerületi és egyházmegyei előadókat. Az érte-

kezletnek tanácskozó jellege vein. Az értekezleten értékelik a Gyülekezeti
Segély munkáját, javaslatokat készítenek a segélyek egyházkerületi és
országos kiosztásáról és egymást testvéri tanáccsal segítik. Arra törekszenek, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház egysége, az egymásért való felelőssége és a segitő szeretet igy is kifejeződjék.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ A GYÜLEKEZETI
SEGÉLY MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYRENDELETÉT AZ ORSZÁGOS
PRESBITÉRIUM BUDAPESTEN, 1971. DECEMBER 9-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN ÁLLAPÍTOTTA MEG

EZ A SZABÁLYRENDELET 1972. JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP HATALYBA.

a magvarországi evangélikus

egyház

szabályrendelete
a

lelkészi

munkaközösségek

működéséről

I. Alapelvek

L§. /l/ A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei egyházmegyénként egyházmegyei lelkészi munkaközösségeket alkotnak.
/2/ Az

ecvházmeevei lelkészi munkaközösségek

egyházkerületen-

ként egyházkerületi lelkészi munkaközösségeket alkotnak,
/3/ Az egyházkerületi lelkészi munkaközösségek együttesen az
Országos Lelkészi Munkaközösséget alkotják.
/4/

A lelkészi munkaközösség nem jogi szerv.

2,§./l/ A lelkészi munkaközösségek tagjai:
a/ a szolgálatben álló lelkészek,
b/ lelkészi munkatársak,
c/ esetenként az esperes nyugdíjas lelkészeket is meghívhat a
lelkészi munkaközösség üléseire /E.T.III.3.§,2. pontja/,

3,§. /l/ A lelkészi munkaközösségek feladata:
aj

a lelkészek testvéri és szolgálati közösségének

b/ a lelkészek

ápolása,

továbbképzése,

cI a lelkészek kölcsönös testvéri segítése lelki, anyagi és erkölcsi téren.
/2/

A lelkészi munkaközösségek feladatukat munkaülések, értekez-

letek és teológiai konferenciák, valamint a lelkészi önsegélyezés

megszer-

vezésével végzik.

4,§. A lelkészi munkaközösségek jelentést tesznek a megfelelő fokú
egyházi

önkormányzati testületek közgyűlésének.

II. Az egyházmegyei lelkészi munkaközösség

5.§. Az egyházmegyei Lelkészi Munkaközösség vezetője az esperes,
aki a Lelkészi Munkaközösségek országos vezetőjének irányításával végzi
szolgálatát az illetékes egyházkerület _ .^pökével összhangban /E.T.II.78.§.4./.
Akadályoztatása esetén az egyházmegyei főjegyző helyettesíti, a jegyző a
Lelkészi Munkaközösség által megbízott lelkész.

6.§. /l/ Az elnök irányítja az egyházmegyei lelkészi munkaközösség
életét, összehívja az üléseket, azokon elnököl, gondoskodik a munkaközösség
javaslatainak továbbításáról, ellenőrzi a jegyző által készített jegyzőkönyvet
és annak hitelességét, a munkaközösség munkájáról jelentést tesz az egyházmegyei közgyűlésnek.
/2/

Az elnökhelyettes az elnököt akadályoztatása esetén, illetve

megbízásból helyettesíti.
/3/

A jegyző a lelkészi munkaközösség üléseiről jegyzőkönyvet

készít.

III. Az egyházkerületi lelkészi munkaközösség

7.§. Az egyházkerületi lelkészi munkaközösség elnöke az egyházkerület püspöke, elnökhelyettese az egyházkerületi főjegyző, jegyzője az elnök
által esetről-esetre felkért lelkész.

8.§. /l/ Az elnök irányítja az egyházkerületi lelkészi munkaközösség
életét, összehívja az üléseket, azokon elnököl, gondoskodik a munkaközösség
javaslatainak továbbításáról és a munkaközösség munkájáról jelentést tesz
az egyházkerületi
/2/

közgyűlésnek.

Az elnökhelyettes az elnököt akadályoztatása esetén, illetve

megbízásból helyettesíti.
/3/ A jegyző a lelkészi munkaközösség üléseiről jegyzőkönyvet
készít.

IV, Az Országos Lelkészi Munkaközösség

9.§. Az Országos Lelkészi Munkaközösség elnöke az Országos
Presbitérium által megbízott püspök, elnökhelyettese az Országos Lelkészi

Munkaközösség Választmánya által 6 /hat/ esztendőre megbízott lelkész,
jegyzője az elnök által esetről-esetre felkért lelkesz.

10.§. /l/ Az elnök összehívja az Országos Lelkészi Munkaközösséget
és az Országos Választmányt, azoknak ülésein elnököl és az

egyházkerületi

lelkészi munkaközösségek jelentéseinek figyelembevételével jelentést tesz
az Országos

Közgyűlésnek.

/2/ Az

elnökhelyettes

az elnököt akadályoztatása esetén, ilJetve

megbízásból helyettesíti.
/3/ A jegyző az Országos Lelkészi Munkaközösség és az Országos Választmány üléseiről jegyzőkönyvet vezet.

II.9./1/

Az Országos Lelkészi Munkaközösség elnökségét munkájában

az Országos Választmány segiti.
/2/

Az Országos Választmány tagjai:
az Országos Lelkészi Munkaközösség elnöke,
elnökhelyettese,
az egyházkerületi lelkészi munkaközösségek elnökei,
elnökhelyettesei,
a Teológiai Akadémia dékánja és prodékánja,
négy egyházmegyei lelkészi munkaközösség egy-egy

akinek megbízatása két esztendőre szóL

küidötte,

Két egyházmegyei küldött az

Északi, kettő pedig a Déli Egyházkerület egyházmegyei lelkészi munkaközösségeiből kap kiküldetést, az egyházmegyék betűrendje szerint.
/3/

Az Illetékes egyházmegyei lelkészi munkaközösségek legkésőbb

december 15-ig tartoznak jelenteni, hogy a következő két esztendőre kiket
küldenek ki az Országos Választmányba.
/4/ Az elnök az Országos Választmány üléseire

szükség szerint leg-

feljebb 3 /három/ lelkészt tanácskozási joggal meghívhat.
/5/ Az Országos Választmány minden évben legkésőbb december 31-ig
elkésziti a lelkészi munkaközösségek következő évi munkatervét, amelyet
az elnök megküld az egyházmegyei lelkészi

munkaközösségek

elnökeinek.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ SZABÁLYRENDELETÉT A LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSÉRŐL AZ ORSZÁGOS
PRESBITÉRIUM A BUDAPESTEN, 1971. DECEMBER 9-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN
ÁLLAPÍTOTTA

MEG

EZ A SZABÁLYRENDELET 1972. JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP HATÁLYBA

a magyarországi evangélikus egyház

szabályrendelete

a

sa3tôo sztäly

működéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház a lelkészek képzése és továbbképzése, valamint a gyülekezeti tagok nevelése és hitvallásos öntudatának
az erősítése céljából fontos feladatnak tartja az egyházi sajtószolgálatot;
melynek érdekében működteti az Evangélikus

Sajtóosztályt /E.T.II1.6.§./.

2.§.
Az Evangélikus Sajtóosztály a Magyarországi Evangélikus Egyház
egyik osztálya.

3.§.

a./ A Sajtóosztály elnöksége a Magyarországi Evangélikus Egyház
Országos Egyházi Elnöksége.
b./ A Sajtóosztályt az Országos Presbitérium által felkért püspök
vezeti A püspök felelős a Sajtóosztály munkájáért, s a Sajtótanáccsal
egyetértésben

közvetlenül irányítja a Sajtóosztály munkáját.

c./ A felkért püspök végzi az utalványozást.

