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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ ZSINATA
2014. május 30.
TÖRVÉNYEK
2014. ÉVI III. TÖRVÉNY
A HITOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYES
TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. § Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005.
évi V. törvény 12-15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Magyarországi Evangélikus Egyháznak
Jézus Krisztus missziói parancsa alapján kötelessége a
hitoktatói szolgálat végzése. Ezt a szolgálatát
a) egyházközségekben,
b) köznevelési intézményekben folyó oktatás keretében, ezen belül
ba) evangélikus köznevelési intézményben,
bb) más egyház által fenntartott köznevelési intézményben,
bc) állami köznevelési intézményben, valamint
bd) más fenntartású köznevelési intézményben
végzi.
(2) A hitoktatás keretében megtartott órák megnevezé
se a vonatkozó állami köznevelési törvény által megha
tározott esetekben hit- és erkölcstan óra, a többi eset
ben hittanóra.
13. § (1) Az egyházközségek gyülekezeti hitoktatást szerveznek. Az egyházközségeknek kötelessége azon diákok
számára a gyülekezeti hitoktatás megszervezéséről gondoskodni, akik nem jutnak hitoktatáshoz a köznevelési
intézményekben, vagy akik a köznevelési intézményben
igénybe vett hittanóra mellett további hitoktatást igényelnek. Az egyházközség gondoskodik a gyülekezeti
hitoktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.
(2) Az evangélikus köznevelési intézmény a tanulói számára hitoktatást szervez, valamint gondoskodik a hitoktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.
(3) A nem evangélikus köznevelési intézmény (12. §
(1) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontja) evangélikus hitoktatást igénylő tanulói számára a területileg illetékes
egyházközség – elsődlegesen az intézményben – hitoktatást szervez, és gondoskodik a hitoktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. E feltételek
biztosítása érdekében szükség esetén igénybe veszi
az egyház önkormányzatainak és illetékes testületeinek segítségét.

(4) A hitoktatás rendjét, így különösen a hitoktatás tantervének, tankönyveinek, taneszközeinek, a hitoktatók
alkalmazásának, a hitoktatás megszervezésének, valamint a szakmai támogatásnak és felügyeletnek, továbbá a hitoktatással kapcsolatos költségek fedezésének
részletes szabályait országos szabályrendelet rögzíti.
14. § (1) Egyházközségben hitoktatást az végezhet,
akit erre a lelkész a presbitériummal egyetértésben
felhatalmaz, és az Evangélikus Hittudományi Egyetemen vagy jogelődjén szerzett, illetve elismert felsőfokú
hitéleti képesítéssel rendelkezik, vagy a foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt megkezdte és megszakítás nélkül folyamatosan végzi ez irányú felsőfokú
tanulmányait.
(2) Köznevelési intézményben hitoktatást az végezhet,
aki az Evangélikus Hittudományi Egyetem vagy jogelődje által kiadott oklevéllel rendelkezik. Lelkészi, teológus-lelkészi vagy hittanári oklevéllel rendelkező személy minden intézménytípusban, míg hitoktatói vagy
katekéta-lelkipásztori munkatárs oklevéllel rendelkező személy kizárólag óvodában és általános iskolában
végezhet hitoktatást. Nem evangélikus köznevelési
intézményben a hitoktatás végzésének további feltétele, hogy a megfelelő oklevéllel rendelkező személyt
a területileg illetékes egyházközség lelkésze erre a feladatra a presbitérium egyetértésével felhatalmazza.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt, de nem Evangélikus
Hittudományi Egyetemen szerzett oklevéllel rendelkező személy az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tett különbözeti képesítő vizsgával vehet részt az
evangélikus hitoktatásban.
(4) Evangélikus hittan érettségi vizsgán evangélikus
lelkész, illetve egyetemi végzettségű hittanár vizsgáztathat.
15. § (1) Az egyház jogi személyiséggel rendelkező önkormányzatai, valamint az evangélikus köznevelési
intézmények hitoktatói és hittantanári állásokat szervezhetnek. A hitoktató, hittantanár a feladatát munkaviszonyban, szolgálati, illetve megbízási jogviszonyban
vagy önkéntes egyházi munkásként végzi.
(2) A hitoktató, hittantanár feladata a hitoktatás tananyagának megtanítása, a felelős keresztény életre
nevelés és az egyház közösségéhez tartozás erősítése.
(3) Köznevelési intézményben a hitoktató, hittantanár
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további feladata, hogy a területileg illetékes vagy a lakóhely szerinti egyházközség lelkésze(i)vel együttműködve kapcsolatot teremtsen a hitoktatásban résztvevők és az egyházközség között.
(4) Evangélikus köznevelési intézményben a hitoktató,
hittantanár feladata az is, hogy az intézményvezetővel, az
iskolalelkésszel és a tantestülettel együttműködve elősegítse az intézmény evangélikus szellemiségű működését.”
2. § A Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi
költségvetéséről szóló 2014. évi I. törvény 2. számú
mellékletének „Hitoktató” sorában a felsőfokú végzettséget igénylő és az összes státusz száma „10”-ről
„20”-ra változik.
3. § E törvény az elfogadása napján lép hatályba és a
kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Budapest, 2014. május 30.
2014. ÉVI IV. TÖRVÉNY
AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ
2005. ÉVI VIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. § Az az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 34. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) az egyházon belüli és kívüli tájékoztatáshoz szükséges nyomtatott és elektronikus kiadványokat készít
és gyárt, ad ki és terjeszt, ideértve az internetes tartalomszolgáltatást, valamint hang- és filmfelvételek,
rádió- és televízióműsorok készítését is,”
2. § E törvény az elfogadása napján lép hatályba és a
kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Budapest, 2014. május 30.

HATÁROZATOK
72/2014. (V. 30.) zsinati határozat
az Európai Protestáns Egyházak Közössége
találkozójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Európai
Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházai
zsinati képviselőinek 2015. január 30.-2015. február 1.
között Budapesten megrendezésre kerülő második találkozójának előkészítő munkálatait és lebonyolítását,
amelynek témája: „Hogyan formálja a protestantizmus
Európa jövőjét?”.
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A rendezvény szervezője az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), együttműködésben a Rajnai
Protestáns Egyházzal a Magyarországi Evangélikus
Egyházzal, a Magyarországi Református Egyházzal és
a Magyarországi Metodista Egyházzal.
A Magyarországi Evangélikus Egyház elő kívánja mozdítani – a GEKE tanácsának 2013. decemberi
döntésével összhangban –, hogy az európai protestáns zsinati tagok találkozója a zsinati szintű egyházközi hosszú távú kapcsolatok megerősítését szolgálja.
73/2014. (V. 30.) zsinati határozat
nyelvhelyességi javításról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva a törvény
szövegének nyelvhelyességi javításáról szóló 13/2007.
(IX. 14.) zsinati határozatra – az alábbi formális, helyesírási és sajtóhibák javítását, illetve stiláris módosítások
átvezetését rendeli el az egyházi törvényekben:
(1) A 2005. évi IV. törvény 136. § (1) d) pontban „építési- és ingatlanügyi bizottság” helyett „építési és ingatlanügyi bizottság” álljon.
(2) A 2005. évi IV. törvény 139. § (1) bekezdés harmadik mondata „A bizottságok munkájában – tanácskozási joggal – részt vesz az országos ügyész és az országos iroda kijelölt munkatársai.” helyett „Az országos
ügyész és az országos iroda kijelölt munkatársai tanácskozási joggal vesznek részt a bizottságok munkájában.” legyen.
(3) A 2005. évi IV. törvény 141. § első mondata „Az
országos egyház tisztségviselői – az alelnökök és a
helyettesek – minden évben jelentést tesznek munkájukról a zsinatnak.” helyett „Az országos egyház
tisztségviselői – az alelnökök és a helyettesek kivételével – minden évben jelentést tesznek munkájukról
a zsinatnak.” legyen.
(4) A 2005. évi VII. törvény 42. § (3) bekezdés elején „A
jelölés elfogadását követőena tényfeltáró bizottság…”
helyett „A jelölés elfogadását követően a tényfeltáró
bizottság…” szövegrész álljon.
(5) A 2005. évi VIII. törvény 35. § (5) bekezdés utolsó
szava „kötelző” helyett „kötelező” legyen.
(6) A 2005. évi VIII. törvény „Harmadik rész”-ének
címe nagybetűvel kezdődjön („Záró rendelkezések”).
(7) A 2007. évi VI. törvény címébe kerüljön be a sorszámot jelző pont („VI.”).
74/2014. (V. 30.) zsinati határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi
beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
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törvény 104. § (6) bekezdés c) pontja alapján – utalva
az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 4. §
(1) bekezdésére – a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi beszámolóját 22.924.754 eFt mérleg főösszeggel és 39.724 eFt pozitív eredménnyel elfogadja.
75/2014. (V. 30.) zsinati határozat
jelentések elfogadásának és meghallgatásának
rendjéről
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 104. § (5) bekezdés b) és c) pontja alapján –
utalva az ügyrend 48. §-ra – az országos tisztségviselők
jelentése elfogadásának, valamint az egyházi bíróság
és országos számvevőszék meghallgatásának rendjét
a 2014. május 30. napján tartandó zsinati ülésszakon
akként határozza meg, hogy az elektronikus úton megküldött jelentésekre érkezett kérdések és az arra adott
válaszok figyelembevételével, vita nélkül határoz.
76/1/2014. (V. 30.) 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. Székács György országos
ügyész, országos tisztségviselő 2013. évben végzett tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.
76/2/2014. (V. 30.) zsinati határozat
jelentés meghallgatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az egyházi bíróság 2013. évben folytatott tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta, és felkéri a bíróság elnökét,
hogy a soron következő ülésszakon ismételten terjes�sze elő részletes jelentését.
76/3/2014. (V. 30.) zsinati határozat
jelentés meghallgatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az országos számvevőszék 2013. évben folytatott tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta.
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76/4/2014. (V. 30.) 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 diakóniai bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2013. évben folytatott bizottsági munkáról szóló
jelentését elfogadja.
76/5/2014. (V. 30.) 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 bizottsági elnök, országos tisztségviselő
2013. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja.
76/6/2014. (V. 30.) 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 – Lupták György országos
evangelizációs és missziói bizottsági elnök, országos
tisztségviselő 2013. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja.
76/7/2014. (V. 30.) 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 – Benczúr László országos építési és ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2013. évben folytatott bizottsági munkáról szóló
jelentését elfogadja.
76/8/2014. (V. 30.) 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 – Kondor Péter országos gazdasági bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2013.
évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését
elfogadja.
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76/9/2014. (V. 30.) 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 – Lázárné Skorka Katalin országos gyermek- és ifjúsági bizottsági elnök, országos
tisztségviselő 2013. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja.
76/10/2014. (V. 30.) 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. Kovács Eleonóra gyűjteményi tanács elnöke, országos tisztségviselő 2013.
évben folytatott gyűjteményi munkáról szóló jelentését elfogadja.
76/11/2014. (V. 30.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
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törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva
a 140. § (2) bekezdésére – Tölli Balázs országos nevelési-oktatási bizottsági elnök, országos tisztségviselő
2013. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja.
76/12/2014. (V. 30.) 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 elnök, országos tisztségviselő 2013.
évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését
elfogadja.
76/13/2014. (V. 30.) zsinati határozat
jelentés elfogadásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Magyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról szóló 1997. évi VI. törvény 3. § (7) bekezdése alapján Jákob János tábori püspök jelentését a 2013. évben
végzett szolgálatáról elfogadja.
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436

436

232

232

314

314

983

Beruházás,
készlet

594

2 075

2 669

10 800

13 469

4 630

461

8 480

5 878

19 449

153 365

57

57

203

203

83

83

251

4 034

4 285

1 199

1 199

3 458

3 458

9 285

Költség

a bíróság elnöke

a számvevőszék elnöke

az elnök-püspök

az országos irodaigazgató

az elnök püspök, országos
felügyelő

az országos irodaigazgató

a zsinat egyik elnöke

Szakmai ellenjegyző

a gyűjteményi tanács elnöke

a gyűjteményi tanács elnöke

az országos irodaigazgató

1/12.

594 az országos levéltár igazgatója

2 075

2 669

10 800

13 469

4 630

461 az egyházzenei bizottság elnöke

8 480 az egyházzenei bizottság elnöke

5 878 az egyházzenei bizottság elnöke

19 449

156 887

57

57

203

203

83

83

251

4 471

4 721

1 432

1 432

3 773

3 773

10 268

Kifizetések
összesen



Bíróság működési költsége

0

0

0

0
0

Átvezetés

2013. évi tényleges

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

Bíróság

Számvevőszék működési költsége

Számvevőszék

Püspöki tanács működési költség

Püspöki tanács

0

Elnökség működési költség

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevétel

2013. évi tervezett

Elnökségi különkeret

Elnökség

Országos Presbitérium működési költség

Országos Presbitérium
0

0

Zsinat

Zsinat működési költség

0

Testületek

Megnevezés

2012. évi
maradvány

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

14
2014. augusztus 10.

X7020407

X7020408

X7020409

X7020600

X7020601

X7020602

X7020700

X7020701

X7020800

X7020801

X7020802

X7020803

X7020804

X7020900

X7020901

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

0

Határon túli magyarok

Napidíj

Utazási és programköltségek

Tagdíjak

Külügyi kapcsolattartás költsége

Külügyi kapcsolatok

Szélrózsa találkozó

Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium +
kiegészítés)

Egyetemi Gyülekezetek feladatai

Gyermek és ifjúsági feladatok

Ifjúsági bizottság

Tényfeltáró bizottsági feladatok

1 886

0

1 886

2 434

428

2 862

0

0

400

2 500

0

2 900

2 900

2 000

0

3 500

5 500

0

0

0

Zákeus Média Centrum (ZMC)

Tényfeltáró bizottság

0

0

Sajtó bizottsági feladatok

Sajtó bizottság

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

Reptéri lelkészi szolgálat

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

Átvezetés

Cigány missziói szolgálat

Szlovák szolgálat

Pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

0

Börtönlelkészi szolgálat

1 000

0

3 000

0

466

466

Bevétel

Kórházi szolgálat

Női missziói szolgálat

Missziói bizottsági feladatok

Evangélizációs és missziói bizottság

Megnevezés

6 000

2 800

11 200

3 300

17 300

23 800

1 500

5 000

3 500

17 500

27 500

3 500

3 500

1 600

3 400

5 000

200

1 000

1 000

3 200

300

900

3 000

8 000

17 600

Kifizetések
összesen

179

3 799

3 799

3 978

5 759

2 333

0

2 561

10 653

12

12

0

0

0

0

0

400

2 936

0

159

1 295

100

4 890

Bevétel

0

26

26

26

0

0

154

636

791

0

0

633

848

1 481

0

0

0

0

283

0

0

12

295

Beruházás,
készlet

5 297

1 835

9 991

2 958

14 784

20 530

5 582

5 410

3 294

11 772

26 058

4 281

4 281

1 055

2 150

3 205

183

1 002

1 288

3 240

20

702

2 894

9 302

18 631

Költség

2013. évi tényleges

az OP által kijelölt személy

az OP által kijelölt személy

az OP által kijelölt személy

az evangélizációs és missziói
bizottság elnöke

Szakmai ellenjegyző

az OP által kijelölt személy

az OP által kijelölt személy

a sajtóbizottság elnöke

az OP által kijelölt személy

az OP által kijelölt személy

országos szlovák lelkész

5 297

1 835

10 017

2 958

14 810

20 556

2/12.

az OP által kijelölt személy

a külügyekért felelős püspök

a külügyekért felelős püspök

a külügyekért felelős püspök

5 582 a Szélrózsa találkozó vezetője

12 409

a gyermek és ifjúsági osztály
vezetője
az egyetemi gyülekezetekért
3 449
felelős püspök
a gyermek és ifjúsági bizottság
5 410
elnöke

26 849

4 281

4 281

1 689

2 998

4 686

183

1 002

1 288

az evangélizációs és missziói
3 240
bizottság elnöke

303

702

2 894

9 314

18 926

Kifizetések
összesen

N

2014. augusztus 10.

50.

X7020902

X7020405

31.

/3

X7020404

30.

49.

X7020403

29.

/2

X7020402

28.

48.

X7020401

27.

/1

X7020400

26.

Kód 4

2013. évi tervezett



47.

X Kód

Ssz.

2012. évi
maradvány

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY
15

/5

/6

/7

/8

/9

/10

/11

/12

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

X7031001

63.

68.

X7031000

62.

/4

X7030000

61.

67.

X7029001

60.

/3

X7029000

59.

66.

X7021101

58.

/2

X7021100

57.

65.

X7021002

56.

Illetmények

Bankköltség, tranzakciós illeték

Posta- és telefonköltség

Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás

Oktatás, továbbképzés

Utazás, kiküldetés

Irodai anyagok

Irodai berendezések

Hosszútávú befektetés

Kamat - szabad felhasználású

SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

Járadék + kiegészítés

494 800

494 800

747 615

Országos Egyház

Országos Egyház feladatai

1 101 317

0

2 575

2 575

8 551

14 986

Önkormányzatok

Bizottságok működési költségei

Bizottságok működése

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Sztehlo Gábor bizottság

Luther rajzfilm

Reformációi emlékbizottság feladatai

Reformációi emlékbizottság

Közép-Európai Keresztény Találkozó - Wroclaw
23 537

Kiemelt külügyi programok

Kirchentag

0

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200

0

0

0

0

0

0

0

32 000

75 000

572 700

1 543 000

2 229 700

2 694 000

2 925 800

Bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

2 769

0

-5 816

-40 338

-43 385

-177 099

-200 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvezetés

211 000

6 000

6 500

18 000

1 500

800

4 000

5 000

158 900

0

0

0

502 200

1 706 243

2 414 343

5 000

5 000

10 000

10 000

6 000

20 457

26 457

0

500

500

Kifizetések
összesen

2013. évi tervezett

0

0

0

20

30 231

27 063

578 516

1 583 339

2 224 440

2 792 477

3 043 503

0

0

22

22

9 028

23

9 051

Bevétel

4 170

4 170

391 734

402 357

0

0

0

0

891

38

929

0

Beruházás,
készlet

207 751

10 807

7 233

21 558

1 674

743

2 303

340 439

1 807 428

2 628 310

6 430

6 430

5 317

5 317

15 044

20 950

35 994

0

448

448

Költség

2013. évi tényleges

a külügyekért felelős püspök

Szakmai ellenjegyző

207 751

10 807

7 233

21 558

1 674

743

2 303

4 170

0

0

0

0

344 610

2 199 162

3 030 667

6 430

6 430

5 317

5 317

20 988

3/12.

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos presbitérium

az országos irodaigazgató

a Sztehlo bizottság elnöke

a Reformációi Emlékbizottság
elnöke
a Reformációi Emlékbizottság
15 935
elnöke

36 923

0

448

448

Kifizetések
összesen



/1

X7021001

55.

/3

/2

2012. évi
maradvány

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

64.

X7021000

702091003

53.

54.

702091002

X7020910

51.

Kód 4

52.

X Kód

Ssz.

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

16
2014. augusztus 10.

X7031014

703101207

98.

100.

703101206

97.

X7031013

703101205

96.

99.

703101204

95.

X7031012

91.

703101203

X7031011

90.

94.

X7031010

89.

703101202

X7031009

88.

93.

X7031008

87.

703101201

X7031005

86.

/7

/6

/5

/4

/3

/2

/1

0

0

0

0

50 000

50 043

100 043

0

0

0

0

0

0

0

5 598

81

15 282

504

2 383

0

-34 160

36 803

2 643

0

0

0

0

0

323

2 493

63

Beruházás,
készlet

0

0

34 160

0

309

15 060

49 529

5 726

6 979

8 625

162 007

87 876

8 964

35 411

11 250

5 114

640

2 799

55 336

2 238

2 056

20 189

Költség

a pályázati szabályrendelet
szerint
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

Szakmai ellenjegyző

0

0

0

0

37 112

15 060

52 172

a 4. § (3) bekezdés szerint

a 4. § (3) bekezdés szerint

a 4. § (3) bekezdés szerint

a 4. § (3) bekezdés szerint

a 4. § (3) bekezdés szerint

5 726 a kerületi elnökség egyik tagja

6 979

8 625

162 007

87 876

9 287

37 905

11 313

5 114

640

2 799

55 336

2 238

2 056

20 189

Kifizetések
összesen

0

0

1 000

0

2

1 195

1 197

4/12.

az építési osztály vezetője

a 4. § (3) bekezdés szerint

2014. augusztus 10.

Építési szakértői díjak

Vis Major/katasztrófa alap

a 4. § (3) bekezdés szerint
0

0

0

-70 000

0

-54 103

-124 103

1 500

9 000

5 000

165 000

6

11

2 871

Bevétel

Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített
nevesített tartalék
0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

300 000

8 000

31 000

11 000

5 300

1 500

2 800

55 400

2 500

2 000

21 000

Kifizetések
összesen

a 4. § (3) bekezdés szerint

61 683

10 000

70 000

40 333

100 179

220 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-83 453

Átvezetés

2013. évi tényleges

Információs központ indítása

Üllői úti épület felújításra elkülönített nevesített
tartalék
Múzeum felújításra, bővítésre elkülönített
nevesített tartalék
Mentőautó vásárlásra elkülönített nevesített
tartalék
Szélrózsa klub építésre elkülönített nevesített
tartalék

Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

Általános tartalék

0

Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási
támogatása
2 316

0

Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás

0

0

0

Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási
járulékai
Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai
alkalmazottak egészségi állapotfelmérése

Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

13 000

0

0

2 800

0
-70 611

0

0

0

1 000

Bevétel

Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés,
fejlesztés

Ingatlanok fenntartása, működtetése

Gépjárművek fenntartása, működtetése

Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások

Szakkönyvek, jogtár

Továbbszámlázott eszközök, szolgáltatások

Bérjárulékok

Munkába járási költségek

Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

Béren kívüli juttatások

Megnevezés

2013. évi tervezett



92.

X7031004

/19

82.

85.

/18

81.

X7031003

/17

80.

84.

/16

79.

