
Evangélikus Közlöny 1

ZSINATI TÖRVÉNYEK, HATÁROZATOK

Budapest, 2008. február 15–16.

2008. ÉVI I. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. fejezet
Főösszegek

1.§ (1) A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház
köz  pon ti költségvetésének 2008. évi
a) bevételi főösszegét 8.067.200.000.- forintban,
b)kiadási főösszegét 8.067.200.000.- forintban,
c) egyenlegét 0.-forintban állapítja meg.
(2) Az országos presbitérium 2008. május 15-ig elkészíti a
több évre szóló kötelezettségek és követelések terveit, ame-
lyek addig előre láthatók és lehetővé teszik a 2009–2011.
évekre szóló költségvetések, intézményalapítások és meg -
szüntetések, illetve központi beruházások terve zé sét.

2.§ (1) Az 1.§-ban megállapított főösszegek részletes
szám adatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A zsinat a költségvetési tételek feletti rendelkezési
jo gosultságokat (szakmai ellenjegyzési jog) e törvény 2.
szá mú melléklete szerint hagyja jóvá. A jogosultságokkal
kap csolatos felelősséget az érintett által tett írásbeli nyi-
latkozatban kell rögzíteni. 
(3) A központi költségvetés terhére 2008. évben a 3. szá -
mú melléklet szerinti jogcímeken lehet személyi ki fi ze -
tést utalványozni.
(4) A 2009. évi költségvetés elkészítésének (rész)határ -
idő it és felelőseit e törvény a 4. számú melléklete tartal -
maz za.

3.§ (1) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériu-
mot, hogy a központi költségvetés 2008. évi likviditását
biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje.
(2) Az előző évekről áthozott kötelezettségek:
a) 232410 ÉLIM harmadik részlet,
b)232430 Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség első

rész let,
c) 236610 békéscsabai kollégiumvásárlás harmadik rész let.
(3) A 2008. évben kiemelt támogatást élvez: 213100 az
országos és intézményi számvitel egységesítése.

II. fejezet
Tartalékok, célelőirányzatok

4.§ (1) A „vis maior” tartalék olyan előre nem látható
ese tek elhárításának segítésére szolgál, amely azonnali
be avatkozást igényel, s ahol a beavatkozás elmulasztása

élet veszéllyel vagy súlyos kárral járna. Az alapból az ösz -
sze geket kölcsön formájában kell kifizetni.
(2) Az általános tartalék olyan esetekben használható fel,
amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre
lát ni, de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tarta lék ke -
re tek felhasználásáról:
a) 500.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben, de összesen

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

jebb a keret 35%-áig az országos elnökség, 
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz.
(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az
adott eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy
országos keret elfogyott, vagy felhasználására az illetékes
testület már határozatot hozott. 
(5) A tartalékok felhasználásáról folyamatosan be kell
szá molni a gazdasági bizottság és az országos presbitéri-
um előtt.

5.§ (1) Célelőirányzat szolgál az alábbiakra:
a) 217110 diakóniai programok
b)217210 énekkarok, zenei táborok
c) 217310 missziói pályázat
d)217440 oktatási eszközfejlesztés
e) 217730 gyermek- és ifjúsági pályázatok
f) 224530 számítógép pályázat, szoftverfejlesztés
g) 224540 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása
h)224300 központi beruházás, felújítás 
i) 224510 pályázati önrész támogatás
j) 214210 és 214220 szociális és betegségi segélyek,

partnerhilfe 
(2) A Partnerhilfe keretében kapott összeg célja a diakó-
niai intézményekben dolgozók, a nyugdíjas lelkészek, a
pá lyakezdő fiatal lelkészek és az országos irodában vagy
or szágos szolgálatban dolgozó nemlelkészek támogatása.
El osztásáról az országos presbitérium által kiküldött bi -
zott ság dönt. A bizottság a támogatott csoportok képvi -
se lőiből, az országos elnökség egyik tagjából és az orszá-
gos iroda gazdasági vezetőjéből áll.

6.§ (1) Az e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott
tételek túllépését, költséghelyek közötti átcsoportosítást
továbbá a 3. mellékletben meghatározott álláshelyek szá -
mától való eltérést legfeljebb 10 %-os mértékig – ha tá ro -
za tában – az országos presbitérium engedélyezhet.
(2) Terven felüli bevétel felhasználásáról – eltérő tör vé -
nyi rendelkezés hiányában – 



a) 250.000.- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos
iro daigazgató, 

b)1.000.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben az országos
elnökség, 

c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz.

III. fejezet
Kapcsolatok

Egyházközségek

7.§ (1) A kártalanítási járadékban részesülő egyházköz -
ségek a központi költségvetésből – 224110 sor szerint –
az 1992. évi kártalanítási összeg valorizált értékét kapják.
A kártalanítási valorizáció mértéke legalább 2%.
(2) Egyes önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetben
lévő egyházközségeket a központi költségvetés – 224120
sor szerinti – működési támogatásban részesít. Ennek el -
osz tásáról az esperes véleményének figyelembe vételével
az egyházkerületi elnökség dönt.
(3) Az állami kártalanításból kimaradt egyházközségek
ré szére a központi költségvetés – 224400 sor szerint –
belső kártalanítási keretet határoz meg, amelynek el osz -
tá sáról az országos iroda nyilvántartása alapján az orszá-
gos presbitérium dönt.
(4) Az állami rendelkezések szerint – 251220 sor alatt –
kis települési illetménypótlékban részesülő egyházköz sé -
gek kiválasztását az esperes véleményének figyelembe
vé telével az egyházkerületi elnökség végzi.
(5) Egyházközségek, egyházi intézmények 2008. évi java-
solt bérfejlesztési mértéke differenciáltan 6%.
(6) A nyugdíjak emelése az állami nyugdíjemeléshez rög -
zí tetten történik.
(7) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot vég -
zők ről szóló 2005. évi III. törvény 56.§ (1) bekezdés sze -
rint figyelembe veendő összeg 2008-ban a kötelező leg ki -
sebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rende -
let ben meghatározott összeg.

Egyházmegyék

8.§ (1) Az egyházmegyék az országos költségvetésből tá -
mo gatást kapnak a 223100 sor szerint. Ezek felhasz ná lá -
sá ról az egyházmegyei presbitérium dönt.
(2) A támogatás tartalmazza az egyházmegyei tisztség vi -
se lők javadalmazását is. Az esperesi tiszteletdíj 2008-ban
legalább 50.000.- Ft/hó.

Egyházkerületek

9.§ (1) Az egyházkerületek – 222120, 222220, és 222320
sor szerinti – működési költségeit a központi költség ve -
tés tartalmazza.

(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási terveinek
megvalósításának segítésére az egyházkerületek külön
ke retben részesülnek.
(3) Az egyházkerület a szabad felhasználású külön keret
ter hére segítheti az egyházközségek hitéleti céljainak
meg  valósítását is.

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos
rendelkezések

10.§ (1) A normatív támogatásban részesülő intézmé -
nyek ben teljes munkaidőben alkalmazottak munkaidejét
és pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII.
tör  vény szerint kell megállapítani (55–80.§). Ezt a dolgozó -
val kötött munkaszerződésben, valamint az intéz mé nyi
szervezeti és működési szabályzatban is rögzíteni kell. 
(2) A 2006. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egyhá -
zi kiegészítő támogatás korrekciós összegének meghatá -
ro zott részéből tartalékalapot kell képezni. 
(3) Az államtól kapott normatív támogatással a célmeg -
ha tározás keretein belül az intézmények saját hatáskörön
be lül szabadon gazdálkodnak.
(4) A 2008. évi állami kiegészítő támogatásának diakóni-
ai intézmények esetében 10 %-át a diakóniai tartalék -
alap ba, az oktatási intézmények esetében 16.000.- Ft/fő
összeget az oktatási tartalékalapba kell befizetni. 
(5) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot,
hogy az intézmények állami kiegészítő támogatásának
fel használásáról országos szabályrendeletben rendelkez -
zen. A kiegészítő támogatás nem fordítható más célra,
mint amire a támogatást az állam adta. A tartalékalapok
fel használásáról folyamatosan be kell számolni a gazda -
sá gi bizottság és az országos presbitérium előtt.

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos
rendelkezések

11.§ (1) Az intézménynek folyósított normatív és kiegé -
szí tő támogatással a célmeghatározás keretein belül az
intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdálkodik.
(2) Az intézmény, illetve fenntartója a központi költség -
ve téstől abban az esetben kérhet támogatást, amennyi -
ben a kiegészítő támogatásnak szabályrendelet szerint
meg határozott részét befizeti az adott intézménytípusra
meg határozott tartalékalapba. Ebben az esetben minden
te kintetben az országos fenntartású intézményekkel
egyen lő elbírálásban részesülnek, a részükre megálla pít -
ható támogatás szabályairól országos szabályrendelet
ren  delkezik. 
(3) A (2) bekezdésben történő befizetés szándékáról az
egyház és az intézmény között kötött határozatlan idejű
megállapodásban kell nyilatkozni.
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Támogatások

12.§ A központi költségvetés 1. mellékletében költség ve -
tési sorokban szereplő összegeket, ahol a 2. melléklet
meg felelő sorában „támogatás” szerepel, a kedvez mé nye -
zett részére – elszámolási kötelezettség mellett – támo -
ga tásként kell átutalni.

Elkülönített központi pénzalapok – Szolidaritási Alap

13.§ A nyugdíjakkal kapcsolatos költségvetési sorok vég -
re hajtásakor ügyelni kell a Szolidaritási Alap 2009-es be -
ve zetésének előkészítésére.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

14.§ (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésében foglalt ki vé -
te lekkel – az elfogadása napján lép hatályba.

(2) A 4.§ (1) bekezdés második mondata 2011. január 1-
jén lép hatályba.
(3) A 10.§ (4) bekezdésben meghatározott szabályrende -
le tet úgy kell elkészíteni, hogy az 2009. január 1-jén ha -
tály ba lépjen.
(4) A 11.§ (3) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 2009. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a
2009. évi költségvetési törvény elfogadásáig az egyház
ház tartásáról szóló 2000. évi I. törvény és e törvény
rendel kezése szerint kell eljárni.

Mellékletek
a) 1. sz. melléklet: tételes költségvetés 
b)2. sz. melléklet: a felhasználásért felelős személyek,

szak   mai ellenjegyzők 
c) 3. sz. melléklet: személyi állománytábla 
d)4. sz. melléklet: naptár 

Evangélikus Közlöny 3

BEVÉTELEK

1100 Állami támogatások 7 721 000
1110 Járadék + kiegészítés 1 074 150 1 178 463 1 219 000
1120 SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés) 712 887 644 890 697 000
1130 Hitoktatás 34 021 149 000 194 202 160 000
1140 Közgyűjtemény 35 000 35 345 23 000
1150 Kistelepülési illetmény pótlék 11 458 50 000 64 380 53 000
1160 Oktatási intézmények (normatíva) 3 430 000 3 464 534 2 000 000
1161 Oktatási intézmények (kiegészítő) 2 155 000
1162 Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK) (normatíva) 7 000 6 846 7 000
1170 Diakóniai intézmények (normatíva) 1 270 000 1 285 656 915 000
1171 Diakóniai intézmények (kiegészítő) 492 000
1180 Kártalanítás (államosított ingatlanok) 218 100
1190 Külügyi kapcsolatokra 840 840
1200 Egyházközségi befizetések 101 500
1210 Nyugdíjas offertórium 1 400 914 2 000
1211 Ifjúsági offertórium 1 300 1 083 1 800
1212 Missziói offertórium 1 300 1 114 2 200
1213 Oktatási intézmények offertórium 1 400 562 1 500
1214 Biblia offertórium 1 700 338 2 400
1215 Egyéb offertóriumok 748
1220 Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium 4 100 2 904 4 100
1230 Országos járulék 19 500 10 373 19 500
1240 Lelkészi nyugdíjjárulék 68 000 63 503 68 000
1300 Pályázatok 7 115 1 000
1400 Saját bevételek 32 900
1410 Kiadott ingatlanok bérleti díja 6 000 6 403 6 500
1420 Hitéleti rendezvények bevételei 4 578 5 400

2007. 2008.