4.§.
A Sajtóosztály feladata:
a./ egyházi folyóirat és hetilap kiadása,
b./ egyházi szükségleteket szolgáló kiadványok és nyomtatványok megjelentetése,
c./ a kiadványok forgalomba hozatala.

d./ tárgyalja és megállapitja a Sajtóosztály költségvetését

és

zárszámadását,
(2./ tudomásul veszi az Országos Egyház Elnökségének intézkedéseit a Sajtóosztály dolgozóinak alkalmazásával kaocsolatosan.
•ßj a Magyar Bibliatanács kiadásában megjelenő Bibliák forgalomba hozatala az evangélikus egyházban,
£,1 olyan, az istentiszteleti és gyülekezeti élettel kapcsolatos
egyéb szükségleti cikkek árusítása /ostya, bibliai jelzők, bibliai képek, egyházi kották, stb./, amelyek iparengedély alapján készültek, s terjesztéséhez
az illetékes állami hatóság hozzájárult.

5.§.
A Sajtóosztály valamennyi kiadványának megjelentetéséhez az illetékes állami hatóságok engedélye

szükséges.

6.§.
A kiadványokat engedélyezés kérésével az illetékes állami hatóságokhoz a Sajtóosztály vezetésére felkért püspök terjeszti fel.
A Sajtóosztály vezetésére felkért püspök csak olyan kéziratokat terjeszt fel engedélyezésre, amelyeket az Országos

Közgyűlés által választott

lektoráló bizottságnak legalább két tagja lektorált és kiadásra javasolt. A
lektorokat esetenként a Sajtóosztály vezetésére felkért püspök jelöli ki.

7.§.

A Sajtóosztály irányító szerve a Sajtótanács, amely az Országos

Pres-

bitériumnak tartozik felelőséggel.
A Sajtótanács elnöksége az Országos Egyház Elnöksége.

8.§.
A Sajtótanács feladaia:
a./ elkészíti az évi kiadói tervet,
b./ megválasztja a lapok felelős szerkesztőit, valamint a szerkesztők javaslatára a lapok

szerkesztőbizottságait;

9.§.
A Sajtótanács tagjai:
a./ hivataibcl:a püspökök a Teológiai Akadémia kiküldött tanára,
a Sajtóosztály kiadásában megjelenő lapok felelős szerkesztői és a Sajtóosztály tördelő-szerkesztője,
b./ választás alapján: az Országos

Közgyűlés által hat évre

választott 6 rendes és 4 póttag.
A Sajtótanács jegyzőkönyvét a tagok közül alkalmanként felkért jegyző vezeti.

10.§.
A Sajtótanácsot az Elnökség a szükséghez képest bármikor, de
legalább évente kétszer hivja

össze.

11. §.
A Sajtóosztály háztartásának ellenőrzését az Országos Egyház számvevőszéke végzi.

12. §.
A Sajtóosztály dolgozóit a felkért püspök javaslatára az Országos Egyház Elnöksége alkalmazza munkakörük és javadalmuk megállapitásával. Az
intézkedéseket a Sajtótanácsnak tudomásulvétel céljából utólag bejelenti.
A Sajtóosztály tördelő-szerkosztője egyben a felkért püspök helyettese.
I Felelősséggel tartozik a Sajtóosztály jó rendjéért.
Az Országos Egyház Elnöksége a felkért püspök javaslatára a Sajtóosztályon munkaköröket megszüntethet, illetve a szükségnek megfelelően

uj

munkaköröket létesíthet.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ A SAJTÓOSZTÁLY
MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYRENDELETÉT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM BUDAPESTEN, 197L DECEMBER 9-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN ÁLLAPÍTOTTA MEG.

EZ A SZABÁLYRENDELET 1972. JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP HATÁLYBA

a magyarországi

evangélikus

egyház

sz a b á l / r e n d e l e t e

az

egyházmegyei

9azjtôelôadôk

működéséről

a.
Az egyházmegyei

sajtóelőadó

összekötő

pök, szerkesztők, szerkesztőbizottságok/

a Sajtóosztály /vezető püs-

és a gyülekezetek között, mégpe-

dig:
aj
tetése és

az egyházi sajtó terjesztése, lapok és kiadványok megismer-

megszeretettése,
b/ a szerkesztés

és a sajtómunka tájékoztatása és

segítése

céljából Iolvasói vélemények, Lelkészi Munkaközösségi vélemények gyűjtése,
gyülekezeti hírek küldése és vidékről várható cikkanyag kimunkálása/,

2.§.
A sajtó-előadót a Lelkészi Munkaközösség választja három évi időtartamra.

3.§.~

A Sajtóosztálytól /vezető püspöktől/ kapott iránymutatás alapján együtt
dolgozik az egyházmegye

esperesével.

4.§.
Nyilvántartja a gyülekezetek

sajtótermékekkel való ellátottságát. Szem-

mel tartja a gyülekezetekben a sajtóra vonatkozó egyházfőhatósági rendelkezések megvalósulását. /Könyvek, iratterjesztés, laoelőfizetések, különösen
a presbitériumok tagjai között./

Sajtónapokat szervez a gyülekezetekben. Beosztási tervet készit,
amelyet az esperessel egyetértésben a Lelkészi Munkaközösségben megbeszél, hogy minden gyülekezetben évente legalább egyszer sajtónap legyen. Ennek programmjára is tervezetet készit,
dást /vagy vázlatot/

Írásmagyarázatot, előa-

készit. Lehetőség szerint ő maga igyekszik minél

több gyülekezetbe ilyen alkalommal eljutni, s ezen túlmenően a sajtónap
érdekében szószékcserés

szolgálatokra készit tervezetet és javaslatot

a Lelkészi Munkaközösségben.
A gyülekezeti kiszállások útiköltségét a sajtónap offerióriumából
fedezi.

6.§.
A Lelkészi munkaközösségi üléseken rendszeresen napirenden tartja a sajtóügyet, a lapokról és kiadványokról véleményt kér.

7.§.

Figyel a nem egyházi táj-sajtónak az egyházat érintő megnyilatkozásaira, s erre az esperes, a lelkészek, szükség szerint a szerkesztők figyelmét felhívja.

8.§.
Előfizetőket gyűjt a sajtónapokon.

Kiszállásain a kiadványokból mintapéldányokat visz magával, s a lapokból terjesztési példányokat /ezeket a Sajtóosztálytól kell kérni/.

io.§.
Szervezi és szorgalmazza a gyülekezeti hirek k özvetlen és gyors
küldését.

1L§.
Legalább negyedévenként beszámol Írásban a szerkesztőnek. Visszhangot, ' kritikát továbbit, igyekszik az olvasók véleményének az összegyűjtésére, s arról beszámol. A maga véleményét is összegezi.

12.§.
A. szerkesztőbizottsági

üléseken

Budapesten bármikor részt vohet,

arra egyéb útjaival kapcsolatban törekszik is.

13.§.
Évente legalább egyszer országos

sajtóértekezleten vesz

részt.

/Ennek útiköltségét a Sajtóosztály fedezi./

A
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a magvarországi

evangélikus

egyház

szabályrendelete

az evangélikus

országos

működéséről

levéltár

Általános rendelkezések

1.§. Az Evangélikus Országom Levéltár /ezentúl: a Levéltár/ a Magyarországi Evangélikus Egyház központi levéltára, levéltári anyagot őrző, nyilvántartó és (eldolgozó tudományos intézménye azzal a rendeltetéssel, hogy meghatározott illetékességi körében a levéltári anyag védelmét szolgálja.