X7031002

/15

78.

83.

/14

77.

Kód 4

/13

X Kód

76.

Ssz.

2012. évi
maradvány

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY
17

X7031102

X7031103

X7031104

X7031105

X7031106

X7031107

X7031108

X7031110

X7031111

X7031112

X7031113

X7031152

X7031153

X7031154

X7031156

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

125.

124.

123.

122.

X7031158

X7031157

X7031101

104.

703115801

703115703

703115605

X7031100

103.

121.

X7031016

102.

/1

/1

/2

/1

Katalin bál

Országos kiemelt programok

Bérkompenzáció

Egyéb állami támogatások

Wittenbergi városi templom felújítására

Árvíz offertórium

Rendkívüli offertóriumok

Egységes ügyviteli rendszer kiépítése

0

0

742

206

206

12 709

400

400

197 000

197 000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

700

3 700

197 000

197 000

0

0

0

27 000

24 000

1 225

1 225

266 836

266 836

0

5 220

5 220

0

4 829

200 800

0

0

0

2 148

32 010

258 953

1 525

1 525

212 465

212 465

0

5 418

5 418

24 591

12 976

7 114

1 525

1 525

212 465

212 465

5 418

5 418

26 739

44 987

266 067

1 956

3 047

405

2 339

3 411

723

1 648

11 239

0

0

76

az OP által kijelölt személy

az OP által kijelölt személy

az országos felügyelő

a lelkészakadémia elnöke

az OP által kijelölt személy

az OP által kijelölt személy

az országos irodaigazgató

az elnök püspök, országos
felügyelő
az elnök püspök, országos
felügyelő
az elnök püspök, országos
felügyelő
az elnök püspök, országos
felügyelő

az országos irodaigazgató

az ingatlanrendezési osztály
vezetője

Szakmai ellenjegyző

5/12.

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos presbitérium

az országos presbitérium

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

6 959

50 000

1 956

3 047

405

2 339

3 411

723

1 648

11 239

0

0

76

1 471 265

202

Kifizetések
összesen

Gépkocsi program

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 089 226

202

Költség

az országos irodaigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

382 039

Beruházás,
készlet

13 232

3 000

3 500

700

3 400

2 700

900

2 500

12 000

500

500

1 200

0

546 573

Bevétel

Aszódi kastély (állagmegóvás), ingatlancsere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

571 500

1 000

Kifizetések
összesen

az OP által kijelölt személy

0

0

71 841

Átvezetés

2013. évi tényleges

Adatalapú döntéshozatal előkészítése

Felnőtt képzés

0

4 769

Presbiterképzés

0

Gyülekezeti munkatársképzés

0

0

Evangélikus papné találkozó

Országos felügyelői konferencia

0

Lelkész-, egyéb konferenciák

0

0

1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció

Lelkészakadémia

0

Prónay-díj

1 040

0

Ordass-díj

451 300

0

0

38 915

Bevétel

Péterfy Sándor-díj

Kiemelt célok, feladatok

Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap

Ingatlan felmérés, becslés

Megnevezés

2013. évi tervezett



703115601

X7031015

101.

Kód 4

2012. évi
maradvány

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

120.

X Kód

Ssz.

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

18
2014. augusztus 10.

X7033302

X7034000

X7034001

148.

149.

150.

/2

147.

X7033301

145.

/1

X7033300

144.

146.

X7033202

143.

/2

142.

X7033201

140.

/1

X7033200

139.

7 952

7 952

Egyházmegyék

0

0

0

700

0

0

0

700

700

1 300

0

1 300

2 000

700

1 400

0

1 400

2 100

4 800

0

0

0

238 900

238 900

Bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 056

24 510

13 275

56 841

0

Átvezetés

46 000

46 000

18 000

12 500

25 200

37 700

55 700

18 000

15 800

30 700

46 500

64 500

18 000

13 900

29 000

42 900

60 900

181 100

0

0

0

238 900

238 900

3 000

Kifizetések
összesen
0

0

0

1 427

690

690

2 117

887

2 644

2 644

3 531

645

467

467

1 112

6 760

67 168

0

0

495

495

Bevétel

0

0

0

340

340

340

2 302

1 214

1 214

3 515

171

647

647

818

4 673

0

0

88 929

88 929

Beruházás,
készlet
0

44 990

44 990

16 903

12 932

23 111

36 043

52 946

19 071

16 050

30 689

46 739

65 810

22 743

8 351

29 687

38 039

60 782

179 538

723 339

19 056

24 519

33 379

76 953

Költség

2013. évi tényleges

0

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az elnök püspök

az OP által kijelölt személy

Szakmai ellenjegyző

44 990

44 990

16 903

13 272

23 111

36 383

53 286

21 372

17 264

30 689

47 953

69 325

29 687

6/12.

az elnök püspök, országos
felügyelő

a nyugati kerületi elnökség
egyik tagja
a nyugati kerületi elnökség
egyik tagja
a nyugati kerületi elnökség
egyik tagja

az északi kerületi elnökség
egyik tagja
az északi kerületi elnökség
egyik tagja
az északi kerületi elnökség
egyik tagja

a déli kerületi elnökség egyik
tagja
a déli kerületi elnökség egyik
8 999
tagja
a déli kerületi elnökség egyik
22 914
tagja

38 686

61 600

184 211

723 339

19 056

24 519

122 307

165 882

Kifizetések
összesen

2014. augusztus 10.

Egyházmegyék működésének támogatása

2 834

0

2 834

9 224

0

9 224

26 162

0

26 162

38 220

Különkeret

Egyéb költségek, ráfordítások

Illetmények és bérjárulékok

Nyugati Egyházkerület feladatai

Nyugati Egyházkerület

Különkeret

Egyéb költségek, ráfordítások

Illetmények és bérjárulékok

Északi Egyházkerület feladatai

Északi Egyházkerület

Különkeret

Egyéb költségek, ráfordítások

Illetmények és bérjárulékok

Déli Egyházkerület feladatai

Déli Egyházkerület

Egyházkerületek

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

KEOP - Üllői út

Turisztikai - észak magyarország

Turisztikai - közép dunántúl

Országos pályázatok

Évkezdő lelkészkonferencia

Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója
(EPOT)

Megnevezés

2013. évi tervezett



141.

X7033102

138.

/2

137.

X7033101

135.

/1

X7033100

134.

/3

/2

/1

/3

/2

136.

X7033000

133.

21103550001

131.

X7031901

21107211001

130.

132.

21108211001

X7031159

129.

128.

703115804

127.

Kód 4

703115803

X Kód

126.

Ssz.

2012. évi
maradvány

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY
19

/3

703500103

703500104

155.

156.

/3

174.

X7040102

/2

173.

175.

/1

172.

Működési támogatás

Egyéb támogatott célok

Oktatási intézmények (korrekció)

Oktatási intézmények (működési támogatás)

0

1 257 040

1 257 040

1 257 040

6 711 000

7 467 100

0

138 000

0

3 473 000

3 611 000

Oktatási intézményi állami támogatások

1 060 534

9 362 800

Oktatási intézmények tartalék alap

X7040101

169.

Oktatási

1 972 499

171.

X7040100

168.

Intézmények, alapok

3 100 000

X7040000

167.

0

Oktatási intézmények (bérfinanszírozás)

X7035005

166.

0

28 680

Belső egyházi kártalanítás

Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés,
tanfolyamok

0

183 132

Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások,
vásárlás

0

0

0

5 597

Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)

Egyéb

Egyéb külföldi céltámogatások

8 000

4 600

Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány,
offertórium terhére

Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

49 400

165 000

0

0

227 000

227 000

Kistelepülési illetmény pótlék
-287

40 466

49 942

95 718

307 530

Bevétel

0

-120 715

0

0

-120 715

0

-120 715

1 148

198 612

0

0

-23 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23 512

Átvezetés

92 500

138 000

0

3 473 000

3 611 000

3 100 000

6 711 000

7 589 600

9 696 600

0

0

0

81 000

0

0

8 000

4 600

49 400

165 000

82 000

91 000

400 000

481 000

Kifizetések
összesen

2013. évi tervezett

0

104 579

667 505

3 427 632

4 199 717

3 694 253

7 893 970

8 103 571

10 235 775

0

0

0

0

0

0

12 231

3 823

49 408

15 334

163 469

244 266

244 266

Bevétel

0

22 190

22 190

22 190

496 047

608 926

0

0

0

0

5 950

5 950

5 950

Beruházás,
készlet

88 948

251 434

667 505

3 107 575

4 026 515

3 843 396

7 869 911

8 126 234

10 448 618

0

11 492

49 658

81 808

711

200

12 231

4 100

49 408

13 184

176 541

108 458

88 563

453 396

596 354

Költség

2013. évi tényleges

az országos irodaigazgató

Szakmai ellenjegyző

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

88 948

273 625

667 505

3 107 575

4 048 705

3 843 396

7 892 101

8 622 280

11 057 544

0

11 492

49 658

81 808

711

6 150

12 231

4 100

7/12.

az oktatási intézmények tartalék
alap szabályrendelete szerint

az országos presbitérium

az országos presbitérium

az oktatási osztály vezetője

az országos irodaigazgató

az országos presbitérium

az országos presbitérium

az egyházmegyei elnökség
egyik tagja

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos GAS-elnök

49 408 a kerületi elnökség egyik tagja

13 184

176 541

0

108 458 a kerületi elnökség egyik tagja

88 563

459 346

602 304

Kifizetések
összesen



170.

X7035004

/10

162.

165.

/9

161.

X7035003

/8

160.

164.

/7

159.

X7035002

/6

158.

Választható kötelező hit- és erkölcstan díjak

Hitoktatói díjak

Járulékfizetési támogatás

Működési támogatás

Járadékfizetés

Egyházközségek feladatainak támogatása

Egyházközségek

Megnevezés

2012. évi
maradvány

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

163.

/5

157.

/4

/2

154.

X7035001

152.

/1

X7035000

151.

Kód 4

153.

X Kód

Ssz.

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

20
2014. augusztus 10.

21102111205

21109461111

2110141101

21104421001

21101313002

21201211111

186.

187.

188.

189.

190.

191.

/1

1 580 800

Diakóniai intézmények (kiegészítő támogatás)

572 300

0

0

0

0

193 410

0

0

0

0

24 771

84 192

0

0

108 963

0

12 900

572 300

592 300

988 500

1 580 800

1 651 800

2 000

10 000

12 000

0

229 500

120 000

199 600

205 000

0

0

754 100

20 000

20 000

4 500

15 000

70 000

3 000

Kifizetések
összesen

0

0

0

0

642 717

674 822

1 131 875

1 806 698

1 814 768

2 767

0

2 767

357

0

62 102

11 666

164

55

46 464

67 451

188 259

0

0

18 575

18 575

Bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

70 251

0

144

144

0

0

64 918

128 264

0

244 718

0

0

437 901

0

35 812

35 812

Beruházás,
készlet

598 324

774 761

1 130 411

1 905 173

1 947 563

0

10 824

10 824

356

0

53 474

10 098

18 340

14 758

0

41 515

138 541

0

18 000

9

18 009

1 781

15 000

70 000

2 167

Költség

az oktatási osztály vezetője

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos presbitérium

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

Szakmai ellenjegyző

598 324

774 761

1 130 411

1 905 173

2 017 813

8/12.

az országos presbitérium

a diakóniai osztály vezetője

az oktatási és nevelési bizottság
0
elnöke

10 968

10 968

356

0

118 393

138 363

18 340

259 476

0

41 515

576 442

0

18 000

35 821

53 821

1 781

15 000

70 000

2 167

Kifizetések
összesen

2014. augusztus 10.

200.

221 126

221 126

1 636 800

592 300

Diakóniai intézményi állami támogatások

258 720

Diakóniai intézmények tartalék alap

X7040201

197.

Diakóniai

2 000

199.

X7040200

196.

3 824

Oktatási intézmények offertórium

0

2 000

0

229 500

120 000

199 600

205 000

988 500

X7040115

195.

2 082

Oktatási szakmai feladatok

5 906

-11 380

-5 025

-10 494

-119 866

Diakóniai intézmények (támogatás)

X7040111

194.

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Egyéb (pályázati képzés - Szárszó)

Vajda Szarvas Öveges laborfejlesztés

Sopron Öveges laborfejlesztés

Kiskőrösi óvodafejlesztés

Evangélikus Roma Szakkollégium

Sztehlo óvodaépítés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1159

198.

X7040110

193.

/8

/7

/6

/5

/4

/3

/2

-73 448

754 100

0

0

0

0

0

12 900

Átvezetés

2013. évi tényleges



192.

211011313001

185.

TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-002 Fasor Labor

Pályázatok

/1

-220 212

Egyéb

183.

X7040104

Pápai iskola bővítése

182.

184.

17 800

Szentendrei Óvoda felújítása

0

17 800

Beruházási, felújítási támogatások

0

0

0

0

Bevétel

2013. évi tervezett

Magyar Protestáns Kollégium

Luther Otthon - Szakkollégium

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) működési költség

Megnevezés

181.

/3

/4

179.

X7040103

/3

178.

180.

/2

177.

Kód 4

/1

X Kód

176.

Ssz.

2012. évi
maradvány

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY
21

/2

/3

/4

/5

/7

/8

220.

221.

222.

223.

224.

225.

X7040301

218.

/1

X7040300

217.

219.

X7040211

704020601

214.

216.

21102342003

213.

Segélyfedezeti kifizetések

Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

Országos Járulék

Egyházi fenntartói járulék

Szolgálatba állítók járuléka

Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
működése, tartalékalap

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap feladatai

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Gruntvig pályázat

Ótemplomi Szeretetszolgálat

Békéscsaba tanyagondnoki szolgálat

574 805

574 805

574 805

0

3 692

-2 997

-11 240

-10 546

9 902

38 238

38 238

0

221 126

0

0

0

29 900

0

0

142 000

25 000

196 900

196 900

0

0

6 000

50 000

0

56 000

0

0

0

0

0

0

20 000

Bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

20 710

0

21 410

0

0

172 000

172 000

Átvezetés
0

0

140 000

0

0

0

0

88 900

228 900

228 900

8 000

8 000

6 000

50 000

0

56 000

0

0

0

0

7 000

7 000

20 000

Kifizetések
összesen

2013. évi tervezett

0

0

0

27 695

0

13 874

142 983

22 056

206 608

206 608

1 911

1 911

2

0

1 792

4 338

0

6 132

0

0

0

0

28

28

32 106

Bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

26

2 763

6 676

60 785

0

70 224

Beruházás,
készlet

0

134 493

0

0

0

0

2 559

137 052

137 052

9 693

9 693

3 251

0

0

4 335

0

7 586

3 872

14 238

0

14 238

7 000

7 000

69 239

107 199

Költség

2013. évi tényleges

0

134 493

0

0

0

0

2 559

137 052

137 052

9 720

9 720

3 251

2 763

6 676

65 120

0

77 811

3 872

14 238

0

14 238

7 000

7 000

69 239

107 199

Kifizetések
összesen

9/12.

a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője

a diakóniai osztály vezetője

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos presbitérium

az országos irodaigazgató

a diakóniai intézmények
tartalék alap szabályrendelete

az országos presbitérium

Szakmai ellenjegyző



X7040210

14110000001

212.

Békéscsaba alapszolgáltatás fejlesztés

DAOP 4.1.3/2008-0021

Pályázatok

Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése

Egyéb

Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon - új
épület építése

Beruházási, felújítási támogatások

Kapernaum, Gyenesdiás

Működési támogatás

Egyéb támogatott célok

Diakóniai intézmények (kiegészítő korrekció)

Megnevezés

2012. évi
maradvány

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

215.

/2

21104413002

211.

/3

/1

X7040206

209.

210.

X7040205

208.

/2

207.

/1

/1

X7040204

X7040203

206.

205.

204.

203.

/3

202.

Kód 4

/2

X Kód

201.

Ssz.

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

22
2014. augusztus 10.

X7040532

X7040540

X7040541

249.

250.

/3

247.

248.

/2

246.

X7040531

244.

/1

X7040530

243.

245.

X7040522

242.

/2

241.

X7040521

239.

/1

X7040520

238.

1 349

1 349

1 109

1 109

1 109

2 741

2 741

2 741

1 988

1 988

1 988

7 187

1 667

61 200

62 867

62 867

0

53 200

53 200

0

0

800

0

800

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 000

2 000

6 000

0

8 000

8 000

Bevétel
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 053

0

0

0

4 053

0

0

0

0

0

4 053

0

0

0

0

0

Átvezetés
0

2 100

2 100

0

9 500

7 200

29 700

46 400

46 400

0

3 500

22 100

25 600

25 600

0

2 500

18 200

20 700

20 700

94 800

2 000

6 000

0

8 000

8 000

Kifizetések
összesen
0

53 718

53 718

8 400

2 306

2 306

10 706

5 481

552

552

6 033

1 333

0

0

1 333

71 789

2 462

7 480

0

9 942

9 942

Bevétel
0

1 194

1 194

0

3 448

3 448

3 448

9 306

626

626

9 932

199

26

26

225

14 800

0

0

0

0

0

Beruházás,
készlet
0

1 480

1 480

8 946

9 500

4 871

29 852

44 223

53 169

1 026

2 693

21 271

23 964

24 991

740

1 876

17 541

19 417

20 157

99 796

200

8 803

3 117

12 120

12 120

Költség

2013. évi tényleges

0

a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője

Szakmai ellenjegyző

az országos irodaigazgató

2 674

2 674

10/12.

a gyűjteményi tanács elnöke

8 946 az országos múzeum igazgatója

9 500

8 319 az országos múzeum igazgatója

29 852 az országos múzeum igazgatója

47 671

56 617

10 332 az országos levéltár igazgatója

3 320 az országos levéltár igazgatója

21 271 az országos levéltár igazgatója

24 591

34 923

939 az országos könyvtár igazgatója

1 902 az országos könyvtár igazgatója

17 541 az országos könyvtár igazgatója

19 443

20 382

114 596

3 117

a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
a kerületi elnökség egyik tagja,
8 803
országos irodaigazgató
a kerületi elnökség egyik tagja,
200
országos irodaigazgató

12 120

12 120

Kifizetések
összesen

2014. augusztus 10.

Gyűjteményi közös működési költségek

Gyűjteményi közös működés

Pályázatok

Támogatás (kiállító helység)

Egyéb költségek, ráfordítások

Illetmények és bérjárulékok

Evangélikus Országos Múzeum feladatai

Evangélikus Országos Múzeum

Pályázatok

Egyéb költségek, ráfordítások

Illetmények és bérjárulékok

Evangélikus Országos Levéltár feladatai

Evangélikus Országos Levéltár

Pályázatok

Egyéb költségek, ráfordítások

Illetmények és bérjárulékok

Evangélikus Országos Könyvtár feladatai

Evangélikus Országos Könyvtár

Gyűjteményi

Gyógykezeltetési offertórium

Partnerhilfe

Szociális támogatások

Szociális alap ellátásai

Szociális alap

Egyéb kifizetések

Megnevezés

2013. évi tervezett



240.

X7040512

/2

236.

237.

/1

X7040511

234.

/3

/2

/1

/9

235.

X7040510

233.

704040103

231.

X7040500

704040102

230.

232.

704040101

X7040401

228.

Kód 4

229.

X7040400

X Kód

227.

226.

Ssz.

2012. évi
maradvány

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban
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704070106

270.

X7050101

274.

275.

X7050000

273.

272.

705010101

704070105

269.

X7040702

704070104

268.

271.

704070103

X7040701

264.

267.

X7040700

263.

704070102

X7040621

262.

266.

X7040620

261.

/1

/1

/6

/5

/4

/3

/2

/1

Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

Egyesületek, alapítványok támogatása

Egyesületek, alapítványok

Egyéb

Beruházási, felújítási támogatások

Telekgerendás

Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

Kántorképző Intézet, Fót

Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ,
Révfülöp
Evangélikus Konferencia és Missziói Központ,
Balatonszárszó

Működési támogatások

Egyéb intézmények

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

44 250

44 250

7 771

7 771

0

7 771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

0

0

0
0

615

0

0

0

0

0

0

0

Honlap

Kiadványok előfizetési díjai

Evangélikus Közlöny

Credo

Lelkipásztor

Evangélikus Élet

615

615

615

Bevétel
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvezetés
0

1 000

29 600

29 600

0

0

1 100

6 500

17 000

12 500

12 500

12 500

62 100

62 100

4 000

4 000

7 900

7 000

1 700

4 800

4 500

31 500

42 500

57 400

61 400

Kifizetések
összesen

2013. évi tervezett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 097

29 097

0

0

0

0

0

0

0

29 097

Bevétel
0

0

0

0

27 829

27 829

0

0

0

0

0

0

0

27 829

0

0

0

0

0

0

0

Beruházás,
készlet
0

1 000

28 581

28 581

4 297

4 297

1 100

6 500

17 000

12 500

12 500

12 500

62 100

66 397

2 333

2 333

7 506

7 000

1 817

4 800

4 500

31 500

42 617

57 124

59 456

Költség

2013. évi tényleges

0

1 000

28 581

28 581

32 126

32 126

1 100

6 500

17 000

12 500

12 500

12 500

62 100

94 226

2 333

2 333

7 506

7 000

1 817

4 800

4 500

31 500

42 617

57 124

59 456

Kifizetések
összesen

11/12.

az országos irodaigazgató

az országos presbitérium

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az elnök püspök, országos
felügyelő

az országos irodaigazgató

az elnök püspök, országos
felügyelő

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos presbitérium

Szakmai ellenjegyző



704070101

X7040613

260.

/4

/3

/2

/1

Kiadványok ártámogatása

Luther Kiadó

Kiadói

Kötelezettséggel nem terhelt

Megnevezés

2012. évi
maradvány
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265.

X7040612

704061104

258.

259.

704061103

257.

X7040611

254.

704061102

X7040610

253.

256.

X7040600

252.

704061101

X7040542

251.

Kód 4

255.

X Kód

Ssz.

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban
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705010105

705010106

705010107

705010108

705010109

705010151

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

/5

705010104

279.

/11

/10

/9

/8

/7

/6

/4

/3

/2

278.

