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ZSINATI TÖRVÉNYEK, HATÁROZATOK
Budapest, 2009. február 13..

2009. ÉVI I. TÖRVÉNY
AZ EGYHÁZI SZOLGÁLAT KÜLÖN

TERÜLETEIRŐL SZÓLÓ
2005. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1.§ Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005.
évi V. törvény 15.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmény-
ben az evangélikus hittan érettségi vizsgán evangélikus
lelkész, illetve egyetemi végzettségű hittantanár vizs-
gáztathat.”

2.§ E törvény kihirdetése napján lép hatályba.

2009. ÉVI II. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. fejezet
Főösszegek

1.§ (1) A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház
központi költségvetésének 2009. évi
a) bevételi főösszegét 8.568.300.000.- forintban,
b) kiadási főösszegét 8.568.300.000.- forintban,
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg.

(2) Az országos presbitérium 2009. május 31-ig elké-
szíti a több évre szóló kötelezettségek és követelések
terveit, amelyek addig előre láthatók és lehetővé teszik
a 2010-2012. évekre szóló költségvetések, intézmény-
alapítások és megszüntetések, illetve központi beruhá-
zások tervezését.

2.§ (1) Az 1.§-ban megállapított főösszegek részletes
számadatait e törvény 1. számúmelléklete tartalmazza.
(2) A zsinat a költségvetési tételek feletti rendelkezési
jogosultságokat (szakmai ellenjegyzési jog) e törvény 1.
számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jogosultságok-
kal kapcsolatos felelősséget az érintett által tett írásbe-
li nyilatkozatban kell rögzíteni.
(3) A központi költségvetés terhére 2009. évben a 2.
számú melléklet szerinti jogcímeken lehet személyi
kifizetést utalványozni.
(4) A 2010. évi költségvetés elkészítésének (rész) határ-
időit és felelőseit e törvény a 3. számú melléklete tar-
talmazza.
(5) A központi költségvetést érintő, pénzügyi kötele-

zettségvállalást magában foglaló szerződéseket az or-
szágos iroda gazdasági vezetőjével előzetesen ellenje-
gyeztetni kell.

3.§ (1) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériu-
mot, hogy a központi költségvetés 2009. évi likviditását
biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje.
(2) Az előző évekről áthozott kötelezettségek:
a) 232520 Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség
második részlet,

b) 231610 békéscsabai kollégiumvásárlás negyedik
részlet.

(3) A 2009. évben kiemelt támogatást élvez: 221530
egységes ügyviteli rendszer kiépítése

II. fejezet
Tartalékok, célelőirányzatok

4.§ (1) A „vis maior” tartalék olyan előre nem látható
esetek elhárításának segítésére szolgál, amely azonnali
beavatkozást igényel, s ahol a beavatkozás elmulasztá-
sa életveszéllyel vagy súlyos kárral járna. Az alapból az
összegeket kölcsön formájában kell kifizetni.
(2) Az általános tartalék olyan esetekben használható
fel, amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett
előre látni, de finanszírozása mégis szükséges vagy cél-
szerű.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalék-
keretek felhasználásáról:
a) 500.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben, de össze-
sen legfeljebb a keret 15%-áig az országos iroda-
igazgató,

b) 1.000.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben, de leg-
feljebb a keret 35%-áig az országos elnökség,

c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium hatá-
roz.

(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
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbité-
rium előtt.

5.§ Célelőirányzat szolgál az alábbiakra:
a) 214210 szociális és betegségi segélyek
b) 217110 diakóniai munka
c) 217210 egyházzenei munka



d) 217340 missziói pályázat
e) 217730 gyermek- és ifjúsági pályázatok
g) 221510 pályázati előkészítés, önrész
h) 224190 számítógép pályázat, szoftverfejlesztés
i) 224200 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása

6.§ (1) Az e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott
tételek túllépését, költséghelyek közötti átcsoportosí-
tást – a 5.§ (1) bekezdésben foglalt kivételektől elte-
kintve – továbbá a 2. mellékletben meghatározott ál-
láshelyek számától való eltérést tételenként legfeljebb
10 %-os mértékig – határozatában – az országos pres-
bitérium engedélyezhet.
(2) Terven felüli bevétel felhasználásáról – eltérő tör-
vényi rendelkezés hiányában –
a) 250.000.- Ft-ot meg nem haladó esetben az orszá-
gos irodaigazgató,

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

c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium ha-
tároz.

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 kap-
ják. A kártalanítási valorizáció mértéke 2009-ben 2%.
(2) Egyes önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzet-
ben lévő egyházközségeket a központi költségvetés –
224120 sor szerinti - működési támogatásban részesít.
Ennek elosztásáról az esperes véleményének figyelem-
be vételével az egyházkerületi elnökség dönt.
(3) Az állami kártalanításból kimaradt egyházközségek
részére a központi költségvetés – 224180 sor szerint –
belső kártalanítási keretet határoz meg, amelynek el-
osztásáról az országos iroda nyilvántartása alapján az
országos presbitérium dönt.
(4) Az állami rendelkezések szerint – 251220 sor alatt
– kistelepülési illetménypótlékban részesülő egyház-
községek kiválasztását az esperes véleményének figye-
lembe vételével az egyházkerületi elnökség végzi.
(5) Egyházközségek, egyházi intézmények 2009. évi ja-
vasolt bérfejlesztési mértéke 0% – a bérkerettel való
szabad gazdálkodás lehetősége mellett.
(6) A nyugdíjemelés az állami nyugdíjemeléshez rögzí-
tett mértékben történik.
(7) A lelkészek által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke
2009-ben 12%. Az egyházi lakások használati ellenérté-
ke, amelyet a járulék kiszámításához kell használni, a
2008. évinek 15%-kal megnövelt értéke.
(8) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot

végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 56.§ (1) bekezdés
szerint figyelembe veendő összeg 2009-ben a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bér-
minimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.)
Korm. rendeletben meghatározott összeg.
(9) Az országos járulék mértéke 2009-ben a 2008. évi
összeg 15%-kal növelt értéke.

Egyházmegyék

8.§ (1) Az egyházmegyék a központi költségvetésből tá-
mogatást kapnak a 223100 sor szerint. Ezek felhaszná-
lásáról az egyházmegyei presbitérium dönt.
(2) A támogatás tartalmazza az egyházmegyei tisztség-
viselők javadalmazását is. Az esperesi tiszteletdíj 2009-
ben legalább 50.000.- Ft/hó.

Egyházkerületek

9.§ (1) Az egyházkerületek – 222120, 222220 és 222320
sor szerinti - működési költségeit a központi költségve-
tés tartalmazza.
(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei-
nek megvalósításának segítésére az egyházkerületek
külön keretben részesülnek a 222130, 222230, 222330
sorok szerint
(3) Az egyházkerület a (2) bekezdés szerinti keret ter-
hére segítheti hitéleti célok megvalósítását is.

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos
rendelkezések

10.§ (1) A normatív támogatásban részesülő intézmé-
nyekben a közalkalmazottakkal azonos feladatot ellátó
alkalmazottak illetménye és juttatásai nem lehetnek
kevesebbek az állami előírásokban szereplőknél. Ezt az
alkalmazottal kötött munkaszerződésben, valamint az
intézményi szervezeti és működési szabályzatában is
rögzíteni kell.
(2) A 2007. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egy-
házi kiegészítő támogatás korrekciós összegének a
fenntartó országos presbitérium által meghatározott
részét a diakóniai, illetve oktatási tartalékalapba kell
befizetni.
(3) Az államtól kapott normatív támogatással a cél-
meghatározás keretein belül az intézmények saját
hatáskörön belül szabadon gazdálkodnak.
(4) A 2009. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egy-
házi kiegészítő normatíva összegének az országos pres-
bitérium által meghatározott részét az oktatási és dia-
kóniai intézmények részére, a maradék összeget pedig
az oktatási, illetve a diakóniai alapba kell kifizetni.
(5) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot,
hogy az intézmények állami kiegészítő támogatásának
felhasználásáról országos szabályrendeletben rendel-
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kezzen. A kiegészítő támogatás nem fordítható más
célra, mint amire a támogatást az állam adta. A tartalék-
alapok felhasználásáról folyamatosan be kell számolni
a gazdasági bizottság és az országos presbitérium előtt.

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos
rendelkezések

11.§ (1) Az intézménynek folyósított normatív és ki-
egészítő támogatással a célmeghatározás keretein belül
az intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdál-
kodik.
(2) Az intézmény, illetve fenntartója a központi költ-
ségvetéstől abban az esetben kérhet támogatást, ameny-
nyiben a kiegészítő támogatásnak 10.§ (4) bekezdésben
meghatározott részét befizeti az adott intézménytípus-
ra meghatározott tartalékalapba. Ebben az esetben
minden tekintetben az országos fenntartású intézmé-
nyekkel egyenlő elbírálásban részesülnek, a részükre
megállapítható támogatás szabályairól országos sza-
bályrendelet rendelkezik.
(3) A (2) bekezdésben történő befizetés szándékáról az
egyház és az intézmény fenntartója között kötött hatá-
rozatlan idejű megállapodásban kell nyilatkozni.

Támogatások

12.§ A központi költségvetés 1. mellékletében költség-
vetési sorokban szereplő összegeket, ahol a megfelelő
sorban „támogatás” szerepel, a kedvezményezett részé-

re – elszámolási kötelezettség mellett – támogatásként
kell átutalni.

Elkülönített központi pénzalapok – Szolidaritási Alap

13.§ A nyugdíjakkal kapcsolatos költségvetési sorok
végrehajtásakor ügyelni kell a Szolidaritási Alap 2010-
es bevezetésének előkészítésére.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

14.§ (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésében foglalt ki-
vételekkel – az elfogadása napján lép hatályba.
(2) A 4.§ (1) bekezdés második mondata 2011. január
1-jén lép hatályba.
(3) A diakóniai intézmények tartalékalapjának műkö-
déséről szóló szabályrendeletet úgy kell elkészíteni,
hogy az 2009. július 1-jén hatályba lépjen.
(4) A 2010. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a
2010. évi költségvetési törvény elfogadásáig az egyház
háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény és e törvény
rendelkezése szerint kell eljárni.