2.§. A Levéltárat a Magyarországi Evangélikus Egyház legfelső önkormányzati testülete: az Országos Egyház tartja fenn. Szükségleteit az
Országos Egyház felveszi költségelőirányzatának rendes szükségletei
közé, fedezi mind a személyi, mind az anyagi szüKségleteket.

3.§. A Levéltár az Országos Egyházi Elnökség felügyelete és közvetlen irányítása alatt működik.

4.§. Működési helye: Budapest.

5.§. A Levéltárat a művelődésügyi miniszter a 95.Ö36/l970.XVlII.számu,
1970. november 11-én kelt rendeletével szaklevéltárrá nyilvánította.

6.§. A szaklevéltárrá nyilvánított Levéltár a művelődésügyi miniszter
ágazati felügyelete alatt működik. Az ágazati felügyeletet a művelődésügyi
miniszter a Művelődésügyi Minisztérium szervezeti egységeként müköJő
Levéltári Igazgatóság utján gyakorolja.

7.§. A Levéltárra mint szaklevéltárra kiterjed a művelődésügyi miniszter által 1971-ben 130/197L /M.K.IO./ MM szám alatt kiadott ügyviteli szabályzat: A Levéltárak Ügyviteli Szabályzata /ezentúl: Ügyviteli Szabályzat/.

8.§. Az Ügyviteli Szabályzat rendelkezései értelemszerűen kiterjednek
a Levéltár illetékességi körébe utalt szervek őrizetében levő levéltári anyag
védelmével kapcsolatos feladatokra és az e feladatok teljesítésére kötelezett, a levéltári anyag védelméért felelős szervekre és tisztségviselőkre.

Illetékességi kör

9.§. A Levéltár illetékességi körébe utalta a művelődésügyi miniszternek a 5.§.-ben hivatkozott rendelete a következő iretképző

szerveket:

aj a Magyarországi Evangélikus Egyház központi szervei:
Evangélikus Országos Egyházi Iroda, Teológiai Akadémia, Teológus Otthon,
Evangélikus Országos

Könyvtár, Sajtóosztály, Diakóniai Osztály, Nyugdij-

osztály, Országos Egyházi Pénztár, Gyülekezeti Segély, Központi Alap,
lelkészi munkaközösségek, valamint a jövőben szervezendő egyéb központi szervek;
b/ a Déli Evangélikus Egyházkerület Püsjjöki Hivatala és
többi iratképző szerve;
c/ az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala és
többi iratképző szerve;
d/ minden egyházmegye esperesi hivatala és többi iratképző
szerve;
e/ a gyülekezetek lelkészi hivatala és többi iratképző szerve a
békéscsabai, a nyíregyházi, a soproni és a szarvasi gyülekezetek kivéte-

f/ a megszűnt evangélikus egyházi szervezetek, testületek és
egyesületek,
10.§. A művelődésügyi miniszternek az 5.§.-ban hivatkozott rendelete
megállapítja: a Levéltár a 30/l969. • /IX.2./ Korm.sz. rendelet

23.§-ában

megállapított korjátok között jogosult olyan személyek történeti értékű

sa-

ját iratainak átvételére, illetőleg gyűjtésére is, akik irataikat adomány, letét gyanánt vagy eladásra e levéltárnak ajánlják fel.

Feladatok
11.§. A Levéltár elsősorban ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek
a hatályos állami jogszabályok, köztük az Ügyviteli Szabályzat

rendelke-

z é s e i szerint feladatai. A Levéitár működését alapvetően meghatározó
állami jogszabályok: A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 196 9, évi
27. számú törvényerejű rendelete a Levéltári anyag védelméről é s a leerejü rendelet végrehajtásáról, a művelődésügyi miniszter 16/1970. /XL29./
MM.számú rendelete a levéltári anyag bejelentéséről, a védett levéltári
anyagokról é s a szaklevéltárakról.
12.§. A Magyarországi Evangélikus Egyháznak a levéltári
megbecsülő

anyagot

hagyományaihoz is hiven a Levéltárnak további feladatai:
a/ A jogszabályokban meghatározott levéltári anyag védelmével

kapcsolatos ö s s z e s tennivalóit kiterjeszti mindarra a levéltári é s

kézirat

anyagra, amelyet jog3lődjétől: a Magyarországi Evangélikus Egyetemes
Egyház Levéltárától vagy a gyűjtőié véltárrá alakulás átmeneti idejében,
a jelen szabályzat hatálybalépésének napjáig átvett.
b/ A történettudománynak nyújtott szolgálaton belül különösen i s
törekszik arra, hogy az egyháztörténelem korszerű müvelését előmozdítsa.
c/ Munkájával segíti az egyházi szolgálatra felkészítés é s a
lelkészi továbbképzés tudományos szinten tartását,

A dolgozók

alkalmazása

13.§. A Levéltár dolgozóit az o r s z á g o s egyházi elnökség alkalmazza,
mégpedig
a/ a Levéltár vezetőjét a művelődésügyi miniszter hozzájárulásával,
b/ többi dolgozóját a hatályos állami jogszabályokban megállapított alkalmasság feltételével é s a Levéltár vezetőjének meghallgatása után.
Záró

rendelkezések

14.§. Az Országos Presbitérium felhatalmazza az Országos
Elnökséget, hogy az ügyviteli Szabályzat rendelkezése

Egyházi

szerint a művelő-

désügyi miniszter hozzájárulásával hagyja jóvá a Levéltár által a jelen

szabályzat hatálybalépésétől számított három hónapon belül elkészítendő
saját kutatási szabályzatát.

15.§. Az Országos Presbitérium felhatalmazza az Országos Egyházi
Elnökséget arra, hogy a Levéltár illetékességi körébe tartozó szerveket az
Ügyviteli Szabályzat rendelkezéseinek kivonata utján tájékoztassa az őrizetükben levő levéltári anyag védelmét illető tennivalókróL

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYhÁZ SZABÁLYRENDELETÉT AZ EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS LEVÉLTÁR MŰKÖDÉSÉRŐL AZ
ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM BUDAPESTEN, 1971. DECEMBER

9-ÉN

TARTOTT ÜLÉSÉN ÁLLAPÍTOTTA MEG.

EZ A SZABÁLYRENDELET
HATÁLYBA.

1972/

ÉVI JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP

a magyarországi

evangélikus

egywáz

szabályrendelete

az

evangélikus országos

működéséről

könyvtár

L Szervezeti kérdések

L§. A z Evangélikus O r s z á g o s
szági

Evangélikus Egyház

Könyvtár /ezentúl: EOK/ a Magyaror-

központi tudományos

könyvtára.

2.§. A z EOK fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház
önkormányzati testülete,

az O r s z á g o s

Egyház,

legfelső

A z EOK az O r s z á g o s E g y -

ház E l n ö k s é g é n e k felügyelete é s irányítása alatt működik.

3.§. A z EOK szakmai felügyeletét - az Állami Egyházügyi
e g y e t é r t é s b e n - a Művelődésügyi Minisztérium

Hivatallal

gyakorolja.

4.§. A z EOK fenntartását, működtetését é s f e j l e s z t é s é t az O r s z á g o s
Egyház az évi költségvetésében

biztosítja.