705010103

277.

Kód 4

705010102

X Kód

276.

Ssz.

ÖSSZESEN

Egyéb

Magyar Bibliatársulat Alapítvány

Szőlőtő Alapítvány (Györköny)

Sárszentlőrinci Népfőiskola

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT)
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
(MEVISZ)

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)

FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

Evangélium Színház

Megnevezés

3 161 669

44 250

2012. évi
maradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 300 000

Bevétel

Átvezetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 300 000

5 800

1 400

2 000

2 400

1 400

10 600

1 500

1 500

1 000

1 000

Kifizetések
összesen

2013. évi tervezett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 307 884

Bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 015 787

Beruházás,
készlet

13 268 160

4 780

1 400

2 000

2 400

1 400

10 601

1 500

1 500

1 000

1 000

Költség

2013. évi tényleges

14 283 947

4 780

1 400

2 000

2 400

1 400

10 601

1 500

1 500

1 000

1 000

Kifizetések
összesen

12/12.

az elnök püspök, országos
felügyelő

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

az országos irodaigazgató

Szakmai ellenjegyző

3. sz. melléklet
adatok ezer Ft‐ban

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY


2014. augusztus 10.
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUMA
2014. március 26., május 7–8., 29., június 3., 18., 26.

HATÁROZATOK
66/1/2014. (III. 26.) országos presbitériumi
határozat
országos iroda igazgatója megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja alapján, az 1/2014. (III. 13.) országos szabályrendeletben írt
eljárás lefolytatásával – egyhangú döntéssel történt
megválasztását követően, az országos irodaigazgatói
feladatok ellátására Krámer György lelkésszel szolgálati jogviszonyt létesít 2014. május 1. napjával, határozatlan időtartamra.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. május 1.
67/2014. (III. 26.) országos presbitériumi
határozat
országos szabályrendelet módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi
VI. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján – a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában álló lakások
és helyiségek használatáról és hasznosításáról szóló
2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 1. sz mellékletét módosítja.
Felelős: Végh Szabolcs
Határidő: 2014. május 1.
69/1/2014. (III. 26.) országos presbitériumi
határozat
munkacsoport létrehozásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a
Magyarországi Evangélikus Egyház „Láthatóan Evangélikus” stratégiájához illeszkedő projektfejlesztési
stratégia (2014-2020) kialakítása, és konkrét akcióterv
kidolgozására projektstratégiai munkacsoportot hoz
létre. Az akcióterv készítése során figyelemmel kell lenni, hogy mind az országos egyház, mind az egyházkerü-

letek szintjén a hatékony tervezés, döntés-előkészítés és
kommunikáció megvalósuljon. A munkacsoport tagjai:
a) az egyházkerületek 1-1 delegálja
b) az országos presbitérium delegáltja,
c) az országos iroda igazgatója
d) az országos gazdasági bizottság elnöke
e) az országos diakóniai és nevelés-oktatási bizottság
1-1 képviselője,
f) az országos iroda gazdasági osztálya osztályvezetője,
g) az országos iroda pályázati osztálya osztályvezetője
h) az elnök által meghívott legfeljebb 2 meghívott szakértő.
A munkacsoport elnökét tagjai közül maga választja.
Az országos presbitérium felkéri a munkabizottságot annak kidolgozására, hogy az Evangélikus Projekt-fejlesztési és – kezelési Központ létrehozásához
milyen szervezeti megoldások szükségese, az egyházközségek és egyházi intézmények pályázati információkkal és konkrét szolgáltatással való hatékonyabb
támogatása érdekében.
Felelős: Végh Szabolcs
Határidő: 2014. április 30.
69/2/2014. (III. 26.) országos presbitériumi
határozat
munkacsoport létrehozásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a projektstratégiai munkacsoportba az országos presbitériumot képviselő tagnak Laborczi Gézát megválasztja.
Felelős: Végh Szabolcs
Határidő: 2014. április 30.
74/1/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat
nyíregyházi köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja,
hogy a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

názium (Nyíregyháza) köznevelési intézmény alapító
okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizottság,
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján
megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
74/2/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat
veszprémi köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda (Veszprém)
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása
a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes
bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
74/3/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Békéscsaba)
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása
a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes
bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
74/4/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat
kiskőrösi köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola
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köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása
a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes
bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
74/5/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat
Benka köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szarvas) köznevelési intézmény alapító okiratának
módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
74/6/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat
bonyhádi köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és
Kollégium köznevelési intézmény alapító okiratának
módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
75/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi
beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi beszámolóját 22.924.754 eFt mérleg főösszeggel és 39.724
eFt pozitív eredménnyel zsinati elfogadásra javasolja.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 15.
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76/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
belső ellenőr jelentés végrehajtásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a belső ellenőri jelentésre – felszólítja az
egyházközségi fenntartású intézményeket és fenntartókat az egyházi törvények, különösen is az egyházi
intézményi törvény teljeskörű betartására, a szükséges
fenntartói döntések meghozatalára 2014. szeptember
30. napjáig. Amennyiben ez elmulasztásra kerül, akkor a személyi felelősség megállapítása és a működési
támogatás visszatartásának lehetőségével él.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
78/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Budapest, Üllői út 24. ingatlan felújításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja
alapján felkéri Benczúr Lászlót a 1085 Budapest, Üllői
út 24. sz. alatti felújítás beruházás 2016. december 31.
napjáig való megvalósítása érdekében a 1. változat szerinti fejlesztési programja részletes előkészítésére, figyelembe véve a KEOP pályázatot és a gyűjtemények
elhelyezése ütemezését is.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
80/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 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 – a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaptól szóló 2013. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 6/2013. (XI. 29.) országos szabályrendelet, 2014. január 1. napjára visszamenő hatályú
módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri
az országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak
módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az
egyház hivatalos lapjában.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
80/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
országos járulék módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
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ló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján –
utalva a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaphoz
kapcsolódó egyházközségi támogatásról szóló a 7/2013.
(XI. 29.) országos szabályrendelet 8. § (3)-(4) bekezdésére – a 43/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat módosításával a melléklet szerint, az országos
járulék 2013. évi mértékét egyházközségenkénti bontásban rögzített összegének megállapítást, 2014. január
1. napjára visszamenő hatállyal módosítja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
82/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
főállású hitoktatók díjazásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a zsinati törvénymódosítást követően a finanszírozható
20 főállású hitoktató bérét a 2014/2015-ös tanévben bruttó 173.000,- Ft/ hó-ban határozza meg egy éves határozott időre kötött szerződésben. Ezzel egyidejűleg felkéri
az országos irodát és hitoktatási munkacsoportot, hogy
hosszú távú megoldásnak megfelelő bértáblát úgy, hogy
azt a 2015/2016-os tanévben már alkalmazni lehessen.
Ezzel egyidejűleg felkéri a Zelenka Pál Bizottságot
az intézményi lelkészi bértábla áttekintésére.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
84/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 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 – az egyház által biztosított gépjármű igénylés rendjéről szóló 4/2013. (III. 13.)
országos szabályrendelet módosítását elfogadja. Az
országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a
szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
85/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
álláshely létesítéséről
Az országos presbitérium az egyház szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 149. §-a alapján a Püspöki Tanács mellé rendelt referensi álláshelyet létesít 2014 június 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra. A referens felett a szolgálatba
állítót megillető jogokat a Püspöki Tanács gyakorolja.
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Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
86/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
országos irodai struktúra átalakításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján az
építési, ingatlanügyi és műemléki osztály struktúravál
toztatását elfogadja: az osztályvezető melletti osztályvezető-helyettes, építésügyi referensi és titkárnői álláshely megtartásával.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
87/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
országos irodai struktúra átalakításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján az
országos iroda struktúrája módosításával létrehozza
gyülekezeti és missziói osztályt, amely az alábbi munkaágak feladatait végzi:
a) gyermek és ifjúsági munka,
b) hitoktatási munkaág,
c) gyülekezet- támogatás
d) gyülekezet-építés
e) speciális missziói munkaág.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
88/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
országos iroda igazgatója jelentésének
elfogadásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja alapján Végh Szabolcs megbízott országos irodaigazgató
2013. szeptember 1. napjától 2014. április 30. napjáig
végzett tevékenységről szóló jelentését elfogadja. Az
országos presbitérium köszönetét fejezi ki Végh Szabolcsnak a szolgálatáért.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
89/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
nyíregyházi kollégium köznevelési intézmény
intézményvezetője megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005.
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
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va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény
17. § (12) bekezdésére – a Luther Márton Kollégium (Nyíregyháza) köznevelési intézmény intézményvezetőjének
Martinovszky Istvánt megbízza. Az intézményvezetői
megbízás 1 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig szól azzal, hogy az országos irodaigazgató
felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. június 15.
90/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
miskolci köznevelési intézmény
intézményvezetője megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a Kossuth Lajos
Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési intézmény intézményvezetőjének Fellegvári Zoltánt megbízza. Az intézményvezetői megbízás 1 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig szól azzal, hogy az országos
irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. június 15.
91/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Líceum köznevelési intézmény
intézményvezetője újraválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17/B. §-ra – a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény intézményvezetőjének Tölli Balázst újraválasztja. Az intézményvezetői
megbízás 5 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2019.
július 31. napjáig szól azzal, hogy az országos irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. június 15.
92/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
miskolci köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 4. § (2) bekezdésére – az alapító okirat módosítá-
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sával támogatja, hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola
(Miskolc) köznevelési intézmény feladatbővítését, az önkormányzati fenntartású Százszorszép Óvoda tagóvodájaként működő Reményi Ede úti Tagóvoda (3530 Miskolc, Reményi E. u. 2.) vonatkozásában a feladatellátási
kötelezettség átvállalásával vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett egyházi intézményben látja el az óvodai feladatot, amennyiben és az ingatlan használata és
az intézmény működtetéséhez szükséges eszközátadás
biztosított, feltételei vállalhatóak. (2005. évi VIII. törvény
3. § (4) bekezdés, 37/2011. (III. 13.) és 201/2011. (XII. 8.)
országos presbitériumi határozat)
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
93/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
aszódi köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 4. § (2) bekezdésére – az alapító okirat módosításával támogatja, hogy az Aszódi Evangélikus Petőfi
Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény feladatbővítésével, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott Ikladi Német Nemzetiségi Általános Iskola
(Domonyi Koren István tagiskola nélkül) vonatkozásában a feladatellátási kötelezettség átvállalásával vallási,
világnézeti tekintetben elkötelezett egyházi intézményben látja el az általános iskolai feladatot, amennyiben az
ingatlan használata és az intézmény működtetéséhez
szükséges eszközátadás biztosított, feltételei vállalhatóak.
(2005. évi VIII. törvény 3. § (4) bekezdés, 37/2011. (III. 13.)
és 201/2011. (XII. 8.) országos presbitériumi határozat)
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
94/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
soltvadkerti köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az alapító okirat módosításával támogatja, hogy a Kossuth
Lajos Evangélikus Általános Iskola (Soltvadkert) köznevelési intézmény feladatbővítésével, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, a kiskőrösi
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény soltvadkerti telephelyén végzett alapfokú művészetoktatás
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feladatellátási kötelezettség átvállalásával vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett egyházi intézményben látja el az általános iskolai feladatot, amennyiben
az intézmény működtetéséhez szükséges eszközátadás
biztosított, feltételei vállalhatóak. (2005. évi VIII. törvény 3. § (4) bekezdés, 37/2011. (III. 13.) és 201/2011.
(XII. 8.) országos presbitériumi határozat)
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
95/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
szentendrei köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az alapító okirat
módosításával támogatja, hogy a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda köznevelési intézmény alapító okiratát módosításáról, az intézmény fenntartójaként a
Szentendrei Evangélikus Egyházközség megjelölésről,
amennyiben az ingatlan használata biztosított, feltételei vállalhatóak, illetve az egyházközség nyilatkozik
a korábbi országos egyház fenntartó által vállalt kötelezettségek átvállalásáról. (2005. évi VIII. törvény 3.
§ (4) bekezdés, 37/2011. (III. 13.) és 201/2011. (XII. 8.)
országos presbitériumi határozat)
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
96/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
arnóti köznevelési intézmény alapításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 4. § (2) bekezdésére – támogatja az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda köznevelési intézmény gyülekezeti
alapítására vonatkozó előterjesztés jóváhagyását, amen�nyiben a nevelési-oktatási osztály és a nevelési-oktatási
bizottság racionalizálási javaslatát a fenntartó elfogadja.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 8.
97/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
EPSzK köznevelési intézmény alapításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 3. § (3) bekezdésére – az Evangélikus
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Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ (Budapest)
köznevelési intézményt megalapítja.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
97/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
EPSzK köznevelési intézmény
intézményvezetője megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére –Tarjánné Sólyom Ildikót, az Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ (Budapest) köznevelési intézmény
intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza.
Az intézményvezetői megbízás 1 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig szól azzal,
hogy az országos irodaigazgató felhatalmazást kap a
szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. május 31.
98/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
EGYMI-PSz köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 4. § (2) bekezdésére – az alapító okirat módosításával támogatja, hogy az Eötvös József Evangélikus
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola köznevelési intézmény feladatbővítését, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium vonatkozásában a feladatellátási kötelezettség átvállalásával
vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett egyházi intézményben látja el az EGYMI és Pedagógiai Szakszolgálat feladatát, amennyiben az egyházi törvényekbe és
a 37/2011. (III. 13) és 201/2011. (XII. 8.) országos presbitérium határozatban foglalt feltételek teljesülnek.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 8.
103/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Luther Szakkollégium intézményvezetői
pályázati kiírásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
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ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17. §-ra – a Luther Otthon-Szakkollégium
(Budapest) felsőoktatási intézmény intézményvezetői
pályázatát kiírja.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
104/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
balatonszárszói missziói intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az Evangélikus
Konferencia és Missziói Otthon (Balatonszárszói) mis�sziói intézmény alapító okiratának módosításával, annak nevét az alábbiak szerint határozza meg: Andorka
Rudolf Evangélikus Konferencia Központ.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 10.
105/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
SION diakóniai intézmény alapító okiratának
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – a SION Nevelőszülői Hálózat (Budapest-Csillaghegy) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítását nem támogatja.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. május 31.
106/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Gaudiopolis diakóniai intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – a Gaudiopolis
Evangélikus Szeretetotthon (Budapest-Csillaghegy)
diakóniai intézmény alapító okiratának módosítását
nem támogatja.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. május 831.
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107/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője
megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére –a Pilisi Evangélikus
Szeretetszolgálat diakóniai intézmény intézményvezetői
feladataival a jelenlegi intézményvezetőt, Tóthné Mátrai Editet bízza meg 2014. május 1. napjától 2015. április
30. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy az országos
irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. május 31.
108/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Túrmezei diakóniai intézmény
intézményvezetője megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére –a Túrmezei
Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassagyarmat) diakóniai intézmény intézményvezetői feladataival a jelenlegi intézményvezetőt, Bartha István bízza
meg 2014. március 15. napjától 2015. március 14. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy az országos irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. május 31.
109/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Oltalom diakóniai intézmény feladatellátási
szerződéséről
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2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 7. § (2) bekezdés d) pontjára –a Bolla Árpád
Evangélikus Szeretetotthon (Budapest) által előterjesztett
ingatlanvásárláshoz való előzetes hozzájárulást megadja.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. május 31.
112/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
cinkotai missziói intézmény igazgatótanácsa
elnökének megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére – Evangélikus
Missziói Központ (Cinkota) missziói intézmény igazgatótanácsa elnökének Győri János Sámuelt megválasztja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
113/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Kántorképző Intézet intézményvezetői
pályázati kiírásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 16/A. § (2) bekezdésre – a Kántorképző Intézet (Fót) intézményvezetője újraválasztási
eljárását lefolytatja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.
114/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
EHE felsőoktatási intézmény lelkésze
választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 6. §- ra a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által a Magyarországi Evangélikus Egyházzal megkötött szociális és gyermekvédelmi
ellátási szerződés módosítását jóváhagyja.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 46. § (3) bekezdésére – az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészének, Pángyánszky
Ágnesnek a megválasztását jóváhagyja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.

110/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
Bolla diakóniai intézmény ingatlanvásárlásáról

115/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY



2014. augusztus 10.

33

2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva
az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. §
(3) bekezdésére – a Magyar Evangélikus Konferenciáról
szóló 2/2014. (V. 8.) országos szabályrendeletet elfogadja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. május 31.

da (Szarvas) köznevelési intézmény alapító okiratának
módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

116/1/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
kiskőrösi köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról

116/4/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
miskolci köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása
a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes
bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja,
hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása
a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes
bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

116/2/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
Sztehlo köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról

116/5/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
soltvadkerti köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény alapító
okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja,
hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola
(Soltvadkert) köznevelési intézmény alapító okiratának
módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

116/3/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
Benka köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról

116/6/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
szentendrei köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvo-

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda köznevelési
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intézmény alapító okiratának módosítása a nevelésioktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014.
május 29. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
116/7/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
Katicabogár köznevelési intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda
(Mezőberény) köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
117/1/2014. (V. 29.) országos presbitériumi
határozat
Ótemplom diakóniai intézmény alapító
okiratának módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas)
diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a
diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014.
május 29. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. május 31.
118/2014. (VI. 3.) országos presbitériumi
határozat
megállapodás jóváhagyásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja
alapján jóváhagyja a Pesti Evangélikus Egyház Deák
téri Egyházközséggel megkötendő, a Deák Téri Insula
Lutherana projekt keretében létrehozandó spirituális,
kulturális központ létrehozására vonatkozó gazdasági-pénzügyi, építésügyi és jogi megállapodást, mely
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magában foglalja az Evangélikus Országos Múzeumot
rendelkezésére bocsátott kibővített terület, az egyházközség tulajdonában lévő Huszár Gál Papír- és Könyvkereskedés és az egyházközség által bérbe adott területen működő ún. Kaláka bolt használatára, felújítására
és hasznosítására vonatkozó megállapodást is. Az országos presbitérium felhatalmazza az elnök-püspököt
és az országos felügyelőt a megállapodás aláírására.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. június 4.
123/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi
határozat
kistarcsai diakóniai intézmény alapító okirata
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja,
hogy az Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthona (Kistarcsa) diakóniai intézmény alapító okiratának
módosítása a diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását
követően, 2014. június 18. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 20.
124/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi
határozat
Bolla diakóniai intézmény alapító okirata
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Bolla Árpád Rákospalotai Evangélikus Szeretetotthon
(Budapest-Rákospalota) diakóniai intézmény alapító
okiratának módosítása a diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. június 18. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 20.
125/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi
határozat
nádasdi diakóniai intézmény alapító okirata
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
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alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja,
hogy a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014.
június 18. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 20.
126/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi
határozat
kőszegi diakóniai intézmény alapító okirata
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja,
hogy a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon diakóniai
intézmény alapító okiratának módosítása a diakónia
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. június
18. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 20.
127/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi
határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény alapító
okirata módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja,
hogy az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszekcső)
diakóniai intézmény okiratának módosítása a diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a
gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. június 18. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 20.
128/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi
határozat
Lakos diakóniai intézmény alapító okirata
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
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VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat (Boba)
diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a
diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014.
június 18. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 20.
129/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi
határozat
Emmaus diakóniai intézmény alapító okirata
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy
az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza)
diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a
diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014.
június 18. napján megtörtént.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 20.
133/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
költségvetési tétel átcsoportosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja
alapján – utalva a Magyarországi Evangélikus Egyház
2014. évi költségvetéséről szóló 2014. évi I. törvény 6.
§ (1) bekezdésére –a X7031012 Általános tartalék költségvetési sorról
a) 30.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a X7031153 Gépkocsi program, valamint további
b) 11.500.000,- Ft-ot átcsoportosít a X7035003 Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás
költségvetési sorra.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. július 25.
133/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
országos szabályrendelet módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 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 – az egyház által biztosított gépjár-
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mű igénylés rendjéről szóló 4/2013. (III. 13.) országos
szabályrendelet 16. §-ának módosítását elfogadja. Az
országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a
szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 25.
135/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
Üllői úti beruházásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján a zsinat elé terjeszti támogató határozatával a 22/13/2014. (VI. 4.) országos elnökségi határozatokat, az Üllői úti átépítés tervrajzairól, ütemezéséről, kormányzati
támogatással és a belső szabad eszközök felhasználásával való finanszírozásáról, és a beruházás időtartama
alatti irodai átköltözésről az alábbiak szerint:
Az országos presbitérium az országos iroda átépítését az előreláthatóan az 1.400.000.000,- Ft összegű beruházás keretében javasolja megvalósítani. Első ütemként
a KEOP pályázat keretében elnyert támogatás kerül felhasználásra azzal az egyházi saját támogatással, amely
a teljes projekt elvégezhetőségét biztosítja. A gazdasági
bizottság által javasolt belső finanszírozás részleteit a
legkésőbb 2014. szeptemberéig megtartandó ülésükön
határozzák meg. A megpályázható pályázati támogatások vizsgálatát, az elérésük módjának kidolgozását a
projektstratégiai munkacsoport a beterjesztett ütemezés szerint végzi, annak érdekében, hogy a belső kölcsönt minél inkább tehermentesíteni lehessen, illetve,
hogy minél kisebb mértékben lehessen igénybe venni.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 25.
136/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
intézményi lelkészek díjazásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – intézményi lelkészek díjazásáról szóló 5/2014
(II.6.) számú határozat módosításával – a főállású intézményi lelkészek díjazását akként módosítja, hogy
mindegyik intézményi lelkész díjazása érje el mindös�szesen a 167.000,- Ft-os összeget (a további lakhatási és
rezsi támogatások és szorzók változatlanul hagyásával). Ezzel egyidejűleg felkéri az gyülekezetek teherbíró képességét vizsgáló bizottságot és a szakmailag illetékes országos munkaági bizottságokat az intézményi
lelkészek díjazásának teljes áttekintésére, hosszútávú
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megoldás kidolgozására a 2015/2016. tanévtől kezdődően, melynek célja a gyülekezeti és intézményi lelkészek javadalmának harmonizálása.
Felelős: egyházkerületi püspökök
Határidő: 2014. július 25.
137/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
bonyhádi ingatlanvásárlásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján felhatalmazza az országos irodaigazgatót a Magyarországi
Evangélikus Egyház vevő képviseletében a Bonyhád
1237/J hrsz alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés megkötésére 17.500.000,- Ft ös�szegű vételáron, az X7040103 Oktatási intézmények
beruházási, felújítási támogatási keret terhére.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 25.
140/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
országos szabályrendelet elfogadásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 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 – az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről szóló
2/2014. (VI. 18.) országos szabályrendeletet elfogadja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 25.
140/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
hitoktatói létszámról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a
főállású hitoktatók létszámát a 2014/15. évben 22 főben határozza meg.
Felelős: Püspöki Tanács
Határidő: 2014. július 25.
140/3/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
országos szabályrendelet módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján –
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utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI.
törvény 4. § (3) bekezdésére – az evangélikus hitoktatásról szóló 2/2013. (III. 13.) országos szabályrendelet,
különösen is annak mellékletét képező kerettantervek
módosítására vonatkozó jogkörét akként gyakorolja,
hogy a szakmailag illetékes katechetikai bizottság támogató döntése esetén, a fenntartói döntést megtörténtnek kell tekinteni.
Felelős: Kodácsy-Simon Eszter
Határidő: 2014. július 25.