nyitó terv 1–11.hó
tény

terv

adatok ezer Ft-ban

1. sz. melléklet
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2008. évi költségvetés tervezete
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1430 Pályázati önrész befizetések 1 153 1 000
1440 Értékesítések, szolgáltatások
1441 Gépkocsi 2 866
1442 Lakóingatlan 15 000
1443 Belépőjegyek 1 889 2 000
1449 Egyéb 3 834
1450 Továbbszámlázott szolgáltatások 25 248 18 000
1500 Támogatások, adományok, segélyek 65 800
1510 Belföldi 4 063
1530 Külföldi
1531 Gustav Adolf Werk (GAW) 13 000 7 546 15 000
1532 Partnerhilfe 19 000 19 074 19 000
1533 Bajor Egyház 8 000 30 419 30 300
1534 Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 1 717 1 500
1535 Ökumenikus Bizottság 4 927
1536 Amerikai támogatás (AMEK) 878
1539 Egyéb 2 260
1600 Kamat, árfolyamnyereség 50 000 97 748 145 000
1900 Egyéb
1910 Kárkifizetések 1 955
1920 Támogatások visszautalása 63 920
1000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 46 319 6 922 737 7 477 388 8 067 200

KIADÁSOK

210000 Testületek 281 300
211000 Zsinat 5 000 4 338 5 000
212000 Presbitérium
212100 Prónay és Ordass díjak 3 800
212200 Működés 1 000
213000 Elnökség
213100 Egységes könyvviteli rendszer kiépítése 0 30 000
213200 1 %-ot gyűjtő kampány 7 000 11 784 20 000
213300 Egészségügyi Központ előkészítési költségei 10 480 3 000 10
214000 Püspöki tanács
214100 Biblia éve 2008. 0 8 000
214200 Támogatások, segélyek
214210 Szociális 18 422 10 000 10 000
214220 Partnerhilfe 18 225 19 000 9 941 19 000
214230 Betegségi 4 785 808
214240 Árvízkárosultak segélyezésére 1 392 1 151
214300 Lelkész-, egyéb konferenciák 2 000 2 927 3 000
214400 Képzési támogatások 2 000 2 365 2 500
215000 Számvevőszék 300
216000 Bíróságok költségei 350 123 300
217000 Bizottságok
217100 Diakóniai bizottság
217110 Diakóniai módszertan 20 000
217120 Önkéntes Diakóniai Év 7 000 4 000

2007. 2008.

nyitó terv 1–11.hó
tény

terv

adatok ezer Ft-ban
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217200 Egyházzenei bizottság
217210 Egyházzenei munka 8 500 6 554 9 200
217220 Orgonaprogram 6 000 2 976 6 000
217250 Gyűjteményi tanács
217260 Egyházközségi gyűjtemények működtetésére pályázat 10 000
217300 Evanélizációs és missziói bizottság
217310 Missziói Bizottság és munkaágai 2 000 12 000 13 384 13 000
217320 Kórházi szolgálat 500 799 600
217330 Börtönlelkészi szolgálat 500 700 800
217340 Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés) 1 410 5 300 4 820 5 300
217350 Evangélikus Országos Találkozó (Paks) 5 000 8 814
217400 Oktatási bizottság
217420 Oktatási programok 4 000 2 029
217421 Pedagógus találkozó 2 500
217422 Evangélikus iskolák kórustalálkozója 2 000
217430 Oktatási intézmények offertórium terhére 1 528 1 400 1 500
217440 Eszközfejlesztésre 20 000 20 000
217450 Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre 1 000
217460 450 éves a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 5 000 5 000
217500 Sajtó bizottság 10 000 7 967 8 500
217600 Tényfeltáró bizottság 3 000 2 112 3 500
217700 Ifjúsági és gyermekmunka
217710 Ifjúsági munka 10 000 6 506 16 500
217711 Gyermek munka 5 000 5 200
217720 Egyetemi Gyülekezetek 4 000 1 967 4 100
217730 Gyermek és ifjúsági pályázat

(ifjúsági offertórium + kiegészítés) 626 8 300 9 806 8 300
217740 Szélrózsa találkozó 1 000 1 829 11 500
217750 Tamás-mise 500 682 500
217800 Külügyi kapcsolatok
217810 Tagdíjak 4 800
217820 Utazási és programköltségek 13 500 13 818 9 500
217830 Határon túli magyarok 7 000 6 056 6 000
217840 Kiemelt programok
217841 15 éves a bajor–magyar testvéregyházi kapcsolat – találkozó 2 000 8 875
217842 Finnugor lelkészkonferencia 3 500
217843 Szlovákiai nemzetközi keresztyén találkozó 1 300
217900 Egyéb 3 500 6 263 4 500
220000 Önkormányzatok 1 240 100
221000 Országos Egyház
221110 Illetmények 144 500 131 454 157 500
221120 Természetbeni juttatások 14 000 6 896 15 500
221130 Megbízási díjak 31 000 35 757 36 500
221140 Törvényes terhek 38 000 38 187 41 500
221150 Közbeszerzés bonyolításra 8 512
221210 Biztosítás 1 000 327 700
221220 Irodai kiadások 4 000 3 506 5 000
221230 Posta, telefon, banki költségek 9 500 8 192 10 000
221240 Útiköltség, napidíjak 2 000 2 727 2 500
221250 Gépkocsi fenntartás 8 000 6 874 9 000

2007. 2008.

nyitó terv 1–11.hó
tény

terv

adatok ezer Ft-ban
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221260 Közüzemi díjak 10 500 10 844 12 000
221270 Reprezentáció 1 500 1 190 1 500
221280 Felszerelések 4 000 2 074 4 000
221290 Számítástechnika 8 000 9 984 10 000
221300 Ingatlanfenntartási kiadások
221310 Üllői úti székház felújítási alap 22 218 10 588
221320 Aszódi kastély (állagmegőrzés, őrzés) 11 167 10 696 12 000
221330 Egyéb országos ingatlanok 12 500 8 216 11 000
222000 Egyházkerületek
222100 Déli Egyházkerület
222110 Személyi + járulék 18 700 16 877 19 000
222120 Működési költségek 11 000 7 021 9 900
222130 Különkeret 11 861 18 600 15 407 18 800
222200 Északi Egyházkerület
222210 Személyi + járulék 24 600 24 480 25 500
222220 Működési költségek 11 000 17 858 11 000
222230 Különkeret 3 832 18 600 14 036 18 800
222300 Nyugati Egyházkerület
222310 Személyi + járulék 21 800 20 676 22 500
222320 Működési költségek 11 000 10 190 11 000
222330 Különkeret 7 102 18 500 16 771 18 800
223000 Egyházmegyék
223100 Működési támogatás 8 684 37 000 41 600 41 000
224000 Egyházközségek
224110 Járadékfizetés 80 000 79 452 81 600
224120 Működési támogatás 35 000 29 079 37 000
224130 Egyházközségek vagyonbiztosítás kiegészítése 4 000 3 588 2 000
224140 Központi illetménypótlék 47 050 46 600 50 000
224150 Hitoktatói díjak 149 000 133 264 160 000
224200 Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján) 1 520 90 000 93 450 90 000
224300 Kiemelt beruházási, felújítási támogatások 193 174 85 000 290 052 116 000
224301 Cinkotai Ehk. - Missziói központ

épületének megvásárlása 10 000 10 000 20 000
224400 Belső egyházi kártalanítás 11 640 20 000 20 640 30 000
224510 Pályázati önrésztámogatás 114 014 50 000 15 634 50 000
224520 Gépkocsi alap 3 101 33 000 31 987 40 000
224530 Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés, tanfolyamok 8 000 5 663 7 800
224540 Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása 1 000 1 000
224600 Egyházközségek biztosítása (továbbszámlázandó) 18 000
224700 Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

adomány, offertórium terhére 1 286 4 100 6 364 4 100
224800 Céltámogatások továbbutalása
224810 Gustav Adolf Werk-i segélyek 13 000 7 582 15 000
224820 Bajor Egyházi támogatások 12 668 12 600
224830 Egyéb 518
230000 Intézmények 6 050 300
231000 Oktatási
231100 Oktatási intézmények (normatíva) 226 193 3 430 000 3 632 528 2 000 000
231200 Oktatási intézmények (kiegészítő) 1 997 000
231300 Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK) (normatíva) 1 054 7 000 12 185 21 000
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231400 Oktatási intézmények alap 184 000
231500 Működési támogatás
231510 Evangélikus Hittudományi Egyetem – működési támogatás 55 000 55 000 55 000
231520 Luther Otthon – működési támogatás 10 000 10 000 10 000
231530 Magyar Protestáns Kollégium működési támogatás 10 000
231540 Lelkészakadémia 2 500 3 830 3 700
231600 Beruházásra, felújításra 49 735 30 000
231610 Békéscsabai Kkollégiumvásárlás III. részlet 80 000 80 000
231630 Szombathelyi Általános Iskola épületének megvásárlása 157 200
231640 Bonyhádi Gimnázium telekvásárlás 2 850
231650 Sopron Hunyadi Általános Iskola bővítés 25 000
231660 Nyíregyházi Általános Iskola ablakcsere 19 600
231670 Evangélikus Hittudományi Egyetem – szolgálati lakás vásárlása 24 997
232000 Diakóniai
232100 Diakóniai intézmények (normatíva) 3 268 1 270 000 1 238 744 915 000
232200 Diakóniai intézmények (kiegészítő) 442 800
232300 Diakóniai intézmények alap 54 200
232400 Beruházásra, felújításra 14 127 5 000
232410 ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon – felújítás 70 000 27 388 70 000
232430 Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség – szeretetotthon építés 25 000
233000 Gyűjteményi
233100 Közgyűjtemények 20 746 78 000 81 312 80 000
234000 Kiadói
234100 Luther Kiadó
234110 Kiadványok ártámogatása
234111 Evangélikus Élet 19 000 19 000 25 600
234112 Lelkipásztor 3 400 3 400 3 900
234113 Credo 1 550 1 550 2 200
234114 Evangélikus Közlöny 1 200 708 1 600
234115 Egyéb könyvek, kiadványok 2 600 2 600 6 300
234116 Liturgikus könyvek 9 500 2 500
234117 Hittankönyvek 5 500 5 500
234118 Sajtó kiadványok 800 2 067 6 000
234120 Működési támogatás
234121 Konszolidációs támogatás 16 656
234122 Elengedett kölcsönök 8 500
235000 Egyéb
235100 Működési támogatások
235110 Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp 12 000 12 000 12 000
235120 Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszó 12 000 12 000 12 000
235130 Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba 12 000 12 000 12 000
235140 Fóti Kántorképző 9 000 12 000 9 000
235150 Gyenesdiás „Kapernaum” 8 000 8 000 7 000
235160 Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 5 000 5 000 5 000
235170 Telekgerendás 1 000 1 000 1 000
235200 Felújítási támogatások 4 000
235220 Evangélikus Missziói Központ, Cinkota – felújítások 2 000 2 000
240000 Egyesületek, alapítványok támogatása 39 500
240100 Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezete 500 500 500
240200 Diakóniai Testvérszövetség 300
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240300 EKE Alapítvány 400 400 400
240400 Európai Protestáns Szabadegyetem 300 300 300
240500 Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 1 200 1 200 1 200
240600 Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) 400 400 400
240700 Evangéliumi Színház 2 500 2 500 2 500
240800 FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület 1 500 1 500 1 500
240900 Keresztyén–Zsidó Társaság 300 300 300
241000 Luther Szövetség 300
241100 Lutheránia Egyházzenei Alapítvány 2 500 2 500
241200 Magyar Bibliatársulat Alapítvány – tagdíj 1 800 1 800 1 800
241300 Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK) 1 500 1 310 1 500
241400 Magyar Evangéliumi Szövetség – ALIANSZ 500 500 500
241500 Magyar Marfan Alapítvány 500
241600 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – tagdíj 1 500 1 500 1 500
241700 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 9 250 9 250 9 250
241800 Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) 2 000 2 000 2 000
241900 Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (MKIE) 450 450 450
242000 Ökumenikus Ifjúsági Iroda (ÖKI) 1 200 1 200 1 200
242100 Ökumenikus Tanulmányi Központ 400 400 400
242200 Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) 500 500 500
242300 Sárszentlőrinci Népfőiskola 5 500 5 500 5 500
242500 Szőlőtő Alapítvány (Györköny) -1 200 4 000 2 800 4 000
242600 Egyéb 1 000 300 1 000
250000 Egyházi személyek 303 000
251100 Nyugdíjosztály
251110 Nyugdíjkifizetések 107 000 97 259 110 000
251120 Posta és bankköltségek 850 742 800
251130 Nyugdíj alap 212 032 24 000 21 200
251200 Egyéb
251210 Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékai 102 000 108 000
251220 Kistelepülési illetmény pótlék 50 000 47 525 53 000
251230 Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási támogatása 10 000 3 257 10 000
260000 Tartalékok 40 000
261000 Általános tartalék 6 537 6 119 15 000
262000 Vis Major/katasztrófa alap 25 000 12 602 25 000
270000 Egyebek 113 000
271000 Hitel
271100 Hiteltörlesztés 100 000 75 000 100 000
271200 Hitelkamat 20 000 12 849 13 000
200000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 992 934 6 922 737 7 135 151 8 067 200

2007. 2008.

nyitó terv 1–11.hó
tény

terv

adatok ezer Ft-ban

Általános indoklás

Tavaly ősszel a 2008. évi költségvetésről egyeztetést tar -
tot tunk az országos elnökséggel, zsinat elnökével, az or -
szá gos irodaigazgatóval, valamint a gazdasági bizottság
el nökével. A megállapodás alapján a költségvetés el készí -
té sét a korábban megszokott, őszi időpontról elhalasz -
tot tuk 2008 januárjára. A halasztás oka az államtól ka -

pott bevételi források bizonytalansága. Bevételeink
95,6%-a az államtól érkezik.