5.§. A z EOK a Magyarországi
tületei é s intézményei

Evangélikus Egyház

gyülekezetei, t e s -

birtokában levő valamennyi könyvtár,

hálózati központja; mint ilyen, szakmai s e g í t s é g e t nyújt -

könyvgyűjtemény

lehetőségeihez

képest - az evangélikus egyházi könyvtáraknak, felettük - a gyülekezetek,
testületek é s intézmények tulajdonjogának é p s é g b e n tartásával felügyeletet gyakorol. E t e v é k e n y s é g é t
o r s z á g i Evangélikus
bályozni.

szakmai

a továbbiakban kialakítandó

Könyvtárak hálózata működési

Magyar-

s z a b á l y z a t a fog a s z a -

6.§, Az EOK, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház tudományos
intézménye, együttműködik az Evangélikus Országos
Evangélikus Országos Muzeummal, az Országos

Levéltárral és az

Evangélikus Gyűjteményi

Tanács felügyelete alatt tevékenykedő Tudományos Gyűjtemények keretében.
E tevékenységében az Országos Evangélikus Gyűjteményi Tanács működési
szabályzata irányadó.

7.§. Az EOK, mint evangélikus könyvtári hálózati központ, s mint az
Evangélikus Tudományos Gyűjtemények része, könyvtárakhoz hasonlóan Az EOK

-

más egyházi központi

bekapcsolódik a magyar könyvtárügy munkálataiba

lehetőségeihez képest-

a hazai és nemzetközi könyvtári szolgál-

tatásokban résztvesz és részesül is azokból.

8.§.Az EOK a történeti fejlődés során kialakult s esetleg ezután kialakitandó egyes állományrészlegeit felelően -

a könyvtári proveniencia elvének meg-

külön kezeli a raktározást és a katalógusokat illetően, -

egységes

a könyvtár a vezetés, a könyvtári feldolgozó munka és a tudományos tájékoztatás területén.

9.§. Az EOK fő feladata: gyűjti, őrzi és feltárja a magyar evangélikusság múltjára és jelenére, általában a lutheránus

egyházakra, továbbá az

egyetemes és a hazai protestantizmusra vonatkozó, elsősorban nyomtatásban megjelent irodalmat, - elősegíti ezzel a hazai evangélikus lelkészképzés •
és továbbképzés munkáját, a teológia tudományos szintű müvelését, különösen
a hazai és egyetemes protestáns egyháztörténet kutatását és feldolgozását.

10.§. Az EOK feladata

ezenkívül: őrzi és a tudományos kutatás számára

folyamatosan feltárja az állományában levő értékes magyar irodalomtörténeti,
általában a történeti stúdiumokkal és más tudományokkal

kapcsolatos dokumer

tumanyagot.

11. §. Az EOK fő- és mellékgyüjtőkörét a 9. és ÍO. pontban vázolt főés egyéb feladatainak megfelelően kialakítandó gyűjtőköri > szabályzat határozza meg.

12.§„ Az EOK vezetőjét és dolgozóit az O.-.-zágos Egyház Elnöksége a
Magyarországi Evangélikus Egyház II. törvénye lOB.y.-ának d/ pontja rendelkezése szerint alkalmazza, a dolgozókat a könyvtárvezető véleményének meghallgatásával.

13.§. Az EOK vezetőjének jogai é s

kötelességei:

a/ az Országos Elnökség megbízásából az egyszemélyi felelős
v e z e t é s elve alapján irányítja az

EOK állománygyüjtő, feldolgozó é s tájé-

koztató munkáját, különös figyelemmel az állomány biztonságának
b/a Magyarországi Evangélikus Könyvtárak

kérdéseire,

hálózata keretében

szakmai szempontból irányítja az evangélikus gyülekezetek, testületek é s intézmények könyvtárainak munkáját
c/ az Evangélikus Országos Gyűjteményi Tanács munkájában
hivatalból r é s z t v e s z , ott az EOK é s az evangélikus könyvtári halózat érdekeit
képviseli,
dl állami szakmai szerveknél az Országos Elnökség
az EOKot, illetve

megbízásából

az evangélikus könyvtári hálózatot, e g y e s esetekben

bízásból az Országos Evangélikus Gyűjteményi Tanácsot képviseli.
kérdésekben -

meg-

Szakmai

az Országos Elnökség véleményének kikérésével é s

beszámo-

lási kötelezettséggel eljár.
14.§. Az EOK dolgozóinak munkabeosztását

az EX)K vezetője álla-

pítja meg.

15.§. Az EOK vezetője -

az

O

r s z

£gos

Elnökség megbízásából -

irányítja más evangélikus könyvtár kurrens munkáját; az EOK többi dolgozói is elláthatnak más evangélikus egyházi könyvtári munkafeladatokat.

H. Működés
16.§. Az EOK - feladatainak é s gyűjtőkörének

megfelelően -

gya-

rapítja állományát, vétel, ajándék, hagyaték é s letét /mégpedig: meghatározott időre való letét, meghatározatlan időre való letét, örök letét/ utján.
17.§. Az EOK állományát az érvényes hazai könyvtárügyi

rendelkezé-

seknek megfelelően leltárba veszi é s tulajdonbélyegzővel látja e l
18.§. Az EOK állományát az olvasók számára feldolgozza, az érvényes hazai könyvtári szabványnak megfelelően a könyvekről

címleírást

készít, az állományt katalógusokban é s egyéb könyvtári nyilvántartásokban
a tudományos kutatás számára feltárja.

19.§. Az EOK állományát áttekinthető é s biztonságos módon raktározza,
biztosítja az állomány e g é s z é n e k szakszerű védelmét

20.§. Az EOK érvényes hazad könyvtárügyi rendelkezéseknek megfelel
en

rendszeres állományellenőrzést végez; a veszélyeztetett épségü értékes

darabokat - lehetőségeihez képest - folyamatosan restauráltatja; a szükség
leteknek megfelelően gondoskodik egyes

dokumentumok reprográfiád uton

való megőrzéséről, illetve használatáról,

21.§. Az EOK, mint egyházi tudományos könyvtár, olvasószolgálati mun
káját a jogi személyek tulajdonában levő /egyesületi, egyházi/ könyvtárakra
érvényes hazai könyvtárügyi rendelkezések szrint végzi, vagyis nem minő-

sül nyilvános könyvtárnak. Az EOK könyvtári szolgáltatásai általában díjtalanok, kivéve az any&~:gényes, pl. reprográfiai szolgáltatásokat. Az EOK
vezetője -megfelelő biztosítékokkal- minden tudományos kutatómunkát végző
olvasónak engedélyt adhat a könyvtári szolgáltatások

igénybevételére.

22.§. Az EOK -lehetőségeihez képest különböző mértékben- a következő könyvtári szolgáltatásokat nyújtja olvasóinak:
a/ helybenolvasás
b/ helybeli kölcsönzés
cI postai kölcsönzés
d/ könyvtárközi kölcsönzés /belföldi, külföldi/
e/ reprográfiai szolgáltatások
f/

adatszolgáltatás

g/ felvilágosítás, tanácsadás
hI bibliográfiai munka
i/

olvasói -

j/

könyvtári kiállítások.

kutatói igényfeltárás

23.§. A köic<:Önzés módjára az EOK könyvtárhasználati

szabályzata

az irányadó.

24.§. Az EOK a hazai könyvtárügyi rendelkezéseknek megfelelően olva
szolgálati nyilvántartásokat vezet.

25.§. Az EOK ügyiratait a Magyarországi Evangélikus Egyház ügykez
lési szabályzat^ szerint őrzi és tartja nyilván.

26.§. Az EOK a fenntartásra, működtetésre és fejlesztésre biztositott

éves költségvetés keretein belül elősegíti az egyház szempontjainak, a sza.
szerűségnek és a takarékosságnak legmesszebbmenő érvényesítését.

27.§. Az EOK pénzügyeit és gazdasági ügyeit az Országos Pénztár
kezeli; a pénzügyi nyilvántartásokat az érvényes rendelkezéseknek megfelelően az Országos Pénztár vezeti és őrzi.