2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 17/B. §-ra – a a Luther Otthon-Szakkollégium
(Budapest) felsőoktatási intézmény intézményvezetőjének Barthel-Rúzsa Zsoltot újraválasztja. Az intézményvezetői megbízás 5 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától
2019. július 31. napjáig tart azzal, hogy az országos irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. július 25.

142/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
Katicabogár köznevelési intézmény
intézményvezetője megválasztásáról

146/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat
EPSZTI köznevelési intézmény alapító okirata
módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17. § (1) bekezdésére – a „Katicabogár”
Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda (Mezőberény)
köznevelési intézmény intézményvezetőjének Hoffman Szilviát megválasztja. Az intézményvezetői megbízás 5 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2019. július
31. napjáig tart azzal, hogy az országos irodaigazgató
felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. július 25.
143/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
szentendrei köznevelési intézmény
intézményvezetője megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 17. § (12) bekezdésére – a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda köznevelési intézmény intézményvezetőjének Csesznák Évát megbízza. Az intézményvezetői megbízás 1 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától
2015. július 31. napjáig tart azzal, hogy az országos irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. július 25.
144/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény
intézményvezetője újraválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítását, az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. július 25.
148/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
pilisi intézményi lelkész szolgálati
jogviszonyáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – javasolja
a fenntartónak, hogy a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézményben végzendő intézményi lelkészi szolgálatra Blatniczkyné HammersbergGanczstuckh Júlia lelkésszel 2014. július 1. napjától
kezdődően 2015. június 30. napjáig tartó határozott
idejű szolgálati jogviszonyt létesít.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 25.
148/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
Ótemplomi intézményi lelkész szolgálati
jogviszonyáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra –az
Ótemplom Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai intézményben végzendő intézményi lelkészi
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szolgálatra Horváth Anikó lelkésszel 2014. július 1.
napjától kezdődően 2015. június 30. napjáig tartó határozott idejű szolgálati jogviszonyt létesít.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 25.
149/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
Ótemplomi intézményi keretmegállapodás
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva 226/1/2012. (XII. 13.) országos presbitériumi határozatra –az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) intézménnyel, annak igazgatótanácsával, valamint Lázár Zsolt intézményvezetővel,
Horváth Anikó lelkész és a Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközséggel megkötendő intézményi
keretmegállapodás módosítását jóváhagyja.
150/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
fenntartói feladatok delegálásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről 2005. évi VIII.
törvény 7. § (2) bekezdésére és a határozat mellékletét
képező fenntartói feladatjegyzékre –, az alábbi fenntartó feladatokat:
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h) 116. § (2) bekezdés (Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a térítési díj megállapítása):
intézményvezetőnek;
i) 122/A. § (1) bekezdés (A személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmény által megkötendő, intézményen kívüli szervezettel való szerződéskötés):
intézményvezetőnek delegálja.
Szociális terület – 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
110/F. § (3) bekezdés (támogatott lakhatási szolgáltatás választási lehetőségének felajánlása): intézményvezetőnek;
110/G. § (1) bekezdés (támogatott lakhatásban az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatárs biztosítása): intézményvezetőnek delegálja.
II. Gyermekvédelmi terület –1997. évi XXXI. törvény
a) 32. § (9)–(10) bekezdés (ellátásra irányuló kérelem
elutasításának eljárása): intézményvezetőnek;
gyermekvédelmi terület – 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
15. § (7)–(8) (gyermekjóléti szolgálat tanácskozásán
való részvétel): intézményvezetőnek;
40/A. § (bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről való
szülői tájékoztatás): intézményvezetőnek;
81. § (különleges vagy speciális ellátásra szoruló gondozott gyermek számára a fejlődéséhez, illetve fejlesztéséhez, a gyógyulásához, rehabilitációjához, terápiájához szükséges és indokolt eszközök beszerzése):
intézményvezetőnek delegálja.

I.) Szociális terület – 1993. évi III. törvény

III. Adatszolgáltatás, engedélyezés, térítési díjak –
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a) 58/B. § (2) bekezdés (helyi szociálpolitikai kerekasztal ülésein való részvétel): intézményvezetőnek vagy
igazgatótanács megfelelő végzettségű tagjának;
b) 94/D. § (ellátási szerződés hatálya alá tartozó esetben
a szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasításával kapcsolatos eljárás): intézményvezetőnek;
c) 94/C. § (1) bekezdés (személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátás igénybevételéről való döntés): intézményvezetőnek;
d) 94/L. § (4) bekezdés (intézményi alkalmazott munkavállalói munkaidő, előmenetel és illetmény megállapítása: intézményvezetőnek;
e) 102. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés (ellátotti jogviszony felmondása): intézményvezetőnek;
f) 114. § (3) bekezdés (ingyenes ellátási jogosultság
megállapítása): intézményvezetőnek;
g) 115. § (7) bekezdés (a térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontja kijelölése): intézményvezetőnek;

7. § (2) bekezdés: (személyi térítési díj megállapítás):
intézményvezetőnek;
Adatszolgáltatás, engedélyezés, térítési díjak – 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rendelet
2. § (szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az
eljárásról az ellátást igénybe vevő tájékoztatása): intézményvezetőnek;
4. § (1) bekezdés (előgondozást végző személy tájékozódása: intézményvezetőnek;
Adatszolgáltatás, engedélyezés, térítési díjak –
226/2006. (XI.20.) Korm.rend.
13/C. § (1) bekezdés (igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatás): intézményvezetőnek delegálja.
Ezzel egyidejűleg kéri a diakóniai bizottságot, hogy az
intézményvezető feletti munkáltatói jogkör és egyéb
jogkörök igazgatótanácsra történő delegálására tegyen javaslatot.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. augusztus 31.
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151/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
diakóniai intézmény feladatellátási
szándékáról

155/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
Kántorképző egyházzenei intézmény
intézményvezetője újraválasztásáról

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 1. §ra – kinyilvánítja a MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány támogatott
lakhatás feladat átvételét, annak diakóniai intézményben való ellátását.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. augusztus 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény 17/B. §-ra – a Kántorképző Intézet (Fót)
egyházzenei intézmény intézményvezetőjének Bence
Gábort újraválasztja. Az intézményvezetői megbízás 5
tanévre, 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig
szól azzal, hogy az országos irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására.
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely
Határidő: 2014. július 1.

153/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
SION diakóniai intézmény alapító okiratának
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – a 105/2014. (V.
8.) országos presbitériumi határozat egyidejű hatályon
kívül helyezésével, a SION Nevelőszülői Hálózat (Budapest-Csillaghegy) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítását támogatja.
Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2014. július 25.
154/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
győri Insula Lutherana beruházásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a
Győri Evangélikus Egyházközség által folytatott Insula
Lutherana beruházásról szóló gyülekezeti tájékoztatást
tudomásul veszi.
Felkéri az országos irodát a létrehozandó bizottság mindkét fél által javasolt tagjainak előzetes ös�szehívására. A bizottság feladata a projekt ütemezés
lépéseinek végigtárgyalása, melynek eredményeként
szülessen meg olyan, mindkét fél által elfogadható
megállapodás, melyet az országos iroda a soron következő presbitériumi ülés elé terjeszt elfogadásra.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 26.

156/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
országos presbitériumi határozat módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján
– 87/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat módosításával – a gyülekezeti és missziói osztály feladatait az álláshely létesítések mellett az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) gyermek és ifjúsági munka,
b) hitoktatási munkaág,
c) gyülekezet- támogatás,
d) gyülekezet-építés
Az országos presbitérium, az egyház missziói koncepciójának zsinat általi meghatározását követően,
misszió szervezeti felépítését újratárgyalja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 25.
156/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
országos irodai álláshelyekről és
finanszírozásukról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 149. §-a alapján az országos
iroda gyülekezeti és missziói osztályán osztályvezetői
és gyülekezet-építési álláshelyet létesít. A bérköltség
finanszírozására – utalva a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi költségvetéséről szóló 2014. évi
I. törvény 6. § (1) bekezdésére – a X7031012 Általános
tartalék költségvetési sorról 5.500.000,- Ft-ot átcsoportosít az alábbi keretekre:
– X7031001/12 Illetmények
4.100.000,- Ft
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– X7031001/13 Béren kívüli juttatások 300.000,- Ft
– X7031001/16 Bérjárulékok
1.100.000,- Ft
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 25.
156/3/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
osztályvezetői jogviszony létesítése
jóváhagyásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 144. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja Németh Zoltán lelkésszel, a gyülekezeti és
missziói osztály vezetőjével való szolgálati jogviszony
létesítését 2014. augusztus 1. napjával.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 25.
157/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
gazdasági bizottság tagjai megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 149. §-a alapján – Csík Attila
lemondásának tudomásulvételével egyidejűleg – dr.
Szentpétery Kálmánt az országos gazdasági bizottság
tagjának megválasztja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 20.
157/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
diakóniai bizottság tagjai megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 149. §-a alapján – Krámer György
lemondásának tudomásulvételével egyidejűleg – dr.
Cserháti Pétert az országos diakóniai bizottság tagjának megválasztja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 20.
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158/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
MAEK küldöttekről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva a Magyar Evangélikus Konferenciáról szóló 2/2014.
(V. 8.) országos szabályrendelet 3. § (2) bekezdésre a
Konferencia Tanácsába Szemerei János püspököt és
Mészáros Tamás felügyelőt delegálja.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 20.
158/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
MAEK főtitkáráról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva a Magyar Evangélikus Konferenciáról szóló 2/2014.
(V. 8.) országos szabályrendelet 4. § (2) bekezdésre a
Konferencia főtitkárának Végh Szabolcsot jelöli ki.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 20.
159/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi
határozat
Sztehlo ösztöndíj bizottság elnökéről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján –
utalva a Sztehlo Gábor ösztöndíjról szóló 1/2009. (IX.
10.) országos szabályrendelet 5. § (2) bekezdésére – a
2012-18 általános választási ciklus időtartamára a bizottság elnöki tisztségében Bencze Andrást megerősíti.
Felelős: Krámer György
Határidő: 2014. július 20.
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ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELETEK
6/2013. (XI. 29.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS
SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL SZÓLÓ
2013. ÉVI III. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján – utalva a Zelenka
Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2013. évi III.
törvényben (a továbbiakban: törvény) meghatározott
célok megvalósulásához kapcsolódó rend kialakítása
érdekben az alábbi szabályrendeletet alkotja:
I. RÉSZ: A SZABÁLYRENDELET HATÁLYA
1. § (1) A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
(a továbbiakban: alap) eljárása során a 2013. évi III.
törvény hatálya alá tartozó
a) nyugdíj-kiegészítéssel (8. §),
b) özvegyi nyugdíj-kiegészítéssel (9. §),
c) árvaellátással (12. §),
d) gyermekáldási ellátással (13. §),
e) keresetpótló járadékkal (14. §),
f) tartási kötelezettség megszűnésére tekintettel adott
egyszeri nyugdíj-kiegészítéssel, lakhatási támogatásával (15. §)
g) a betegszabadságra járó illetménnyel (16. §)
kapcsolatos, az alap tagjának tagságát, jogát vagy kötelességét létesítő, módosító vagy szüntető, valamint
adatot, tényt vagy jogosultságot igazoló ügyeiben e
szabályrendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E szabályrendelet alkalmazásában az utalt jogszabályhelyekben írt, a lelkészekre vonatkozó rendelkezéseket a gyülekezeti munkatársakra is alkalmazni kell.
II. RÉSZ: AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁS
I. fejezet
Az eljárások megindítása
2. § (1) Az alap 1. §-ban meghatározott hatáskörébe
tartozó eljárás a tag kérelmére indul meg.
(2) A kérelmet írásban, kizárólag az e célra rendszeresített, e szabályrendelet 1. sz. mellékletét képező adattartalmú nyomtatványon (a továbbiakban: igénybejelentő
lap) a püspöki hivatal útján kell igényelni. Az igényt
visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani. Az
igényt az ellátás megállapításának kezdő időpontjában
hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.
(3) Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg
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közölni kell az azonosításához szükséges adatokat,
valamint – erre vonatkozó felhívás esetén – csatolnia kell a jogviszonyok bizonyításához felhasználni
kívánt iratokat.
3. § (1) A fenntartó tag kérelemre indult eljárásban a
rendes vagy járadékos tagot, illetve ezek törvényes
képviselőjét, valamint a szolgálati hely, ennek hiányában az utolsó szolgálati hely szerint területileg illetékes
püspököt (a továbbiakban: püspök) a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell az
eljárás megindításáról. Az értesítésnek tartalmaznia
kell: az ügy tárgyát, iktatási számát, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, valamint az iratokba való
betekintés, a kapcsolattartás módja és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást.
(2) Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás
megindítása után az alap nyolc napon belül érdemben
dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.
4. § (1) A püspöki hivatal köteles bejelenteni az alapnak
a szolgálati jogviszony – az egyházi szolgálatról és az
egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 44. § (1) bekezdésében írt
– megszűnését azzal, hogy a rendes tag járadékos taggá
válás időpontját megelőző legalább 6-8 hónapon belül
az alap értesíti a püspököt a rendes tag nyugdíjkorhatára eléréséről, illetve az Sztv. 44. § (2) bekezdésében
írt lehetőségről. Az e szabályrendelet 2. sz. melléklete
szerinti adattartalmú bejelentésnek tartalmaznia kell
az alaptól juttatásra jogosult, – ennek hiányában a helyette az alappal kapcsolatot tartó személy – nevét és
elérhetőségét is.
(2) Az Sztv. 22. § (3) bekezdésében írt esetben a püspök
is kezdeményezheti az eljárást.
5. § (1) A kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló gyermekre tekintettel folyósított özvegyi nyugdíj-kiegészítés, illetve árvaellátás esetén a tanulói vagy hallgatói
jogviszony fennállását minden tanulmányi félév megkezdését követő 15 napon belül, az intézmény által kiállított igazolás megküldésével az alap felé igazolni kell.
(2) A gyermekáldási ellátásra való jogosultságot
igazolni szükséges a megszületett, örökbe fogadott
gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatával, a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó kérelemmel, amelyet a szolgálati
jogviszonyba állító átvett, aláírásával hitelesített. A
gyermek halála esetén 15 napon belül tájékoztatási kötelezettsége van a jogosultnak, amellyel egyidejűleg be
kell nyújtania a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
6. § Az alap hivatalból kizárólag akkor köteles megindítani az eljárást, ha az eljárás a törvényben vagy
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országos presbitériumi határozatban meghatározott
tagok ellátásának mérlegelés nélkül meghatározott
mértékre történő emelésére, illetve egyösszegű kifizetésre irányul.

az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen
indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc
nappal meghosszabbíthatja. A végzésben a határidőhosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.

7. § Az alap a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc
napon belül elutasítja, ha
a) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy
nem az alap hatáskörébe tartozó ügy,
b) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,
c) a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan
tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be,
d) a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére
jogosulttól származik.

10. § Az alap együttes eldöntés céljából elrendelheti
az előtte folyamatban lévő olyan eljárások egyesítését, amelyek tárgya egymással összefügg. Az eljárások egyesítése esetén az alap a legkorábban indult ügy
ügyintézési határidején belül jár el.

8. § Az alap az eljárást megszünteti, ha
a) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának
lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás
megindítását követően jutott a tudomására,
b) az eljárás kérelemre indult és a tag a kérelmét vis�szavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz
részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét,
c) a tag halála vagy megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és jogutódlás sem következett be,
d) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem
áll fenn,
e) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem az alap hatáskörbe tartozik.
II. fejezet
Az eljárások lefolytatásának szabályai
9. § (1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést,
valamint a másodfokú határozatot hozó országos gazdasági bizottságnak (a továbbiakban: bizottság) az elsőfokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító
határozatát az alaphoz történő megérkezését követő
naptól, hivatalbóli eljárás esetén az annak alapjául
szolgáló jogszabályi rendelkezés hatályba lépésének
napjától számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a határozat közléséről.
(2) A fellebbezés elbírálására jogosult bizottság eljárása
esetén az ügyintézési határidő az ügy összes iratának
a bizottsághoz érkezését követő napon kezdődik. A bizottság a fellebbezési eljárásban a fenti határidőn belül,
vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első
ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz.
(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges
adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
(4) Az alap vezetője – ha azt jogszabály nem zárja ki –