2007. őszén az állammal több szinten, többször foly -
tat tunk egyeztetéseket a 2008. évi támogatásokról. A tár -
gya lások alkalmával többször változtak az állami elkép -
ze lések az egyházak finanszírozásáról. Az előzetes tervek
azt sejtették, hogy több támogatási formában jelentős
vál toztatásokat terveznek, így nagyon bizonytalanná tet-



ték a tervezhetőséget. Az állami költségvetést a parla-
ment 2007 decemberében elfogadta, így a támogatási
öss zegek (kivéve a hitoktatás támogatását) mára már is -
mertté váltak. 

A költségvetés főösszege 8.067.200.000,- Ft, ami 16,5%-
kal magasabb a 2007. évinél.

A Magyarországi Evangélikus Egyház költségvetését a
ko rábbi évekkel ellentétben, 2008-tól a zsinatnak kell el -
fo gadnia. A zsinat a költségvetést törvénybe foglalja, így
a költségvetési tételeket tartalmazó táblázat melléklete
lesz a költségvetési törvénynek. 

A költségvetési törvény mellékleteként elkészült táb lá -
za tot az egyház struktúrájához igazítottuk. 

Már a költségvetés összeállításához szükséges adatok
be kérésénél felhívtuk a figyelmet a fokozott takarékos -
ság ra.

Több helyen kénytelenek voltunk megszorításokat
vég rehajtani, hogy finanszírozhatóak legyenek az eddig
nem preferált feladatok. Itt kell kiemelnem, hogy az el -
nök ség kezdeményezésére új, egységes könyvviteli rend-
szert szeretnénk kiépíteni intézményeinkben. Az egysé -
ge sített könyvvezetés átláthatóbbá teszi a működés gaz -
da ságosságának vizsgálatát, ezzel is segítve a döntéshozó
tes tületek munkáját. Az alábbiakban szeretnék pár költ-
ségvetési sorra szövegesen is magyarázatot adni.

Részletes indoklás

1000 Bevételek

1120 Szja részesedés
2007-ben 14,4%-kal többen, azaz 40.788 fő ajánlotta fel
adó jának 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egy ház nak.
A felajánlott összeg 7,8%-kal nőtt, azaz 259.412.000,- Ft
volt. A kiegészítés 8,3%-kal 437.588.000,- Ft-ra nőtt.

1130 Hitoktatás
A hitoktatásra kapható támogatás összege még nem is -
mert, így a 2007. évre szóló szerződésben szereplő össze -
get vettem alapul.

1140, 233100 Közgyűjtemények
A közgyűjteményekre kapott állami támogatás összege a
harmadával csökkent 2007-hez képest. Ahhoz, hogy a je -
len legi színvonal megmaradhasson gyűjteményi területe -
in ken, a közegyházi hozzájárulást jelentősen meg kellett
emel ni. A közgyűjteményekre a 2007. évi támogatással
meg egyező összeg lett betervezve 2008-ra.

1150 Kistelepülési illetmény pótlék
A támogatás összege megegyezik a 2007-re kapott ösz -
szeg gel.

1160 Oktatási intézmények (normatíva+kiegészítő)
A kiegészítő normatíva támogatás jelentős növe ke dé sé -

nek köszönhetően nőtt az összeg. A növekedés mértéke:
21,1%, azaz 725.000.000,- Ft a 2007. évi tervekhez ké -
pest.

1161, 231200 Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK)
A növekvő feladatok és a szűkülő források miatt az EPK
mű ködésének költségeihez nem elegendő az államtól ka -
pott normatíva. A működéshez szükséges hiányzó forrást
a kiegészítő normatív támogatásból fedezzük.

1170, 232100 Diakóniai intézmények (normatíva+kiegészítő)
A növekedés mértéke: 10,8%, azaz 137.000.000,- Ft a
2007. évi tervekhez képest.

1210–1220 Offertóriumok
Az offertóriumi befizetések legnagyobb része december
fo lyamán érkezik be az országos egyházhoz, így a terve -
zés a 2006. évi tényszámok alapján történt. 

1230 Országos járulék
Az országos járulék ebben a formában 2008-ban van
utol jára, ezért mértéke nem változik. 2009-ben életbe lép
az Evangélikus Szolidaritási Alap törvény. Ennek értel -
mé ben az országos járulék számítása megváltozik. 

1240 Lelkészi nyugdíjjárulék
Várhatóan nyugdíjjárulék címen nem lesz több bevétele
az egyháznak, mint amennyit 2007-re terveztünk.

1300 Pályázatok
Csak a biztos pályázati bevételeket terveztük. Budavári Ön-
kormányzat 1.000.000,- Ft-ot ad a két budapesti gimnázi -
um számára. Kifizetése a 217450-es soron van betervezve.

1420 Hitéleti rendezvények bevételei
Az országos egyház által megrendezésre kerülő prog ra -
mokra befizetett részvételi díjakat tartalmazza. Az alábbi
kia dási sorokban van betervezve a programok költsége:
217310 Missziói bizottság és munkaágai 1.800.000,- Ft
217710 Ifjúsági munka 3.000.000,- Ft
217720 Egyetemi munka 600.000,- Ft

1430 Pályázati önrész befizetések
Az országos egyház által kiírt számítógép pályázat önrész
befizetéseit tartalmazza.

1443 Belépőjegyek
Az Evangélikus Országos Múzeum belépőjegy bevételét
tartalmazza.

1450 Továbbszámlázott szolgáltatások
Közüzemi díjakra, egyházközségi vagyon és autóbizto sí -
tá sokra történt befizetéseket tartalmazza. Tervek szerint
a biztosítási díjakat 2008. II. félévétől a biztosító köz vet -
lenül számlázza az érintetteknek. 
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1531 Gustav Adolf Werk (GAW)
A GAW-től befolyó támogatások céltámogatások. Így az
országos egyháznak csak közvetítő szerepe van. A támo -
ga tások kifizetése a 224810-es kiadási sorban szerepel.

1533 Bajor Egyház
A Bajor Egyháztól befolyó támogatások céltámogatások. 
Gépkocsi vásárlásra: 12.600.000,- Ft (felhasználása a
224520-as kiadási sorban)
Munkabérre: 5.100.000,- Ft (felhasználása a 221110,
221140-es kiadási sorban)
Továbbutalandó céltámogatás: 12.600.000,- Ft (felhasz -
ná lása a 224820-as kiadási sorban)

1534 Lutheránus Világszövetség (LVSZ)
Az LVSZ-től befolyó támogatás a kőszegi Szélrózsa talál -
ko zóra érkezik. A támogatás tervezett felhasználása a
217740-es kiadási sorban szerepel.

1600 Kamat és árfolyamnyereség
Sikerült a tervezettnél magasabb kamat és árfolyamnye -
re séget elérni 2007-ben. Az oktatási, diakóniai intéz mé -
nyek tartalék képzése növeli a várható kamatbevételt. Az
ok tatási, diakóniai intézményeknél, valamint a nyug díj osz -
tálynál képződő kamatbevétel az adott terület alapjait növeli.
Nyugdíj alap: 15.000.000,- Ft (a 251130-as kiadási sor
tar talmazza) 
Oktatási intézmények alap: 40.000.000,- (a 231300-as
ki adási sor tartalmazza)
Diakóniai intézmények alap: 5.000.000,- (a 232200-as
ki adási sor tartalmazza)

200000 Kiadások

212100 Prónay és Ordass díjak
Az Országos Presbitérium 2007-ben alapította a díjakat.
A tervezett kiadás tartalmazza a díjak tervezését és há -
rom évnyi érme és plakett előállítását.

213100 Könyvelési program
Az Országos Elnökség döntése értelmében az oktatási,
dia kóniai és egyéb intézményeknél, valamint az országos
egy háznál egységes könyvvitelt kell bevezetni. A terve -
zett kiadás tartalmazza a program megvásárlását és a
kép zés költségeit is.

213200 1%-ot gyűjtő kampány
Szükségesnek érzi az országos elnökség az eddigiekhez
ké pest intenzívebb kampányt, így a kampányra felhasz -
nál ható keretet megemeltük a korábbi évekhez képest.

214100 Biblia éve 2008.
A történelmi egyházak közösen a 2008. évet a Biblia évé -
nek nyilvánították. A keretből fizetjük a figyelemfelkeltő
hir detéseket, rendezvényeket.

217110 Diakóniai módszertan
A tervezett összeg a diakóniai intézmények számára
szer vezett programok, kiadványok, képzések költségeit
tar talmazza. 

217710 Ifjúsági munka
2008-tól az ifjúsági és gyermekmunka közös kerettel gaz -
dál kodik.

217810 Tagdíjak
A tervezett összeg jelentős részét a Lutheránus Világ szö -
vet ségnek és az Egyházak Világtanácsának befizetett tag -
dí jak teszik ki.

221110 Illetmények
Egyházközségeink felé 2008-ra 6%-os illetményemelést
ja vasolok. Az illetményi keretösszeg is ezzel az emeléssel
lett kalkulálva. Ezen kívül a bajor egyháztól kapott mun -
ka bér térítést is tartalmazza.

222110, 222210, 222310 Egyházkerületek illetményei
A keretösszeg 6%-os béremeléssel kalkulálva.

221320 Aszódi kastély
Az Aszódi kastélyra kapott támogatás 2007-ben elfogyott,
így szükséges az állagmegóvásra, őrzésre keretet biztosí -
ta ni a 2008. évi költségvetésben. Az épület évközbeni el -
adása esetén a keret csak arányosan kerül felhasználásra.

222130, 222230, 222330 Egyházkerületek különkeretei
A keret tartalmazza a Bibliaterjesztési offertórium terhé -
re vásárolandó, konfirmandusok ajándék bibliájának
árát. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy az offertóri-
umból befolyt összeg a vásárolandó bibliák árának csak a
fe lére nyújt fedezetet.

223100 Egyházmegyék támogatása 
Két kivétellel az egyházmegyék jogi személlyé váltak az
el múlt évben. Adminisztrációs terhük megnövekedett,
szük séges a működési támogatást megemelni. 2008-ban
az éves támogatás tervezett összege 2.300.000,- Ft egy -
ház megyénként.

231610 Békéscsabai kollégium vásárlás III. részlete
2006-ban vásárolta az országos egyház a kollégiumot
397.500.000,- Ft-ért. A szerződés értelmében 2010-ig
évente 80.000.000,- Ft-ot kell törleszteni. 
Az ingatlan teljes értékében bekerült az egyház eszközál-
lományába, így a 2007. évi tényadatok között nem szere-
pel a ráfordítás. Az egyház pénzügyileg teljesítette a kö -
te lezettségeit.

231630 Szombathelyi általános iskola épületének megvásárlása
Az ingatlan megvásárlásával az egyház legalább 10 éves
cél szerinti használatot vállalt, ezért cserébe az önkor-
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mányzat a könyv szerinti értéknél (157.200.000,- Ft)
ked vezőbb áron, 24.000.000,- Ft-ért adta el az épületet.
A 2007. tényadatok között a tényleges könyv szerinti ér -
té ken szerepel az ingatlan.