MELLÉKLETEK

a) 1. sz. melléklet: tételes költségvetés, szakmai el-
lenjegyzők

b) 2. sz. melléklet: személyi állománytábla
c) 3. sz. melléklet: naptár

Evangélikus Közlöny 3
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BEVÉTELEK ezer Ft

Állami támogatások 8 139 100
Járadék + kiegészítés 1 292 900
SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés) 587 300
Hitoktatás 146 600
Közgyűjtemény 50 800
Kistelepülési illetmény pótlék 55 500
Oktatási intézmények (normatíva) 2 000 000
Oktatási intézmények (kiegészítő) 2 557 000
Diakóniai intézmények (normatíva) 855 000
Diakóniai intézmények (kiegészítő) 594 000

Egyházközségi befizetések 118 700
Nyugdíjas offertórium 2 000
Ifjúsági offertórium 2 000
Missziói offertórium 2 000
Oktatási intézmények offertórium 2 000
Biblia offertórium 2 000
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium 4 600
Országos járulék 22 500
Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései 81 600

Pályázatok 3 700
Budapesti gimnáziumok (Budavári Önkormányzat céltámogatás) 1 000
Szélrózsa találkozó 1 000
Evangélikus Országos Könyvtár 700
Evangélikus Országos Múzeum 1 000

Saját bevételek 39 200
Kiadott ingatlanok bérleti díja

Déli Egyházkerület püspöki hivatal területén 2 800
Északi Egyházkerület püspöki hivatal területén 4 600
Egyéb 1 500

Hitéleti rendezvények bevételei
Diakóniai bizottság programjai 1 000
Evangélizációs és missziói bizottság programjai 2 400
Ifjúsági bizottság programjai 3 500

Pályázati önrész befizetések
Egyházközségi gyűjtemények működtetésére pályázat 900
Egyházközségi anyakönyvek restaurálása 300

Értékesítések, szolgáltatások
Belépőjegyek 2 000
Egyéb 200

Továbbszámlázott szolgáltatások 20 000
Támogatások, adományok, segélyek 49 600

Külföldi
Gustav Adolf Werk (GAW) 8 000
Bajor Egyház 41 600

Kamat, árfolyamnyereség 218 000
Szabad felhasználású 110 000
Oktatási intézmények alap 90 000
Diakóniai intézmények alap 6 000
Nyugdíj alap 12 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 568 300

1. sz. melléklet – A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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KIADÁSOK ezer Ft szakmai ellenjegyzők

Testületek 203 800
Zsinat 5 000 a zsinat egyik elnöke
Presbitérium

Sztehlo Gábor szoborállítás 5 000 az országos elnökség egyik tagja
Sztehlo Gábor év 2 000 az országos elnökség egyik tagja
Működés 1 000 az országos irodaigazgató

Elnökség
1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció 25 000 az országos elnökség egyik tagja
Különkeret 5 000 az országos elnökség egyik tagja

Püspöki tanács
Támogatások, segélyek

Szociális 15 000 a kerületi elnökség egyik tagja, az országos irodaigazgató

Számvevőszék 300 a számvevőszék elnöke
Bíróság 300 a bíróság elnöke
Bizottságok

Diakóniai bizottság
Diakóniai munka 18 000 a diakóniai osztály vezetője
Önkéntes Diakóniai Év 4 000 a diakóniai osztály vezetője

Egyházzenei bizottság
Egyházzenei munka 6 000 az egyházzenei bizottság elnöke
Orgonaprogram 8 000 az egyházzenei bizottság elnöke

Gyűjteményi tanács
Egyházközségi gyűjtemények működtetésére pályázat 9 000 a gyűjteményi tanács elnöke

Evangélizációs és missziói bizottság
Missziói bizottság és munkaágai 12 000 az evangélizációs és missziói bizottság elnöke

Kórházi szolgálat 700 az OP által kijelölt személy
Börtönlelkészi szolgálat 800 az OP által kijelölt személy
Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés) 4 000 az evangélizációs és missziói bizottság elnöke

Evangélikus Országos Presbiteri Találkozó - Budapest 2 000 az országos felügyelő
Oktatási bizottság

Oktatási programok
Pedagógus találkozó 2 500 az OP által kijelölt személy
Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója - EGOT 2 500 az OP által kijelölt személy

Oktatási intézmények offertórium terhére 2 000 az oktatási és nevelési bizottság elnöke
Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre (céltámogatásból) 1 000 az oktatási osztály vezetője
Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - működési költség 6 000 az oktatási osztály vezetője
Eljárási díjak 2 000 az oktatási osztály vezetője

Sajtó bizottság 8 000 a sajtóbizottság elnöke
Tényfeltáró bizottság 3 500 az OP által kijelölt személy
Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági munka 16 000 a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke
Egyetemi Gyülekezetek 3 700 az egyetemi gyülekezetekért felelős püspök
Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + kiegészítés) 6 000 a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke
Szélrózsa találkozó 3 500 a Szélrózsa találkozó vezetője

Külügyi kapcsolatok
Tagdíjak 4 000 a külügyekért felelős püspök
Utazási és programköltségek 9 000 a külügyekért felelős püspök
Határon túli magyarok 6 000 az OP által kijelölt személy

Bizottságok működési költségei 5 000 az országos irodaigazgató
Önkormányzatok 1 315 700

Országos Egyház
Illetmények 175 000 az országos irodaigazgató
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KIADÁSOK ezer Ft szakmai ellenjegyzők

Természetbeni juttatások 19 000 az országos irodaigazgató
Megbízási díjak 45 000 az országos irodaigazgató
Törvényes terhek 49 000 az országos irodaigazgató
Képzési támogatások 1 500 az országos irodaigazgató
Biztosítás 700 az országos irodaigazgató
Irodai kiadások 5 000 az országos irodaigazgató
Posta, telefon, banki költségek 11 500 az országos irodaigazgató
Útiköltség, napidíjak 2 500 az országos irodaigazgató
Gépkocsi fenntartás 9 000 az országos irodaigazgató
Közüzemi díjak 12 000 az országos irodaigazgató
Reprezentáció 2 000 az országos irodaigazgató
Felszerelések 4 000 az országos irodaigazgató
Számítástechnika 10 000 az országos irodaigazgató
Lelkész-, egyéb konferenciák, gyülekezeti munkatársképzés 4 000 az országos irodaigazgató
Ingatlanfenntartási kiadások

Üllői úti székház beruházási alap 6 500 az országos irodaigazgató
Aszódi kastély (állagmegőrzés, őrzés) 12 000 az országos irodaigazgató
Egyéb országos ingatlanok 11 000 az országos irodaigazgató

Központi beruházási támogatások
Pályázat előkészítés, önrész 50 000 a kerületi elnökség egyik tagja, az országos irodaigazgató

Gépkocsi vásárlás 40 000 az országos irodaigazgató
Egységes ügyviteli rendszer kiépítése 57 000 az országos irodaigazgató

Egyházkerületek
Déli Egyházkerület

Személyi + járulék 21 500 a kerületi elnökség egyik tagja
Működési költségek 13 400 a kerületi elnökség egyik tagja
Különkeret 20 000 a kerületi elnökség egyik tagja
Fűtéskorszerűsítés 10 000 a kerületi elnökség egyik tagja

Északi Egyházkerület
Személyi + járulék 25 500 a kerületi elnökség egyik tagja
Működési költségek 14 300 a kerületi elnökség egyik tagja
Különkeret 20 000 a kerületi elnökség egyik tagja

Nyugati Egyházkerület
Személyi + járulék 22 500 a kerületi elnökség egyik tagja
Működési költségek 12 000 a kerületi elnökség egyik tagja
Különkeret 20 000 a kerületi elnökség egyik tagja

Egyházmegyék
Működési támogatás 41 000 az országos irodaigazgató

Egyházközségek
Járadékfizetés 83 300 az országos irodaigazgató
Működési támogatás 39 000 a kerületi elnökség egyik tagja
Központi illetménypótlék 51 000 a kerületi elnökség egyik tagja
Hitoktatói díjak 146 600 az országos irodaigazgató
Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján) 90 000 az egyházmegyei elnökség egyik tagja
Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás 70 000 az országos presbitérium
Belső egyházi kártalanítás 25 000 az országos presbitérium
Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés, tanfolyamok 4 000 az országos irodaigazgató
Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása 1 300 az országos levéltár igazgatója
Egyházközségek biztosítása (továbbszámlázandó) 20 000 az országos irodaigazgató
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére 4 600 az országos GAS-lelkész
Céltámogatások továbbutalása

Gustav Adolf Werk (GAW) segélyek 8 000 támogatás
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Bajor Egyházi támogatások 26 000 támogatás
Intézmények 6 492 500

Oktatási
Oktatási intézmények (normatíva) 2 000 000 az oktatási osztály vezetője
Oktatási intézmények (kiegészítő) 2 513 000 az országos presbitérium
Oktatási intézmények alap 113 000 az országos presbitérium
Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK) (normatíva) 21 000 az oktatási osztály vezetője
Működési támogatás

Evangélikus Hittudományi Egyetem - működési támogatás 50 000 támogatás
Luther Otthon - működési támogatás 14 000 támogatás
Magyar Protestáns Kollégium - működési támogatás 3 100 támogatás
Lelkészakadémia 3 700 az OP által kijelölt személy

Beruházásra, felújításra
Békéscsabai Kollégiumvásárlás IV. részlet 80 000 támogatás

Diakóniai
Diakóniai intézmények (normatíva) 855 000 a diakóniai osztály vezetője
Diakóniai intézmények (kiegészítő) 534 600 az országos presbitérium
Diakóniai intézmények alap 65 400 az országos presbitérium
Diakóniai Módszertani Központ 3 000 a diakóniai osztály vezetője
Beruházásra, felújításra

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség - szeretetotthon építés II. 25 000 támogatás
Gyűjteményi

Evangélikus Országos Könyvtár - működési költségek 17 100 az országos könyvtár igazgatója
Evangélikus Országos Levéltár - működési költségek 20 400 az országos levéltár igazgatója
Evangélikus Országos Múzeum - működési költségek 29 900 az országos múzeum igazgatója

Kiállító helységek bérleti díja 5 800 az országos elnökség egyik tagja
Bővítési tervek elkészítése 9 000 az országos múzeum igazgatója