11. § (1) A tag kérelmet az alaphoz írásban vagy szóban is előterjeszthet, melyet a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig vis�szavonhat.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a tagnak – ha van,
képviselőjének is – a nevét, lakcímét vagy székhelyét,
a döntésére való kifejezett kérelmet, továbbá meg lehet
adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget. A kérelemhez csatolni kell az ügy elbírálását
elősegítő, a rendelkezésére álló dokumentumokat is.
(3) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is,
ha az nem egyezik a tag által használt elnevezéssel.
12. § (1) Az alap a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy
a) van-e hatásköre az ügy elbírálására,
b) a kérelem megfelel-e a jogszabályban írt követelményeknek.
(2) Ha a kérelem nem felel meg a szabályrendeletbe
foglalt követelményeknek, az alap a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja
fel a tagot.
13. § (1) Az alap köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a
rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat
le. Bizonyíték különösen: a tag nyilatkozata, az irat, a
tanúvallomás. Az alap a bizonyítékokat egyenként és
összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
(4) A keresetpótló járadék folyósítása iránti kérelmet
– a törvény 14. § (1) bekezdésben írt feltétel fennállása esetén – az alap vezetője terjeszti a Püspöki Tanács
elé döntéshozatalra.
14. § Az alap jegyzőkönyvet készít a szóbeli kérelemről, valamint – amennyiben erre sor kerül – a tag, tanú meghallgatásáról.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza felvételének helyét és
időpontját, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, az eljárási cselekményben érintett nevét és eljárásjogi helyzetét, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmezte-
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tés megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését
és rövid összefoglalását, az eljáró ügyintéző nevét és
aláírását, valamint az eljárási cselekményben érintett
személy aláírását. Az eljárási cselekményben érintett
személy indokolt kérelmére nyilatkozatát vagy azok
egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.
(3) Az alap az ügy megítélése szempontjából fontos
vagy egyébként az ügy természetére tekintettel lényeges minden egyéb eljárási cselekményről hivatalos
feljegyzést vehet fel, vagy az eljárási cselekményt az
iratra történő rávezetéssel rögzítheti. A hivatalos feljegyzés az eljárási cselekmény rövid összefoglalását, a
készítés dátumát, valamint a feljegyzést készítő nevét
és aláírását tartalmazza.
15. § (1) A tag helyett törvényes képviselője vagy az
általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott
személy, továbbá a tag és képviselője együtt is eljárhat.
Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el
ugyanaz a személy.
(2) A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni, melyet az iratokhoz kell csatolni.
(3) Ha a tagnak képviselője van, az iratokat az alap a
képviselő részére küldi meg, de a tag kérheti, hogy az
alap akkor is a számára kézbesítse az iratokat, ha az
ügyben képviselője van.
16. § (1) Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás
során szükséges, az alap határidő megjelölésével arra
kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen
meg. Az idézés szóban is közölhető.
(2) Az idézést – ha az ügy körülményeiből más nem
következik – úgy kell közölni, hogy azt az idézett a
megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább nyolc nappal megkapja.
Az idézésben meg kell jelölni, hogy az alap az idézett
személyt milyen ügyben és milyen minőségben kívánja meghallgatni.
(3) Ha az alap nem tartja szükségesnek a tag idézését,
köteles a tanú meghallgatásáról értesíteni azzal a tájékoztatással, hogy a meghallgatáson részt vehet, de
megjelenése nem kötelező. Az értesítést – ha az ügy
körülményeiből más nem következik – úgy kell közölni,
hogy azt a tag legalább öt nappal korábban megkapja.
III. fejezet
A határozathozatal szabályai
17. § (1) Az alap az eljárás során felmerült minden kérdésben határozatot hoz.
(2) A határozatnak tartalmaznia kell:
a) az ügy számát és ügyintézőjének nevét,
b) a tag nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító
jelét vagy adószámát
c) az ügy tárgyának megjelölését,
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d) a rendelkező részben az alap döntését, a kötelezettség teljesítésének határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, ideértve
a fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a
késedelmi kamat fizetési kötelezettségről és annak
mértékéről szóló tájékoztatást, továbbá határozat
esetén a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának
helyéről és határidejéről szóló tájékoztatást,
e) a határozat indokolásban a megállapított tényállást
és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a tag
által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket, azokat a jogszabályhelyeket,
amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
f) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának aláírását és az alap bélyegzőlenyomatát.
(3) A határozatnak az indokolást és jogorvoslatról való
tájékoztatást nem kell tartalmaznia, ha az alap a kérelemnek teljes egészében helyt ad, vagy ha kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját határozza meg.
18. § (1) A határozatban ellátás attól a naptól állapítható meg, amely napon – a 2. § (2) bekezdésének figyelembevételével – a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeztek.
(2) Ha az ellátásra a jogosultság kétséget kizáróan fennáll, azonban annak összege adatok hiánya vagy egyéb
ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül
várhatóan nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére – legfeljebb
15.000,- Ft összegű – előleget kell megállapítani és folyósítani. Az ellátás megállapításakor annak összegébe
a folyósított előleget be kell számítani.
19.§ (1) A meghozott határozatot közölni kell a taggal
és azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg, különösen is a fenntartó taggal és az illetékes püspökkel is.
(2) A határozatot minden esetben írásban, hivatalos
iratként kell kézbesíteni.
20. § (1) Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás,
illetve számítási hiba van, az alap a hibát – szükség esetén a tag meghallgatása után – kijavítja, ha az nem hat
ki az ügy érdemére. A kijavítást az alap a hibás döntés bevonása mellett a döntés kicserélésével teljesíti.
(2) A kijavított határozatot közölni kell azzal, akivel a
kijavítandó határozatot közölték.
21. § (1) Ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem
született döntés, az alap a határozatot kiegészíti.
(2) A kiegészítést az alap a hiányos határozat bevonása
mellett – az eredeti és a kiegészítő határozatot egységes
döntésbe foglalva – a határozat kicserélésével teljesíti.
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(3) A kiegészített határozat ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti határozat ellen volt.
(4) A kiegészített határozatot közölni kell azzal, akivel
a kiegészítendő határozatot közölték.
22. § (1) Az alap elsőfokú döntése jogerőssé válik, ha
a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő
letelt, az elsőfokú döntés kézbesítése napján;
b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést vis�szavonták, annak bejelentése napján;
c) a fellebbezésnek nincs helye, az elsőfokú döntés
kézbesítése napján;
d) a fellebbezés elbírálására jogosult bizottság az elsőfokú döntést helybenhagyta, annak közlése napján.
IV. fejezet
Jogorvoslati eljárás
23. § (1) Az alap határozata ellen fellebbezést – a rendelkezés reá vonatkozó része ellen – az terjeszthet elő,
akire a határozat rendelkezést tartalmaz. A fellebbezést
az alapnál – a bizottsághoz címzetten – kell előterjeszteni. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy
érdeksérelemre hivatkozva lehet.
(2) Önálló fellebbezésnek van helye a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító és az eljárást megszüntető végzés ellen.
(3) A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési
jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.
24. § A fellebbezéssel megtámadott határozatba foglalt
jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha az
alap nyilvánította a döntést a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak.
(2) A határozatban foglaltakat a fellebbezésre tekintet
nélkül teljesíteni kell, ha az a tag javára megállapított
egyszeri vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást tartalmaz, és a tag fellebbezése csak a megállapított
összegen felüli többletigényre vonatkozik.
(3) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
25. § (1) Az alap érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az
elkésett és a fellebbezésre nem jogosulttól származó
fellebbezést.
(2) Ha a fellebbezés alapján az alap megállapítja, hogy
döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy
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visszavonja. Az alap a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a
fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja,
ha a kérelemben foglaltakkal egyetért. A visszavonó,
illetve módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a visszavont, illetve a
módosított döntés ellen volt.
(3) Az alap a fellebbezést fellebbezési határidő leteltétől
számított nyolc napon belül megküldi a bizottságnak,
kivéve az (1)-(2) bekezdésben ír eljárások esetében. A
fellebbezést az alap az ügy összes iratával együtt terjeszti fel és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról
is nyilatkozik.
26. § (1) A bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján határoz azzal, hogy nincs kötve a fellebbezésben
foglaltakhoz.
(2) A bizottság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha
valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét vis�szavonta.
(3) A bizottság a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú határozat meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú
határozat meghozatalát követően új tény merül fel,
vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a határozat megsemmisítése mellett végzésben
az alapot új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek
alapján határoz.
(4) A megismételt eljárásban az alapot a bizottság határozatának rendelkező része és indokolása köti.
(5) A bizottság a fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat a határozatának meghozatalát követően, azzal együtt visszaküldi az alaphoz, amely intézkedik a másodfokú határozat kézbesítése iránt. A
másodfokú határozatot közölni kell a fellebbezővel és
azzal, akivel az elsőfokú határozatot közölték.
27. § (1) A bizottság jogerős döntése ellen, kézbesítését követő 15 napon belül – a törvényre és e szabályrendeletre hivatkozva – az egyházi bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) lehet halasztó hatályú keresetet
benyújtani.
(2) Ha a kereseti kérelem elbírálása során a bíróság
megállapítja, hogy az alap az eljárása során jogszabályt sértett, és emiatt az igényt elutasították, illetve az
ellátást nem folyósították, vagy alacsonyabb összegű
ellátást állapítottak meg, folyósítottak, akkor a jogszabálysértés megállapításától számított öt éven belül járó
összeget, valamint a késedelmi kamatot ki kell fizetni.
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III. RÉSZ: AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVALLÁS SZABÁLYAI
28. § (1) A törvény 2. § (2) bekezdés a–b) pontjában írt
egyházi személyek szolgálatba állítása esetén, ennek
tényét mind a püspök, mind a szolgálatba állító fenntartó tag köteles bejelenteni az e szabályrendelet 2. sz.
mellékletében rögzített adatokat az alap felé.
(2) A bejelentést követő 30 napon belül az alap határozatában értesíti az alappal kapcsolatos bevallási szabályokról és azok elmulasztása jogkövetkezményeiről
a tagokat. A határozathoz csatolni kell az e szabályrendelet 2. sz. melléklet szerinti, a változás bejelentésre szolgáló adatokat tartalmazó nyomtatványt, illetve
meg kell jelölni annak elektronikus letöltési helyét.
29. § (1) A járulék alapjáról és összegéről a rendes tagot szolgálatba állító fenntartó tag
a) havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig,
elektronikus úton havi bevallást,
b) évente a tárgyévet követő hónap 20. napjáig, havi
bontásban részletezett és éves szinten összesített, a
szolgálatba állító elnöksége és egyházközségi, egyházmegyei szolgálatba állító esetén a felettes egyházkormányzati szint lelkészi elnöke által aláírt ös�szefoglaló jelentést
köteles benyújtani az alaphoz. A bevallás adattartamát e szabályrendelet 3. sz. melléklete határozza meg.
(2) Amennyiben a fenntartó tag észleli, hogy a havi
bevallásban hibás adatot szolgáltatott, akkor a hiba
feltárását követő 15 napon belül, ugyanazon adattartalmú nyomtatványon az önellenőrzés tényének feltűntetésével, elektronikus úton e szabályrendelet 3.
sz. mellékletét képező új bevallást köteles előterjeszteni. Az önellenőrzés következtében fennálló befizetési kötelezettség esetén, azt a bevallás teljesítésével
egyidejűleg kell teljesíteni. A különbözet kifizetése
kérelmének elmaradása esetén az alap köteles a túlfizetést beszámítására.
30. § (1) Amennyiben a rendes tag saját jogon nyugdíjat szerez az államnál, akkor köteles értesíteni az alapot az erről szóló határozat megküldésével legkésőbb
a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
(2) Amennyiben a járulékos tag a jogszabályi rendelkezésekben írt feltétel bekövetkezése miatt a juttatásra nem jogosult, akkor azt, az annak alapjául szolgáló tényekkel és azokat igazoló dokumentumokkal
együtt köteles bejelenteni az alapnak legkésőbb 15
napon belül.
(3) A bevallási kötelezettségét nem teljesítése esetén,
annak pótlására az alap a tagot – legkésőbb a tudomásszerzést követő – 30 napon belül 15 napos határidővel felszólítja.
(4) A pótlás elmulasztása esetén az alap tájékoztatja a
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rendes tagot a pótlás elmulasztásáról, és kezdeményezi az egyháznál a törvény 17. §-ban írt járulékfizetés
megszüntetését.
IV. RÉSZ: AZ ALAPBA TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS
SZABÁLYAI
31. § (1) A rendes tag járulékát a szolgálatba állító
fenntartó tag a megállapított és alap felé bevallott jövedelemből levonja, és az alap számlájára a szolgálatba
állítót terhelő saját járulékrésszel együttesen, átutalás
útján befizeti a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig történő utalással az alap által megjelölt, elkülönített bankszámlaszámra.
(2) Az alap a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével
értesíti a rendes és a szolgálatba állító fenntartó tagot
a befizetés elmaradásáról, ezen túlmenően félévente
a) december 31. fordulónappal legkésőbb január 31.
napjáig és
b) június 30. fordulónappal legkésőbb július 31. napjáig) egyenlegközlő tájékoztatást köteles a tagoknak
nyújtani. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a 29. §
(2) bekezdésben írt önellenőrzés lehetőségére is.
(3) Az (1) bekezdésben írtakon túlmenően az alap befizetést kizárólag banki átutalással, illetve bankszámlára
történő készpénzes befizetéssel fogadhat.
V. RÉSZ: AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ KIFIZETÉS
SZABÁLYAI
32. § (1) Az alap a megállapított ellátás folyósítását havonként, a tárgyhónap 15. napjáig készpénzkifizetés
postai kézbesítésével vagy a jogosult által megjelölt
bankszámlára történő utalással teljesíti.
(2) Az ellátást attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a tag elhalálozásának
napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig kell teljesíteni. Az esedékessé vált és fel nem vett
nyugellátást az esedékességtől számított öt éven belül
lehet felvenni.
(3) Az ellátást – e szabályrendelet eltérő rendelkezése
hiányában – legkésőbb adott év december 31. napjáig kell kifizetni.
(4) Az alap az ellátás folyósításának igazolására – érintett kérelemére – igazolást ad ki.
33. § (1) A törvény 8. § (6)–(7) bekezdés a) pontjában
meghatározott egyösszegű nyugdíj-kiegészítés számításának alapja az egyházi szolgálati idő fennállása alatt
a rendes tagtól levont, a fenntartó tag által évenként
bevallott és befizetett nyugdíjjárulék összege.
(2) Az egyösszegű nyugdíj-kiegészítés az (1) bekezdés
szerinti járulék évenkénti összege és az állami öregségi nyugdíj számításánál az egyházi nyugdíjkorhatár

46

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

elérésének évére vonatkozó, a szolgálati időre meghatározott évenkénti valorizációs szám szorzatainak ös�szegeként kell meghatározni.
(3) Amennyiben a törvény 9. § szerint özvegyi nyugdíjkiegészítés a törvény erejénél fogva vagy a járadékos
tag választása szerint egyösszegű nyugdíj-kiegészítés formájában illeti meg a jogosultat, az egyösszegű
nyugdíj-kiegészítés összege a (2) bekezdés alapján számított összeg nek a törvény 9. § (4) bekezdés b) pontja
szerint számított része.
(4) A törvény 8. § (6) bekezdésében rögzített feltételek
teljesülése esetén a (2)–(3) bekezdés alapján számított
egyösszegű nyugdíj-kiegészítés összegét, annak alapjául
szolgáló adatokat az alap vezetője határozatban rögzíti.
(5) A törvény 8. § (7) bekezdésében rögzített feltételek esetén az alap vezetője a (2)–(3) bekezdés alapján
számított egyösszegű nyugdíj-kiegészítés összegét és
a rendszeres csökkentett összegű nyugdíj-kiegészítés összegét is megállapítja, melyről az alap egyházi
nyugdíjkorhatárt elérő, vagy választási jogával élve
nyugdíjba vonuló rendes tagját vagy járadékos tagját
írásban tájékoztatja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követően az
alap nyugdíjba vonuló rendes tagja vagy járadékos tagja a tájékoztatás kézhezvételét követően 15 napon belül
köteles nyilatkozatot tenni a választott ellátási formáról.
(7) A tag nyilatkozata végleges, vissza nem vonható.
(8) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén az alap egy alkalommal, 15
napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a tagot. A
hiánypótlás elmulasztása esetén az alap határozatban
az ellátást egyösszegű nyugdíj-kiegészítés formájában
állapítja meg.
34. § (1) A törvény 9. § (5) bekezdés c) pontjában írt,
a kiskorú, vagy nappali tagozaton tanuló gyermekre
tekintettel folyósított özvegyi nyugdíj-kiegészítés esetén tanulói vagy hallgatói jogviszony szünetelésekor
csak akkor folyósítható az özvegyi nyugdíj-kiegészítés, ha a szünetelés betegség vagy szülés következménye. A hallgatói jogviszony folytatásakor – ha a többi
feltétel fennáll – az özvegyi nyugdíj-kiegészítés ismét
folyósítható.
(2) A törvény 12. § (1) bekezdésben írt árvaellátás a
tanulói vagy hallgatói jogviszony szünetelése esetén
csak akkor folyósítható az árvaellátás, ha a szünetelés
oka a jogosult betegsége vagy szülése.
(3) A jogosult halála esetén a fel nem vett nyugellátást
a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek
egymást követő sorrendben veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától
számított egy éven belül.
(4) A megállapított ellátást, – mint a jogosult személyéhez kötött ellátást – átruházni (engedményezni)
nem lehet.
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VI. RÉSZ: AZ ALAP MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK
35. § A törvény hatálybalépése előtti időszakok esetében az egyház nyilvántartásaira kell hagyatkozni.
Szükség esetén a tag szolgálati helyeiről igazolás kérhető a szolgálatban eltöltött időszakról és a megfizetett járulékról.
36. § (1) Az alap az eljárása során köteles költségkímélő
módon és a célszerűség figyelembevételével eljárni, az
eljárás valamennyi résztvevője köteles eljárási cselekményeit a célszerűség figyelembevételével teljesíteni.
(2) Az alap írásban (postai úton, elektronikus úton vagy
személyesen átadott irat útján) vagy szóban (személyesen vagy telefonon) tart kapcsolatot a taggal. Több
igénybe vehető kapcsolattartási forma közül az alap
a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai
alapján választ, előnyben részesítve az elektronikus
utat. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával az alap felhívja a tag figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló
elérhetőségéről, valamint az alap által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről.
37. § (1) Az alap által folyósított ellátások iránti igény
érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségmentesek.
(2) A tag és tanú útiköltségeinek megtérítése az alap
költségvetését terheli.
38. § (1) Amennyiben a tag
a) jogosulatlanul vette igénybe az alap ellátását,
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az ellátást
megállapító határozat tartalmát érdemben befolyásoló szándékosan valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett az igénylés benyújtásakor, vagy
c) neki felróható okból megszegi az alappal kapcsolatos jogszabályokból folyó kötelezettségét,
akkor az arról való tudomásszerzést követően a folyósítást meg kell szüntetni és a már kifizetett, jogosulatlan ellátásokat az alap a késedelmi kamattal növelt
mértékben követelheti vissza.
(2) Amennyiben a 30. § (1) bekezdésben írtak elmaradása miatt, az egyház az állami jogszabályokban előírt
adót és járulékot az alap költségvetése terhére az államnak megfizeti, akkor az a nyugdíj-kiegészítés terhére érvényesíthető.
(3) Amennyiben a 30. § (2) bekezdésben írtak elmaradása miatt a juttatások továbbra is folyósításra kerülnek, akkor ennek hiányát, illetve az erről való tudomásszerzést követően a folyósítást meg kell szüntetni
és a már kifizetett juttatásokat az alap az késedelmi
kamattal növelt mértékben követelheti vissza.
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(4) Az (1)–(3) bekezdésben írtakon túlmenően az alap
kezdeményezheti az adós tag mindazon egyházi támogatásának felfüggesztését, amelyekről állami jogszabály másképpen nem rendelkezik mindaddig, amíg az
alap felé fennálló tartozását az meg nem fizeti. A támogatás felfüggesztésének eredménytelensége vagy
részleges eredményessége esetén – az országos presbitérium döntését követően – helye van a támogatás lefoglalásának, amelynek során az érintett egyházi testület, intézmény vezetője köteles a folyósítandó összeget
közvetlenül az alap bankszámlájára megfizetni. E rendelkezés be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.
VII. RÉSZ: ZÁRÓRENDELKEZÉS
39. § (1) E szabályrendelet 2014. január 1. napján lép
hatályba.
(2) E szabályrendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
nyugdíjosztállyal, nyugdíjalappal kapcsolatos – e szabályrendelettel ellentétes – valamennyi jogszabály,
rendelkezés hatályát veszti azzal, hogy a törvény 10.
§-ban írt rendelkezéseket a már e szabályrendelet hatályba lépését megelőzően meghozott határozat esetén
is alkalmazni kell.
(3) A törvény 2. §-ban meghatározott tagjainak erre
irányuló kérelme estén az tagsági jogosultságukat és
kötelezettségeikre vonatkozóan, az igénylőlap tartalmában megegyező nyilatkozatot kell kiadni.
(4) Az alap működésének e szabályrendeletben nem
szabályozott, részletes szabályait működési szabályzatában határozhatja meg, melynek elfogadásáról az
országos presbitérium dönt.
1. számú melléklet
Igénybejelentő lap
Rendes tag adatai:
– név
– adóazonosító jel
– cím
– anyja neve
– születési hely, idő
Kedvezményezett járadékos tag(ok) adatai:
– név
– adóazonosító jel
– cím
– anyja neve
– születési hely, idő
– elérhetőség (telefon, email)
Igénybejelentő adatai:
– név
– adóazonosító jel
– cím
– elérhetőség (telefon, email)
Igényelt ellátás jogcíme:
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–
–
–
–
–
–

nyugdíj-kiegészítés
özvegyi nyugdíj-kiegészítés
árvaellátás
gyermekáldási ellátás
keresetpótló járadék
tartási kötelezettség megszűnésére tekintettel adott
egyszeri nyugdíj-kiegészítés,
– lakhatási támogatás
– betegszabadságra járó illetmény
Jogosultság kezdete:
Jogosultság részletes leírása, indoklása:
Jogosultságot igazoló csatolt dokumentumok:
Igénybejelentés dátuma:
Bejelentést tévő aláírása:
2. számú melléklet
Tagság bejelentése, változás bejelentés
Magánszemély tag adatai:
– név
– adóazonosító jel
– TAJ szám
– cím
– anyja neve
– születési hely, idő
– elérhetőség (telefon, email)
Egyházi jogi személy tag adatai
– név
– adószám
– nyilvántartási szám
– cím
– lelkész
– felügyelő
– elérhetőség (telefon, email)
Tagság kezdete:
Tagságban bekövetkezett változás időpontja:
Tagságban bekövetkezett változás oka, leírása
Tagságban bekövetkezett változást igazoló csatolt dokumentumok
Tagság megszűnésének időpontja:
Tagság jellege:
A bejelentéssel, változás bejelentéshez kapcsolódóan
juttatásra jogosult(ak) adatai:
– név
– adóazonosító jel
– TAJ szám
– cím
– anyja neve
– születési hely, idő
– elérhetőség (telefon, email)
Kapcsolattartó adatai:
– név
– elérhetőség (telefon, email, cím
Kiállítás dátuma
Kiállító aláírása
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3. számú melléklet1
Havi bevallás az alap egyházi személy tagjai
számára teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal
összefüggő nyugdíjjárulékról, azok
önellenőrzéséről
Lelkész/gyülekezeti munkatárs neve:
Lelkész/gyülekezeti munkatárs adóazonosító száma:
Lelkész/gyülekezeti munkatárs beosztása:
Szolgálatba állító fenntartó tag neve:
Szolgálatba állító fenntartó tag adószáma:
Szolgálatba állító fenntartó tag címe:
Szolgálatba állító fenntartó tag bankszámla száma:
Bevallási időszak
Önellenőrzés, javítás
Önellenőrzés, javítás esedékessége
1. Egyházi szolgálatért járó illetmény összesen (1.1
+1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)
1.1. Gyülekezeti / intézményi javadalom
1.2. Társegyházi, leányegyházi, szórvány-javadalom
1.3. 13. havi illetmény
1.4. Nagyünnepi persely adományokból
1.5. Egyházi funkciókért kapott adományok (stóla)
1.6. Szolgálati lakás használatának ellenértéke
1.7. Szolgálati lakás fűtésének ellenértéke
1.8. Szolgálati lakás világításának ellenértéke
2. Egyéb illetmény összesen (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5
+ 2.6 + 2.7)
2.1. hitoktatási díj
2.2. Esperesi, espereshelyettesi illetmény
2.3. Intézményi lelkész illetménye
2.4. Intézményi lelkész: lakáshasználat ellenértéke
2.5. Intézményi lelkész: rezsi hozzájárulás ellenértéke
2.6. Egyházon kívüli pályázati forrásból fizetett illetmény
2.7. Egyéb külső forrásból származó illetmény
3. Nyugdíjjárulék alap összesen (1. + 2.)
4. Egyházi személyt terhelő nyugdíjjárulék összege (3.
* 15%)
5. Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő számított
nyugdíjjárulék összesen (5.1 + 5.2)
5.1. Egyházi szolgálatért járó illetmény alapján (1.
* 15%)
5.2. Egyéb illetmény alapján (2. * 15%)
6. Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető támogatás
6.1. Mértéke (%)
6.2. Összege (5.1 * 6.1)
7. Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő fizetendő
nyugdíjjárulék összege (5. – 6.2)
8. Szolgálatba állító fenntartó tag által befizetendő
nyugdíjjárulék teljes összege (4. + 7.)