28.§. Az EOK a gazdaságos, szakszerű és tervszerű munka biztosítására éves munkaterv alapján dolgozik; az elvégzett munkáról naprakész
munkanaplót és statisztikát készit; az évi munkáról beszámol, egyes kiemelt
feladatokról vagy speciális

területen végzett munkáról jelentést készit.

29.§. Az EOK minden indokolt vagy halasztást nem tűrő esetben
/pl. az állomány veszélyeztetettsége/ az Országos Elnökségnek

soronkivül

jelentést tesz.
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1.§."A Magyarországi Evangélkus Egyház az erőtlen gyülekezetek
támogatására, a lelkészi fizetések kiagészitésére és arányosítására, valamint esetleg más egyházi szükségletek fedezésére Központi Aiapot tart
fenn." /.É.T. IV.1Q.§. L/

2.§. A Központi Alap hűen fejezi ki az Egyház Szolgálatát annak
az igének az alapján, amely

azt mondja: Egymás terhét hordozzátok

/Gal 6,2/. Ebből a felismerésből a Magyarországi Evangélikus Egyház
gyülekezetei anyagi felelősséget éreznek minden gyülekezet igeszolgálatáért.

3.§. A Központi Alap fedezetét a gyülekezetek adják,

amelyek az Or-

szágos Presbitérium által meghatározott összeget kötelesek az egyházmegyei
pénztáron keresztül a Központi Alap pénztárába befizetni. Az O r s z á g o s
Presbitérium mindig a szükségletnek megfelelően határozza meg az egyes
gyülekezetek

Központi Alap járulékát.

4.§. Központi Alap járulékot minden gyülekezet köteles fizetni.

5.§. A Központi Alap fenntartására előirt összeget a gyülekezetek
költségvetéseikbe kötelesek felvenni, és negyedévenként az egyházmegyei
pénztárba befizetni. Az egyházmegyei pénztár a negyedév végén köteles
egy összegben azt a Központi Alap pénztárába továbbítani.

6.§. Az esperes köteles odahatni, hogy a Központi Alap összege
az előirt időre befolyjék az egyházmegyei pénztárba.

• 7.§. A Központi Alap járulék befizetésével hátralékos gyülekezet
semminemű közegyházi segélyben nem részesülhet mindaddig, amíg hátralékát nem fizeti ki.

8.§. Központi Alap támogatásában azok a gyülekezetek
hetnek, amelyek az Országos Presbitérium

részesül-

által megállaoitott lelkészi

fizetés minimumát nem tudják a lelkészüknek megfiretni.
A lelkészi fizetésbe a következők tartoznak: a mindenkori állami
kongrua, a helyi pénzjövedelem, az Országos Presbitérium által megállapított

mindenkori lakbér, önkéntes adományok /stóla/, a természetbeni jutta-

tások / fűtés, világítás, kert és gyümölcsös/

lértékelhető

összegben.

9.§. Központi Alap segélyben nem ré=^esülhet az a gyülekezet,
amelynek lelkésze másodállást vállalt.

10.§. Központi Alap segélyben való részesedést az illető gyülekezet
elnöksége köteles kérni, kellően megindokolva a kérelmet, felterjesztve
vele együtt az előző évi zárszámadást, az egyházmegye esperesén
tül, az illetékes püspöki hivataltól.

keresz-

A püspök az esperessel és az orszá-

gos főtitkárral együtt megvizsgálja, hogy szükséges-e

Központi Alap segély-

ben részesíteni azt a gyülekezetet, nem a lelkész hanyagsága okozza-e
a fizetésképtelenséget, stb. Ezekután a püspök az országos esperesi értekezlet elé terjeszti a segélyezendők névsorát és az országos

esperesi

értekezlet kéri a segélyek kiutalását az Országos Irodától.

11.§. A Központi

Alaptól juttatott összeg havi

ÍOO - LOOO,- forint

között mozoghat, figyelembe véve a gyülekezeti adottságokat, a lelkész
szociális helyzetét, a munkakörülményekit és a közegyházi szükségletet.

12.§. A Központi Alap segélyben részesültek névsorát minden 3. esztendőben -

az erre a célra választott bizottságnak - meg kell vizsgálnia,

hogy nem történt-e változás az egyfes gyülekezetek anyagi életében s nem
változott-e ezáltal a lelkészek

illetménye. A felülvizsgálatról az országos

főtitkár az országos esperesi értekezletnek jelentést tesz, s az esperesi
értekezlet megvonja, illetve kéri a Központi Alap segély folyósítását.

13.§. A Központi Alap segélyt a Központi AJap pénztára fizeti ki
negyedévi

részletben.

14.§. A Központi Aiap pénztára az Országos Egyház pénztáfa. Az
Országos Egyház pénztárosának kötelessége a Központi Alap költségvetését és zárszámadását elkészíteni, azokat az Országos Presbitérium elé

terjeszteni és elfogadását kérni. Köteles az Országos Iroda által elkészített
fizetési lista szerint negyedévenként a Központi Alap segélyben
löknek a segélyt kifizetni. Egyben köteles minden negyedév

részesü-

kezdete előtt

15 /tizenöt/ naopal jelentést tenni az Országos Irodának, hogy a Központi
Alap segélyben részesülő lelkészeknek nincs-e köztartozása más pénztáradnál /nyugdíj, melioráció, egyéni kölcsön, st'o./.

15.§. Az országos főtitkár, mint az Országos Iroda vezetője, negyedéven
k ént utalványozza a Központi Alap segélyt, az országos esperesi értekezlet által jóváhagyott összegben és személyeknek. Ugyanekkor a negyedévi segély 50%-áig levonást eszközölhet a kifizetésre kerülő összegből,
ha a segélyezett más pénztáraknál hátralékosként szerepel. A levont összeg
ről

köteles az illető lelkészt

értesíteni.

16. §. Központi Alap segélyjuttatásban nem részesülhetnek
és

másodlelkészek

segédlelkészek /korra való tekintet nélkül/, teológiai tanárok és központi

beosztású lelkészek, lelkészi munkatársak -

hacsak nem önálló gyülekezet-

ben dolgoznak főfoglalkozásként. Ebben az esetben ugyanolyan

elbírálásban

kell őket részesíteni, mint a férfi lelkészeket. Nem kaphat Központi Alap
segélyt olyan nyugdíjas lelkész

sem, aki mint nyugdíjas, tovább gondoz egy

gyülekezetet. Ugyancsak nem kaphat Központi A a p

segélyt esperes sem,

hacsak lelkészi fizetése nincs az országos átlag alatt.

17.§. Az Országos Presbitérium ségével -

az Országos Elnökség

élve az E.T.IV. 10.§L pontja lehető-

javaslatára más egyházi szükségletek

fedezésére a Központi Alap terhére kifizetéseket eszközölhet. Ez a szükséglet azonban csak a Központi A a p alaptételének megfelelő, tehát lelkészeket segítő ,az igehirdetés munkáját előmozdító lehet. /Külföldi stipendiánsok,

stb./.

18.§. Központi A a p

segélyben nem részesülhetnek társ-gyülekezetek.
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L§.
A. kántorképzésről általában
l/ A Magyarországi Evangélikus Egyház az istentiszteletek kántori
és egyházzenei szolgálatának megfelelő szintű ellátása céljából kántorképző
és kántortovábbképző tanfolyamokon képezi mindazokat, akik az egyházzenei
szolgálatra hivatást éreznek, erre adottságuk van és e tanfolyamokra felvételt
nyertek.

/2/ A kántor-tanfolyamot végzetteket a Magyarországi Evangélikus Egyház
Kántorképesitő

Bizottsága minősiti.

/3/ A kántori állások betöltésénél a képesitetlen pályázókkal szemben
előnyben részesülnek a kántortanfolyamot végzett és minősített pályázók.