Vidéki szakgyűjtemények - működési támogatás 8 000 a gyűjteményi tanács vezetője
Közgyűjtemények - közös működési költségek 800 a gyűjteményi tanács vezetője

Kiadói
Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása
Evangélikus Élet 23 500 támogatás
Lelkipásztor 3 900 támogatás
Credo 2 200 támogatás
Evangélikus Közlöny 1 700 támogatás

Honlap 4 600 támogatás
Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

XX. századi magyar teológusok 1 300 az országos elnökség egyik tagja
Egyéb 5 000 az országos elnökség egyik tagja

Luther Kiadói kiadványok előfizetési díjai 6 900 az országos elnökség egyik tagja
Egyéb

Működési támogatások
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp 12 000 támogatás
Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó 12 000 támogatás
Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba 12 000 támogatás
Kántorképző Intézet, Fót 12 000 támogatás
Kapernaum, Gyenesdiás 7 000 támogatás
Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 5 000 támogatás
Telekgerendás 1 000 támogatás

Felújítási, beruházási támogatások
Ordass Lajos Ev. Okt. Központ, Révfülöp - állagmegóvás, bővítés 4 000 az országos elnökség egyik tagja
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Kántorképző Intézet, Fót - telekvásárlás, bővítés terveztetése 6 600 az országos elnökség egyik tagja
Egyesületek, alapítványok támogatása 57 200

Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 1 200 támogatás
Evangélium Színház 2 000 támogatás
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület 1 200 támogatás
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány 2 000 támogatás
Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK) 1 500 támogatás
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj 1 500 támogatás
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 8 500 támogatás
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) 1 600 támogatás
Sárszentlőrinci Népfőiskola 4 400 támogatás
Szőlőtő Alapítvány (Györköny) 5 000 támogatás
Magyar Bibliatársulat Alapítvány 1 400 támogatás
Protestáns Újságírók Szövetsége (PRUSZ) 400 támogatás
Ökumenikus Tanulmányi Központ 300 támogatás
Belső egyházi kártalanítás 22 000 az országos presbitérium
Egyéb 4 200 az országos elnökség egyik tagja

Egyházi személyek 341 100
Nyugdíjosztály

Nyugdíjkifizetések 122 000 a nyugdíjosztály ügyvivője
Posta- és bankköltségek, Szolidaritási alap előkészítése, egyéb 6 500 a nyugdíjosztály ügyvivője
Nyugdíj alap 27 100 a nyugdíjosztály ügyvivője

Egyéb
Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékai 115 000 a kerületi elnökség egyik tagja
Kistelepülési illetmény pótlék 55 500 a kerületi elnökség egyik tagja
Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási támogatása 10 000 a kerületi elnökség egyik tagja

Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak
egészségi állapotfelmérése

5 000
az országos elnökség egyik tagja

Tartalékok 45 000
Általános tartalék 20 000 a 2.§ szerint
Vis Major/katasztrófa alap 25 000 a 2.§ szerint

Egyebek 113 000
Hitel

Hiteltörlesztés 50 000 szerződés szerint
Hitelkamat 8 000 szerződés szerint

Hosszútávú befektetés 55 000 az országos presbitérium
KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 568 300
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Szervezeti egység neve Iskolai végzettség Létszám összes
felsőfokú középfokú alapfokú

Déli Egyházkerület 3 2 - 5
Északi Egyházkerület 4 2 - 6
Nyugati Egyházkerület 4 - 1 5
Evangélikus Országos Könyvtár 3 0,5 - 3,5
Evangélikus Országos Levéltár 4,5 1 - 5,5
Evangélikus Országos Múzeum 5 2 0,5 7,5
Országos Iroda
Igazgatóság 2 - - 2
Titkárság 1 2 - 3
Tanácsadók 1 - - 1
Belső ellenőr 1 - - 1
Országos felügyelői titkárság 0,5 - - 0,5
Humán referens - 1 1
Számítástechnikai referens - 1 - 1
Gépjármű referens 1 - - 1
Pályázatfigyelő referens 1 - - 1
Oktatási Osztály 4 1 - 5
Építési és Ingatlanrendezési Osztály 3 1 - 4
Diakóniai Osztály 3 - - 3
Gazdasági Osztály 3 6 1 10
Zsinati referens 1 - - 1
Média referensek 2 - - 2
Ifjúsági és Gyermekosztály 2 1 - 3
Külügyi Osztály 1 1 - 2
Gondnokság, portaszolgálat 1 4 2 7
Teológiai referens 1 - - 1
Egyéb 1 - - 1
GAS ügyvivő 1 - - 1
Lutheránia 1 - - 1
MAEK 1 - - 1
Szolgálatok
Egyetemi 3 - - 3
Kórház 3,5 - - 3,5
Misszió 2 - - 2
Reptér 1 - - 1
Szlovák 1 - - 1
ÖSSZESEN: 66,5 25,5 4,5 96,5
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3. sz. melléklet – NAPTÁR

feladat határidő felelős
beruházási támogatási igények leadása 2009.08.31. egyházközségek, intézmények
költségvetési igények leadása 2009.09.30. munkaágak, országos iroda
beruházási igények műszaki bírálata 2009.10.15. építés- és ingatlanügyi bizottság
a költségvetés 1. változata (állandó tételek) 2009.11.10. gazdasági osztály
egyeztetések országos irodával, intézményekkel 2009.11.20. országos elnökség
beruházási igények gazdasági bírálata 2009.11.25. gazdasági bizottság
stratégia vitája, pénzügyi előretekintés, következményeinek
beépítése a költségvetési törvény szabályai közé
a költségvetési törvény általános/elvi vitája

2009.11.28. előterjesztő: országos presbitérium
zsinat plenáris vitája

a költségvetés 2. változata (terv bevételekkel) 2010.01.15. gazdasági osztály
a költségvetés 3. változata, kiküldése (gazdasági bizottság,
országos presbitérium)

2010.01.27. országos elnökség

gazdasági bizottság 2010.02.03. gazdasági bizottság
az országos presbitérium javaslatot tesz 2010.02.11. országos presbitérium
a zsinat elfogadja a költségvetést 2010.02.27. zsinat

AMagyarországi Evangélikus Egyház 2009. évi
költségvetés tervezetének szöveges kiegészítése

A hazánkat is sújtó közismerten rossz gazdasági hely-
zetben egyre nehezebb a folyamatosan bővülő felada-
tokat, nominál-értéken is csökkenő bevételekből ellátni.
A járadék-kiegészítésre és a közgyűjteményekre kapott
61.370.000,- Ft-os többlettámogatás nem ellensúlyozza
az 1%-os felajánlásokból és kiegészítéséből befolyó,
több mint 111.000.000,- Ft-os csökkenést.
Egyházi nyugdíjrendszerünk működtetéséhez évről

évre egyre több pénz szükséges. Pár évig még kevesen,
de később egyre többen mennek el nyugdíjba, így meg
kell teremteni a fedezetet a megemelkedő nyugdíjki-
fizetésekre. 2009-ben az országos járulék 2/3 része, a
nyugdíjas offertórium, a nyugdíjjárulék befizetések,
Nyugdíj osztály kamata és az egyház 40.000.000,- Ft-os
támogatása nyújt fedezetet a nyugdíjak kifizetésére. A
nyugdíjalap szinten tartásához szükséges az egyházi
nyugdíjjárulék megemelése 10%-ról 15%-ra. Az eme-
lést két lépcsőben, 2009-ben 2% pontos, 2010-ben 3%
pontos emeléssel szükséges végrehajtani.
2006-ban emelkedett utoljára az országos járulék

mértéke. Szükséges a járulék valorizálása 15%-kal. Az
így keletkező 3.000.000,- Ft többletbevétel 2/3 része a
nyugdíjalapot, 1/3 része a központi illetménykiegészí-
tés keretét növeli.
Évek óta nem emelkedtek a szolgálati lakás haszná-

latának ellenértékei, az egyházi személyek jövedelem-
bevallásánál. 2009-től 15%-os emelést szükséges végre-

hajtani. Az emeléssel a lelkészek nyugdíj alapja, nyug-
díja emelkedni fog.
A Magyarországi Evangélikus Egyháznál dolgozó

személyeknek a béremelésére jelenleg nincs fedezet a
2009. évi költségvetésben, ezért általános béremelés
nem lesz. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2009-
re nem javasol béremelést a lelkészeknek és egyház-
községi dolgozóknak. Az egyházközségek saját lehető-
ségeik szerint dönthetnek az esetleges emelésről.
Többműködési, beruházási, felújítási keretnél kellett

kisebb-nagyobb csökkentést végrehajtani.
Az alábbiakban szöveges indoklást fűzünk a jelentő-

sebb változásokhoz:

212110 Sztehlo Gábor – szoborállítás
Sztehlo Gábor születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból a Sztehlo Alapítvány szobrot állít Budapesten, a
Deák téren. A Magyarországi Evangélikus Egyház eb-
ben a sorban tervezett összeggel támogatja a szobor
elkészítését.

213400 Elnökségi különkeret
Az elmúlt években nagyon körülményessé, nehézkessé
vált egy-egy kisebb költségigényű, de fontos, előre nem
tervezett feladat, program finanszírozása, ebből a ke-
retből fedezzük a 2009. évi kiemelt intézmény (a Dia-
kóniai Bizottság döntése alapján a Sarepta otthon) or-
szágos megismertetését (film, prospektus stb.). A leg-
több esetben a Gazdasági Bizottság és az Országos
Presbitérium határozata kellett kisebb költséggel járó
ügyek támogatásához is. A hatékonyabb munkavégzés-



hez szükséges keretet biztosítani az elnökségnek. A ke-
ret felhasználásáról az elnökség tájékoztatási kötele-
zettséggel tartozik az Országos Presbitérium felé.

214210–214220 Szociális, Partnerhilfe segélyek
2009-ben már nem kapunk a német partner egyháztól
„Partnerhilfe” segélyt, így saját erőforrásainkból tudjuk
csak tovább folytatni a segélyek fizetését. Saját forrás-
ból csak segélyezési szabályrendelet megalkotása után
lehet kifizetni.