1
Módosította a 80/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi hatá
rozat. Hatályos 2014. január 1. napjára visszamenő hatállyal.
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7/2013. (XI. 29.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS
SZOLIDARITÁSI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ
EGYHÁZKÖZSÉGI TÁMOGATÁSRÓL
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján – utalva a Zelenka
Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2013. évi
III. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. § (7) bekezdésében írt felhatalmazó rendelkezésre – az alábbi szabályrendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § 1. § E szabályrendelet hatálya kiterjed a törvényben
meghatározott, a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási
Alap (a továbbiakban: alap) szolgálatba állító egyházközségi fenntartó tagjainak a törvény szerint megállapított nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségére, annak
az alábbi feltételek szerint megállapított támogatására.
II. fejezet
Értelmező rendelkezések
2. § E szabályrendelet alkalmazásában:
1. gyülekezeti tagoktól származó bevétel: az egyházközség tagjaitól és más magánszemélyektől érkezett
egyházfenntartói járulék, perselypénz, adomány függetlenül annak jogcímétől (céladomány, közcélú adomány, egyéb adomány, stb.) azzal, hogy nem tartoznak
ide a továbbutalandó bevételek.
2. gazdálkodásból származó bevétel: az egyházközség
tulajdonában, fenntartásában, használatában, üzemeltetésében lévő ingatlanból, ingóságokból és más vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel, továbbá előbbiekhez közvetlenül vagy közvetve köthető
bevétel, valamint a pénzügyi eszközök befektetéséből
származó bármilyen bevétel.
3. illetmény: törvény alapján meghatározott, járulékalapot képező juttatás.
4. egyházi szolgálathoz köthető bevételből fizetett illetmény: az illetménynek a gyülekezeti tagoktól származó bevételből fedezett része.
5. népmozgalmi adat: az egyházközség által rendszeresen vezetett anyakönyvi nyilvántartásban rögzített
keresztelések, konfirmálások, házasságkötések és temetések száma.
6. zárszámadás (beszámoló) kiadási összege: az átfutó
és a továbbutalási céllal kapott tételek, a beruházási és
felújítási összegek nélküli kiadások.
7. támogatás éve: az az év, amelyben az alap döntése
alapján megítélt támogatás esedékessé válik.
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8. támogatás elbírálásának éve: a támogatásról szóló
döntés évét megelőző év.
9. támogatás számításánál figyelembe vett időszak:
a támogatás elbírálásának évét megelőző három év.
10. Egyéb forrásból származó illetmény: állami, egyházon kívüli pályázati, külföldi egyházi, valamint más
egyházi jogi személy által továbbadott belső egyházi
forrásból származó illetmény (különösen: esperesi,
espereshelyettesi illetmény, hitoktatási díj, intézményi lelkészi illetmény).1
III. fejezet
Támogatás
3. § (1) A támogatás: az egyházközségi fenntartó tag
járulékfizetési kötelezettségéből az egyház által átvállalt, megtérített összeg.
(2) A támogatást jelen szabályrendeletben rögzített
módon az alap vezetője állapítja meg és határozatban rögzíti.
(3) A támogatást az egyházközségi fenntartó tag az őt
terhelő járulékfizetési kötelezettségből visszatartással
érvényesítheti.
A támogatás számításának módja
4. § (1) A támogatás évente kerül meghatározásra.
(2) A fenntartó tag által igénybe vehető tárgyévi támogatás meghatározáshoz a támogatás számításánál
figyelembe vett időszak adatait kell alkalmazni.
(3)2 Támogatást a 2. § 10. pontja szerinti egyéb forrásból származó illetményt terhelő fenntartói járulékra nem lehet igénybe venni. A támogatás összege
nem haladhatja meg a tárgyévben az egyéb forrásból
származó illetmény járulékán felül a fenntartó tagot
terhelő járulék 95%-át. (a továbbiakban: alapjárulék)
(4) A megítélt támogatást csak a támogatás évében lehet felhasználni, tovább nem vihető.
(5) A támogatást a négy paraméter együttes figyelembevételével kell meghatározni:
P1: az egyháztagoktól származó fajlagos bevétel szerint;
P2: a lelkészi illetmények szerint;
P3: a lelkészi illetmények költségvetési részaránya szerint;
P4: az egyházközségi fenntartók részaránya szerint.
(6) A támogatás megállapításához meghatározásra kerül – a támogatás számításánál figyelembe vett időszakra vonatkozóan –
a) egyházközségenként a gyülekezeti tagoktól származó, – az egyházközségi tagok száma figyelembevé1
Beiktatta a 80/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat.
Hatályos: 2014. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal.
2
Módosította a 80/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 2014. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal.
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telével –, az egy főre jutó bevétele (továbbiakban:
egyházi bevétel). Az egy főre jutó egyházi bevételt
5 Ft pontossággal, a kerekítés általános szabályait
alkalmazva kell meghatározni. Ez az egy főre jutó
bevétel megjelölése e szabályrendelet alkalmazásában: A.
b) egyházmegyénként az a) pont szerint kiszámított,
egy főre jutó bevétel legnagyobb és legkisebb értéke: Bmax és Bmin. Ezeket az értékeket 1000 Ft pontossággal felfelé (Bmax) illetve lefelé (Bmin) való kerekítéssel kell meghatározni.
c) egyházközségenként a lelkészenkénti havi átlagos
illetmény és a vonatkoztatási illetmény hányadosa. Az adott egyházközségben foglalkoztatott lelkészek havi átlagos illetményét a támogatás számításnál figyelembe vett időszak illetménye és a
szolgálatban töltött hónapok hányadosaként, 5 Ft
pontossággal, a kerekítés általános szabályait alkalmazva kell meghatározni. A havi átlagos illetmény
megjelölése e szabályrendelet alkalmazásában: Ckif.
A vonatkoztatási illetményt a lelkész beosztása és
szolgálati ideje szerint a melléklet táblázata alapján kell meghatározni. Jelölése e szabályrendelet
alkalmazásában: Cvon. A havi átlagos illetmény és a
vonatkoztatási illetmény hányadosa: C = Ckif/Cvon.
Ezt az értéket három tizedes (azaz tizedszázalékos)
pontossággal, a kerekítés általános szabályait alkalmazva kell meghatározni.
d) a egyház valamennyi egyházközségére: Dmax = 2,500
és Dmin = 0,400.
e) egyházközségenként az adott egyházközség lelkészei egyházi szolgálathoz köthető bevételből fedezett illetményének részaránya a zárszámadás kiadási
összegéhez viszonyítva (továbbiakban: relatív illetmény). A relatív illetményt három tizedes (azaz tizedszázalékos) pontossággal, a kerekítés általános
szabályait alkalmazva kell meghatározni. Jelölése e
szabályrendelet alkalmazásában: E.
f) az egyház összes egyházközségére az e) pont szerint
kiszámított relatív illetmények legnagyobb és legkisebb értéke: Fmax és Fmin. Az értékeket egy tizedes
(azaz 10%-os) pontossággal felfelé (Fmax) illetve lefelé
(Fmin) való kerekítéssel kell meghatározni.
g) egyházközségenként az egyházközségi arányszám
(továbbiakban: egyházközségi arányszám) az adott
egyházközség választói névjegyzékében szereplő
egyházközségi tagok és az adott egyházközség tagjainak aránya alapján. Az egyházközségi arányszámot három tizedes (azaz tizedszázalékos) pontossággal, a kerekítés általános szabályait alkalmazva
kell meghatározni. Jelölése e szabályrendelet alkalmazásában: G.
h) egyházmegyénként a g) pont szerint kiszámított
arányszámok legnagyobb és legkisebb értéke: Hmax
és Hmin. Ezeket az értékeket egy tizedes (azaz 10%-
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os) pontossággal felfelé (Hmax) illetve lefelé (Hmin)
való kerekítéssel kell meghatározni.
(7) A támogatási paraméterek meghatározása a (6) bekezdésben elvégzett részszámítások alapján az alábbi
módon történik:
a) P1 =

A − Bmin
Bmax − Bmin

5⋅C − 2
b) P2 =
, ha Dmin ≤ C < 1, illetve
3
5 − 2⋅C
, ha 1 £ C < Dmax
P2 =
3
(változat: P2 = 1, ha 1 ≤ C) egyébként P2 = 0.
E − Fmin ,
c) P3 =
Fmax − Fmin
d) P4 =

G − H min .
H max − H min

A P1 – P4 paramétereket két tizedes (azaz százalékos)
pontossággal, a kerekítés általános szabályait alkalmazva kell meghatározni.
(8) A támogatás mértéke (P) a támogatási paraméterek
(P1 – P1 ) átlaga3: P =

∑P
i

i

4

(9) Az adott egyházközségre vonatkozó t támogatás
összege
t=j–s
ahol
j – az egyházközség adott évi járulékfizetési kötelezettsége,
s – az egyházközség által az adott évben befizetendő összeg, amelyet az alábbi módon kell kiszámítani:
			

r = (1,2 − 0,4 ⋅ P ) ⋅ q

ahol
P – a (8) szerinti paraméter,
q – az egyházközség 2016. évi, a 8.§ (3) szerint korrigált befizetési kötelezettsége,
∑ ri ⋅
és			
s=r
J −T
ahol
r – az előző összefüggés eredménye,

Változat: (8) A támogatás mértéke (P) a támogatási paraméterek
(P1 – P4 ) paraméterek súlyozott átlaga. Az egyes paraméterek súlyai rendre k1 = k2 = k3 = k4 = 1.
∑ ki Pi
P= i
∑ ki
3

i
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Σri – az összes egyházközség előző összefüggésből számított részeredményének összege,
J – az összes egyházközség adott évi járulékfizetési
kötelezettségének összege,
T – az országos költségvetésből a támogatásra szánt
összeg.
IV. fejezet
Eljárási szabályok
5. § (1) A támogatás meghatározásához szükséges ös�szesített (társult gyülekezetek, anya és leánygyülekezetek) adatokról a szolgálatba állító fenntartó tag évente, a költségvetési évet követő év május 31. napjáig e
szabályrendelet mellékletében meghatározott bevallást
köteles küldeni elektronikus úton az alaphoz. A bevallás gazdálkodásra vonatkozó adatait a zárszámadásban/beszámolóban írt adattartalommal egyező módon
kell kitölteni.
(2) A bevallás másolatát az adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni az esperesi hivatalnak.
(3) Az Alap vezetője a 4.§ (6) bekezdés b) és h) pontokban szereplő értékeket az illetékes egyházmegyei, az
f) pontbeli értékeket az egyházkerületi elnökségekkel
egyeztetve állapítja meg.
6. § (1) A támogatásról szóló határozatot a támogatás
elbírálásának éve augusztus 31. napjáig meg kell hozni.
(2) A jogerős határozatokban megítélt támogatásokról
a támogatás elbírálásának éve október 15. napjáig az
alap összegzést készít. A tárgyévi támogatás összege
negyedévenként, a negyedév első hónapjának 15. napjáig átvezetésre kerül az alap elkülönített számlájára.
7. § A fenntartó tagokra vonatkozó feltételek értékét
évente – a 6. § (1) bekezdésben meghatározott határozat meghozatalát követően – az egyház hivatalos lapjában kell közzétenni.
8. § (1) E szabályrendelet 2014. január 1. lép hatályba.
(2) Hatályba lépést követően a támogatás 4. §-ban leírtak szerinti összegben történő beszámítására első
alkalommal 2017.évben, a 2017. évi járulékfizetésnél
kerül sor. Ekkor a támogatás elbírálásának éve 2016., a
támogatás számításánál figyelembe vett időszak 20132015. év.
(3)4 2016. december 31. napjáig a támogatás összege
az egyházközséget terhelő fenntartói járulék (ide nem
értve az egyéb forrásból származó illetmény után fizetendő járulékot) és a 2013. évben az egyházközség
által fizetendő országos járulék évenként 10%-kal nö4
A (3)–(7) bekezdést módosította a 80/2/2014. (V. 8.) országos
presbitériumi határozat. Hatályos: 2014. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal.
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velt összegének különbsége, de legfeljebb az e szabályrendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott összeg.
Az egyházközség által fizetendő 2013. évi országos járulék értékének évenként 10%-kal növelt összegével
azonos fenntartói járulékot az egyházközségnek akkor is be kell vallania és meg kell fizetnie, ha egyházi
szolgálatért nem fizet illetményt, vagy az nem éri el
ezt az összeget.
(4) 2017-től kezdve a támogatást a 4.§ szerint kell kiszámítani, annak figyelembe vételével, hogy a támogatással csökkentett fenntartói járulék összege a 2016.
évi kötelezettség értékének legalább 80%-a és legfeljebb 120%-a. 2018-tól kezdődően a tényleges fizetési
kötelezettség meghatározása előtt a 2016. évi tényleges
kötelezettséget a minimálbér 2016. évhez viszonyított
változásával korrigálni kell.
(5) A (3) bekezdés szempontjából a 2013. évi országos
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járulék összege alatt az egyházmegyék által – egyházközségenkénti bontásban – meghatározott, 2013. évben az egyházközségek által megfizetendő országos
járulék összegét kell érteni.
(6) Az egyházmegyék évente egy alkalommal tehetnek
javaslatot a megyei szintű 2013. évi országos járulék
egyházközségek közötti megosztásának módosítására
2014. október 31. illetve 2015. október 31. napjáig. A
módosítást az országos presbitérium hagyja jóvá, melyet a benyújtást követő évtől kell figyelembe venni a
támogatás számításánál.
(7) E szabályrendeletben nem szabályozott eljárási szabályokra a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaptól szóló 2013. évi III. törvény végrehajtásáról szóló
6/2013. (XI. 29.) országos szabályrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Melléklet
Vonatkoztatási illetmény
Fizetési osztályok (besorolás alapján)
szolgálati idő

másodlelkész

0–5

beosztott
lelkész
122 000

127 000

parókus
lelkész
137 250

igazgató
lelkész
142 000

tud.fok.
lelkész
154 500

püspök

6–10

130 845

136 208

150 975

156 555

175 358

11–15

139 995

145 733

164 700

176 435

198 533

16–20

149 145

155 258

183 229

197 735

219 390

395 470

21–25

159 515

169 228

203 816

216 905

238 703

433 810

26–30

174 155

185 103

223 031

233 945

258 015

467 890

31–35

188 795

200 978

240 874

252 405

278 486

504 810

35–40

196 115

208 915

249 795

262 345

289 301

524 690

2701

Csabacsűdi Evangélikus Egyházközség

116 584

2901

Hódmezővásárhelyi Evangélikus
Egyházközség

3001

Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi
Evangélikus Egyházközség

3101

Nagyszénás-Gádorosi Evangélikus
Egyházközség

3201

Orosházi Evangélikus Egyházközség

3401

Pusztaföldvári Evangélikus
Egyházközség

3501

Szarvas-Ótemplomi Evangélikus
Egyházközség

3601

Szarvas-Újtemplomi Evangélikus
Egyházközség

3701

Szentesi Evangélikus Egyházközség

65 818
66 366
140 218
901 279
36 418

3801

Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség

3901

Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség
- Evanjelicky cirkevny zbor a.v. v
Slovenskom Komlósi

8701

Maglódi Evangélikus Egyházközség

9301

Péteri Evangélikus Egyházközség

20101 Debreceni Evangélikus Egyházközség
20601 Filadelfia Evangélikus Egyházközség
20201 Kölesei Evangélikus Egyházközség
20301 Nagycserkeszi Evangélikus
Egyházközség
364901 Nyíregyházi Emmaus Evangélikus

585 909
317 227
35 568

Dél-Pest
megye

22 818

Egyházközség
20501 Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai
Hitvallású Evangélikus Egyház
20401 Nyíregyházi Evangélikus
Egyházközség

38 818
375 455
140 400
60 600
239 000

Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye

Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi
Evangélikus Egyházközség

Nyugat-Békési Egyházmegye

2501

Nyugat-Békés

Április 30-ig beküldött, január 1-ével hatályba lépő változások
az „országos járulék” egyházközségi részesedésében:

100 000
60 000
80 000
110 000
226 000
460 000
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4/2013. (III. 13.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
AZ EGYHÁZ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
GÉPJÁRMŰ IGÉNYLÉS RENDJÉRŐL
A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatározza
a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) mindenkori költségvetési törvényében
biztosított gépjárművek vásárlására, fenntartására és
üzemeltetésére meghatározott keretösszeg felhasználásának, az abból igényelhető támogatás pályázatának,
elbírálásának és a megítélt támogatás felhasználásának
elveit, módját és feltételeit.
I. fejezet
A támogatás célja és alapja
1. § (1) A támogatás célja, hogy hozzájáruljon az egyházi önkormányzatok, az egyházi intézmények és az
egyházi személyek szolgálat ellátásának hatékonyságához, valamint a gépkocsival való ellátásuk elősegítése, biztosítása.
(2) A támogatással való rendelkezés, és annak felhasználása során minden résztvevőnek a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és alapossággal kell eljárnia.
(3) A támogatással való rendelkezés során tartózkodni kell bármilyen alapon való hátrányos megkülönböztetéstől, és törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására.
A támogatás pénzügyi alapjáról
2. § (1) Az egyház a támogatás éves összegét az egyház
költségvetési törvényében (X7031153 Gépkocsi program) állapítja meg.
(2) A támogatás összegét növeli az odaítélt, de fel nem
használt, illetve visszavont és visszafizetett támogatás összege is, növeli továbbá az értékesített gépjárművek vételára.
(3) A támogatás e szabályrendeletben meghatározott
céloktól eltérő egyéb célra nem használható fel.
II. fejezet
A támogatás lebonyolításában résztvevők
A bizottságról
3. § (1) A támogatás megítéléséről az egyház gépjárműbizottsága dönt.
(2) A bizottság évenként legalább egy alkalommal pályázatot ír ki, a benyújtott pályázatokat értékeli és elbírálja, kiválasztja a támogatást elnyerő pályázókat,
valamint dönt – a feltételek fennállása esetén – a pályázatból való kizárásról, valamint az odaítélt támogatás visszavonásáról.
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4. § (1) A bizottság öt főből áll, melynek szavazati jogú tagjai az országos presbitérium tagjai közül, a három egyházkerület elnöksége által kijelölt egy-egy fő,
tanácskozási jogú tagja az országos iroda igazgatója
és az országos iroda gazdasági osztályának vezetője.
(2) A bizottság elnöke az országos iroda igazgatója.
5. § A bizottság működésére, ülésezésének rendjére,
határozatképességére és a határozathozatala rendjére
az országos egyház bizottságainak működéséről szóló
3/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A pályázó
6. § (1)1 Pályázónak minősülnek az egyház belső egyházi jogi személyei:
a) egyházközségek,
b) egyházmegyék és az egyházi intézmények,
c) az egyház nyilvántartásában szereplő – szolgálati
jogviszonyban álló egyházi nyugdíjban nem részesülő – egyházi személyek,
d) az országos és egyházkerületi felügyelő és zsinati
elnökök, amennyiben az egyházi szolgálatok meghaladják az évi 10.000 km-t.
(2) Állami normatív támogatásban részesülő, pályá
zatot benyújtó egyházi intézmény az egyéb pályázati
igények elbírálását követően fennmaradó keretösszegből részesülhet támogatásban.
(3) A püspökök legfeljebb 3 évente, az esperesek és az
(1) bekezdés d) pontjában írt tisztségviselők legfeljebb
6 évente egy alkalommal, pályázati eljárás nélkül részesülhetnek gépjármű támogatásban.
6/A. §�2 Amennyiben a 6. § (1) bekezdés d) pontjában
írt tisztségviselők nem jogosultak gépjármű támogatásra, igénybe vehetik
a) az országos iroda kezelésében álló un. kulcsos autót,
esetenként, előre egyeztetett módon; vagy
b) az a) pontban írt gépjárművet sofőrrel használhatják.
7. § (1) Az adott évi pályázat elbírálásából kizárt –
amennyiben a pályázatot ő vagy közeli hozzátartozója nyújtja be – a bizottság tagja.
(2) A pályázatból a bizottság határozata alapján kizárható minden olyan pályázó, aki a pályázat kapcsán tisztességtelen, erkölcstelen vagy jogszabálysértő magatartást tanúsít, vagy díjazása egyéb okból nem
egyeztethető össze a támogatás céljával.