232410 ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon – felújítás
2005-ben az országos presbitérium határozata értel mé -
ben 2006-2008-ig évente 70.000.000,- Ft-ot kell el kü lö -
ní teni a szeretetotthon teljes felújítására. A felújítás vár -
ha tóan 2008-ban elkészül.

232430 Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség – szeretetott -
hon építés
2007-ben az országos presbitérium vállalta, hogy 2008–
2011-ig összesen 100.000.000,- Ft támogatást nyújt a
beruházáshoz. 

234115 Egyéb könyvek, kiadványok
A nem rendszeresen megjelenő, Luther Kiadó által kia -
dan dó kiadványok (pl. hittankönyvek) ártámogatását
szol gálja a keret. Az eseti kiadvány támogatást a benyúj-
tott tervek alapján ítéli oda az országos presbitérium.

234118 Sajtó kiadványok
A keret az evangélikus kiadványok (Evangélikus Élet,
Lel kipásztor, Credo) tiszteletpéldányainak árait tartal -
maz   za. A tiszteletpéldányok jelentős részét a határon túli
ma gyar evangélikus egyházközségek kapják.

240000 Egyesületek, alapítványok támogatása
A támogatások összege nem változik 2007-hez képest,
ki véve:
240200 Diakóniai Testvérszövetség: nem számolt el a
2006. évre kapott támogatással, ezért 2007-ben nem
kap ta meg a támogatást. 2008-ban nem javasoljuk a szö -
vetség támogatását.
241500 Magyar Marfan Alapítvány: 2007-től az egyház
szű kös kereteire hivatkozva lemondott a támogatásról.
241000 Luther Szövetség: 2008-ban kért először mű kö -
dési támogatást. Javasoljuk a szövetség támogatását.

251210 Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járu -
lé kai
Az országos egyház megfizeti az egyházi személyek
egész ség és nyugdíjjárulékait a mindenkori minimálbér
öss zege után. 2008-tól a minimálbér összege 5,3%-al nőtt
és 1% ponttal növekedett a kifizetendő járulék mér té ke.

271100 Hiteltörlesztés
A 2003-ban felvett hitelből 2008-ban 100.000.000,- Ft a
tör lesztő részlet. A fennmaradó 50.000.000,- Ft vissza fi -
ze tése 2009-ben esedékes.

Budapest, 2008. február 4.
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2. sz. melléklet
A felhasználásért felelős személyek, szak   mai ellenjegyzők

210000 Testületek
211000 Zsinat a zsinat egyik elnöke
212000 Presbitérium az országos elnökség egyik tagja
212100 Prónay és Ordass díjak az országos elnökség egyik tagja
212200 Működés
213000 Elnökség az országos elnökség egyik tagja
213100 Egységes könyvviteli rendszer kiépítése az országos elnökség egyik tagja
213200 1 %-ot gyűjtő kampány az országos elnökség egyik tagja
213300 Egészségügyi Központ előkészítési költségei az országos elnökség egyik tagja
214000 Püspöki tanács az elnök-püspök
214100 Biblia éve 2008. az OP által kijelölt személy
214200 Támogatások, segélyek az elnök-püspök
214210 Szociális
214220 Partnerhilfe
214230 Betegségi
214240 Árvízkárosultak segélyezésére
214300 Lelkész-, egyéb konferenciák az országos irodaigazgató
214400 Képzési támogatások az elnök-püspök
215000 Számvevőszék a számvevőszék elnöke
216000 Bíróságok költségei a bíróság elnöke
217000 Bizottságok
217100 Diakóniai bizottság
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217110 Diakóniai módszertan az országos elnökség egyik tagja
217120 Önkéntes Diakóniai Év
217200 Egyházzenei bizottság
217210 Egyházzenei munka az egyházzenei bizottság elnöke
217220 Orgonaprogram az egyházzenei bizottság elnöke
217250 Gyűjteményi tanács
217260 Egyházközségi gyűjtemények működtetésére pályázat
217300 Evanélizációs és missziói bizottság
217310 Missziói Bizottság és munkaágai az evangélizációs és missziói bizottság elnöke
217320 Kórházi szolgálat az OP által kijelölt személy
217330 Börtönlelkészi szolgálat az OP által kijelölt személy
217340 Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés) az evangélizációs és missziói bizottság elnöke
217350 Evangélikus Országos Találkozó (Paks) az illetékes püspök
217400 Oktatási bizottság
217420 Oktatási programok az OP által kijelölt személy
217421 Pedagógus találkozó
217422 Evangélikus iskolák kórustalálkozója
217430 Oktatási intézmények offertórium terhére az oktatási és nevelési bizottság elnöke
217440 Eszközfejlesztésre az oktatási és nevelési bizottság elnöke
217450 Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre az oktatási és nevelési bizottság elnöke
217460 450 éves a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium az OP által kijelölt személy
217500 Sajtó bizottság a sajtóbizottság elnöke
217600 Tényfeltáró bizottság az OP által kijelölt személy
217700 Ifjúsági és gyermekmunka
217710 Ifjúsági munka az OP által kijelölt személy
217711 Gyermek munka az OP által kijelölt személy
217720 Egyetemi Gyülekezetek az OP által kijelölt személy
217730 Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + kiegészítés) az OP által kijelölt személy
217740 Szélrózsa találkozó az OP által kijelölt személy
217750 Tamás-mise az OP által kijelölt személy
217800 Külügyi kapcsolatok
217810 Tagdíjak a külügyekért felelős püspök
217820 Utazási és programköltségek a külügyekért felelős püspök
217830 Határon túli magyarok az OP által kijelölt személy
217840 Kiemelt programok a külügyekért felelős püspök
217841 15 éves a bajor–magyar testvéregyházi kapcsolat – találkozó
217842 Finnugor lelkészkonferencia
217843 Szlovákiai nemzetközi keresztyén találkozó
217900 Egyéb az országos irodaigazgató
220000 Önkormányzatok
221000 Országos Egyház
221110 Illetmények az országos irodaigazgató
221120 Természetbeni juttatások az országos irodaigazgató
221130 Megbízási díjak az országos irodaigazgató
221140 Törvényes terhek az országos irodaigazgató
221150 Közbeszerzés bonyolításra az országos irodaigazgató
221210 Biztosítás az országos irodaigazgató
221220 Irodai kiadások az országos irodaigazgató
221230 Posta, telefon, banki költségek az országos irodaigazgató
221240 Útiköltség, napidíjak az országos irodaigazgató
221250 Gépkocsi fenntartás az országos irodaigazgató
221260 Közüzemi díjak az országos irodaigazgató
221270 Reprezentáció az országos irodaigazgató
221280 Felszerelések az országos irodaigazgató
221290 Számítástechnika az országos irodaigazgató
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221300 Ingatlanfenntartási kiadások
221310 Üllői úti székház felújítási alap az országos irodaigazgató
221320 Aszódi kastély (állagmegőrzés, őrzés) az országos irodaigazgató
221330 Egyéb országos ingatlanok az országos irodaigazgató
222000 Egyházkerületek
222100 Déli Egyházkerület
222110 Személyi + járulék a kerületi elnökség egyik tagja
222120 Működési költségek a kerületi elnökség egyik tagja
222130 Különkeret a kerületi elnökség egyik tagja
222200 Északi Egyházkerület
222210 Személyi + járulék a kerületi elnökség egyik tagja
222220 Működési költségek a kerületi elnökség egyik tagja
222230 Különkeret a kerületi elnökség egyik tagja
222300 Nyugati Egyházkerület
222310 Személyi + járulék a kerületi elnökség egyik tagja
222320 Működési költségek a kerületi elnökség egyik tagja
222330 Különkeret a kerületi elnökség egyik tagja
223000 Egyházmegyék
223100 Működési támogatás az egyházmegyei elnökség egyik tagja
224000 Egyházközségek
224110 Járadékfizetés az országos elnökség egyik tagja
224120 Működési támogatás a kerületi elnökség egyik tagja
224130 Egyházközségek vagyonbiztosítás kiegészítése
224140 Központi illetménypótlék a kerületi elnökség egyik tagjaa
224150 Hitoktatói díjak az egyházmegyei elnökség egyik tagja
224200 Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján) az egyházmegyei elnökség egyik tagja
224300 Kiemelt beruházási, felújítási támogatások szabályrendelet szerint
224301 Cinkotai Ehk. – Missziói központ épületének megvásárlása

224400 Belső egyházi kártalanítás az országos elnökség egyik tagja
224510 Pályázati önrésztámogatás az országos elnökség egyik tagja
224520 Gépkocsi alap az országos irodaigazgató
224530 Számítógép pályázat, szoftverfejlesztés, tanfolyamok az országos irodaigazgató
224540 Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása az országos levéltár igazgatója
224600 Egyházközségek biztosítása (továbbszámlázandó)
224700 Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére az országos GAS-lelkész
224800 Céltámogatások továbbutalása
224810 Gustav Adolf Werk-i segélyek támogatás
224820 Bajor Egyházi támogatások támogatás
224830 Egyéb támogatás
230000 Intézmények
231000 Oktatási
231100 Oktatási intézmények (normatíva) az országos elnökség egyik tagja
231200 Oktatási intézmények (kiegészítő)
231300 Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK) (normatíva) az oktatási osztály vezetője
231400 Oktatási intézmények alap az országos elnökség egyik tagja
231500 Működési támogatás
231510 Evangélikus Hittudományi Egyetem – működési támogatás támogatás
231520 Luther Otthon – működési támogatás támogatás
231530 Magyar Protesttáns Kollégium működési támogatás támogatás
231540 Lelkészakadémia az OP által kijelölt személy
231600 Beruházásra, felújításra szabályrendelet szerint
231610 Békéscsabai kollégiumvásárlás III. részlet
231630 Szombathelyi Általános Iskola épületének megvásárlása
231640 Bonyhádi Gimnázium telekvásárlás
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231650 Sopron Hunyadi Általános Iskola bővítés
231660 Nyíregyházi Általános Iskola ablakcsere
231670 Evangélikus Hittudományi Egyetem – szolgálati lakás vásárlása az országos elnökség egyik tagja
232000 Diakóniai
232100 Diakóniai intézmények (normatíva) az országos elnökség egyik tagja
232200 Diakóniai intézmények (kiegészítő)
232300 Diakóniai intézmények alap az országos elnökség egyik tagja
232400 Beruházásra, felújításra szabályrendelet szerint
232410 ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon – felújítás
232430 Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség – szeretetotthon-építés
233000 Gyűjteményi
233100 Közgyűjtemények a gyűjteményi tanács vezetője
234000 Kiadói
234100 Luther Kiadó
234110 Kiadványok ártámogatása
234111 Evangélikus Élet támogatás
234112 Lelkipásztor támogatás
234113 Credo támogatás
234114 Evangélikus Közlöny támogatás
234115 Egyéb könyvek, kiadványok az országos elnökség egyik tagja
234116 Liturgikus könyvek
234117 Hittankönyvek az országos elnökség egyik tagja
234118 Sajtó kiadványok az országos elnökség egyik tagja
234120 Működési támogatás
234121 Konszolidációs támogatás az országos elnökség egyik tagja
234122 Elengedett kölcsönök az országos elnökség egyik tagja
235000 Egyéb
235100 Működési támogatások
235110 Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp támogatás
235120 Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszó támogatás
235130 Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba támogatás
235140 Fóti Kántorképző támogatás
235150 Gyenesdiás „Kapernaum” támogatás
235160 Evangélikus Missziói Központ, Cinkota támogatás
235170 Telekgerendás az egyházmegyei elnökség egyik tagja
235200 Felújítási támogatások szabályrendelet szerint
235220 Evangélikus Missziói Központ, Cinkota – felújítások szabályrendelet szerint
240000 Egyesületek, alapítványok támogatása
240100 Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezete támogatás
240200 Diakóniai Testvérszövetség támogatás
240300 EKE Alapítvány támogatás
240400 Európai Protestáns Szabadegyetem támogatás
240500 Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) támogatás
240600 Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) támogatás
240700 Evangélium Színház támogatás
240800 FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület támogatás
240900 Keresztyén–Zsidó Társaság támogatás
241000 Luther Szövetség támogatás
241100 Lutheránia Egyházzenei Alapítvány támogatás
241200 Magyar Bibliatársulat Alapítvány – tagdíj támogatás
241300 Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK) támogatás
241400 Magyar Evangéliumi Szövetség – ALIANSZ támogatás
241500 Magyar Marfan Alapítvány támogatás
241600 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – tagdíj támogatás
241700 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) támogatás
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241800 Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) támogatás
241900 Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (MKIE) támogatás
242000 Ökumenikus Ifjúsági Iroda (ÖKI) támogatás
242100 Ökumenikus Tanulmányi Központ támogatás
242200 Protestáns Újságírók Szövetsége (PRUSZ) támogatás
242300 Sárszentlőrinci Népfőiskola támogatás
242500 Szőlőtő Alapítvány (Györköny) támogatás
242600 Egyéb az országos irodaigazgató
250000 Egyházi személyek
251100 Nyugdíjosztály
251110 Nyugdíjkifizetések az országos irodaigazgató
251120 Posta és bankköltségek az országos irodaigazgató
251130 Nyugdíj alap Tartalék növekedés, nem felhasználható
251200 Egyéb
251210 Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékai az országos irodaigazgató
251220 Kistelepülési illetmény pótlék a kerületi elnökség egyik tagja
251230 Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási támogatása a kerületi elnökség egyik tagja
260000 Tartalékok
261000 Általános tartalék a 2.§ szerint
262000 Vis Major/katasztrófa alap a 2.§ szerint
270000 Egyebek
271000 Hitel
271100 Hiteltörlesztés Szerződés szerint 
271200 Hitelkamat Szerződés szerint
200000 KIADÁSOK ÖSSZESEN