217210 Egyházzenei munka
2008-ban ebből a keretből kapott plusz 3.000.000,- Ft-
ot a Fóti Kántorképző Intézet működési költségeihez és
500.000,- Ft-ot a Mandák Kórus Alapítvány. 2009-től
nem ezt a költségvetési sort terhelik ezek a költségek.

217220 Orgonaprogram
A keret felemelése 2.000.000,- Ft-tal elengedhetetlenül
szükséges a feladatok jobb ellátása érdekében. Így sem
lehet ebből a keretből fizetni jelentősebb felújításokat.

217450 Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesz-
tésre
A támogatást a Budavári Önkormányzattól kapjuk,
célzottan a Deák téri és a Fasori Gimnázium céljaira.

217470Térségi Integrált SzakképzőKözpont (TISZK)
– működési költség
2008-ban alakult meg az egyházi TISZK, mely a szak-
képzési hozzájárulások gyűjtésére szolgál. Ennek a „be-
fektetésnek” a hozadéka iskoláinkban jelenik meg.

217480 Eljárási díjak
Az intézményi fenntartót egyre több esetben terhelik
különféle állami eljárási díjak, melyek nem fizethetők
ki egyéb forrásból.

217710 Gyermek- és ifjúsági munka
A 217750-es soron található „Tamás mise” feladat és
keret bekerül ebbe a költségvetési sorba.

221110 Illetmények
Általános béremelést nem tartalmaz, de több státusz
betöltése miatt szükséges a keret megemelése. A 2008.
évi tervezet nem tartalmazta a belső ellenőr, iktató fi-
zetését, de ezen kívül kalkulálni kell létszámbővítést a
könyvelés 2010-től tervezett visszahozatalára.

221150 Képzési támogatások
Képzési támogatásban eddig lelkészeink (püspöki tá-
mogató levéllel) és az országos egyház dolgozói (iroda-
igazgatói engedéllyel) részesülhettek. 2009-től a gyüle-
kezeti lelkészek képzési támogatást a kerületi különke-
retből kaphatnak.

221160-221240Országos Egyházműködési kiadásai
A „Posta, telefon, banki költségek” keretet szükséges
megemelni, mert jelentősebb mértékben növekedtek a
banki költségek. A költségnövekedés a nagyobb össze-
gű és intenzívebb pénzlekötések eredménye. Az elmúlt
évben kezdtük szabad pénzforrásainkat több bank kö-
zött versenyeztetve lekötni. Ez a befektetés a kamatbe-
vételeknél bőven megtérül.

221300 Lelkész-, egyéb konferenciák, munkatárs-
képzés
Évről évre egyre több konferenciát, képzést szerve-
zünk, melyek költségeire szükséges nagyobb forrást
biztosítani.

221520 Gépkocsi vásárlás
A Bajor Egyház 2009-ben is támogatja egyházunk gép-
kocsi beszerzéseit 50.000 euróval (~13.000.000,- Ft), ezt
a támogatást egészíti ki egyházunk 40.000.000,- Ft-ra.
2008-ban nagyon megnövekedtek a javítási munkákra

benyújtott támogatási igények. 2009-től ezt a keretet csak
gépkocsi vásárlásra fordítjuk. A javításra beérkezett
igényeket a kerületek bírálják el, külön keretük terhére.
2009-től új rendszer alapján lehet gépkocsi vásárlás-

ra támogatást kapni, melyet az Országos Presbitérium
szabályrendeletben rögzít.

221530 Egységes ügyviteli rendszer kiépítése
A Libra Zrt.-vel kötött megállapodás szerint 2009-ben
52.000.000,- Ft-ot kell fizetnünk a rendszer kiépítésére,
működtetésére az intézményeknél dolgozók képzésére.
Az idei évet érinti a költségek túlnyomó része a követ-
kező évek költségvetését jelentősen kisebb összeg ter-
heli majd. A szerződésen túl egyéb járulékos költségek
fedezetére is szolgál ez a keret.

222120, 222220 Egyházkerületek
Az egyházkerületi székházak szabadon álló helyiségei-
nek hasznosítására nagyobb hangsúlyt fektettünk. Az
így befolyó bevételek (1411, 1412 bevételi sorok) felével
a kerületek gazdálkodnak, a bevétel másik fele az or-
szágos egyház költségvetési egyensúly helyzetén javít.

231300 Oktatási intézmények alap
Az alap a visszatartott kiegészítő és kompenzációs tá-
mogatásból, és az alapban lévő pénz kamatával gazdál-
kodhat. Ebből költeni az alapra vonatkozó szabályren-
deletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi ha-
tározattal lehet.

231400 Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK)
Bizonytalan, hogy 2009-re kapunk-e normatívát az
EPK működéséhez. 2008-ban 6.845.760,- Ft-ot kap-
tunk. Az EPK működési költségeinek fedezete az egy-
házi kiegészítő normatíva.
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231610 Oktatási intézmények: beruházásra, felújí-
tásra
A Békéscsabai Kollégiumvásárlás IV. részletét kell
2009-ben kifizetni. 2010-ben esedékes az utolsó V. rész-
let szintén 80.000.000,- Ft-tal.

232520 Diakóniai intézmények: beruházásra, fel-
újításra
A 2008. évi költségvetési törvény 2008-2011. között évi
25.000.000,- Ft támogatást biztosított a Csillaghegyi
Evangélikus Egyházközségnek szeretetotthon építésére.

234120 Honlap
Bizonyára sokak számára ismert tény, hogy egyházunk
honlapjának mind arculata, mind tartalma ősszel gyö-
keresen megváltozott. Aktuálisabbá, élőbbé sikerült át-
szervezni. A keret fedezetet nyújt egész évre, hogy fo-
lyamatosan frissülő információkkal töltessük fel honla-
punkat.

235140 Fóti Kántorképző Intézet
2008-ban az Egyházzenei munka keretből kapott
3.000.000,- Ft kiegészítő működési támogatást. Az in-
tézménynek saját bevétele nagyon kevés, így elenged-
hetetlen a működési támogatás emelése.

251240 Lelkészek, világi tisztségviselők, országos
irodai alkalmazottak egészségi állapotfelmérése
A Magyarországi Evangélikus Egyház lehetőséget biz-
tosít a fent nevezett körnek, hogy egészségügyi állapo-
tukról felmérést készíttessen a Magyar Honvédség Dr.
Radó György Honvéd Egészségügyi Központban.

271100 Hiteltörlesztés
A 2003-ban felvett 500.000.000,- Ft-os hitel utolsó két,
összesen 50.000.000,- Ft törlesztését kell teljesítenünk
2009. első félévében, és ezzel a felvett hitelt teljesen visz-
szafizettük.

271300 Hosszútávú befektetés
A hitel évközi visszafizetésével egy olyan keret „szaba-
dul fel” amit nem szabad felélnünk. Csak olyanra sza-
bad elköltenünk, mely hosszú távú működésünket fi-
nanszírozhatja az állami támogatásokat kiegészítve.
Felhasználását részletesen kidolgozott tervek alapján
lehet megtenni.

Budapest, 2009. január 21.
Csorba Gábor

gazdasági osztályvezető

ZSINATI HATÁROZATOK

1/2009. (II. 13.) zsinati határozat
a zsinat lelkészi alelnökének választásáról

AMagyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 104.§ (4) bekezdés c) pontja alapján Szarka Istvánt
a zsinat lelkészi alelnökévé választja az általános tiszt-
újítás időpontjáig, 2012-ig.

2/2009. (II. 13.) zsinati határozat
zsinati bizottság tagjának választásáról

AMagyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 104.§ (4) bekezdés c) pontja alapján dr. Berecz
Zsoltot a zsinati ügyrendi bizottság tagjává választja az
általános tisztújítás időpontjáig, 2012-ig.

3/2009. (II. 13.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

AMagyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
140.§ (2) bekezdésére – Novotny Zoltán országos saj-
tóbizottsági elnök, országos tisztségviselő 2008. évben
folytatott tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.

4/2009. (II. 13.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

AMagyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
140.§ (2) bekezdésére – Vincze Csaba országos építési-
és ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségvise-
lő 2008. évben folytatott tevékenységéről szóló jelen-
tést elfogadja.

5/2009. (II. 13.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

AMagyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
140.§ (2) bekezdésére – Abaffy Zoltán országos gazda-
sági bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2008. év-
ben folytatott tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.
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6/2009. (II. 13.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

AMagyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
140.§ (2) bekezdésére – Dr. Hubert Gabriella gyűjte-
ményi tanács elnök, országos tisztségviselő 2008. év-
ben folytatott tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.

7/2009. (II. 13.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról

AMagyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-

vény 104.§ (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
140.§ (2) bekezdésére – Ónodi Szabolcs országos okta-
tási és nevelési bizottsági elnök, országos tisztségviselő
2008. évben folytatott tevékenységéről szóló jelentést
elfogadja.

Budapest, 2009. február 13.

Korányi András s.k. Muntag 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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AMAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
ORSZÁGOS PRESBITÉRIUMA

2009. FEBRUÁR 2. NAPJÁN ÉS 2009. MÁRCIUS 12.
NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

1/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
országos presbitériumi határozat módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – a
Szolidaritási Alap felelős választásáról szóló 211/2008.
(XII. 4.) országos presbitériumi határozat módosításá-
val – a törvény hatálybaléptetéséhez szükséges felada-
tok elvégzésére, a PSZÁF-vel való egyeztetés lebonyo-
lítására Zászkaliczky Pált, Dr. Székács Györgyöt, Prőhle
Gergely és Abaffy Zoltán felelőst jelöli ki 2009. decem-
ber 31. napjáig. Felhatalmazza Dr. Székács Györgyöt
eljárásában szakértő közreműködésnek igénybevételére.

2/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
oktatási intézmények 2009. évi egyházi kiegészítő

támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja az ok-
tatási 2009. évi egyházi kiegészítő támogatásból 2009-
ben a közoktatási intézmények részére a 2008. szep-
tember 15-i létszám alapján 232.500.- Ft/év/tanuló
egyházi kiegészítő támogatást nyújt azzal, hogy a kollé-
giumi tanulók után az összeg 50%-ára – az Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő kollégiumi
tanulók után a támogatás 20 %-ára – jogosultak az in-
tézmények.