2. §.
A tanfolyamra való jelentkezésről és a tanfolyamokon
való részvételről

/l/ A tanfolyamokra jelentkezők köteleseit jelentkezésükkel egyidejűleg
benyújtani:
a/ rövid életrajzot,
b/ lelkészi ajánlást, melyben az illetékes lelkész igazolja, hogy a jelentkező az evangélikus egyháznak hűséges tagja, feddhetetlen életű és kinyilvánítja, hogy a jelentkező képeztetése gyülekezeti érdek,
c/ orvosi igazolást arról, hogy fertőző betegségben nem sze ived.

/2/ A jelentkező felvétele felől a Kántorképesitő Bizottság dönt. A bizottság döntéséről a jelentkezőnek

Írásban értesítést küld. A Kántorképe-

sitő Bizottság akár tanulmányi, akár fegyelmi, akár egészségügyi okokra hivatkozva a hallgatót a tanfolyamról eltanácsolhatja.

/3/

A hallgatónak módjában áll a tanfolyamot bentlakóként, részleges

bentlakóként vagy bejáróként végezni. A részleges bentlakók és bejárók
tanfolyamon való részvételének módjáról a tanfolyam vezetője egyénenként
és esetenként dönt. A hallgatók évente egyszer, a Kántorképző Bizottság által megjelölt időpontban vizsgáznak az általuk elért szintű vizsga
anyagából. Az anyag könnyebb elsajátítása céljából -különös tekintettel
a karvezetési gyakorlatokra-

a hallgatók a kántorképző tanfolyamokon kívül

a továbbképző tanfolyamokon is résztvesznek, mely továbbképző tanfolyamok
éppen ezért előkészítő jelleggel is bírnak.

3. §.
A minősítésről
/l/ A Kántorképesitő Bizottság a tanfolyam hallgatóinak az elért tanulmányi szinttől függőan négyféle bizonyítványt adhat ki:
a/ Segédkántori Bizonyítványt azoknak, akik az alapfokú tanfolyam
vizsgakövetelményeinek felelnek meg.
b/ Kántori Bizonyítványt azoknak, akik a középfokú tanfolyam vizsgakövetelményeinek első feléből felelnek meg.
c/ Kántori Oklevelet azoknak, akik a középfokú tanfolyam teljes anyaga vizsgakövetelményeinek felelnek meg.
d/ Előkészítő év végzéséről Bizonyítványt azoknak, akik valamely szint
anyagát nem tudták teljes egészében elsajátítani.

/2/ A képesítő vizsga vizsgáztató bizottság előtt történik. A vizsgáztató
bizottság elnöke az Országos
illetve annak

Zenei és

Kántor képesítő Bizottság elnöke,

megbízottja. A vizsgáztató bizottság tagjai: a kántorképzést

végző intézet vezetője, a tanfolyam előadói és a Kántorképesitő Bizottság
jelenlévő tagjai.

/3/ A vizsgáztató bizottság a vizsgázókat tantárgyanként

osztályozza.

Az osztályzatok: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, és elégtelen

/4/ A tanfolyamokra

1.

beiratkozottakról és a bizonyítványt nyert hailga'.ók-

ról a kántorképzést végző intézet külön anyakönyvet vezet. Az anyakönyvi
bejegyzés számolása minden évben újra kezdődik.

/5/ Az oklevelet nyert kántorokat az Országos Egyház e célra létesített
anyakönyvébe vezetik be.
/5/ A bizonyítványok és oklevelek szövegei tartalmazzák a vizsgázó
nevét, születési évét, édesanyja nevét, a bizonyítvány fokozatát és anyakönyvi számát, a tantárgyak neveit és a tantárgyakból szerzett minősítést,
a letett vizsga általános osztályzatát, a vizsgabizottság határozatát a vizsgázó továbbtanulására vonatkozólag, a bizonyítvány keltét, a vizsgabizottság
elnökének és tagjainak aláírását, a kántorképzést végző intézet pecsétjét.

4.§.

Az alapfokú tanfolyam tantárgyai, tananyaga és vizsgaanyaga
/1/ Hittan
Bibliaismeret, az egyház tanítása, története és élete, himnológia és liturgika.
Vizsgaanyag: az előadott anyagból, a tárgy előadójának meghatározása
szerint.
/2/ Egyházi ének
A kijelölt tananyagból 5o ének dallamának és első versének ismerete
könyv nélkül.
Vizsgaanyag: a fenti énekanyagból a vizsgabizottság

által kijelölt

két ének eléneklése könyv nélkül.
/3/ Harmónium játék
Zalánfy: Az orgonajáték művészete L kötetéből szemelvények, legalább
3o gyakorlat.
Koráiiskola L kötetének anyagából

szemelvények.

Koráikönyv L kötete teljes anyagának játszása szabályosan, manualiter.
Achtzig Choralvorspiele gyűjteményből manualiter korálelőjátékok, sze-nelvényesen.
Vizsgaanyag: egy szabadon választott korálelőjáték és korálja, valamint
a vizsgabizottság által megnevezett korálok játszása manualiter.

- lio/4' Karének
Énekkari munkáoan kötelező részvétel. Nem vizsgatárgy. Osztályzat nincs.
/5/ Szolfézs
Kottaismeret. Hangközök felismerése, hallás után és hangközök irása.
Egyszerűbb ritmusok kopogása és hallás utáni irása. Egyszerű dur
moll dallamok lapról olvasása

és

szolmizálva.

Vizsgaanyag: hangközfelismerés hallás után, egyszerű dur vagy moll
dallam prima vista olvasása.

/6/

Zeneelmélet

Durban és mollban, négy keresztig, négy béig: skálatan, főhártnasok és azokból képzett zárlatok elemzése, Írásban való összetűzése, hallás utáni felismerése és diktálás utáni játszása harmóniumon.
Vizsgaanyag: főhármasok felismerése hallás után, a vizsgabizottság által adott számozott basszus Írásbeli kidolgozása, diktált zárlat játszása.

5.§.
Középfokú

tanfolyam e l s ő

felének tantáravai.

tananyaga

és vizsga-

anyaga

/1/ Hittan
Bibliaismeret, az egyház tanítása, története és élete, himnológia és liturgika.
Vizsgaanyag: az előadott anyagból, a tárgy előadójának meghatározása
szorint.

/2/ E g y h á z i

ének

A kijelölt tananyagból ÍOO ének dallamának

és első versének ismerete könyv

nélkül.
Vizsgaanyag: a fenti énekanyagból a vizsgabizottság által kijelölt két
ének eléneklése könyv nélkül.

/3/ Orgonajáték
Zalánfy: Az orgonajáték művészete IL kötetéből a
a

82.SZ.

gyakorlatig.

pedálszóló gyakorlatok

Korál könyv L kötetének teljes anyaga, pedállal, a gyülekezeti ének tempójában
játszva. É n e k v e r s e s istentisztelet liturgiáinak játszása.
Achtzig Choralvorspiele gyűjteményből legalább öt középnehéz pedálos korálelőjáték játszása.
Koráliskola IL kötetéből

szemelvények.

Vizsgaanyag: Egy szabadon választott pedálos korálelőjáték é s
ivalamint a vizsgabizottság által megnevezett korál é s é n e k v e r s e s

korálja,

liturgia ját-

s z á s a pedállal.
/4/ Partitúraolvasás
Kétszólamú kartételek játszása megosztva: egyik szólamot énekelve, más!';
szólamot harmóniumon játszva.
Vizsgaanyag: e g y kétszólamú tétel megosztott előadása,
/5/

szólamcserével.