4. sz. melléklet
Naptár

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS

2008.
beruházási támogatási igények leadása augusztus 30. szombat egyházközségek, intézmények
költségvetési igények leadása szeptember 30. kedd munkaágak, országos iroda
a költségvetés 1. változata (állandó tételek) szeptember 30. kedd gazdasági osztály
a háztartási törvény módosításának általános vitája szeptember 30. kedd zsinat
beruházási igények műszaki bírálata október 15. szerda építés- és ingatlanügyi bizottság
beruházási igények gazdasági bírálata október 30. csütörtök gazdasági bizottság
egyeztetések országos irodával, intézményekkel november 15. szombat országos elnökség

a háztartási törvény módosításának részletes vitája 
a költségvetési törvény általános vitája

november 30. vasárnap zsinat

a költségvetés 2. változata (terv bevételekkel) december 15. hétfő gazdasági osztály
2009.

a költségvetés 3. változatának kiküldése (gb, op) január 5. hétfő országos iroda
gb véleményezi január 15. csütörtök gazdasági bizottság
az op javaslatot tesz január 31. szombat országos presbitérium
a zsinat elfogadja a költségvetést február 15. vasárnap zsinat



2008. ÉVI II. TÖRVÉNY
AZ EGYHÁZ HÁZTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ

2000. ÉVI I. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1.§ Az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény
14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.§ (1) Az egyházi szervezetek kifizetéseket – a jóvá ha -
gyott költségvetések keretein belül – csak utalványozásra
tel jesíthetnek. Az utalványozó felelős az utalványozás in -
do koltságáért, az utalványozott anyag vagy eszköz meny -
nyi ségének, illetve a forint összegének szükségességéért,
az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért.
(2) Saját személyére szóló utalványozást senki nem vé -
gez het. Utalványozásra jogosultak:
a) egyházközségeknél: az elnökség egyik tagja,
b)egyházmegyéknél: az elnökség egyik tagja,
c) egyházkerületeknél: az elnökség egyik tagja,
d)országos egyháznál: az országos iroda igazgatója vagy

tá vollétében helyettese,
e) intézményeknél: a szervezeti és működési szabályzat-

ban meghatározott személyek,
f) a törvényben meghatározottak. 
(3) Az egyházkerületek kifizetéseivel kapcsolatos utal vá -
nyo zási rendet országos szabályrendelet a (2) bekezdés
d) pontjától eltérően is meghatározhatja.
(4) Az országos egyháznál és intézményeknél az utal vá -
nyo zás csak ellenjegyzés mellett történhet. Az országos
egyháznál és az intézményeknél a gazdasági vezető ha -
tás körébe tartozik az ellenjegyzés, amennyiben a pénz -
ügyi fedezet rendelkezésre áll. A Magyarországi Evan -
géli kus Egyház költségvetésről szóló törvény szakmai el -
lenjegyzőket is meghatározhat.
(5) Az ellenjegyző felelőssége az utalványozóéval azo -
nos.”

2.§ E törvény elfogadása napján lép hatályba.

ZSINATI HATÁROZATOK

1/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Gregersen Labossa György országos diakó-
niai bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2007. évben
folytatott tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.

2/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény

104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Kendeh Gusztáv országos egyházzenei bi -
zott sági elnök, országos tisztségviselő 2007. évben foly -
ta tott tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.

3/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Vincze Csaba országos építési- és ingat -
lan ügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2007. év -
ben folytatott tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.

4/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Szeverényi János országos evangelizációs és
missziói bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2007.
évben folytatott tevékenységéről szóló jelentést el fo gadja.

5/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Abaffy Zoltán országos gazdasági bizottsá-
gi elnök, országos tisztségviselő 2007. évben folytatott
te vékenységéről szóló jelentést elfogadja.

6/2008. (II. 15.) zsinati határozat
Térségi Integrált Szakképző Központról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 16.§ (3) bekezdés
c) pontja alapján – utalva a 235/2007. (XII. 6.) országos
presbitériumi határozatra – a történelmi egyházakkal kö -
zös egyházi Térségi Integrált Szakképző Központ létre -
ho zását határozta el. A zsinat felhatalmazza az országos
elnökséget az ezzel összefüggő valamennyi feladat el lá tá -
sá ra azzal, hogy a nonprofit gazdasági társaság cégbejegy -
zé sét követően a zsinat végső határozatot hoz.

7/2008. (II. 15.) zsinati határozat
egyházi intézmény alapításról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (6) bekezdés d) pontja alapján – utalva az OKÉV
23365/2006 iktatószámú számú határozatára, valamint a
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192/2007. (X. 25.) országos presbitériumi határozatra –
Luther Otthon és Szakkollégium felsőoktatási diákott -
hon intézmény alapítását határozta el. A zsinat felhatal -
maz za az országos elnökséget az alapítással összefüggő
valamennyi feladat ellátására azzal, hogy az intézmény
Ok tatási Hivatal előtti nyilvántartásba vételét követően a
zsi nat végső határozatot hoz.

8/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Dr. Hubert Gabriella gyűjteményi tanács
el nök, országos tisztségviselő 2007. évben folytatott te -
vé kenységéről szóló jelentést elfogadja.

9/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Ónodi Szabolcs országos oktatási és ne ve -
lési bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2007. évben
folytatott tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.

10/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – Novotny Zoltán országos sajtóbizottsági
el nök, országos tisztségviselő 2007. évben folytatott te -
vé kenységéről szóló jelentést elfogadja.

11/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés meghallgatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján az országos szám ve -
vő szék 2007. évben folytatott tevékenységéről szóló je -
len tést meghallgatta.

12/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés meghallgatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján meghallgatta az or -
szá gos elnökség és az országos ügyész hozzászólását – az

or szágos számvevőszék jelentésével kapcsolatban – a Fa -
so ri Evangélikus Gimnáziumban kialakult helyzetről. Fel-
kéri az országos presbitériumot, hogy a megkezdett vizs -
gálatot folytassa le, különös tekintettel az egyházi szám -
vevőszék eljárásának sikertelenségére, és annak ered mé -
nyé ről a zsinat soron következő ülésén számoljon be.

13/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés meghallgatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján az egyházi bíróság
2007. évben folytatott tevékenységéről szóló jelentést
meg hallgatta.

14/2008. (II. 15.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140.§ (2)
bekezdésére – a zsinat elnökeinek: Smidéliusz Zoltán lel -
ké szi és Muntag András nemlelkészi elnök, országos
tiszt ségviselő 2007. évben folytatott tevékenységéről
szó ló jelentést elfogadja.

15/2008. (II. 15.) zsinati határozat
az Evangélikus Országos Gyűjteményekről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi té -
ri uma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap -
ján az Evangélikus Országos Gyűjtemények alapításáról
szó ló 11/2007. zsinati határozat végrehajtását a zsinat
2008. őszi ülésszakáig felfüggeszti. A zsinat felkéri az or -
szá gos presbitériumot, hogy az Evangélikus Országos
Gyűj temények további működéséről – a gyűjtemények
ve zetőivel egyeztetve – készítsen döntési javaslatot a zsi-
nat számára a fenti időpontig.

16/2008. (II. 15.) zsinati határozat
egyházi intézményi beruházásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (6) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 25/2008.
(I. 31.) országos presbitériumi határozatra – a Baldauf
Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon áthelyezését hatá -
roz ta el Pécsről Pogány községbe, az új beruházás megva -
ló sításával. A zsinat felhatalmazza az országos elnöksé -
get az ezzel összefüggő valamennyi feladat ellátására az -
zal, hogy a beruházás folyamatáról legalább évente tájé -
ko z tatni kell a zsinatot.
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17/2008. (II. 15.) zsinati határozat
országos szabályrendeletről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva a törvény
138.§ (2) bekezdésére – a zsinat felkéri az országos mun -
ka ági bizottságok vezetőit, hogy a munkaági bizottságok
mű ködésének és feladatainak részletes szabályairól szóló
or szágos szabályrendelet szakmai tervezésére 2008. áp ri -
lis 15. napjáig javaslatot adjanak. A javaslat tartalmazza a
munkaági bizottságok feladat- és hatáskörét. A munka
ko ordinálására a zsinat Kendeh Gusztávot bízza meg.

18/2008. (II. 16.) zsinati határozat
országos tisztségviselő választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (4) bekezdés a) pontja, valamint a választásokról
és szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény 34.§ (3) be -
kez dése alapján – utalva a 1/2008. (I. 31.) országos pres -
bi tériumi határozatra – Kákay István Dezsőt országos
iro daigazgatónak megválasztja.

19/2008. (II. 16.) zsinati határozat
a zsinat ügyrendjének módosításáról

1.§ Az ügyrend 38.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Törvény elfogadásáról név szerinti szavazással kell
dönteni.”

2.§ (1) Az ügyrend 40.§ (3) bekezdése helyébe a követ -
ke ző rendelkezés lép:
„(3) Megszavazottnak az a változat tekintendő, amely a
legtöbb szavazatot kapta, és legalább a szavazatok több
mint 50 %-át.”
(2) Az ügyrend 40.§ (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Szavazategyenlőség esetén, vagy ha egyik változat
sem kapta meg a szavazatok több mint 50 %-át, akkor a
két legtöbb „igen” szavazatot kapott változatról újabb
sza vazás dönt.”

3.§ (1) Az ügyrend 41.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
(2) Az ügyrend 41.§ (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Ha bármelyik módosító indítvány megkapta a sza -
vazatok több mint 50 %-át, akkor a fő (eredeti) in dít -
vány ról is szavazni kell. Elfogadottnak a legtöbb „igen”
sza vazatot kapott indítványt kell tekinteni.”

4.§ Az ügyrend 42.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) Törvény elfogadásához minősített többség, tehát a
ha tározatképes zsinati ülésen jelen lévő zsinati tagok leg -
alább kétharmadának, de legalább az összes zsinati tag
több mint felének „igen” szavazata szükséges.”

5.§ E határozat az elfogadása napján lép hatályba.

20/2008. (II. 16.) zsinati határozat
egyházközségi támogatásról

1) A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 104.§ (6) bekezdés a) pontja alapján megerősíti
az országos presbitérium 56/2007. (III. 29.) határozatát,
amely szerint 4 éven keresztül összesen 100.000.000.- Ft
beruházási támogatásban részesíti a Csillaghegy-Békás -
me gyeri Evangélikus Egyházközséget.
2. A zsinat a 2008. évi költségvetésben e célra – 232430
sor szerint – 25.000.000.- Ft-ot biztosít.
3. A támogatás fennmaradó részét a 2009-2011. években
évi 25.000.000.- Ft-os tételekben folyósítja.
4. Az összeg átutalásáról az országos iroda minden év
február 28. napjáig gondoskodik.

ZSINATI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

1/2008. (II. 15.) zsinati állásfoglalás
egyházi ingatlanvagyonnal való gazdálkodásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva a törvény
24.§ f) pontra, 52.§ g) pontja, valamint a 128.§ (4) be kez -
dés c) pontjára – az alábbi állásfoglalást adja ki:

Evangélikus egyházunk építkezéseire a reformáció óta
jel lemző a szerény és helyi erőforrásokra támaszkodó
mun ka. Az utóbbi évtizedekben viszont kezd általánossá
vál ni, hogy a helyi tulajdont központi erőforrásokból vagy
pályázatokból hozzuk létre. Ugyanakkor meglévő lé te sít -
mé nyek romlanak, fenntartásukra sem marad forrás.