3/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
oktatási 2007. évi egyházi kiegészítő támogatás

korrekciós összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alap-
ján az oktatási 2007. évi egyházi kiegészítő támogatás
korrekciós összegéből 33.000.- Ft/év/tanuló összeget
nyújt az oktatási intézmények számára a 2007. évi át-
laglétszám alapján azzal, hogy a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Budapesti Kollégiuma és a Luther Már-

ton Kollégium tanulói után is jogosult a támogatásra.
Az országos presbitérium a fennmaradó korrekciós
összeget az oktatási tartalékalapba helyezi.

4/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
oktatási intézményvezetői pótlékról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján az oktatási intézmények intézményvezetői vezetői
pótlékát az alábbi kategóriák szerint állapítja meg:
a) 1. kategória: a pótlékalap 300%, amelyre valameny-
nyi intézményvezető jogosult;

b) 2. kategória: a pótlékalap 400 %-a – amennyiben a
tanulói létszám 300-599 fő között van, vagy az
intézmény kettő vagy több feladatot lát el;

c) 3. kategória: a pótlékalap 500 %-a, amennyiben a
tanulói létszám 600 fő felett van és az intézmény
kettő vagy több feladatot lát el.

7/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
oktatási intézmények alkalmazottainak pótlékáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján úgy határozott, hogy az oktatási intézmények intéz-
ményvezetői úgy kötelesek megállapítani az általuk ve-
zetett intézmény alkalmazottainak pótlékait, hogy az
az intézmény költségvetéséből az országos egyházhoz
benyújtandó bármilyen jogcímű támogatás igénylése
nélkül is finanszírozható legyen.

8/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
diakóniai 2007. évi egyházi kiegészítő támogatás

korrekciós összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alap-
ján a diakóniai 2007. évi egyházi kiegészítő támogatás
korrekciós összegének 20 %-át tartalékba helyezi azzal,
hogy az kizárólag diakóniai intézmények számára
használható fel. Az országos egyház javasolja az egy-
házközségi fenntartású diakóniai intézményeknek,
hogy a 2007. évi diakóniai egyházi kiegészítő támoga-
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tás korrekciós összegének 20 %-ával járuljanak hozzá a
tartalékalaphoz.

9/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
diakóniai intézmények 2009. évi egyházi kiegészítő

támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alap-
ján a diakóniai 2009. évi egyházi kiegészítő támogatás-
ból 10 %-ot tartalékalapba helyez azzal, hogy az kizáró-
lag diakóniai szolgálat ellátására használható fel. Az or-
szágos egyház javasolja az egyházközségi fenntartású
diakóniai intézményeknek, hogy a 2009. évi kiegészítő
normatíva 10 %-ával járuljanak hozzá a tartalékalaphoz.

10/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
ÉLIM diakóniai intézmény intézményvezetője

megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon diakóniai in-
tézmény intézményvezetői feladatai ellátásával egy év-
re, de legkésőbb 2010. január 31-ig Bozorády Zoltán
nyugalmazott lelkészt bízza meg.

11/1/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
révfülöpi oktatási intézmény intézményvezetői

pályázatról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17.§-ára – az Ordass Lajos Evangélikus
Oktatási Központ intézményvezetői pályázatát kiírja.

11/2/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
révfülöpi oktatási intézmény intézményvezetői

pályázatról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17.§ (6) bekezdésére – az Ordass Lajos
Evangélikus Oktatási Központ intézményvezetői pá-
lyázata elbírálása során az előzetes vizsgálat elvégzésé-
re az Andorka Sándor, Kis János és Tencz Károly tagok-
ból álló szakértői bizottságot megbízza.

11/3/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
révfülöpi oktatási intézmény intézményvezetője

megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ in-
tézményvezetői feladatai ellátásával a pályázati eljárás
befejezéségi, de legkésőbb 2009. április 30. napjáig Ha-
fenscher Károlyt bízza meg.

12/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény

igazgatótanácsa elnökének megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2007. évi
VIII. törvény 12.§ (1) bekezdésére – a Luther Otthon
felsőoktatási intézmény igazgatótanácsa elnökének Dr.
Szabó Lajost megválasztja.

13/2009. (II. 2.) országos presbitériumi határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház

2008. évi költségirányzatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva a 104.§ (6) bekezdés c) pontjára – a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház 2009. évi költségirány-
zatát 8.568.300.000.- Ft bevételi és 8.568.300.000.- Ft
kiadási főösszeggel, mint a Magyarországi Evangélikus
Egyház költségvetését zsinati elfogadásra javasolja.

15/2009. (III. 12.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján –
utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI.
törvény 4.§ (3) bekezdésére és a 214/2008. (XII. 22.)
országos presbitériumi határozatra – az egyházi kiegé-
szítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támo-
gatás korrekciós összegének felhasználásáról szóló
5/2008. (XII. 22.) országos szabályrendelet módosítá-
sát elfogadja. Az országos presbitérium kéri az orszá-
gos irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása
egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivata-
los lapjában.
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18/2009. (III. 12.) országos presbitériumi határozat
egyházi költségvetési törvény végrehajtásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alap-
ján a Magyarországi Evangélikus Egyház 2009. évi költ-
ségvetéséről szóló 2009. évi II. törvény 1. sz. mellékle-
tében megjelölt, az országos presbitérium által kijelölt
személy, szakmai ellenjegyzőket az alábbiak szerint ha-
tározza meg:

20/1/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

Evangélikus Országos Múzeum intézményvezetői
pályázatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyházi gyűjtemények működéséről
szóló 4/2008. (XII. 4.) országos szabályrendelet 7.§ (2)
bekezdésére – az Evangélikus Országos Múzeum in-
tézményvezetői pályázatát kiírja.

20/2/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

Evangélikus Országos Múzeum intézményvezetői
pályázatáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17.§ (6) bekezdésére – az Evangélikus Or-
szágos Múzeum intézményvezetői pályázata elbírálása
során az előzetes vizsgálat elvégzésére a Dr. Cséhfalvay
Pál, Dr. Kovács Tibor és Dr. Vigh Annamária tagokból
álló szakértői bizottságot 2009. április 1 napjától április
30. napjáig megbízza.

20/3/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

Evangélikus Országos Múzeum intézményvezetője
megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján az Evangélikus Országos Múzeum intézményveze-
tői feladatai ellátásával a pályázati eljárás befejezéségi,
de legkésőbb 2009. május 31. napjáig Harmati Béla
Lászlót bízza meg.

21/1/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

kistarcsai diakóniai intézmény intézményvezetője
választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján – az Evangéli-
kus Papnék, Johannita Szeretetotthon diakóniai intéz-
mény intézményvezetőjének 2009. április 1-től 2015.
március 31-ig Juhász Esztert megválasztja.

22/1/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

EMMAUS diakóniai intézmény intézményvezetője
választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján – az Emmaus
Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény intéz-
ményvezetőjének 2009. április 1-től 2015. március 31-
ig Bozorády Krisztinát megválasztja.

26/1/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

Budapesti Kollégium oktatás intézmény igazgató-
tanácsi tagja lemondásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján –
utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 11.§ (2) bekezdésére – a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Budapesti Kollégiuma oktatási intéz-
mény igazgatótanácsában a fenntartót képviselő tag,
Kliment Zsuzsanna és Mészáros Tamás lemondását
tudomásul veszi.
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sorszám költségvetési sor megnevezése felelős személy

217320 Kórházi szolgálat Honti Irén
217330 Börtönlelkészi szolgálat Bízik László
217421 Pedagógus találkozó Mihályi Zoltánné
217423 Evangélikus Gimnáziumok

Országos Találkozója
Hallgatóné Hajnal
Judit

217600 Tényfeltáró bizottság Mirák Katalin
217830 Határon túli magyarok Végh Szabolcs
231540 Lelkészakadémia Dr. Varga Gyöngyi



26/2/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

Budapesti Kollégium oktatás intézmény
igazgatótanácsi tagja választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján –
utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 11.§ (2) bekezdésére – a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Budapesti Kollégiuma oktatási intéz-
mény igazgatótanácsában a fenntartót képviselő tag-
nak Győri Tamást megválasztja.

26/3/2009. (III. 12.) országos presbitériumi
határozat

Budapesti Kollégium oktatás intézmény
igazgatótanácsa elnökének megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2007. évi
VIII. törvény 12.§ (1) bekezdésére – a Magyarországi
Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiuma oktatási in-
tézmény igazgatótanácsa elnökének Győri Gábort
megválasztja.

29/2009. (III. 12.) országos presbitériumi határozat
Sztehló Gábor Ösztöndíj létrehozásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján te-
hetséges, de szociálisan rászoruló gyermekeket támo-
gatandó Sztehló Gábor Ösztöndíj alapítását határozta
el. Felkéri a Kondor Péter, Gregersen-Labossa György
és Zászkaliczky Zsuzsanna tagokból álló munkacso-
portot az ösztöndíj céljának pontos meghatározására, a
pályázati rendszerének és odaítélésének feltételeit tar-
talmazó szabályrendelet megalkotására. Egyúttal kez-
deményezi, hogy az ösztöndíj céljait szolgáló keretösz-
szeg a 2009. évi költségvetés országos iroda illetmény
221110 sorában szerepelő 9.300.000.- Ft és az elnöksé-
gi keret 213400 sorában feltüntetett 700.000.- Ft-ból
álljon rendelkezésre. Az országos presbitérium az ösz-
töndíj feltételeinek meghatározásához kéri az oktatási,
a diakóniai és a gazdasági bizottság állásfoglalását.

32/2009. (III. 12.) országos presbitériumi határozat
pilisszentléleki ingatlanról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján –

utalva a 104.§ (6) bekezdés a) pontjára – megköszöni és
elfogadja Kunczius Ida Pilisszentlélek 8 hrsz. alatt nyil-
vántartott ingatlan-ajándékát. Felhatalmazza az orszá-
gos elnökséget a tulajdonos haszonélvezeti jogának
fenntartása melletti ajándékozási szerződés megköté-
sére és az ahhoz kapcsolódó eljárásokra.