1
Módosította a 84/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat.
Hatályos: 2014. május 8-tól.
2
Beiktatta a 84/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat.
Hatályos: 2014. május 8-tól.
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III. fejezet
A támogatás odaítélésének menete
Pályázat
8. § (1) A támogatás odaítélése pályázat útján történik,
mely eljárásban alábbi támogatások igényelhetők, illetve kerülnek megítélésre:
a) új és használt gépjármű vásárlása,
b) a rendelkezésre álló használt gépjármű üzemeltetése,
c) magántulajdonú gépjármű használatának támogatása
d)3 a püspökök és a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pályázók számára országos egyházi tulajdonú
gépjármű üzemeltetése, amelynél az egyházi szolgálathoz kapcsolódó költségeket az egyház viseli,
amennyiben a tisztségviselő az egyház által megha
tározott eljárásrendet betartja.
(2) A pályázat megindításához a bizottság pályázati felhívást tesz közzé minden év március 1. napjáig, amely
tartalmazza legalább:
a) a támogatás elnevezését,
b) a támogatás célját,
c) a pályázatok elbírálásának adott évi szempontrend
szerét (egyházközség területe és szervezettségi
szintje, a szolgálat ellátásához szükséges éves futás
teljesítmény, igénylő önereje, egyéb egyházi támogatások stb),
d) a pályázati jelentkezési lapot, valamint a pályázati dokumentáció részét képező benyújtandó dokumentumok listáját,
e) a pályázat benyújtási helyét és határidejét (9. § (1)
bekezdés,
f) az eredményhirdetés határidejét,
g) az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjait,
valamint,
h) minden olyan egyéb információt, amely az érvényes
pályázat benyújtásához szükséges.
(3) A pályázat benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
9. § (1) A pályázatot legkésőbb minden év március 31.
napjáig – ezzel ellentétes pályázati felhívás hiányában
– az egyházközségeknek és a gyülekezeti fenntartású
intézményeknek a területileg illetékes esperesi hivatalba, az egyházmegyéknek és az országos fenntartású oktatási és diakóniai intézményeknek a területileg
illetékes püspöki hivatalba, míg az országos fenntartású egyéb intézményeknek közvetlenül a országos
irodába kell benyújtani.
(2) Az egyházmegye képviselői a beérkezett pályázatokat „támogatom” vagy „nem támogatom” véleményükkel ellátva legkésőbb 30 napon belül megküldik
3
Beiktatta a 84/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat.
Hatályos: 2014. május 8-tól.
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az illetékes püspöki hivatalokba, ahonnan a véleményezett ajánlást az országos iroda címére kell továbbítani legkésőbb május 1. napig.
A pályázatok értékelése és elbírálása
10. § (1) A bizottság ülésén – az országos iroda előkészítése és a rendelkezésre álló keret figyelembevételével – egyenként értékeli a benyújtott pályázatokat és
dönt az támogatás odaítéléséről.
(2) Az értékelés alapját a benyújtott pályázat és az adott
évi elbírálási szempontrendszer képezi.
(3) A támogatás elnyeréséről a pályázót és a területileg illetékes egyházmegyei és püspöki hivatalt a bizottság a határozathozatalt követően, de legkésőbb 8
napon belül értesíti.
IV. fejezet
A támogatás felhasználása
11. § (1) Az egyház a támogatás összegének kifizetését
a nyertes pályázó javára – gépjármű beszerzés, gépjármű rendelkezésre bocsátása vagy pénzbeli támogatás
formájában teljesíti.
(2) A pénzbeli kifizetés esetén a pályázó köteles az támogatás felhasználását igazoló számlát beszerezni és
másolatát az országos irodának megküldeni legkésőbb
a tárgyév december 31. napjáig.
12. § A pályázó köteles a fel nem használt összeget legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig az egyháznak visszautalni.
13. § A pályázó a támogatás felhasználásáról (felhasználást követően 30 napon belül), de legkésőbb a tárgyévet követő február 15. napjáig köteles a bizottságnak
írásban beszámolni.
14. § A gépjárművek beszerzése során figyelemmel
kell lenni az érvényesíteni kívánt tipizálás és flottalehetőség, valamint a gazdaságos fenntartás alapelvére.
V. fejezet
Az odaítélt támogatás visszavonása
és a visszafizetési kötelezettség
15. § (1) Az odaítélt támogatás visszavonható, amennyiben a bizottság olyan tényről szerez tudomást, amely
nek ismerete esetén a támogatást nem ítélte volna meg.
(2) A bizottság visszavonó határozatát köteles írásban indokolni, melyre vonatkozóan a pályázó a döntés megváltoztatását kérheti az országos presbitérium
soron következő ülésén.
(3) A támogatás visszavonásáról szóló országos presbitériumi határozatot a bizottság megküldi a pályázónak.

54

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

(4) Az támogatás visszavonásáról szóló országos presbitériumi határozat esetén a pályázó köteles a támogatás teljes összegét 30 napon belül visszatéríteni az
egyháznak.
16. §4 Amennyiben a magántulajdonú gépjármű használatának támogatásában részesült egyházi személy az
adott szolgálati helyen ellátott szolgálati jogviszonya
a támogatás odaítéléséről szóló döntést követő 8 éven
belül megszűnik, akkor köteles annak megszűnését
követő 30 napon belül e tényt- a szolgálati út betartá
sával – a gépjárműbizottság elnökének bejelenteni.
Az egyházi személynek a bejelentést követően legkésőbb 60 napon belül a kapott támogatást, illetve annak arányos részét köteles visszafizetni, kivéve ha a
4
Módosította a 133/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat. Hatályos:2014. június 26-tól.
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gépjárműbizottság indokolt határozatában ez alól felmentést adott.
17. § A 13. § és 15. §-ban írtak alkalmazása esetén a pályázó a tárgyévet követő három évben gépjármű támogatásban nem részesülhet, pályázatot nem nyújthat be.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) E szabályrendelet – a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel – az elfogadása napján lép hatályba.
(2) E szabályrendelet elfogadása évében a pályázati
felhívást legkésőbb 2013. április 1. napjáig kell közzétenni. A 9. § (1) bekezdésben írt pályázat benyújtási
határideje 2013. április 30, illetve a 9. § (2) bekezdés
szerinti, az országos irodára történő továbbítás határideje 2013. május 31.

2/2014. (V. 8.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
A MAGYAR EVANGÉLIKUS KONFERENCIÁRÓL1

lattartás minden olyan szervezettel, mely bármilyen
formában a MAEK céljait szolgálja.

A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatározza a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetén
belül működő, a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világon bárhol élő magyar anyanyelvű evangélikus (protestáns) egyházak, gyülekezetek, illetve a
nem magyar nyelvű egyházak közösségében élő magyar anyanyelvű evangélikusok testvéri és szolgálati
közösségének, a Magyar Evangélikus Konferenciának
(a továbbiakban: Konferencia) célját és tevékenységét,
szervezeti felépítését, valamint tagjait megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket.

2. § A Konferencia a céljai elérése érdekében a következő feladatokat végzi:
a) tanácskozás a gyülekezeteket érintő kérdésekről, a
taggyülekezetek érdekeinek képviselete a magyar és
külföldi egyházak és világi szervezetek irányában;
b) kölcsönös tájékoztatás és teológiai továbbképzés,
közös munkaágak támogatása;
c) a keresztyén evangélizációs küldetés tudatos elkötelezettségű végzése, a keresztyénség társadalmi és
kulturális szerepének és feladatainak vállalása, állásfoglalások kialakítása, mindezek megismertetése;
d) ösztöndíjak alapítása, elbírálása;
e) határokon átívelő programok koordinálása és támogatása;
f) a tagok közötti kommunikáció elősegítése az Útitárs
sajtóorgánum felhasználásával.

1. § (1) A Konferencia célja, hogy erősítse és elmélyítse a közösséget alkotó tagok identitását, és segítséget
nyújtson ahhoz, hogy a magyar anyanyelvű evangélikus (protestáns) közösségek és személyek egymást
és intézményeiket megismerhessék, és kölcsönösen
támogathassák.
(2) A Konferencia célja továbbá
a) az evangélizáció előmozdítása, az egyházért és a
magyarságért érzett felelősségtudat erősítése, az
elesettek iránti szolidaritás, a szabadság, a türelem
és a nyitottság Jézus Krisztus tanítása szerint való
hirdetése;
b) az egyházi élet elősegítése, a gyülekezetek egymás
közötti kapcsolatainak erősítése, a testvérgyülekezeti
kapcsolatok támogatása, a külföldi lelkészi szolgálat, lelkésztovábbképzés segítése, valamint kapcso1
Elfogadta a 115/2014. (V. 8) országos presbitériumi határozat.
Hatályos: 2014. május 8-tól.

3. § (1) A Konferencia döntéshozó testülete a Tanács.
(2) A Tanácsnak hivatalból tagja
a) a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos
Presbitériuma által delegált püspök és felügyelő
b) a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke és felügyelője.
(3) A Tanácsba 6 éves időtartamra az alábbi – bármely
szervezeti formában működő – egyházak, gyülekezetek küldhetnek 1-1 tagot.
a) a Szerbiában-Vajdaságban élő Ágostai Hitvallású
Evangélikus Keresztyén Egyház,
b) az Ausztriában élő magyar nyelvű evangélikus gyülekezetek képviselője,
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c) a Szlovákiai Evangélikus Egyház magyar anyanyelvű tagjainak képviselője,
d) a Szlovéniai Evangélikus Egyház magyar anyanyelvű tagjainak képviselője,
e) a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége képviselője,
f) a nem európai, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália)
diaszpórában élő magyar nyelvű evangélikus közös
ségek képviselője.
(4) A Tanács tanácskozási jogú tagja az Ökumenikus
és Külügyi Osztály mindenkori vezetője és az Útitárs
c. lap szerkesztője, valamint a főtitkár.
(5) A Tanács a (2)-(3) pontban meghatározott tagokon
kívül továbbiakat, mint tagokat meghívhat.
4. § (1) A Tanács elnökét és ha szükséges, alelnökeit
a tagok maguk közül egyszerű szavazással választják
meg 6 éves időtartamra.
(2) A Konferencia ügyvitelének folyamos ellátására
és biztosítására a Magyarországi Evangélikus Egyház
országos presbitériuma főtitkárt jelöl ki az általános
tisztújítás során. A főtitkár munkáját segíti és tanácsolja az Ökumenikus és Külügyi Osztály.
5.§ (1) A Tanács feladatai:
a) iránymutatást ad a Konferencia céljainak megvalósításához,
b) elfogadja a Tanács elnökének és főtitkárának éves
beszámolóját,
c) megfogalmazza a határon túli magyar munka prioritásait, dönt a konkrét célkitűzésekről,
d) ellátja 2. §-ban írtak teljesüléséhez szükséges feladatokat.
(2) A Tanács elnökének feladata:
a) a Tanács munkájának irányítása, összehangolása,
b) az ülések napirendjének meghatározása, a megtárgyalandó ügyek előkészítése a főtitkár bevonásával,
c) az ülések levezetése.
(3) A főtitkár feladata:
a) az ülések összehívása,
b) kapcsolattartás a tagok küldőivel, a tagok küldőinek
egymással való kapcsolattartásának elősegítése,
c) kapcsolattartás a Konferencia tagjaival,
d) a Konferencia kiadásainak keretgazdai feladatai ellátása,
e) kapcsolattartás az adminisztrációt végző testülettel
és a Konferencia tagjaival
(4) Az Útitárs szerkesztőjének feladata:



2014. augusztus 10.