A zsinat felhívja egyházunk közösségeit a közös te her -
hor dozáson alapuló és takarékos szemléletre, illetve a
meg lévő épületvagyon fenntartásának fontosságára. Kér -
jük az illetékes testületeket is, hogy a fentiek megtar tá -
sá ban legyen segítségére.

Budapest, 2008. február 15-16.

Smidéliusz Zoltán s.k. Muntág András s.k.
lelkészi elnök nemlelkészi elnök 

Farkas Sándor s.k. dr. Rabné dr. Barizs Gabriella s.k.
lelkészi jegyző nemlelkészi jegyző
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1/2006. (X. 26.) ZSINATI HATÁROZAT
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

ZSINATÁNAK ÜGYRENDJE

melyet a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata az
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény (a továbbiakban Igtv.) 117.§ (3) bekezdésében
ka pott felhatalmazása alapján, az alábbiak szerint alko-
tott meg és fogadott el:

Első rész
Zsinati tagok

1.§ A zsinat tagjainak választásáról, és a tagság meg szű -
né sé ről, az Igtv 107–108.§-a, valamint a választásokról és
szavazásokról szóló 2005. évi VII. törvény (a továbbiak-
ban Vtv.) 28-33.§-a rendelkezik.

2.§ A zsinat tagjai Jézus Krisztus tanítványaihoz méltóan
a zsinat folyamatában a testvérszeretet, a tisztelet és egy -
más ra figyelés magatartásával végzik munkájukat.

3.§ A zsinati tagok joga és kötelessége a zsinat mun ká já -
ban tevékenyen részt venni és az üléseken megjelenni.

Második rész
A zsinat megalakulása

Alakuló ülés

4.§ (1) Az alakuló ülést – az Igtv. 118.§-a értelmében – a
lelkészi és nemlelkészi korelnök hívja össze az Igtv.
115.§-ának rendelkezései szerint.
(2) A korelnökök és korjegyzők személyének megálla pí -
tá sa és az alakuló ülés megszervezése az előző zsinati
gaz da és helyettesének feladata.

5.§ A megnyitó istentisztelet igehirdetési szolgálatát a
lel készi korelnök végzi.

Mandátumvizsgálat

6.§ (1) A mandátumvizsgálat során a (kor)jegyzők meg -
vizs gálják a zsinati tagok megbízólevelének tartalmi és
for mai megfelelőségét. A megfelelő megbízólevéllel ren -
del kező tagok mandátumát igazolják.
(2) Nem igazolják a mandátumot, ha a megbízólevél nem
fe lel meg a Vtv. 28.§ (6), a 31.§ (6) és a 33.§ (6) bekez -
dé sé ben meghatározott követelményeknek.
(3) Ha a nem igazolt mandátum hiányosságait kiküszö -
böl ték, és azt újra a jegyzői kar elé terjesztik, a jegyzők
is mét elvégzik a mandátumvizsgálatot.
(4) A (kor)jegyzők megvizsgálják a póttagok mandátu -
mát, amikor a póttag először vesz részt a zsinat ülésén.
(5) A (kor)jegyzők döntésüket bejelentik a zsinat ple ná -

ris ülésén. A döntéssel szembeni panasz esetén, a panasz
el bírálásáról a zsinat dönt. A döntésben azok a zsinati ta -
gok vesznek részt, akik a (kor)jegyzők által igazolt man -
dá tummal rendelkeznek, és nincs a zsinat előtt olyan pa -
nasz, amely az ő mandátumukat érintené.

Tisztségviselők és testületi tagok választása

7.§ (1) A választás a következő sorrendben történik:
a) zsinat lelkészi és nemlelkészi elnöke,
b) zsinat lelkészi és nemlelkészi alelnöke,
c) elnök-püspök,
d) elnök-püspök helyettes és országos felügyelő-he lyet tes,
e) országos ügyész,
f) országos számvevőszéki elnök,
g) munkaági bizottsági elnökök,
h) országos számvevőszéki tagok,
i) egyházi bírósági tagok,
j) zsinati gazda,
k) zsinati bizottsági elnökök, 
l) három lelkészi és három nemlelkészi jegyző,
m)zsinati gazda helyettese,
n) országos jelölőbizottsági tagok,
o) zsinati bizottsági tagok.
(2) Az egyes tisztségekre történő választást csak az előző
választás lezárását követően lehet megtartani.
(3) Az (1) bekezdés a-i) pontjában meghatározott tiszt -
sé gekre az országos jelölőbizottság, az (1) bekezdés j–m)
pontjában meghatározott tisztségekre a zsinat tagjai, az
(1) bekezdés n) és o) pontjában meghatározott tagokra a
zsinat elnöksége állít jelölteket.
(4) Az (1) bekezdés j–m) pontjában meghatározott tiszt-
ségekre a zsinati tagok úgy állítanak jelölteket, hogy min-
den zsinati tag titkos szavazólapon minden tisztségre
egy-egy jelöltet nevez meg. A korjegyzők (pótválasztás-
nál a jegyzők) úgy állítják össze a leadott szavazatok
alap ján a jelöltek listáját, hogy arra az öt legtöbb ajánlást
ka pott név kerülhet fel. A jelölés ismertetése a kapott
sza vazatok csökkenő számsorrendje alapján történik.
(5) Az országos jelölőbizottság hatáskörébe utalt tisztsé -
geknél a jelöltek névsorát a zsinat, a Vtv. 21.§ (4) be kez -
dé sének figyelembe vételével véglegesíti.
(6) A jelölőlista véglegesítése előtt meg kell bizonyosod-
ni arról, hogy a jelöltek megválasztásuk esetén elvállal -
ják-e a szóban forgó tisztséget.
(7) Aki elvállalta a jelöltséget, annak 2-3 percben rövid
bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani.
(8) Nem az alakuló ülésen történő választásoknál is az e
§-ban foglaltak szerint kell eljárni.

Evangélikus Közlöny 19



Harmadik rész
A zsinat tisztségviselői

Zsinati elnökség

8.§ (1) A zsinat elnökségének tagjairól és feladatairól az
Igtv. 109.§ (1)–(2) bekezdése rendelkezik.
(2) Az elnökség üléseit szükség esetén tartja, amelyekre
szak értőket meghívhat. Az elnökség egyharmadának
írás beli kezdeményezésére az elnökség ülését 15 napon
be lül össze kell hívni.
(3) Az elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza.
(4) Az elnökségi ülések nem nyilvánosak. Az ülésekről
em lékeztető készül.

Zsinati elnökök és alelnökök

9.§ (1) Az elnökök és alelnökök feladatáról az Igtv.109.§
(3) és (4) bekezdése rendelkezik.
(2) Az elnököket akadályoztatásuk esetén az alelnökök
helyettesítik. Elnöki tiszt megüresedése esetén az il le té -
kes alelnök a következő ülésszakig ellát minden elnöki
fel adatot.

Zsinati jegyzők

10.§ A zsinat jegyzői karáról és feladatairól az Igtv. 110.§-
a rendelkezik.

Zsinati gazda és helyettese

11.§ A zsinati gazdáról, a zsinati gazda helyetteséről és
feladataikról az Igtv. 112.§-a rendelkezik.

Bizottsági elnökök

12.§ A bizottsági elnökökről és feladataikról az Igtv.
125.§ (2) bekezdése rendelkezik.

Negyedik rész
A zsinat munkája

13.§ A zsinat működésének szabályairól az Igtv. 113-
126.§-a rendelkezik. 

13/A.§1 (1) A zsinatot postán kiküldött meghívóval kell
összehívni.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell az elnökség napiren-
di javaslatát, a napirendre nem tűzött beadványokat, va -
la mint az egyes napirendi pontok előterjesztő anyagait.
(3) Amennyiben egy napirendi ponthoz nincs kiküldve
írá  sos anyag vagy a kiküldés késve történt, annak na pi rend -
re való felvételéről a zsinat minősített többség gel dönt.

(4) A kiküldött előterjesztéseknek tartalmazniuk kell az
előterjesztés okát, esetleg előzményeit, valamint a meg -
ol dásra vonatkozó változatokat és ezek indoklását.
(5) A kiküldött anyag lehetőség szerint tartalmazza az
elő terjesztéssel kapcsolatban az országos presbitérium és
az illetékes munkaági bizottság(ok), szükség szerint más
testületek véleményét.
(6) Az ülésszakra meghívót kell küldeni az országos
pres bitérium tagjai, az érintett munkaági bizottságok ve -
ze tői, szakértők valamint az egyházi sajtó számára.

I. fejezet
A plenáris ülés

Határozatképesség
14.§ A zsinat határozatképességéről az Igtv. 117.§ (1)–
(2) bekezdése rendelkezik.

15.§ (1)2 A zsinati gazda a plenáris ülésszakon jelenlé -
vők ről, az igazoltan és a kimentés nélkül távollevőkről
min den ülés kezdetén, valamint szavazás előtt jelentést
tesz, jelentését jegyzőkönyvbe foglalják. 
(2) Igazoltnak tekinthető az előzetesen bejelentett, ala-
pos okra hivatkozó távolmaradás. A zsinati tag köteles
tá vollétét lehetőleg úgy bejelenteni, hogy a póttag be hí -
vá sának időbeli akadálya ne legyen.
(3) Ha a zsinat tagjai nem jelennek meg határozatképes
szám ban, akkor az elnök legfeljebb egy órára az ülést fel -
füg gesztheti.
(4) Ha ekkor sem határozatképes a zsinat, akkor az elnök
fel olvastatja a zsinati gazdával a zsinat névsorát, jegy ző -
könyvezteti a távollevőket:
a) az igazoltan hiányzókat,
b)azokat, akik helyett már nincs behívható póttag,
c) az igazolatlanul hiányzókat.
Ezt a névsort a következő ülésszakon ismerteti.
(5) A határozatképtelen zsinat tanácskozó testületként
ülé sezhet, ha a jelenlévő tagok többsége így dönt.

Ülések rendje
16.§ (1) Minden ülésszak kezdetén a zsinat megvizsgálja
az előző ülésszak üléseinek előzetesen kiküldött jegy ző -
köny vét. Ha a jegyzőkönyv tartalmát vagy szerkesztését
bár mely zsinati tag kifogásolja, akkor a zsinat dönt a he -
lyes szövegről.
(2) Ezt követően a levezető elnök (a továbbiakban elnök)
ismerteti a beérkezett beadványokat, valamint az azokkal
kapcsolatos elnökségi intézkedéseket. Ha valamelyik zsi-
nati tag az elnökség intézkedésével nem ért egyet, akkor
ar ról a zsinat dönt. 
(3) Az elnökség és – szükség esetén – a zsinati bizottsá-
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gok a napirend elfogadása előtt jelentést tesznek mun ká -
juk ról.
(4) Az elnök ismerteti az elnökség napirendi javaslatát. A
mó dosító javaslatról és a napirendről a zsinat vita nélkül,
egy szerű szavazással dönt.
(5) Napirend előtti felszólalást a napirend elfogadása
után az elnök engedélyezhet. Ha az elnök a felszólalást
nem tartja megengedhetőnek, és ezt az elnöki döntést a
fel szólaló nem fogadja el, akkor a felszólalás meghallga -
tá sáról az ülés vita nélkül, egyszerű szavazással dönt.
(6) A zsinat megtárgyalja a napirendre tűzött tárgyakat.
(7)1

Az ülést levezető elnök teendői
17.§ (1) Az elnök
a) az ülésszak kezdetén indítványt tesz a napirendre, és a

napirendi pontokra szánt időre;
b)a legközelebbi ülésszak idejét a zsinat egyetértésével

kitűzi;
c) megnyitja és berekeszti az üléseket;
d) ismerteti a beadványokat, az ügyrend előírásai szerint

vezeti a tárgyalásokat, szavazásra teszi fel a kérdéseket
és kimondja a döntést;

e) az ügyrend vonatkozó előírásai szerint megadja a szó -
lás jogát.

(2) Az elnök a zsinat üléseit egy órára bármikor felfüg -
geszt heti.
(3) Az elnök köteles figyelmeztetni a tagokat, amennyi -
ben a tárgytól vagy az ügyrendtől eltérnek.
(4) Az elnök az általa vezetett ülésen a tárggyal kapcso -
lat ban véleményt nem nyilváníthat, állást nem foglalhat.