5/2008. (XII. 22.)
ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET

AZ EGYHÁZI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS,
VALAMINT AZ EGYHÁZI KIEGÉSZÍTŐ

TÁMOGATÁS KORREKCIÓS ÖSSZEGÉNEK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban:
MEE) országos presbitériuma (a továbbiakban: OP) az
MEE 2008. évi I. törvényének 10.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az MEE közoktatási in-
tézményei után az MEE-nek járó egyházi kiegészítő tá-
mogatás, valamint az MEE közoktatási intézményei
után az MEE-nek járó egyházi kiegészítő támogatás
korrekciós összegének felhasználásáról a következő
szabályrendeletet alkotja.

I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§ (1) E szabályrendelet hatálya kiterjed az egyházi ki-
egészítő támogatás és az egyházi kiegészítő támogatás
korrekciós összegének felhasználásra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget az
MEE – az e szabályrendeletben meghatározottak sze-
rint – az MEE közoktatási intézményei, valamint az ál-
taluk nyújtott szolgáltatások támogatására fordítja.

II. fejezet
Értelmező rendelkezések

2.§ E szabályrendelet alkalmazásában:
1) egyházi kiegészítő támogatás: a közoktatási intéz-
ményt működtető egyházaknak, az egyházak hitéleti és
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló
1997. évi CXXIV. állami törvény (a továbbiakban:
Ehtv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint az
egyháznak járó – a mindenkori állami költségvetési
törvényben számszerűen meghatározott – támogatás.
2) az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összege:
a közoktatási intézményt működtető egyházaknak, az
Ehtv. 6.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint já-
ró – a mindenkori állami költségvetési törvény végre-
hajtásáról szóló törvényben számszerűen meghatáro-
zott – támogatás.
3) MEE közoktatási intézménye: az MEE 2005. évi VIII.
törvénye alapján alapított és fenntartott olyan közokta-
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tási intézmény, amelynek működése alapján az MEE
kiegészítő támogatás igénylésére jogosult, és amely in-
tézmény után az MEE ténylegesen támogatásban ré-
szesül (a továbbiakban: intézmény).
4) Minőségirányítási Program: az OP 34/2007. (III.29.)
számú határozatával jóváhagyott, az MEE közoktatási
intézményeire kiterjedő hatályú Minőségirányítási
Program.
5) egyházi díj: az OP által az 1/2007. (V.10.) országos
szabályrendelettel alapított Prónay Sándor-díj.
6) egységes integrált ügyviteli rendszer: a 126/2008
(VII. 3.) országos presbitérium határozatának megfele-
lően 2009. január 1-től az MEE oktatási intézményei-
ben bevezetendő ügyviteli rendszer.
7) pályázati referensek: a tervezett projekt megvalósí-
tásának helye szerint illetékes egyházkerületi pályázati
referens és az országos pályázati referens.

III. fejezet
Az oktatási tartalék képzése

3.§ (1) Az OP a mindenkori állami költségvetési tör-
vény kihirdetést követően, valamint a mindenkori álla-
mi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló törvény
kihirdetését követően határozatban dönt arról, hogy a
kiegészítő támogatás, illetve a kiegészítő támogatás
korrekciós összegének mely részét nyújtja az intézmé-
nyeknek a valós ellátott gyermek- és tanulólétszám
alapján. Az OP a fennmaradó összeget az oktatási tar-
talékba (a továbbiakban: tartalék) helyezi.
(2) A tartalék jogi sorsát osztja az adott költségvetési
évre a tartalékból kiadásként előirányzott, de fel nem
használt összeg, az intézmények által a tartalékba visz-
szafizetett összeg, valamint a tartalék lekötött része
után járó kamat.

A tartalék felhasználható mértékének meghatározása

4.§ (1) Az OP évente, legkésőbb a tárgyév márciusi OP
ülésén határozatban dönt a tartalék terhére felhasznál-
ható összeg mértékéről, valamint arról, hogy az össze-
get az e szabályrendelet 5.§-ában meghatározott célok
közül az adott költségvetési évben mely célokra lehet
fordítani. Az OP meghatározza az egyes célokra fordít-
ható összeg mértékét is. Az OP a támogatott célok ki-
választásánál figyelembe veszi a mindenkori állami
költségvetési törvénynek az egyházi kiegészítő támo-
gatás felhasználására vonatkozó előírásait, valamint az
MEE stratégiájában kiemelt célokat. Az OP erre vonat-
kozó külön döntése nélkül minden évben támogatottak
az 5.§ d), valamint e) pontjában meghatározott célok. A
támogatásról szóló előzetes döntés nélkül jogosult to-
vábbá az OP az 5.§ l) pontjára hivatkozással a tartalék
terhére támogatás kifizetésére, amennyiben arra állami
vagy egyházi jogszabály kötelezi.

(2) A tartalékból az adott költségvetési évre – az (1)
bekezdés szerint – felhasználásra előirányzott összeg
mértékét az OP akkor lépheti túl
a) ha előre nem tervezhető, de a tartalék terhére kö-
telezően kifizetendő támogatást kell nyújtania,
vagy

b) ha a támogatási körbe bevont célhoz felhasználás-
ra előirányzott összegből, a körülmények előre
nem tervezhető változása miatt az intézmények
támogatása az egyenlő elbánás elvének sérelme
nélkül nem lehetséges.

(3) Az OP az adott költségvetési évben valamely célhoz
felhasználásra előirányzott, de fel nem használt össze-
get – az adott cél támogatásáról a 7.§ (2) bekezdésének
megfelelően hozott OP döntést követően – átcsopor-
tosíthatja az adott költségvetési évben az (1) bekezdés
szerint támogatott további célokhoz felhasználásra elő-
irányzott összeghez.
(4) Az OP az országos nevelési-oktatási bizottság (a to-
vábbiakban: ONOB), valamint a gazdasági bizottság (a
továbbiakban: GB) ajánlásának ismeretében dönt.

A tartalék terhére támogatható célok

5.§ Az OP a tartalékból – a 4.§ (1) bekezdése szerint
meghatározott, – az adott költségvetési évben felhasz-
nálható összeget
a) az intézmények és az oktatási és iskolai osztály (a
továbbiakban: oktatási osztály) által évente egy al-
kalommal szervezett tehetséggondozó tábor tá-
mogatására,

b) az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (a
továbbiakban: OKTV), az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Verseny (a továbbiakban: OSZTV), va-
lamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium ál-
tal az adott tanévre az Oktatási Közlönyben meg-
hirdetett és anyagilag támogatott országos kiírású
általános iskolai évfolyamokat érintő versenyek (a
továbbiakban: OÁTV) 1-10. helyezett diákjainak
jutalmazására,

c) az OKTV, az OSZTV, valamint az OÁTV 1-10.
helyezést elért diákok felkészítő tanárainak, vala-
mint a „tanév legjobb tanítója” és a „tanév legjobb
óvodapedagógusa” jutalmazására,

d) a forráshiányos intézmények támogatására,
e) az Evangélikus Pedagógiai Központ (a továbbiak-
ban: EPK) működésének támogatására,

f ) az intézményvezetők jutalmazására az MEE Mi-
nőségirányítási Programja alapján,

g) közművelődési programok támogatására,
h)az intézményi munkavállalók adómentes juttatá-
saira,

i) az intézmények alaptevékenységének fejlesztésé-
ből adódó, vagy az alaptevékenységek bővítéséből
adódó költségek támogatásra,
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j) az egységes ügyviteli rendszer technikai feltételei-
nek megteremtésére,

k) pályázatírás költségeinek fedezésére,
l) egyéb eseti célok, feladatok támogatására jogosult
fordítani.

6.§ Az országos iroda az OP 4.§ (1) bekezdésében meg-
határozott döntéseiről haladéktalanul tájékoztatja az
intézményeket és megjelenteti az egyház hivatalos lap-
jában.

A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás
felhasználásáról

7.§ (1) Az intézmények – amennyiben e szabályrende-
let másképp nem rendelkezik – az OP-nek címzett, de
az országos irodához benyújtott kérelemmel (a továb-
biakban: támogatási kérelem) igényelhetnek támoga-
tást a 6.§ szerint kiértesített és közzétett célok megva-
lósításának fedezésére.
(2) Az OP egy, vagy több, az egyes céloknál megjelölt
bizottság/ok ajánlásának ismeretében, támogatási cé-
lonként külön-külön, évente egy-egy alkalommal hatá-
rozatban dönt az intézmények által benyújtott támoga-
tási kérelmekről, illetve a fizetendő támogatások össze-
géről.

8.§ (1) Aki a kérelem benyújtására – a célonként külön-
külön – megadott határnapot vagy határidőt elmu-
lasztja, igazolási kérelmet terjeszthet elő. A támogatási
kérelmet az igazolási kérelemmel egyidejűleg kell be-
nyújtani.
(2) Ha e szabályrendelet másképp nem rendelkezik, az
igazolási kérelmet előterjeszteni az elmulasztott határ-
naptól, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától,
vagy a mulasztás tudomásra jutásától számított nyolc
napon belül lehet. Kétség esetén a kérelem határidőn
belül történő benyújtását a kérelmező intézménynek
kell bizonyítania.
(3) Az OP az igazolási kérelmekről a támogatási kére-
lemmel egyidejűleg dönt.

9.§ (1) A támogatást kizárólag arra a célra lehet fel-
használni, amely célra azt az OP megítélte.
(2) Valamennyi támogatásban részesülő intézmény el-
számolási kötelezettséggel tartozik az OP felé. Az in-
tézmények beszámolót küldenek a támogatás felhasz-
nálásáról – a támogatás felhasználását követő 10 mun-
kanapon belül – az országos irodának. A beszámoló
tartalmazza a felhasználás tételes kimutatását, vala-
mint annak rövid szöveges bemutatását. Jutalmak ese-
tében a jutalom a jutalmazott részére történő kifizeté-
sét kell igazolni.
(3) Az intézmények a fel nem használt összeg vonatko-
zásában visszafizetési kötelezettséggel tartoznak a

MEE felé. A visszafizetést az elszámolással egyidejűleg
kell teljesíteni.

10.§ (1) Az elszámolási kötelezettség határidejétől szá-
mított egy évig nem nyújthat be támogatási kérelmet
az az intézmény, amely a támogatást nem arra a célra
használta föl, amelyre az OP megítélte, továbbá, ha az
elszámolási kötelezettségének nem, vagy nemmegfele-
lően tett eleget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik az
5.§ b), illetve c) pontjaiban meghatározott támogatási
célokra.