Karvezetés

Korálok, kánonok é s kétszólamú kartételek v e z é n y l é s e kettes, hármas é s
négyes

ütemezéssel.

Vizsgaanyag: egy ütemváltás nélküli korál é s egy kánon

\-ezényiése.

Osztályzata a partitúraolvasásba számit.
/6/ S z o l f é z s
Egyszerű dallamok irása hallás után. Egyházi hangnemek. Középnehéz dur,
moll é s egyházi hangnemekből ír* dallamok o l v a s á s a

szolmizálva.

Vizsgaanyag: Egy e g y s z e r ű dalion hallás utáni leírása. Egy középnehéz
dallam príma vi s ta éneklése. Egyházi hangnem felismerése.

/7/ Zeneelmélet
Teljes skálatan. Hármashangzatok é s megfordításainak elemzése,
írásban é s diktálás után

összetűzése

harmóniumon játszva, hallás utáni felismerése.

Vizsgaanyag: néhány hármashangzat hallás utáni felismerése. A vizsgabizottság által adott számozott b a s s z u s írásbeli kidolgozása é s
játszása.

diktált példa
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6.§.
A középfokú tanfolyam második felének tantárgyai, tananyagaés

vizs-

gaanyaga

/l/ Hittan
Bibliaismeret, az egyház tanítása, története és élete, himnológia és liturgika.
Vizsgaanyag: az előadott anyagból, a tárgy előadójának meghatározása
szerint.

/ 2 / Egyházi ének
A kijelölt 150 ének dallamának és első versének ismerete könyv nélkül.
Vizsgaanyag: a fenti énekanyagból a vizsgabizottság által kijelölt két
ének eléneklése könyv nélkül.

/ 3 / O rgonajáték
Zalánfy:

A

orgonajáték művészete IL kötetének pedálszóló gyakorlatai a

118. sz. gyakorlatig.
Koráikönyv IL kötete teljes anyagának játszása pedállal, helyes ritmusban.
Az istentiszteleti

rendek játszása.

Bach: Orgelbüchlein gyűjteményének

korálelőjátékaiból legalább öt darab.

Bach: Nyolc kis preludium és fuga gyűjteményből legalább három darab.
Koráliskola II. kötetéből szemelvények.
Vizsgaanyag: egy szabadon választott Bach preludium és fuga , egy
Orgelbüchlein darab, valamint a vizsgabizottság által választott két korál
játszása pedállal a Koráikönyv II. kötetébőL

/4/ Partitúraolvasás
Három- és négyszólamú kartételek játszása, bármely szólamot hozzáénekelve.
Vizsgaanyag: egy szabadon választott nehezebb kartétel eljátszása,'
szólam

hozzáénekléséveL

/5/' Karvezetés
Nehezebb polifon kartételek betanítása és vezénylése.

Vizsgaanyag: Egy szabadon választott polifón

szerkesztésű nehezebb

cartétel vezénylése.

/6/ Szolfézs
Középnehéz dallamok irása

hallás után.

Nehéz ritmusu dallamok olvasása

szolmizálva.
Vizsgaanyag: Egy középnehéz dallam irása hallás után. Egy nehezebb
dallam prima vi s ta éneklése.

/7/ Zeneelmélet
Mégyeshangzatok és megfordításaik elemzése, összetűzése írásban és diktálás után harmóniumon játszva, hallás utáni felismerése dúrban és mollban.
Koráikönyv I. kötetének harmóniai elemzése, az elemzéshez szükséges alterációk, modulációk és figurációk ismerete.

Vizsgaanyag: a vizsgabizottság által megjelölt korál elemzése. Néhány
négyeshangzat hallás utáni felismerése. Adott számozott basszus írásbeli
kidolgozása és diktált példa játszása.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KÁNTORKÉPZÉSÉ-
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EZ A SZABÁLYRENDELET 1972. JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP HATÁLYBA.

a magvarorszägi

evangélikus

egyhäz

szabälvremdelete

a

meliorációs

kölcsön

ügyrenddéröl

L§. "A Magyarországi Evangélikus Egyház elkötelezettnek vallja magát
arra, hogy Jézus Krisztus tanítása é s példája nyomán gyakorolja az egyházi
szeretetszolgálatot". /E.T.L törvény 10.§./
2.§. A. szeretetszolgálatnak egyik módja a rászoruló

lelkészek é s

lel-

készi munkatársak kölcsön utján való megsegítése.
3.§. Az alap rendeltetése: evangélikus lelkészek
sak részére

é s lelkészi munkatár-

rendkívüli esetekben kamatmentes kölcsön nyújtása.

4.§. Az alap vagyonértéke a volt Vallás- é s Közoktatásügyi Minisztérium
1948. évi s e g é l y ö s s z e g é n e k

maradványa.

5.§. A kölcsönkérelem a felvevő által aláirt adóslevélre folyósítható.
6.§. Meliorációs kölcsönben lelkészek é s
biakban: lelkészek/ legfeljebb 3 . 0 0 0

lelkészi munkatársak /továb-

Pt ö s s z e g i g részesülhetnek é s azt

2 /kettő/ esztendő alatt kötelesek visszafizetni. Elemi c s a p á s esetén a meliorációs kölcsön legfeljebb 5 . 0 0 0

Ft-ig

emelkedhet.

?.§. A kölcsön ö s s z e g é t előre fizetendő 3%-os kezelési költség terheli.
8.§. Amennyiben a kölcsönt felvevő lelkész az adóslevél feltételeinek
pontosan eleget nem tesz, az illetékes püspök a tartozás egyházigazgatási
uton történő behajtása iránt intézkedik.

9.§. A. kölcsön-alapot 3 tagu bizottság kezeli.
A bizottság állapítja meg esetenként a kölcsön összegét, felülvizsgálja az adósok fizetőképességét, általában kezeli az alapot.
A bizottság az Országos Presbitérium elé beszámoló jelentést
terjeszt.
A bizottság előadója az országos főtitkár.

lo.§. Az alap pénzkezelését az országos egyházi pénztár végzi, amiért
is a kölcsön-alap hozzájárul a közpénztár fenntartásához.
A pénztáros végzi az alappal kapcsolatos pénzügyi és könyvelési
müveleteket és évenként egyszer jelentést tesz az illetékes püspöknek a
hátralékosokról.

1L§. A bizottság székhelye az Országos Egyházi Iroda székhelye.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ SZABÁLYRENDELETÉT
A MELIORÁCIÓS KÖLCSÖN ÜGYRENDJÉRŐL AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
BUDAPESTEN, 1971.DECEMBER 9-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN ÁLLAPÍTOTTA
MEG.

EZ A SZABÁLYRENDELET 1972. JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP HATÁLYBA

a magyarországi

evangélikus cgyhäz

szabályrendelete

az egyházi

üdülök

múködésér&l

L§. A z Egyház

szeretetszolgálatáról

s z ó l ó IV. törvény ! 2 . § - a

a következőket: "A Magyarországi Evangélikus Egyház
tainak, egyházi munkásainak é s azok hozzátartozóinak
E törvény szellemétől indíttatva a z Egyház üdülőket
fentiek alapján hivatottak a z e g y h á z
tetését

elösegiti

kimondja

alkalmazot-

üdültetését."
tart fenn, amelyek a

alkalmazottainak é s munkásainak az üdül-

elősegíteni.

2.§. A z e g y h á z i üdülők a z O r s z á g o s Egyház
Vezetőit /gondnokait/ a z O r s z á g o s

tulajdonát képezik.

Egyház E l n ö k s é g e alkalmazza,

ket a z O r s z á g o s Egyház e l n ö k s é g e

s illetményü-

állapitja meg.