Napirend
18.§ (1) Az ülésszak kezdetén a zsinat dönt az elnökség
na pirendi javaslatáról. Az ülésszak során ezt minősített
több séggel megváltoztathatja.
(2) Amennyiben a zsinat előtt elvégzendő feladat áll, az
ülés szak – határozatképtelenség vagy rendzavarás miatti
kény szerű berekesztés esetét kivéve – mindaddig nem re -
keszt hető be, amíg nem határozta meg a következő ülés -
szak időpontját és nem tett javaslatot annak napirendjé re.
19.§2

Szólás
20.§3 (1) A zsinati tagok szólás végett személyesen a sza -
va zócédula felnyújtásával vagy írásban a jegyzőnél jelent -
keznek. A jegyzők a hozzászólók nevét a jelentkezés sor-
rendjében nyilvántartják. Az első szó az előterjesztőt il le -

ti. Utána a kisebbségi vélemény képviselőjének van joga
szól ni.
(2) A tárgyaláskor az elnök a szólni kívánókat általában
a jelentkezés sorrendjében hívja szólásra. Ha a felhívott
nincs jelen, úgy tekintendő, hogy nem is jelentkezett.
(3) Az általános vitában éppen úgy, mint a részletes tár-
gyaláskor mindenki kétszer szólhat. Az első hozzászólás
öt percnél, az ismételt felszólalás két percnél nem lehet
hosszabb.
(4) Az előterjesztő vagy az indítványozó – mások kíván -
sá gára – felvilágosítást vita közben többször is adhat.
(5) A zsinati ülésre meghívottak az elnök kérése alapján,
a tárgyalt anyaggal kapcsolatban felvilágosítást nyújthat-
nak és jogosultak legfeljebb két percben a tárgyalt na pi -
ren di ponthoz hozzászólni.

21.§ (1) Ha szólásra már nincs senki sem feljegyezve, az
elnök kérdést intéz az üléshez, hogy kíván-e még valaki
szólni, s ha a felhívásra senki sem jelentkezik, a vitát be -
zárja.
(2) A vita befejezésével, a szavazás előtt az előterjesztő
még egyszer szólhat.

22.§ (1) Vita folyamán bármikor és azonnal szót kapnak
azok is, akik
a) ügyrendi kérdésben kívánnak szólni,
b)napirendi indítványt akarnak tenni,
c) személyes megtámadásra akarnak válaszolni,
d)a félreértett szavuk valódi értelmét kívánják tisztázni.
(2) Ilyen alkalommal egyéb kérdésről nem lehet szó. 
(3) Az elnök, ellentmondás esetén, vita nélkül dönt, hogy
valóban az (1) bekezdésben felsorolt esetekkel kapcsola -
tos-e a szólásra jelentkezés.
(4)4 Az (1) bekezdés a–b) pontja esetén a zsinat általában
vita nélkül dönt. Az elnök indokolt esetben ettől eltérően
erről vitát engedélyezhet, illetve azt berekesztheti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekre vonat ko -
zó hozzászólás szándékának jelzése a szokásos egy kézzel
je lentkezés helyett a két kéz felnyújtásával való jelent ke zés.

23.§ Az indítványozónak jogában áll indítványát vissza-
vonnia, ha azonban a zsinat tagjai közül valaki sajátja -
ként fenntartja, az eredeti indítványozó jogaiba lép.

24.§ (1) A zsinat a tárgyalás alatt lévő anyagot visszaad -
hat ja az előterjesztőnek vagy kiadhatja egy erre a célra
vá lasztott bizottságnak. Az ismételt előterjesztésig a vég -
le ges határozat hozatalát felfüggesztheti.
(2) Ha mindez a javaslatnak csak egyes részleteire vagy
pont jára, vagy valamely módosító indítványra nézve tör -
té nik, a további szakaszok és pontok tárgyalását a zsinat
to vább folytathatja.
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25.§ (1) A hozzászólónak a napirenden lévő tárgytól el -
tér nie nem szabad, személyeskedő, illetve sértő megnyil -
vá nulástól tartózkodni kell.
(2) Tilos a szólót félbeszakítani vagy közbeszólásokkal
za varni, s minden olyan cselekmény, amely a zsinat mél -
tó ságát és a tanácskozás rendjét sértené, beleértve a ma -
gán jellegű megbeszéléseket és a rádiótelefon használatát is.
(3) Az elnök joga és kötelessége az (1) és (2) bekezdés
el len vétőt beszédében megszakítani és a tárgyra térésre
fel szólítani, valamint a szólót és az ülés résztvevőit a ta -
nács kozás szabályainak megtartására figyelmeztetni.
(4) Az (1) bekezdés ismételt megszegése esetén, vagy ha
a vétség súlyosabb természetű, az elnök tartozik az ille -
tőt név szerint helyreutasítani, és a szót megvonni.
(5) Az elnök ilyen eljárását vita tárgyává tenni nem sza bad.
(6) Ha az ülésen állandó rendzavarás, zaj és nyugtalanság
len ne, s az elnök figyelmeztetései és rendreutasításai el -
le nére sem állna helyre a rend, az elnök kijelenti, hogy az
ülést felfüggeszti, vagy arra a napra bezárja. 

26.§ (1) A nyilvános üléseken a hallgatók csak a részükre
kijelölt helyen tartózkodhatnak. Viselkedésükkel az ülést
nem zavarhatják. Rendzavarás esetén az elnök figyel mez -
te ti a hallgatókat, ismételt esetben zárt ülést rendelhet el.
(2) Zárt ülésen csak a zsinat tagjai és a hangrögzítők ve -
het nek részt.
(3) Magániratokat és hirdetményeket a zsinaton szétosz -
ta ni nem szabad.

II. fejezet
Zsinati határozat, törvény, zsinati nyilatkozat
és zsinati állásfoglalás elfogadásának folyamata

27.§ A határozat, a törvény, a zsinati nyilatkozat és zsina -
ti állásfoglalás elfogadásának szabályairól az Igtv. 120-
121.§-a rendelkezik.

28.§ A zsinat döntéseit általában határozattal hozza meg.

29.§ A zsinati határozathozatal általában egy lépcsőben,
rész letes vitában, a törvényalkotás, a zsinati nyilatkozat
és állásfoglalás elfogadása általában két lépcsőben, álta lá -
nos és részletes vitában történik.

30.§ Nagyobb terjedelmű, illetve jelentőségű előterjesz -
tés esetében a bizottság vagy előterjesztő testület java -
sol hatja a kidolgozást megelőzően előzetes vita lefolyta -
tá sát. Ekkor a zsinat szövegjavaslat nélkül vitathatja meg
a szabályozás elveit, céljait és az ezek eléréséhez terve -
zett megoldási módokat.

31.§ Az általános és részletes vita alapjául az országos
pres bitérium, az országos elnökség, a zsinati elnökség
vagy a zsinati bizottság szövegjavaslata szolgál, melynek
előterjesztőjét az illetékes testület, vagy bizottság jelöli ki.

32.§ (1) Az általános vita során az előterjesztett javasla-
tot egyszerű szavazással kell elfogadni.
(2) Az általános vita után a zsinati tagok javaslataikat
meg adott határidőig írásban juttathatják el az illetékes
bi zottsághoz vagy az előterjesztést készítő testülethez a
zsi nati irodán keresztül. A határidőre a bizottság, illetve
az előterjesztő testület tesz javaslatot. Amennyiben ha -
tár idő kitűzésére nem kerül sor, a határidő az általános
vi ta lezárását követő egy hónap.

33.§ (1) A részletes vita kezdetén az elnök javaslatot tesz
az előterjesztés tárgyalásának szakaszolására.
(2) A részletes vitában a zsinati tagok az adott tárgyalási
sza kasz lezárásáig írásos módosító javaslatot juttathat-
nak el az előterjesztőhöz. Később érkező módosító javas -
lat megtárgyalásáról az elnök dönt.
(3) Ha a javaslatot az előterjesztő elfogadja, az főszöveg-
ként tárgyalandó.
(4)1 A vita után a szavazásra bocsátandó szövegrészt egy -
ér telművé kell tenni, és fel kell olvasni, kívánságra írás-
ban a zsinati tagok rendelkezésére kell bocsátani. Ezt kö -
ve tően a szöveget egyszerű szavazással kell elfogadni.
Sti láris módosítás esetén az elnök eltekinthet a szavazás-
ra bocsátástól. Ha az előterjesztés valamely részéhez
nincs módosító javaslat, arról az ülésnek nem kell külön
sza vazással döntenie.
(5) Az előterjesztő a vita lezárása után kérheti, hogy a zsi-
nat az érintett szövegről csak a bizottság vagy az elő ter -
jesztő testület álláspontjának kialakítása után szavazzon.
(6) Ha az előterjesztő úgy ítéli meg, hogy az elfogadott
ja vaslat támogatottsága túl alacsony, vagy az elfogadott
mó dosító javaslat ellentmondást eredményez, a javasla-
tot átdolgozásra visszakérheti. Erre bármelyik zsinati tag
is javaslatot tehet. Ha az előterjesztő ezt nem fogadja el,
a javaslatról a zsinat dönt.
(7) A részletes vita lezárása után az előterjesztés elfoga -
dá sáról a zsinat zárószavazással dönt. A záró szavazás
előtt ismertetni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek -
nek végleges változata nincs a zsinati tagok kezében.

34.§ (1) Az Igtv. 104.§ (5) bekezdésének b) és c) pont já -
ban és 141.§-ában meghatározott jelentések előterjesz té -
se az alábbiak szerint történik:
a) tavaszi ülésszak – elnök-püspök, országos felügyelő,

or szágos ügyész, számvevőszék elnöke, országos iro -
da igazgató;

b)őszi ülésszak – zsinat elnökei, országos bíróság el nö -
ke, munkaági bizottságok elnökei.

(2) Az éves jelentéseket az előterjesztők írásban küldik
meg az országos iroda címére úgy, hogy azokat az ülés -
szak előtt 10 nappal ki lehessen küldeni a zsinati tagok-
nak.
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III. fejezet
Szavazás

35.§ (1) Az elnök a tanácskozásnak a 21.§ szerinti befe-
jezése után szavazásra teszi fel a kérdést.
(2) Az elnök úgy teszi fel a kérdést, hogy arra mindenki
„igen”-nel vagy „nem”-mel felelhessen, kivéve, ha a más
formájú kérdésfeltevést a zsinat előzőleg szavazással el -
fo gadja. Ha a szavazással eldöntendő tárgy több részből
áll, a kérdés az egyes részekre külön teendő fel.

Sorrend a szavazásnál
36.§ (1) Az elnök rendszerint a módosításokat bocsátja
sza vazásra úgy, hogy minden indítvány esélyt kapjon a
zsi nat általi megfontolásra. Több összefüggő javaslat il let -
ve indítvány eldöntése esetén az elnök ismerteti, mi lyen
sorrendben teszi fel a kérdéseket. A sorrend meg ha tá ro -
zá sakor az eredeti javaslattól legtávolabb eső javaslatot te -
szi fel elsőként szavazásra. A sorrendet érintően egy perc -
ben ügyrendi hozzászólást lehet tenni. Az elnök leg fel -
jebb tíz jelentkezőnek ad szót a jelentkezés sorrendjé ben.
(2) Ha valaki a szavazás elhalasztását indítványozza –
ügy  rendi javaslatként -, akkor ezen indítvány bocsátandó
leg  először szavazásra.

Egyszerű szavazás
37.§ (1) A zsinat a feltett kérdést rendszerint egyszerű
szavazással dönti el.
(2) Az egyszerű szavazás a szavazólapok feltartásával tör -
ténik.
(3) Az „igen”-nel és a „nem”-mel szavazók, valamint a
tar tózkodók száma jegyzőkönyvbe veendő. Látható több-
ség esetén nem szükséges a szavazatokat megszámlálni,
de az ellenszavazatokat és a tartózkodásokat igen.
(4)1

Név szerinti szavazás
38.§2 (1) Törvény elfogadásáról név szerinti szavazással
kell dönteni.
(2) A jelenlévő zsinati tagok egynegyedének írásban be -
adott kívánságára más ügyben is név szerinti szavazással
kell dönteni, ha ugyanebben a kérdésben kevesebb a tit -
kos szavazást kérők száma.
(3) Név szerinti szavazásnál a tagok írásban, nevükkel el -
lá tott szavazólapon, szavazatukat aláírásukkal hitelesítve
sza vaznak.
(4) A jegyzőkönyvben a tagok névsorába a nevek mellett
fel tüntetendő, hogy „igen”-nel, „nem”-mel szavazott-e a
kül dött, tartózkodott-e a szavazástól vagy pedig nem volt
jelen.