IV. fejezet
Az egyes támogatási célok

Tehetséggondozó tábor

11.§ (1) Az intézmények legkésőbb tárgyév április 30-
áig megküldik az oktatási osztályra javaslatukat arra
vonatkozóan, hogy mely tanulókat javasolják az évente
egyszer megrendezésre kerülő tehetséggondozó tábor-
ban való részvételre. Az intézményvezetők két tanuló
részvételére tehetnek javaslatot. A javaslatok tartal-
mazzák az intézményvezetők választását meghatározó
szempontokat.
(2) Az e § vonatkozásában támogatási kérelemnek kell
tekinteni az (1) bekezdésben meghatározott intéz-
ményvezetői javaslatokat.
(3) Az oktatási osztály a támogatás megítéléséről és an-
nak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet az
ONOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az
OP elé terjeszt.

Az OKTV, az OSZTV, valamint az OÁTV
1-10. helyezett diákjainak jutalmazása

12.§ (1) Az intézményvezetők az oktatási osztály felé
bejelentési kötelezettséggel tartoznak, ha intézményük
diákja az OKTV-n, az OSZTV-n, illetve az OÁTV-n 1-
10. helyezést ért el. A bejelentést a 1. számú mellékle-
ten kell megtenni.
(2) A bejelentést az OKTV és az OSZTV esetében leg-
később a helyezett diákok névsorának az Oktatási Köz-
lönyben való közzétételt követő 20. napig, az OÁTV
esetében a versenyeredmények hivatalos közzétételét
követő 20. napig kell megküldeni.
(3) Amennyiben valamely helyezett diák kimarad a ju-
talmazotti körből, mert a helyezéséről az OP az intéz-
mény hiányos, vagy megtenni elmulasztott bejelentése
miatt nem értesül, s arról hivatalból sincs tudomása,
úgy az intézmény, vagy az érintett személy a jutalma-
zotti körről és a jutalmak mértékéről hozott OP dön-
tést követő 30 napon belül igazolási kérelmet terjeszt-
het be az OP-nek címezve az országos irodához. Az
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igazolási kérelemről, valamint a diák jutalmazásáról az
OP a következő ülésén határoz.
(4) A diákok az OP döntése alapján pénz- és/vagy tárgy-
jutalomban részesülnek.
(5) A jutalmazás minden érintett diákra kiterjedően, az
elért helyezéstől függően differenciáltan történik.
(6) Az oktatási osztály a támogatás megítéléséről és an-
nak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet az
ONOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az
OP elé terjeszt.

Az OKTV, az OSZTV, valamint az OÁTV 1-10.
helyezett diákokat felkészítő tanárok,

valamint a „tanév legjobb tanítója” és a „tanév legjobb
óvodapedagógusa” jutalmazása

13.§ (1) Az intézményvezetők bejelentik az oktatási
osztálynak, hogy az OKTV-n, az OSZTV-n, valamint
az OÁTV-n 1-10. helyezést elért diákjainak felkészíté-
sében mely, az intézmény alkalmazásában álló pedagó-
gus/ok vettek részt. A bejelentést a 1. számú mellékle-
ten, a 12.§ (2) bekezdésében meghatározott határidőig
kell megtenni.
(2) Amennyiben valamely, az e § szerint jutalomra jo-
gosult pedagógus kimarad a jutalmazotti körből, mert
jogosultságáról az OP az intézmény hiányos, vagy
megtenni elmulasztott bejelentése miatt nem értesül, s
arról hivatalból sincs tudomása, úgy az intézmény,
vagy az érintett személy a jutalmazotti körről és a jutal-
mak mértékéről hozott OP döntést követő 30 napon
belül igazolási kérelmet terjeszthet be az OP-nek cí-
mezve az országos irodához. Az igazolási kérelemről,
valamint a pedagógus jutalmazásáról az OP a követ-
kező ülésén határoz.
(3) A jutalmazás valamennyi pályázott pedagógusra ki-
terjedően, a felkészített diákok helyezésétől függően
differenciáltan történik.
(4) Az oktatási osztály a jutalom megítéléséről és an-
nak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet az
ONOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az
OP elé terjeszt.
(5) Az MEE közoktatási intézményei közül az általános
iskolák, valamint az óvodák vezetői legkésőbb tárgyév
március 30-ig egy, az intézmény alkalmazásában álló
óvodapedagógust, illetve tanítót a „tanév legjobb óvo-
dapedagógusa”, illetve a „tanév legjobb tanítója” jutal-
mazással járó címre felterjesztenek az ONOB elé. Az
intézményvezetők a felterjesztést indokolni kötelesek a
pedagógus munkájának, a tanév során elért szakmai
eredményeinek bemutatásával. A többcélú intézmé-
nyek a feladatellátás szerint egy óvodapedagógus és egy
tanító felterjesztésére jogosultak.
(6) Az ONOB határozatban dönt arról, hogy kit javasol
az (5) bekezdésben meghatározott cím elnyerésére. Az
ONOB a határozatban foglalt döntését indokolja.

(7) Az oktatási osztály az (5) bekezdésben meghatáro-
zott jutalom megítéléséről és annak összegéről, az
ONOB határozatának figyelembevételével javaslatot
fogalmaz meg, amelyet a GB ajánlásának beszerzését
követően az OP elé terjeszt.
(8) Az e § vonatkozásában támogatási kérelemnek kell
tekinteni az intézményvezetők írásban megküldött in-
dokolással ellátott „tanév legjobb tanítója” és a „tanév
legjobb óvodapedagógusa” címre történő felterjesztő
levelét.

Forráshiányos intézmények támogatása

14.§ (1) Az intézmények a költségvetésük országos iro-
dára történő benyújtásával egyidejűleg támogatási ké-
relmet nyújthatnak be az országos irodához. A költség-
vetés benyújtásának határideje tárgyév február 28-a.
Az intézmények e § alapján támogatási kérelem be-
nyújtására jogosultak költségvetési év közben akkor is,
ha valamely előre nem tervezhető esemény, vagy a mű-
ködést jelentősen befolyásoló körülmény változása mi-
att az intézmény forráshiányossá válik. A támogatási
kérelmet minden esetben a forráshiány okának és a hi-
ány összegének pontos meghatározásával lehet benyúj-
tani.
(2) Az országos iroda által felkért szakértő – az intéz-
mények éves részletes költségvetésének megküldését
és az intézményben lefolytatott helyszíni pénzügyi
vizsgálatot követően – szakvéleményt készít az intéz-
mények gazdálkodásáról.
(3) A gazdasági osztály, valamint az oktatási osztály a
szakvélemények alapján együttesen megállapítja, hogy
mely intézmények forráshiányosak. Ennek során vizs-
gálja azt is, hogy mely intézmények nem képesek a cél-
szerű és szükségszerű gazdálkodás mellett alapfelada-
tuk ellátására. A forráshiány vizsgálatakor, a célszerű-
ség és szükségszerűség megállapításánál vizsgálni kell
különösen a kiadások szükségszerűségét, azt, hogy az
intézmény minden elvárhatót megtett-e kiadásai csök-
kentésére, valamint, hogy bevételét valamennyi lehet-
séges bevételi forrás feltárásával határozta-e meg. A
forráshiány megállapításakor az azonos feladatot ellátó
intézmények költségvetésének és gazdálkodásának
összehasonlító értékelését el kell végezni. Az összeha-
sonlítás során az azonos feladatot ellátó intézmények
létszámát arányosan kell tekintetbe venni.
(4) Az előre nem tervezhető esemény miatt év közben
forráshiányossá vált intézmény vizsgálatakor a szakér-
tő a forráshiány okát valamint azt vizsgálja, hogy az in-
tézmény költségvetésében van-e a támogatáson kívül
más forrás a hiány fedezésére.
(5) Az gazdasági osztály, valamint az oktatási osztály a
szakvélemények alapján, valamennyi szakvélemény be-
érkezését követő 30 munkanapon belül tesz együttes
javaslatot az intézmények támogatására és a támogatás
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összegére, amelyet az ONOB, valamint a GB – indoko-
lással ellátott –ajánlásának beszerzését követően az OP
elé terjesztenek.
(6) A gazdasági osztály, valamint az oktatási osztály a
javaslattétel megfogalmazása során figyelembe veszi,
hogy az intézmények az előző években lefolytatott szak-
értői vizsgálatok, továbbá az intézményben az MEE
Számvevőszéke által, vagy valamely állami hatóság, így
különösen a Magyar Államkincstár, az Állami Számve-
vőszék által lefolytatott vizsgálatok, vagy egyéb szak-
mai ellenőrzések megállapításait működésük kialakítá-
sánál tekintetbe vették-e.
(7) Az MEE a támogatást elnyert intézmények gazdál-
kodását a támogatás átutalását követő fél éven belül
független könyvvizsgáló kirendelésével ellenőrzi.

Az Evangélikus Pedagógiai Központ működésének
támogatása

15.§ (1) Az EPK a működéséhez, a működését biztosító
összeg meghatározásával legkésőbb tárgyév március
14-ig támogatási kérelmet nyújthat be az országos iro-
dára. A támogatási kérelemhez csatolni kell az EPK
tárgyévi részletes költségvetését.
(2) A kérelmet a gazdasági osztály véleményezi és tesz
javaslatot a támogatás megítélésére, illetve annak
összegére vonatkozóan. A gazdasági osztály a javaslatát
az ONOB, valamint a GB ajánlásának beszerzését kö-
vetően az OP elé terjeszti.
(3) A támogatás megítélésének és összegének megha-
tározásakor tekintettel kell lenni az EPK céljára és fela-
datvállalásaira. Ennek kapcsán figyelembe kell venni,
hogy az EPK a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. ál-
lami törvény 36.§-a alapján alapított és működtetett
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, amelynek
alapvető feladata az evangélikus közoktatási intézmé-
nyek pedagógiai munkájának segítése és ellenőrzése.
Figyelembe kell venni valamint azt is, hogy az MEE az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvénye
57.§-a értelmében az EPK ellátja az MEE közoktatási
intézményeinek szakmai felügyeletét is.