3.§. A z üdülők feletti ellenőrzést é s irányítást az O r s z á g o s

Egyház

elnöksége

végzi. A z O r s z á g o s Egyház E l n ö k s é g e

az ügyek k ö z v e t l e n in-

tézésével

a z o r s z á g o s főtitkárt é s a z o r s z á g o s pénztárost bizza meg.

4.§. A z O r s z á g o s Egyház E l n ö k s é g e határozza meg az üdülői dijakat
é s o s z t j a s z é t a Gyógyke zelte té sí Offertórium ö s s z e g é t a z üdülők között,
az o r s z á g o s főtitkár javaslata

alapján.

5.J. A z o r s z á g o s főtitkár é s a z o r s z á g o s

pénztáros köteles

évente

legalább e g y s z e r - ü z e m e l t e t é s alatt- a z üdülőkbe kiszállni, ott alapos
gálatot tartani / konyhakönyv, ellátási költségek, könyvvitel, étrend,
ció, gondnoki tiszt megfelelő

betartása felől, a n y a g k é s z l e t ,

vizs-

kalkulá-

stb./, arrc'l a

helyszinen jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a gondnokkal alá kell íratni.
Az ellenőrzésről az Országos Elnökségnek be kell számolni.

6.§. Az országos főtitkár a gondnoknak közvetlen felettese.

7.§. Az üdülő gondnoka köteles a számára előirt utasításokat betartani, illetve betartatni. Mindennemű beruházást, tatarozást, felújítást csak
engedélyezés után eszközölhet. Az engedélyt az Országos Egyház Elnöksége adja meg.

8,§. A gondnok köteles leltárt készíteni az üdülő ingóságairól, azt
pontosan vezetni, a pénztárkönyvet és annak mellékleteit az előírás szerint
vezetni, az előirt utasításokat köteles betartani, az üdülők nyugodt pihenését
biztosítani. A gondnok feladata az adminisztráció vezetése. Amennyiben azonban az üdülő természete és forgalma azt megengedi, -

az Országos Egyház

Elnökségének jóváhagyása alapján, az üdülő költségvetésének a terhére külön adminisztrátort is lehet alkalmazni, aki a könyvelést végzi.

9,§. Az üdülőkbe történő beutalásokat az országos főtitkár, illetve
egyes üdülőknél az üdülő igazgatója végzi. Ez utóbbi esetben is

szükséges

azonban a főtitkár jóváhagyása.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ SZABÁLYRENDELETÉT AZ EGYHÁZI ÜDÜLÖK MŰKÖDÉSÉRŐL AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM BUDAPESTEH197L DECEMBER

9-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN ÁLLAPÍ-

TOTTA MEG."

EZ A SZABÁLYRENDELET 1972. JANUÁR HÓ 1-ÉN LÉP HATÁLYBA

T a r t a l o m j e g y z é k
oldal

1. A Magyarországi Evangélikus Egyház

Szabályrendelete

a Teológiai Akadémia és a Teológus Otthon Szervezetéről és Működéséről

Az Akadémia és az Otthon feladata l.§. Az egyházi főhatóság 2-4.§. - A tanári
kar 5-6.§. -

A délán 7-9.§. -

igazgató lo-ll.§. -

Az otthon-

A kari ülés 12-17.§. -

Az akadémiai ülés 18.§, = A hallgatóság
19- 23. §. -

Az Akadémia tani tó munkája

24- 25.§. -

Az Otthon rendje 26-28.§. -

A Tanulmányi Bizottság 29-3o.§. gyelmi eljárás 31-34. §. könyvtár 35-37.§. -

A fe-

Az akadémiai

A gazdasági ügyek

38- 41. §.

3

2. A Magyarországi Evangélikus Egyház

Szabályrendelete

az Evangélikus Teológiai Akadémia Tanulmányi és
Vizsgarendjéről

Általános rendelkezések l-3.§. év 4-5.§. -

A tan-

A hallgatók jogai és köteles-

ségei 6-15.§. -

A tanrend 16-2o.§. -

Vizsgák

és szigorlatok 21-47.§. -/Általános vizsgarend

21-27.§.; Az első vizsga rendje 28-32.§.;

Az alapvizsga rendje 33-37.§.; A szigorlat
rendje 38-47.§7 .

23

3. A Magyarországi Evangélikus Egyház

Szabályrendelete

a Teológiai Akadémiáján Adható Teológiai Doktori Fokozatról és Tiszteletbeli

Teológiai Doktori Címről

Általános rendelkezések 1- 2.§. -

A Teoló-

giai doktori fokozat 3-17.§. / A doktori szigorlat szakjai, feltételei 3-4.§.; A jelentkezés
5-7.§.;

A doktori értekezés 8-9.§.; A szó-

beli szigorlat lo-12.§.; A doktori értekezés
megvédése 13,§.; A minősítés 14.§.; A doktorrá avatás 15. §.; Költségek 16.§.; A honosítás 17.§./- A tiszteletbeli

dok tori cim

18- 2o.§.

35

4. A Magyarországi Evangélikus Egyház

Szabályrendelete

az Egyház Diakóniai Szol^latáról

Igazgatótanács
tője 4—6.§. -

2-3.§. -

Az intézmény veze-

Felvétel 7.§. -

Az intézmények

lakóinak lelki gondozása 8.§. -

Az egyház-

megyei diakóniai lelkész 9.§. -

A Diakóniai

Osztály lo.§.— A Diakóniai Osztály ügyvivő
lelkésze 11-12.§. -

A Diakóniai Osztály

Tanácsa 13. §

47

5. A Magyarországi Evangélikus Egyház Szabályrendelete
a Gyülekezeti Segély Működéséről

Bevezetés l-3.§. ben 3-5.§. 6-9.§. lo-15.§.

Szolgálat a gyülekezet-

Szolgálat az egyházmegyében

Szolgálat az egyházkerületben
-

Szolgálat az OrszágosEgyházban

16 - 2o.§. -

Segélyek kérése 22-24.§. - Nagy

és kis-szeretetadományok

25.§.- Az előadók

értekezlete 27.§

59

6. A Magyarországi Evangélikus Egyház
a Lelkészi Munkaközösségek

Alapelvek 1-4. §. -

Szabályrendelete

Működéséről

Az egyházmegyei lelkészi

munkaközösség 5-6.§. -

Az egyházkerületi lel-

készi munkaközösség 7-8.§. -

Az Országos

Lelkészi Munkaközösség 9-lo-ll.§

67

7. A Magyarországi Evangélikus Egyház

Szabályrendelete

a Sajtóosztály Működéséről

A Sajtóosztály elnöksége 3.§. feladata 4.§. -

A Sajtóosztály

A Sajtótanács feladata és tagjai

8-lo. §

73
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az Evangélikus Országos Levéltár Működéséről

Általános rendelkezések 1-8.§. 9-lo.§. -

Feladatok 11-12.§. -

mazása 13.§. -

Illetékességi kör

A dolgozók alkal-

Záró rendelkezések

10. A Magyarországi Evangélikus Egyház

14-15. §. . . .

85

Szabályrendelete
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A Magyarországi Evangélikus Egyház
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Működéséről
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Kántorképzésről

A kántorképzésről általában l.§. -

A tanfolyam-

ra való jelentkezésről és a tanfolyamokon való
részvételről 2. §. -

A minősítésről 3. §. - Az

alapfokú tanfolyam tantárgyai, tananyaga és vizsgaanyaga 4.§. 4 .A középfokú tanfolyam első felének tantárgyai, tananyaga és vizsgaanyaga 5.§.
-

A középfokú tanfolyam második felének tan-

tárgyai, tananyaga és vizsgaanyaga 6.§

13. A Magyarországi Evangélikus Egyház
a Meliorációs
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