Titkos szavazás
39.§ (1)3 Választásoknál a szavazás általában titkosan,
összehajtott szavazólapokkal történik.
(2) A jegyzőkönyvbe fel kell venni az egyes jelöltekre le -
adott szavazatok számát.
(3) A jelenlévő zsinati tagok egynegyedének írásban be -
nyúj tott indítványára más ügyben is titkos szavazással
kell dönteni, ha ugyanebben a kérdésben kevesebb a név
sze rinti szavazást kérők száma.

Szavazás több változat esetén
40.§ (1) Ha az általános vitában kettő vagy kettőnél több
változat közül kell választani, akkor azok mindegyikét a
35.§ figyelembevételével egyenként szavazásra kell bo -
csá tani.
(2) Mindenki mindegyik változatnál szavazhat bár ho -
gyan, függetlenül attól, hogy az előző változatnál hogyan
sza vazott.
(3)3 Megszavazottnak az a változat tekintendő, amely a
legtöbb szavazatot kapta, és legalább a szavazatok több
mint 50 %-át. 
(4)4 Szavazategyenlőség esetén, vagy ha egyik változat
sem kapta meg a szavazatok több mint 50 %-át, akkor a
két legtöbb „igen” szavazatot kapott változatról újabb
szavazás dönt.

Szavazás több módosító indítvány esetén
41.§ (1) Ha a szavazás során több, egymást kizáró mó do -
sí tó indítvány közül kell választani, akkor azok mindegyi -
két a 35.§ figyelembevételével egyenként szavazásra kell
bocsátani.
(2) Mindenki mindegyik módosító indítványnál szavaz -
hat bárhogyan, függetlenül attól, hogy az előző módosító
in dítványnál hogyan szavazott.
(3)5

(4)6 Ha bármelyik módosító indítvány megkapta a sza va -
zatok több mint 50 %-át, akkor a fő (eredeti) indít vány -
ról is szavazni kell. Elfogadottnak a legtöbb „igen” sza va -
za tot kapott indítványt kell tekinteni. 

A szavazás eredménye
42.§ (1)7 Törvény elfogadásához minősített többség, te -
hát a határozatképes zsinati ülésen jelen lévő zsinati ta -
gok legalább kétharmadának, de legalább az összes zsi -
na ti tag több mint felének „igen” szavazata szükséges.
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Hatályos: 2008. február 16-tól.
5 Módosította a 19/2008 (II. 16) zsinati határozat 2.§ (2) bekezdése.
Hatályos: 2008. február 16-tól.
6 Hatályon kívül helyezte a 19/2008 (II. 16) zsinati határozat 3.§ (1)
bekezdése. Hatályos: 2008. február 16-tól.
7 Módosította a 19/2008 (II. 16) zsinati határozat 3.§ (2) bekezdése.
Hatályos: 2008. február 16-tól.



(2) A Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló 1997.
évi I. törvény, az Igtv. 103-126.§-a, az egyházi jogszabá -
lyok ról szóló 2005. évi VI. törvény (a továbbiakban
Ejtv.), valamint az ügyrend módosításához azonban az
öss zes zsinati tag több mint kétharmadának „igen” sza -
va zata szükséges.
(3) Minden egyéb döntéshez – ha az ügyrend másképp
nem rendelkezik – egyszerű többség, tehát a határozat ké -
pes zsinati ülésen jelenlévő zsinati tagok több mint felé -
nek „igen” szavazata szükséges.
(4) A szavazás során jelenlévőnek azt a zsinati tagot kell
tekinteni, aki érvényes „igen”, „nem” vagy „tartózko -
dom” szavazatot adott le.

43.§ A szavazás befejeztével az elnök az eredményt azon-
nal kihirdeti. 

Ötödik rész
Zsinati bizottságok

A zsinati bizottságok kiküldése

44.§ (1) A bizottság személyi összetételét a zsinat hagy-
ja jóvá, és a zsinat állapítja meg a bizottság feladatkörét.
(2) A bizottság tanácskozási joggal szakértőket vonhat
be munkájába.
(3) A bizottság feladatát a zsinati elnökség határozza meg.
(4) A bizottságot annak elnöke hívja össze. A jelenlévő
ta gok egyszerű szótöbbséggel határoznak.
(5) A bizottság üléséről emlékeztető készül, mely tartal -
maz za az ülésen hozott döntéseket. 

A bizottsági előkészítés

45.§ (1) A bizottság először feldolgozza a beküldött ja -
vas latokat és elemzi a korábbi szabályozást. Meg fo gal -
maz za a szabályozás alapelveit és mérlegeli ezeknek a
zsi nat által eldöntendő elemeit. 
(2) A bizottság a számára kiadott javaslatot a plenáris
ülés re előkészíti és kijelöli az előterjesztőt.
(3) A törvényjavaslat vagy előterjesztés kidolgozása so -
rán a bizottság a beérkezett javaslatokat
a) vagy beépíti saját szövegjavaslatába (az ún. főszö veg -

be), 
b)vagy számára elfogadható szövegváltozatként szere -

pel teti, 
c) vagy elveti, de az előterjesztett szövegben – álláspont -

já val együtt – közzéteszi.
(4) Az összes felmerülő kérdésben ki kell alakítani a bi -
zott ság álláspontját.
(5) A bizottságnak arra kell törekednie, hogy a törvényja -
vas lat vagy előterjesztés megfeleljen a szabályozás céljának. 
(6) Törvényjavaslat elkészítésénél a bizottságnak figye -
lem be kell vennie a jogszabály szövegezés általános köve -
tel ményeit, továbbá ügyelnie kell arra, hogy az összhang-
ban legyen az egyház és állami törvényekkel.

A bizottságok jelentése

46.§ (1) A bizottságok elnökei minden zsinati üléssza-
kon rövid jelentést tesznek az előző ülésszak óta végzett
munkáról és a bizottságra bízott törvények és feladatok
készültségi állapotáról.
(2) Az ülésszak napirendjére tűzött előterjesztések ki -
dol gozásáról külön beszámolni nem kell. 
(3) Azt az indítványt, amely nem tárgyalás alatt lévő elő -
ter jesztéshez érkezett, és amelyet a bizottság tárgyalás
után elutasított, ki kell küldeni a zsinat tagjainak.
(4) Ha bármelyik zsinati tag javasolja, hogy a zsinat a bi -
zottság véleménye ellenére foglalkozzon az indítvánnyal,
akkor erről a bizottság beszámolójának meghallgatása
ut án a zsinat vita nélkül dönt. Amennyiben a zsinat az
in dítvány érdemi megtárgyalása mellett foglal állást, ak -
kor ezzel a döntésével egyúttal megbízza a bizottságot az
in dítvány plenáris ülésen való előterjesztésének kidolgo -
zá sával.

Hatodik rész
Törvényességi ellenőrzés

47.§ (1) Az Ejtv. 5.§-ban előírt feladatok előkészítésére a
zsinat elnökei három tagú bizottságot jelölnek ki, illetve
kérnek fel. A bizottság szakvéleményt készít. 
(2) A bizottság egy tagjának jogi végzettséggel kell ren-
delkeznie és egy tagját a törvényelőkészítő bizottság tag-
jaiból kell kijelölni.
(3) A szakvéleményt a bizottság 30 napon belül elkészíti,
és azt a zsinati iroda a zsinati tagoknak a legközelebbi
ple náris ülés meghívójával együtt kiküldi.
(4) A zsinati tagok a szakvéleményt legkésőbb a plenáris
ülés kezdetéig véleményezhetik. Ezeket a véleményeket a
zsinati iroda sokszorosítva minden zsinati tagnak eljut -
tat ja.
(5) A zsinat a szabályrendelet törvényességéről a bi zott -
ság szakvéleménye és a zsinati tagok véleményei alapján
a plenáris ülésen vita nélkül határoz.
(6) A határozatot a levezető elnök és a bizottság el nö ké -
nek aláírásával a zsinati iroda megküldi az érintet tek nek.

Hetedik rész
Az ügyrenddel kapcsolatos eseti döntések

48.§ (1) Ha az ülést levezető elnök azt tapasztalja, hogy
az ügyrend valamely esetre nézve rendelkezést nem tar-
talmaz, vagy az a meglévő formában a zsinat működését
hátráltatja, javaslatot tehet a zsinatnak, hogy a felmerült
kér désben milyen eljárást kövessen. A zsinati tagok egy -
ötö de is tehet erre vonatkozó javaslatot. 
(2) A zsinat az ügyrendi bizottság állásfoglalása után
dönt a javaslat felett.. Szükség esetén az ügyrendi bi zott -
ság állásfoglalásának kialakítására 10 percig a zsinat
mun kája felfüggeszthető. 
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(3) A zsinat a jelenlévő tagok háromnegyedének „igen”
sza vazatával dönthet úgy, hogy az ügyrend egyes rendel -
ke zéseit az adott kérdés tárgyalásánál nem alkalmazza.
Eb ben az esetben pontosan meg kell jelölni, mely rendel -
kezésektől tér el, és milyen eljárást alkalmaz.

Nyolcadik rész
A zsinat ügyvitele

Zsinati napló és jegyzőkönyv

49.§ (1) A zsinati napló és jegyzőkönyv készítésével, hi -
te lesítésével, valamint kiküldésével kapcsolatos rendel -
ke zéseket az Igtv. 122.§-a szabályozza.
(2) A zsinati napló a zsinat teljes anyagának, indítvá nyai -
nak, beszédeinek írásban rögzített dokumentuma, mely a
hang felvétel alapján készül. Elkészítéséért és őrzéséért a
zsi nati iroda, hitelesítéséért a jegyzők a felelősek.
(3) Saját költségére bármely zsinati tag és egyházi jogi
sze mély kérheti a zsinati napló vagy annak egy része má -
solatát.
(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) az ülések helyét, idejét, napirendjét, a levezető elnök

személyét és a jelenlétről szóló jelentést;
b)a szavazásra bocsátott kérdést és a szavazás eredmé -

nyét;
c) a felszólaló nevét;
d)a felszólaló által rögzíteni kívánt nyilatkozatot.

Ügykezelés és a zsinati tagok nyilvántartása

50.§ A zsinattal kapcsolatos adminisztráció intézéséről
az Igtv. 111.§-a rendelkezik.

51.§ (1) A zsinat ügykezelése a zsinati irodán történik. A
zsinat és a zsinati elnökség levelezési címe a zsinati iroda
címe.
(2) A zsinati iroda személyzete a jegyzőkkel együtt mű -

köd ve rendben tartja a zsinati iroda irattárát és gondos -
ko dik az iratok sokszorosításáról, betekinthetőségéről és
meg őrzéséről.
(3) A zsinati iroda nyilvántartja a zsinat tagjait.
(4) A zsinati iroda a zsinat egész tartama alatt ügyel az
egyes választó testületek zsinati képviseletére.

Tömegtájékoztatás

52.§ (1) A zsinat az egyházi sajtón keresztül az egyház
tag jait rendszeresen és hitelesen tájékoztatja.
(2) A zsinat sajtófelelőst választhat.
(3) A zsinat elnöksége az egyes ülésszakokról kommü ni -
két adhat ki.

Kilencedik rész
Záróülés

53.§ (1) A zsinat munkáját ünnepélyes záróülésen fejezi
be.
(2) Az ülésen elfogadásra kerül az előző ülésszak jeg y ző -
köny ve.
(3) A zsinat elnökeinek értékelése után a zsinat – ajánlás
formájában – összefoglalhatja a következő zsinat számára
a megoldatlan feladatokat, amely a következő zsinat szá -
mára nem kötelező érvényű.
(4) A zsinat záró istentisztelettel fejezi be munkáját, me -
lyen az igehirdetési szolgálatot az elnök-püspök végzi.

Tizedik rész
Záró rendelkezések

54.§ (1) Jelen ügyrend a 2006. évi általános tisztújítás so -
rán megválasztott zsinat hivatalba lépése napján, legké -
sőbb 2006. december 15-én lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Magyarországi Evan -
gélikus Egyház Zsinatának Ügyrendjéről szóló, többször
módosított 1/2002. (II. 1.) zsinati határozat.
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