Az intézményvezetők jutalmazása

16.§ (1) Az 5.§ f ) pontjában meghatározott támogatási
célhoz rendelt összeget az intézményvezetők évenként
egyszeri jutalmazására kell fordítani.
(2) Az e §-ban meghatározott jutalmazás vonatkozásá-
ban kérelemnek kell tekinteni a 2. számú melléklet sze-
rinti vezetői önértékelést.
(3) A jutalmazás az MEE Minőségirányítási Programja
alapján elvégzett önértékelés, valamint a fenntartói ér-
tékelés (a továbbiakban: értékelések) alapján, differen-
ciáltan történik.
(4) Az értékeléseket az erre a célra készített értékelő la-

pon (2. számú; illetve 3. számúmelléklet) kell benyújta-
ni tárgyév július 1-ig az országos irodára. A fenntartói
értékelések határidőben történő benyújtásáért az egy-
házközségi fenntartású intézmények esetében a fenn-
tartó képviselője, az országos fenntartású intézmények
esetében az oktatási osztály vezetője felel.
(5) Az országos irodaigazgató által kijelölt 3 fős bizott-
ság az önértékelések és a fenntartói értékelések együt-
tes eredménye alapján fogalmazza meg javaslatát a ju-
talmazottak személyéről, a jutalmak személyenkénti
mértékéről, amely javaslatát az ONOB és a GB ajánlá-
sának beszerzését követően az OP elé terjeszti. A 3 fős
bizottság javaslatát intézményvezetőnként külön-kü-
lön indokolja.
(6) Függetlenül az értékelésektől, s az értékelések alap-
ján kiosztott jutalmaktól jutalmazásra jogosult annak
az intézménynek a vezetője, amelyik intézmény az
adott évben egyházi díjban részesült. A jutalom össze-
ge tekintetében az oktatási osztály megfogalmazza ja-
vaslatát, amelyet az ONOB és a GB ajánlásának beszer-
zését követően az OP elé terjeszt.
(7) A jelen §-ban meghatározott jutalmak minden év-
ben a reformáció ünnepén kerülnek átadásra.
(8) Nem jogosult az e § szerinti jutalomra az az intéz-
ményvezető, aki
a) a jutalmazást megelőző tanév során fegyelmi bün-
tetésben részesült;

b) olyan intézmény vezetője, amelyik intézmény
önhibájából adódóan forráshiányos.

Közművelődési programok támogatása

17.§ (1) Az intézmények a tanévre tervezett közműve-
lődési programok, kiemelten az evangélikus nevelést
erősítő programok szervezéséhez és lebonyolításához,
(így például az evangélikus testvérkapcsolatok ápolásá-
val járó költségek fedezésére) támogatási kérelmet
nyújthatnak be.
(2) Az intézményvezetők az éves munkaterv benyújtá-
sakor, de legkésőbb tárgyév október 25-ig kérelmezhe-
tik valamely tervezett program támogatását.
(3) A támogatási kérelmet a program részletes leírásá-
val és tervezett költségkimutatással együtt kell benyúj-
tani.
(4) Az oktatási osztály a támogatás megítéléséről és an-
nak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet az
ONOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az
OP elé terjeszt.

Az intézményi munkavállalók adómentes juttatásai

18.§ (1) Az OP által az 5.§ h) pontjában meghatározott
célhoz rendelt összeg az intézményi munkavállalók kö-
zött a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
állami törvényben (a továbbiakban: Szja. tv.) meghatá-
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rozott adómentesen nyújtható jövedelmek formájában
egységesen, differenciálatlanul kerül felosztásra. A
részmunkaidőben foglalkoztatottak után a teljes mun-
kaidőben foglalkoztatottakhoz képest időarányosan
megállapított részt kell számításba venni.
(2)1Az intézmények tárgyév március 31-ig benyújtják a
4. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást az orszá-
gos irodához.
(3) E § vonatkozásában támogatási kérelemnek a 4. szá-
mú melléklet szerinti adatszolgáltatást kell tekinteni.
(4) Az adatokat az oktatási osztály összesíti, amely
alapján intézményenkénti bontásban meghatározza a
támogatás tárgyévi mértékét, s javaslat formájában az
ONOB, valamint a GB ajánlásának beszerzését követő-
en az OP elé terjeszti.
(5) A tartalék e célhoz rendelt részének intézmények
közötti felosztásáról – az intézményi adatszolgáltatás
alapján, az ONOB, valamint a GB ajánlásának ismere-
tében – az OP dönt. Az OP határozatában intézmé-
nyenként meghatározott összeget az intézmények
számlájára kell átutalni.
(6) Az intézményvezetők kötelesek az átutalt összeget
az (1) bekezdésben meghatározottak szerint az átuta-
lást követő 90 napon belül az intézményi munkaválla-
lók számára juttatni. A juttatás formájáról az intéz-
ményvezető az Szja. tv-ben meghatározott keretek kö-
zött saját hatáskörben jogosult dönteni.

Az intézmények alaptevékenységének végzését biztosító
feltételek, a feladatvégzését segítő eszközök

fejlesztéséből, vagy az alaptevékenységek bővítéséből
adódó költségek támogatása

19.§ (1) Az intézmények az alaptevékenységi körükbe
tartozó konkrét közoktatási feladatok ellátását biztosí-
tó feltételek fejlesztésének, vagy az alaptevékenységi
kör, a fenntartó és az OP által jóváhagyott bővítésből
adódó, az új közoktatási feladat ellátásának feltételeit
megteremtő költségek támogatására nettó 5 millió fo-
rint értékhatárig támogatási kérelmet nyújthatnak be.
A támogatási kérelmet tárgyév április 30-ig az 5. számú
melléklet szerinti űrlapon kell benyújtani.
(2) Az e §-ban meghatározott működési támogatást
igényelni a konkrét feladat, a pedagógiai módszer, illet-
ve eszköztár fejlesztésének leírása mellett, a tervezett
fejlesztés indokának és költségigényének meghatározá-
sával lehet.
(3) Az oktatási osztály a támogatás megítéléséről és an-
nak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet az
ONOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az
OP elé terjeszt. Amennyiben a beruházás építmény,
építményrész megépítésével, felújításával, korszerűsí-

tésével, átalakításával, bővítésével, helyreállításával, le-
bontásával, elmozdításával, vagy rendeltetésének meg-
változtatásával jár, az oktatási osztály beszerzi az épí-
tési és műemléki osztály javaslatát, valamint az építési-
és ingatlanügyi bizottság ajánlását is.

Az egységes ügyviteli rendszer technikai feltételeinek
megteremtése

20.§ (1) Az intézmények az egységes integrált ügyviteli
rendszer működéséhez szükséges eszközök beszerzé-
séhez, a működés technikai feltételeinek megteremté-
séhez támogatási kérelmet nyújthatnak be.
(2) A támogatási kérelmet az eszközigény indokának
meghatározásával, a tervezett beruházás részletes le-
írásával és a tervezett költségkimutatással együtt kell
benyújtani.
(3) A támogatás megítéléséről és annak összegéről a
gazdasági osztály javaslatot fogalmaz meg, amelyet az
ONOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az
OP elé terjeszt.

Pályázatírás költségeinek fedezése

21.§ (1) Intézményi projektek támogatására benyújtott
pályázatok megírása költségeinek, valamint az ehhez
kapcsolódó szakértői költségek fedezésére, a pályázat
benyújtására jogosult jogi személy támogatást igényel-
het. Az országos fenntartású intézmények esetében a
támogatás igénylésére, amennyiben a pályázat benyúj-
tására a fenntartó jogosult, az 1/2008. (V. 29.) országos
szabályrendelet (a továbbiakban: pályázati szabályren-
delet) szerinti pályázati felelős javaslata alapján az or-
szágos iroda pályázatért felelős vezetője jogosult.
(2) A pályázati szabályrendelet hatálya alá tartozó pá-
lyázatok esetében támogatásra az a pályázó jogosult,
amelynek a projektjét a pályázati szabályrendelet 5.§-
ában meghatározott eljárási rend alapján támogatan-
dónak ítélték. A pályázati szabályrendelet hatálya alá
nem tartozó pályázatok esetében támogatásra jogosult
a pályázó, ha a támogatási kérelem benyújtásával egy-
idejűleg igazolja, hogy a pályázat megírására a pályáza-
ti szabályrendeletben meghatározottak szerinti, minő-
sített pályázatíróval szerződött, és ha a projektet a pá-
lyázati referensek támogatandónak ítélik. A pályázati
referensek a projekt támogatásáról, a támogatási kére-
lem benyújtását követő hét munkanapon belül dönte-
nek. A döntés során a pályázat megvalósíthatóságát, il-
letve fenntarthatóságát vizsgálják.
(3) A támogatási kérelmet benyújtani a 6. számú mel-
léklet szerinti űrlapon lehet.
(4) A gazdasági osztály a támogatás megítéléséről és
annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet az
ONOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az
OP elé terjeszt.
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(5) Nyertes pályázat esetén a pályázó a támogatást, a
pályázatkészítés – a pályázati kiírás szerinti – elszá-
molható mértékéig visszafizetni köteles.

Eseti célok, feladatok támogatása

22.§ (1) Az 5.§ l) pontjára hivatkozással az OP támoga-
tás kifizetésére jogosult, amennyiben állami, vagy egy-
házi jogszabály a közoktatási szférában nyújtandó tá-
mogatás, vagy juttatás kifizetésére kötelezi és az állam
arra fedezetet, vagy az MEE arra más forrást nem biz-
tosít. A kifizetés módja és mértéke vonatkozásában a
fizetési kötelezettséget meghatározó jogszabály az
irányadó.
(2) A támogatás, vagy juttatás megítéléséhez szükséges

adatszolgáltatásról, valamint annak határidejéről az
országos iroda értesíti az intézményeket.
(3) Az 5.§ l) pontjára hivatkozással jogosult az OP tá-
mogatást megítélni egyéb eseti célok és feladatok ellá-
tásához.
(4) Az eseti célok és feladatok támogatására – vala-
mennyi intézmény támogatási igényének felmérését
követően – az oktatási osztály fogalmazza meg javasla-
tát, amelyet az ONOB és a GB ajánlásának beszerzését
követően az OP elé terjeszt. Az oktatási osztály a javas-
latában a támogatandó feladatot, annak várható költ-
ségigényének kimutatásával együtt részletesen ismer-
teti.

23. § E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba.
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