55

a) évente hat alkalommal szerkeszti az Útitárs sajtóor
gánumot és intézi a terjesztéssel kapcsolatos adminisztratív ügyeket,
b) naprakészen tartja a MAEK levelezőlistát a főtitkárral együttműködve,
c) segíti a főtitkár munkáját.
(5) A Konferencia eseményeinek és a tanácsi ülések
dokumentálását, az ülések technikai lebonyolításának biztosítását, meghívók kiküldését együttműködve a főtitkárral, valamint az ülések jegyzőkönyveinek
elkészítését az országos iroda jogi és testületi osztályának végzi.
6. § (1) Ha az elnök akadályoztatása esetén az általa
kijelölt alelnök helyettesíti.
(2) A Tanács erre irányuló döntése esetén a Konferencia egyik alelnöke felelős a Kárpát-medencén kívüli,
másik alelnök a Kárpát-medencén belüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért.
7. § (1) A Tanács legalább évente egyszer rendes ülést
tart, lehetőség szerint a Magyarországi Evangélikus
Egyház országos elnökségi ülésével időben összehangolva.
(2) Az elnök rendkívüli és sürgős esetben elrendelhet
távolléti ülést, amennyiben a következő ülésig beálló
késedelem az egyházak számára hátrányos következményekkel járna. A távolléti ülés e-mail kapcsolaton
keresztül tartható meg. Távolléti ülés keretében az éves
rendes ülés nem tartható meg.
(3) A Tanács ülésének összehívására, határozatképességének megállapítására, a tanácskozása és szavazása
rendjére a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeinek, annak hiányában az országos egyházi bizottságok tagjairól és működéséről szóló szabályrendeletében meghatározott általános szabályokat kell
alkalmazni.
8. § (1) E szabályrendelet elfogadása napján lép hatályba.
(2) E szabályrendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
korábban egyesületi formában működő Magyar Evangélikus Konferencia – e szabályrendelettel nem ellentétes határozatait is figyelembe kell venni, alkalmazni kell.
Budapest, 2014. május 8.
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3/2014. (VI. 26.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET
AZ EVANGÉLIKUS HITOKTATÁS TARTALMI,
MUNKAÜGYI, JOGI, VALAMINT PÉNZÜGYI
KERETEIRŐL
A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban:
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 4. § (1) bekezdése
alapján – utalva az egyházi szolgálat külön területeiről
szóló 2005. évi V. törvény (a továbbiakban: törvény)
13. § (1) bekezdésére – az egyház a hitoktatás tartalmi és szakmai feltételeiről, munkaügyi, jogi és pénzügyi kereteiről a következő szabályrendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A szabályrendelet célja és hatálya
1. § E szabályrendelet – (a továbbiakban: rendelet) célja, hogy – figyelembe véve a hitoktatás sajátosságait
– a hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi és pénzügyi
szabályait egységesen határozza meg az egyház valamennyi belső jogi személyére és az általuk folytatott
hitoktatási tevékenység egészére, ezzel biztosítsa a hitoktatás törvényes hátterét, a megfelelő személyi, tárgyi
és más feltételeket, illetve körülményeket.
2. § A szabályrendelet hatálya kiterjed a hitoktatást
szervező egyházi jogi személyekre és azok tisztségviselőire, foglalkoztatottaira.
II. fejezet
Tartalmi kérdések
Tantervi szabályozás
3. § (1) Hitoktatás az alábbiak szerinti végezhető:
a) kötelező hitoktatás: evangélikus fenntartású köznevelési intézményben,
b) kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás:
állami köznevelési intézményben,
c) fakultatív hitoktatás:
ca) állami köznevelési intézményben,
cb) más fenntartású köznevelési intézményben,
cc) egyházközségekben.
(2) Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005.
évi V. törvény 12. § (1) bekezdés szerint a hittancsoportok számára
a) a kötelező hitoktatást az evangélikus fenntartású
intézmény szervezi heti 2 órában,
b) a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatást
az állami köznevelési intézményben a területileg illetékes egyházközség szervezi heti 1 órában,
c) a fakultatív hitoktatást a területileg illetékes egyházközség szervezi legfeljebb heti 2 órában.
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4. § (1) A kötelező hitoktatás tartalmi követelményeit az evangélikus hitoktatásról szóló 2/2013. (III. 13.)
országos szabályrendelet mellékletét képező kerettantervek határozzák meg.
(2) A hitoktatáshoz az evangélikus köznevelési intézmények a kerettanterv alapján vagy helyi tantervet
készítenek a helyi sajátosságok (csoportösszetétel, személyi, iskolai és egyházközségi adottságok) figyelembe vételével a szabadon választható 10%-nyi órakeret
terhére, vagy a központilag készített mintatantervet
fogadják el.
(3) A hit- és erkölcstanoktatáshoz az egyházközségek a
kerettanterv alapján vagy helyi tantervet készítenek a
helyi sajátosságok (csoportösszetétel, személyi, iskolai
és egyházközségi adottságok) figyelembe vételével a
szabadon választható 10%-nyi órakeret terhére, vagy a
központilag készített mintatantervet fogadják el.
(4) A fakultatív hitoktatás keretében az egyházközségek helyi tantervet készítenek, melyben eltérhetnek a
kerettantervtől. Helyi tanterv hiányában a központilag készített mintatantervet használják.
(5) A helyi tantervnek tartalmaznia kell a hitoktatás
alapelveit, céljait, feladatait, a kerettanterv által előírt
tananyagot, az önállóan meghatározható tananyagot,
a tankönyvek és segédanyagok listáját, a követelményeket és az értékelés formáit.
(6) A tanterv alkalmazásának – a 2014/15-ös tanévtől
az 1., 5. és 9. osztályoktól felmenő rendszerben – helyi előfeltétele az országos iroda illetékes osztályának
jóváhagyása. Annak elutasítása esetén – a tanterv benyújtójának kérésére – a Püspöki Tanács (továbbiakban: PT) dönt az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(a továbbiakban: EHE) szakmai állásfoglalását kikérve.
El nem fogadott tanterv alapján történő hitoktatást az
egyház nem finanszíroz.
(7) A helyi tantervek benyújtásának határideje a változással érintett tanévet megelőző június 30-a.
(8) Kötelező hittanóra, illetve kötelezően választható hit- és erkölcstanóra esetén az intézmény, illetve
az állami törvények által meghatározott módon kerül
értékelésre a hittan illetve hit- és erkölcstan óra. Fakultatív hittanóra nem értékelhető ötfokozatú értékeléssel, legfeljebb kétfokozatú („teljesítette” vagy „nem
teljesítette”) értékelés adható.
5. § (1) A kerettantervek felmenő rendszerben a
2014/15-ös tanévtől, az 1., 5. és 9. osztályokban kerülnek bevezetésre a köznevelési intézményekben
(2) A szlovák nyelvű hitoktatás esetén a Szlovákiai
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházzal 2012. március 21-én megkötött szerződés az iránymutató a kerettanterv és a tankönyvek tekintetében.
(3) A német nyelvű hitoktatás esetén a Németországi
Evangélikus Egyház (EKD) előírásai az iránymutatóak
a kerettanterv és tankönyvek tekintetében.
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Tankönyvek, segédkönyvek
6. § (1) Tankönyvlistára az a tankönyv kerülhet fel,
amely legalább 90 %-ban megvalósítja a kerettantervek célkitűzéseit és tematikáját, s amelyet az EHE teológiai, pedagógiai, valláspedagógiai és egyéb szakmai szempontok alapján a tanításra alkalmasnak tart.
(2) A hitoktatásban használható tankönyvek és más
segédanyagok listáját a katechetikai munkacsoport
javaslata és az EHE szakmai állásfoglalása alapján a
PT hagyja jóvá.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti hittankönyv-ellátásról
(kiadás, terjesztés) a Luther Kiadó gondoskodik.
Érettségi vizsga
7. § (1) A középiskolákban az evangélikus hittan választható érettségi tantárgy. Az evangélikus fenntartású
középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára
a felkészítést az érettségire és a vizsga megszervezését.
(2) A hittan érettségi vizsgán a kerettanterv alapján
elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. A hittan
érettségi vizsga középszinten teljesíthető.
(3) A nem evangélikus fenntartású iskolákban tanuló diák az evangélikus iskolában vendéghallgatóként
érettségizhet.
(4) Az evangélikus hittan érettségi tételsorát a kate
chetikai munkacsoport dolgozza ki és vizsgálja felül,
s azt a PT hagyja jóvá az EHE szakmai állásfoglalása
alapján. Az állami szervek felé az országos iroda közli
az érettségi tételsort, mely e szabályrendelet mellékletét képezi.
III. fejezet
A hitoktatók alkalmazása
Alkalmazási feltételek
8. § (1) Evangélikus fenntartású köznevelési intézmény
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelező hitoktatáshoz lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkalmazhat
főállásban, illetve megbízás keretében.
(2) Evangélikus köznevelési intézmény fenntartója az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény
67. § (2) alapján iskolalelkészt foglalkoztat, aki – szerződésében rögzítetteknek megfelelően – feladatkörében a
3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hittanoktatást végez.
(3) Az egyház a 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti
hitoktatáshoz lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkalmazhat főállásban, illetve megbízás keretében.
Lelkészi és nem lelkészi főállású hitoktatók 8. § (3) bekezdése szerinti alkalmazási és munkavégzési szabályai
9. § (1) Az egyház hitoktatási szolgálatának ellátását
elősegítendő a hitoktatási stratégiai munkacsoport (a
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továbbiakban: HSM) javaslatára főállású hitoktatói álláshelyek hozhatóak létre.
(2) Az álláshelyek betöltéséről a Püspöki Tanács dönt,
melyről legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését megelőző 15 napon belül tájékoztatja az országos irodát.
(3) Főállású hitoktató lehet az a személy, akit a 2005.
évi V. törvény 14. § alapján a megfelelő képesítéssel
rendelkezik, vagy megkezdte az adott képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányait és megszakítás
nélkül folytatja azokat.
(4) A főállású hitoktató munkáltatója a MEE. A főállású hitoktató szakmai felügyeletét a területileg illetékes
lelkész, több érintett lelkész esetén az esperes által közülük kijelölt lelkész (továbbiakban együtt: felügyelő
lelkész) látja el. Az infrastruktúrát az érintett egyházközségek biztosíthatják.
(5) A főállású hitoktató munkaideje heti 40 munkaóra,
melyből legalább 18, de legfeljebb 26 munkaóra a hittanórák megtartására fordítódik. A munkaidő magában foglalja a megtartott hittanórákat, a felkészülést, a
hittanórák közötti utazást és a továbbképzések idejét.
(6) A főállású hitoktatóval kötött szerződés legalább 1
tanévre szól, amely újra megköthető.
(7) Amennyiben az egyházközség területén főállású
hitoktató is ellátja a hitoktatás szolgálatát, úgy a hités erkölcstanórák megtartásában elsőbbséget élvez.
(8) A főállású hitoktatót 30 nap rendes szabadság illeti meg.
(9) A főállású hitoktató a felügyelő lelkészével egyeztetve egy tanévre szóló éves munkatervet készít, melyet minden év szeptember 20-ig eljuttat a területileg
illetékes esperesnek.
(10) A főállású hitoktató köteles – az országos iroda által erre rendszeresített űrlapon – a munkaidő igazolását vezetni, melynek megfelelőségét a felügyelő lelkész
aláírásával igazolja. A munkaidő igazolásból ki kell
tűnnie a megtartott hittanóráknak, illetve mindazon
programoknak, melyeken a hitoktató az intézmény
rendjéhez igazodva vesz részt (versenyek, kirándulás,
táborok stb). Az adott hónapra vonatkozó igazoló lapot a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjáig
kell az országos irodának megküldeni.
(11) A hitoktató munkából való távolmaradásáról – lehetőleg előzetesen – a felügyelő lelkészt haladéktalanul
értesíti. Az újbóli munkába állás napján, de legkésőbb három munkanapon belül – igazolja hiányzását, melyet az
igazoló lappal együttesen küld meg az országos irodának.
(12) A főállású hitoktató a három napot el nem érő szabadságigényét az országos iroda által erre rendszeresített űrlapon, annak megkezdését megelőző legalább
2 nappal bejelenti. A 3 napot meghaladó szabadság
esetén, az igénybevétel előtt legalább 7 napon belül
igényelhet szabadságot. A szabadság teljesíthetőségét az űrlapon a felügyelő lelkész aláírásával igazolja.
(13) Nem lehet szabadságot igényelni betegszabadság
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időszakára, illetve azon programok időtartamára, melyen a hitoktató az intézmény rendjéhez, és a gyülekezeti feladatellátás keretében végzett szolgálatához
igazodva részvétele elvárt.
(14) A felügyelő lelkész feladata az igénylés elbírálása,
engedélyezése vagy elutasítása. A hitoktató a 3 napot
meghaladó szabadság igénylése előtt minden esetben
a szabadság megkezdését megelőző legalább 3 napon
belül e-mail üzenetben értesül szabadsága elbírálásáról annak megkezdését megelőzően. Elbírálásról szóló
értesítés elmaradása a szabadság engedélyezést jelenti.
(15) A főállású hitoktatók helyzetét és az igényelt álláshelyek számát a HSM évenként felülvizsgálja és minden év január 15-ig megteszi ezzel kapcsolatos beszámolóját és javaslatait a Püspöki Tanácsnak.
10. § (1) A hitoktatót munkakörével összefüggésben
megilleti az a jog, hogy
a) szolgálati helyén emberi méltóságát és személyiségi
jogait tiszteletben tartsák, hitoktatói tevékenységét
értékeljék és elismerjék,
b) az iskola jóváhagyott pedagógiai programja és tanterve, illetve az egyházközség helyi tanterve alapján
megválassza az alkalmazott tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
c) szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken való
részvétel útján gyarapítsa,
d) alkalmazása, munkavégzése vitás kérdéseiben jogorvoslatot kapjon.
(2) A hitoktató alapvető kötelessége, hogy az egyház
tanításaival, hitvallásaival és törvényeivel megegyező
életvitelt folytatva,
a) a reá bízott gyermekeket, tanulókat fejlettségi és képességi szintjükhöz igazodva, az egyházi felhatalmazása és megbízatása alapján hitoktatásban részesítse,
b) a gyermekek és tanulók felügyeletét a hitoktatás
ideje alatt ellássa, gondoskodjék a balesetvédelmi
előírások betartásáról, a rongálások elkerüléséről,
c) ismertesse meg a gyermekeket és tanulókat a tanítványi léttel, a keresztény közösségi élet értékrendjével és lehetőségeivel, s törekedjék azok hiteles
képviseletére és megtartatására,
d) tanmenetet készítsen, haladási naplót és tanulónyilvántartást vezessen,
e) a szülőknek, tanulóknak rendszeresen adjon tájékoztatást az őket érintő kérdésekről,
f) a munka-, illetve szolgálati szerződésben foglalt feladatokat pontosan elvégezze,
g) az alkalmazó által igényelt, de a munka-, illetve szolgálati szerződésben nem rögzített feladatokat eseti
megbízás, eseti szolgálati szerződés alapján elvégezze
h) értékelje a gyerekek és tanulók munkáját.
11. § A főállású hitoktatói státuszok betöltésében
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előnyt élveznek a hittanár vagy katekéta-lelkipásztori
munkatárs végzettséggel rendelkező személyek.
12. § Főállású lelkészi hitoktató evangélikus lelkész
vagy lelkészi szolgálattal megbízott gyülekezeti munkatárs az egyházkerület püspökének engedélyével létesíthet főállású hitoktatói szolgálati jogviszonyt.
A 8. § (3) bekezdés szerint megbízás keretében foglalkoztatott óraadó hitoktatók
13. § (1) Az egyházmegye, illetve az egyházközség által
– jelen szabályrendeletben rögzített módon és határidőig – jelzett igények alapján az egyház megbízás keretében foglalkoztat lelkész vagy nem lelkész hitoktatót.
(2) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató szakmai felügyeletét a területileg illetékes lelkész, több érintett lelkész esetén az esperes által közülük kijelölt lelkész, lelkészi hitoktató esetén a területileg illetékes
esperes (továbbiakban együtt: felügyelő lelkész) látja el.
(3) Az igénylő egyházi jogi személy vezetője határozza
meg a hitoktató órabeosztását.
(4) A hitoktató feladatait a vele kötött szerződés tartalmazza.
(5) A hitoktatóval kötött szerződés 1 tanévre szól, amely
újra megköthető.
(6) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató díjazása heti óraszáma alapján, annak figyelembe vételével kerül meghatározásra.
(7) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató a
felügyelő lelkészével egyeztetve egy tanévre szóló éves
munkatervet készít, melyet minden év szeptember 20ig eljuttat a területileg illetékes esperesnek.
(8) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató köteles – az országos iroda által erre rendszeresített űrlapon
– a teljesítés igazolását vezetni, melynek megfelelőségét
a felügyelő lelkész aláírásával igazolja. A teljesítésigazolásból ki kell tűnnie a kötelezően megtartott hittanóráknak, a munkaterv szerint időarányos feladatoknak,
azok teljesítésének. Az adott hónapra vonatkozó igazoló
lapot a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjáig
kell az országos irodának megküldeni.
(9) Betegség vagy más rendkívüli esetben a hitoktató
köteles a felügyelő lelkészét mielőbb értesíteni, hogy
megfelelő helyettesről lehessen gondoskodni.
(10) Tartós távollét, helyettesítés esetén a felügyelő lelkész azonnali hatállyal tájékoztatja az egyházat ennek
tényéről, kezdeményezi a szükséges szerződésmódosítást, a helyettesítésre vonatkozó megbízás létesítését.
14. § A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktatót
megilletik a 10. §-ban rögzített jogok és kötelességek.
15. § (1) A megbízás alapján hitoktatást végző lelkészekkel e tevékenységükre önálló egyházi szolgálati
jogviszony létesítendő.
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(2) Az egyházközségi szolgálatot ellátó lelkész legfeljebb heti 10 hittanórát tarthat.
(3) A (2) bekezdésben rögzített felső korlát alól szükség
esetén, a lelkész írásban benyújtott kérelme alapján az
esperes felmentést adhat legfeljebb heti 15 hittanóráig.
16. § A megbízás alapján hitoktatást végző nem lelkészi személyek e tevékenységére megbízási jogviszony
létesítendő.
Iskolalelkész (8. § (2) bekezdés)
17. § (1) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkész
alkalmazásának szabályait az egyház intézményeiről
szóló 2005. évi VIII. törvény szabályozza.
(2) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt megilletik a 10.§-ban rögzített jogok és kötelezettségek.
(3) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt megilleti az a jog, hogy az evangélikus köznevelési intézmények főállású alkalmazottjaival azonos módon a
nevelőtestület teljes jogú tagjaként kezeljék.
Evangélikus fenntartású köznevelési intézményben
foglalkoztatott hitoktatók (8. § (1) bekezdés)
18. § (1) Az evangélikus fenntartású köznevelési intézmény a rá irányadó állami és egyházi szabályoknak
megfelelően alkalmazhat főállásban és megbízással
hitoktatási tevékenység ellátására hitoktatókat.
(2) Az evangélikus fenntartású köznevelési intézményben foglalkoztatott hitoktatót megilletik a 10. §-ban
rögzített jogok és kötelezettségek.
IV. fejezet
Szervezési és igazgatási kérdések
A hitoktatás szervezése
19. § (1) A nem evangélikus fenntartású köznevelési
intézmény evangélikus tanulói számára – elsődlegesen
az intézményben – a területileg illetékes egyházközség hitoktatást szervez, valamint gondoskodik a hitoktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.
(2) A nem evangélikus fenntartású köznevelési intézmények esetében jogszabályi keretek között a hitoktatás összevontan is megszervezhető. Amennyiben a
hitoktatás megszervezéséről vagy ellátásáról az egyházközség nem tud gondoskodni, akkor három napon
belül értesíti az illetékes esperest, aki intézkedik a jogszabályokban meghatározott előírások biztosításáról.
(3) Amennyiben adott gyülekezet lelkésze nem szervez hit-és erkölcstan oktatást, akkor az illetékes esperes – esperes esetében az illetékes püspök – jelöli ki a
hitoktatás szervezéséért felelős személyt.
(4) Az egyházközség együttműködik a hitoktatás megszervezése érdekében a köznevelési intézmények veze-
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tőivel, pedagógusaival. Ennek eredménytelensége esetén
az egyházközség lelkésze írásban tájékoztatja az országos iroda illetékes osztályát, aki az eset kivizsgálását
kezdeményezi a köznevelési intézmény fenntartójánál.
20. § (1) A területileg illetékes lelkész felelőssége, hogy
minden év január 15-ig megküldje a területéhez tartozó állami általános iskolák számára az egyházközség
elérhetőségeit, melyen az iskolák igazgatója értesítést
tud küldeni a hit- és erkölcstan órák szervezéséről.
(2) A területileg illetékes lelkész kötelessége, hogy a jogszabályi keretek által lehetővé tett szülői tájékoztató alkalmon személyesen jelen legyen, illetve a megbízottján
keresztül biztosítsa a személyes jelenlétet és tájékoztatást, valamint elérhetővé tegye a tájékoztató anyagokat.
(3) A nem evangélikus fenntartású köznevelési intézményben a területileg illetékes lelkész felelős a hitoktatás megszervezéséért azon esetben is, ha a tanulók állandó lakhelyük szerint más egyházközséghez tartoznak.
Ezen köznevelési intézményekben más lelkész kizárólag
a területileg illetékes egyházközség lelkészének és esperesének írásbeli engedélyével szervezhet hittanórát.
(4) A HSM szakmai jóváhagyásával az egyház kommunikációs felelőse a szülői tájékoztatón felhasználható
tájékoztató anyagokat minden év január 31-ig a lelkészek és hitoktatók számára elérhetővé teszi.
21. § (1) A fakultatív hitoktatás megszervezése, személyi, tárgyi és egyéb feltételeinek biztosítása az egyházközség presbitériumának feladata.
(2) Az egyházközség által szervezett hitoktatásért, a
vonatkozó egyházi törvények és szabályrendeletek
betartásáért az egyházközség elnöksége valamint a
hitoktatást végzők együtt felelnek.
(3) A fakultatív hitoktatás keretében szervezett csoportok
minimális létszáma 7 fő lehet, melynek elérése érdekében
csoportösszevonásra is sor kerülhet. Különösen indokolt
esetben – a hittanoktatás szervezőjének kérésére – önálló csoportnak tekinthető a 7 fő alatti létszám is, melynek
indokoltságát az illetékes esperes az 23. § (1) bekezdés
a) pontja szerint kiállított adatlap aláírásával hagy jóvá.
(4) Hittancsoportok összevonása esetén a kerettanterv
beosztásától azzal a megkötéssel lehet eltérni, hogy a
tanulók az 1–4., 5–8. és 9–12. évfolyam minimális követelményszintjét az adott időszak végére elsajátítják.
A tanulói nyilvántartás
22. § (1) A kötelezően választható és a fakultatív hitoktatás esetén az egyházközség lelkésze szülői, gondviselői – az alábbiakra is terjedő – hozzájáruló nyilatkozat alapján nyilvántartást vezet az alábbi adatokról:
a) hitoktatásban részt vevő neve
b) hitoktatásban részt vevő születési helye és ideje
c) hitoktatásban részt vevő lakcíme,
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d) a gondviselő neve és lakcíme, telefonszáma, valamint
e) a felek felekezeti hovatartozása.
(2) A hitoktatásban résztvevő tanulók személyes adatainak a kezeléséért az egyházközség lelkésze és hitoktatója a felelős. Ezen adatok kizárólag belső ellenőrzésre
és belső egyházi összesítések elkészítésére használhatók fel, továbbíthatók, kezelhetők a vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett.
A hitoktatás dokumentumai
23. § (1) A hitoktatás dokumentumai
a) létszámlejelentő lap (1., 2., 3. és 5. számú melléklet),
b) hitoktatási napló,
c) helyi tanterv,
d) munkaidő igazolás,
e) teljesítés igazolás,
f) elszámolás a hittanoktatási támogatással.
(2) Az evangélikus köznevelési intézményben a hittanórai osztályzatot az iskolai rendtartás szerinti tanügyi
dokumentumokban kell rögzíteni.
(3) Az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstan dokumentációs rendjét az állami jogszabályok határozzák meg. Az állami hit- és erkölcstanórákról vezetett
hit- és erkölcstanórai napló hitelesített másolata kiváltja az (1) bekezdés b) pontjában írt hitoktatási naplót.
A hitoktatás igazgatása és ellenőrzése
24. § (1) A hittanoktatási igények bejelentését a főállású hitoktatók, továbbá az egyházi jogi személyek a
23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti létszámlejelentő
lapon teljesítik.
(2) A (3)–(6) bekezdés szerint igazolást végző az igazolt
létszámlejelentő lapokat az országos irodára szeptember 30. napjáig küldi meg egy példányban.
(3) Az egyházközségek esetében
a) az esperes igazolja az adatok megfelelőségét, indokolt esetben engedélyezi a 23. § (3) bekezdésében
meghatározottnál alacsonyabb csoportlétszámot,
valamint a 14. § (3) bekezdés szerinti órakeret növelést a megbízott lelkész számára.
b) az egyházközségnek a létszámlejelentő lapot (1-3.
számú melléklet, és változás esetén 5. számú melléklet) szeptember 25. napjáig 2 eredeti, aláírt példányban kell beküldeni a területileg illetékes esperesi hivatalba.
(4) Az evangélikus fenntartású intézményeknek
a) a (1) bekezdés szerinti létszámlejelentő lapokat (1.
– 3. számú melléklet) az általuk foglalkoztatott hitoktatást végző személyek adatai alapján, az intézményvezető igazolásával a (2) bekezdés szerinti határidőig 1 eredeti, aláírt példányban kell beküldeni
az országos irodára.
b) a fenntartója által foglalkoztatott intézményi lelkész
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fakultatív finanszírozású hittanóráiról kiállított 3.
számú mellékletet szeptember 25. napjáig 2 eredeti, intézményvezető által aláírt példányban beküldi
az fenntartója részére.
(5) Az evangélikus intézményfenntartó a (4) bekezdés
b) pontja szerinti adatlap alapján elkészíti a létszámlejelentő 1. és 2. sz. mellékletét. Az 1-3. számú melléklet egy-egy eredeti, aláírt példányát a (2) bekezdésben
rögzített határidőig beküldi az országos irodára.
(6) A 8. § (3) bekezdés szerint foglalkoztatott főállású
hitoktatók esetében
a) A főállású hitoktatók a létszámlejelentő lap 1–3.
számú mellékletét szeptember 25. napjáig 2 eredeti, aláírt példányban kell beküldeni a felügyelő lelkésze számára.
b) A felügyelő lelkész igazolja az adatok megfelelőségét,
továbbá a 9. § (4) bekezdésnek megfelelő óraszámot.
(7) Amennyiben tanév közben a hittancsoportok számában, a csoportonkénti hittanórák számában változás következik be, a változást az (1)–(5) bekezdésben
rögzítettek szerint, a változást követő 15 napon belül
be kell jelenteni az országos irodának.
25. § (1) Az egyház az általa foglalkoztatott főállású és
megbízott hitoktatókkal előszerződést köt.
(2) Az előszerződés megkötéséhez
a) az egyház által foglalkoztatott főállású hitoktatók esetében a Püspöki Tanács a 9. § (2) bekezdése szerint,
b) a megbízás keretében foglalkoztatott hitoktatókról
(4. számú melléklet), az általuk várhatóan megtartandó 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti hitoktatói órák számáról az egyházközség augusztus
15. napjáig adatot szolgáltat.
(3) Az egyház az (1) bekezdés szerinti előszerződést a
23. §-ban rögzített adatszolgáltatás teljesítését követő
15 napon belül véglegesít.
(4) Kifizetés csak végleges szerződés alapján teljesíthető.
26. § A Püspöki Tanács a hitoktatásnak az a felügyeleti szerve, amely
a) felelős a tanítás tisztaságának megőrzéséért,
b) dönt a hitoktatással kapcsolatos kiadványok hittankönyvvé minősítéséről és a tankönyvjegyzékbe történő felvételéről az EHE szakmai állásfoglalását kikérve,
c) másodfokon dönt az e szabályrendeletben meghatározott esetekben,dönt a 8.§ (3) bekezdés szerinti
főállású hitoktatók alkalmazásáról.
27. § (1) Az esperes hitoktatásban betöltött joga és
kötelessége
a) az egyházmegye területén folyó hitoktatás ellenőr
zése egyházközségi általános látogatások során, ennek keretében különösen is az evangélikus hitokta
tás szervezéséhez kiállított létszámlejelentő lap
adatai helyességének igazolása,
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b) a nem evangélikus köznevelési intézményekben a
kerettantervek érvényesülésének biztosítása,
c) az eljárás vitás kérdésekben,
d) a több egyházközséget érintő hitoktatási szervezési
kérdésekben való felügyelet gyakorlása,
e) a hitoktatók felügyelő lelkészének kijelölése,
f) a hitoktatás teljesítésének igazolása.
(2) Az esperes további feladatai:
a) kapcsolattartás a HSM-mel, az országos iroda illetékes osztálya(i)val és a többi egyházmegyei hitoktatási felelőssel,
b) az egyházmegyén belül a hitoktatást végzők között
– egyházmegyei közgyűlési határozattal létrehozott
– hitoktatási munkaközösség működtetése,
c) a helyettesítések megszervezése.
(3) Az esperes az (1)–(2) bekezdésben írt feladatait egyházmegyei hitoktatási felelősre bízhatja.
28. § A felügyelő lelkész feladatai:
a) ellátja a hitoktatók szakmai felügyeletét,
b) a főállású hitoktatóval közösen egy tanévre szóló
éves munkatervet készít, s minden év szeptember
20-ig eljuttatja a területileg illetékes esperesnek.
c) az illetékességi területéhez tartozó hitoktató betegsége esetén vagy más rendkívüli esetben a megfelelő helyettesről gondoskodik,
d) a hitoktatók teljesítésének igazolását ellátja,
e) a hitoktatók ellenőrzésének megállapításairól tájékoztatást ad az országos iroda részére.
29. § (1) A HSM a zsinat és az országos presbitérium
döntés-előkészítő, javaslattevő testülete, mely rendszeresen megvizsgálja az egyház hitoktatási helyzetét,
felméri a lehetőségeket, problémákat és a lehetséges
lépéseket, s ezek alapján megfogalmazza stratégiai elveit. Így különösen is:
a) a hitoktatással kapcsolatosan javaslatot tesz a zsinatnak törvény és szabályrendelet alkotására, és
módosítására, illetve a szükséges eljárások, intézkedések megtételére,
b) előterjesztést tesz az országos presbitériumnak a
főállású hitoktatói státuszokról,
c) a hitoktatáshoz kapcsolódó stratégiai döntéseket
szakmailag előkészíti, és kommunikálja a lelkészek
és hitoktatók felé,
d) gondoskodik a hitoktatás ügyeinek és eredményeinek
folyamatos felülvizsgálatáról, illetve értékeléséről,
(2) A HSM-t vezetője képviseli az egyház egyéb munkacsoportjai, bizottságai, valamint testületei előtt.
(3) A HSM által meghatározott feladatok végrehajtása, valamint adminisztratív ügyeinek intézése az országos iroda feladata.
30. § A Katechetikai Munkacsoport feladata, hogy
rendszeres felmérést és elemzést készít a hitoktatás
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tartalmi kérdéseiről, s ezek alapján megfogalmazza
javaslatait. Így különösen is:
a) tantervek, tankönyvek, oktatási segédanyagok készítésével segíti a hitoktatás tartalmi munkáját,
b) az EHE elé terjeszti a hitoktatásban alkalmazható
tankönyvek jegyzékét,
c) a hitoktatás tartalmi és módszertani kérdéseiben
szaktanácsadói csoportként működik.
31. § Az EHE hitoktatásban betöltött feladatai:
a) felelős a hitoktatási képzési és továbbképzési rendszer kialakításáért, s ezen programok tartalmáért,
b) hitéleti továbbképzéseket szervez pedagógusok, hitoktatók, lelkészek számára,
c) teológiai, pedagógiai, valláspedagógiai és egyéb
szakmai szempontok alapján szakmai állásfoglalást készít a hitoktatással kapcsolatos kiadványok
hittankönyvvé minősítéséről és a tankönyvjegyzékbe történő felvételéről,
d) szakmai állásfoglalást készít az e szabályrendeletben meghatározott esetekben.
32. § Az országos iroda illetékes osztály(aina)k feladata
a) a hitoktatás országos szervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása,
b) a hitoktatás finanszírozásával kapcsolatos adminisztráció végzése,
c) az állami és egyházi egyeztetéseken a Püspöki Tanáccsal együttműködve a hitoktatás képviselete,
d) EHE-vel való együttműködés a hitéleti továbbképzések megszervezésében az adminisztratív feladatok ellátása terén,
e) a hitoktatással kapcsolatos panaszos ügyek kivizsgálása és a panaszkezelés végzése,
f) az egyházmegyei hitoktatási felelősök munkájának
szakmai segítése,
g) a hitoktatás állami támogatásának igénylése, nyilvántartása, felosztása, elszámoltatása és állami szervek felé történő elszámolása.
V. fejezet
A hitoktatás finanszírozási kérdései
A hittanoktatás finanszírozásának forrása
33. § (1) A hittanoktatás finanszírozásának anyagi fedezetét a Magyarország éves költségvetésében erre a célra
a) hit- és erkölcstanoktatás átlagbéralapú támogatása,
b) hit- és erkölcstanoktatás tankönyvtámogatása,
c) 8 fő alatti hit- és erkölcstan csoportok kiegészítő
támogatása,
d) fakultatív hitoktatási támogatás
címén biztosított keretösszegből a Magyarországi
Evangélikus Egyháznak átadott összeg, valamint az
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egyház költségvetéséből szükség esetén eszközölt kiegészítés adja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások felosztásáról
– az állami támogatás összegének, valamint az országos gazdasági bizottság véleményének ismeretében –
az országos presbitérium dönt.
(3) Az állami költségvetési támogatás tartós szüneteltetésével (a 60. napon), vagy megszüntetésével az
e forrás felhasználására épülő hitoktatói szerződések
megszűnnek.
34. § Az országos presbitérium évente a tárgyév július 31. napjáig határozatban rögzíti a tanévre vonatkozóan
a) a főállású és megbízott hitoktatók díjazásának módját, alapját és egységnyi értékét,
b) az evangélikus fenntartású intézményekben szervezett kötelező hitoktatás fakultatív finanszírozású
támogatásának számítási módját, alapját és egységnyi értékét,
c) az állam által folyósított hittanoktatási támogatás
terhére finanszírozott egyéb kiadásokat.
A hittanoktatás finanszírozása
35. § (1) Az evangélikus fenntartású intézményekben
szervezett fakultatív finanszírozású hittanoktatás költségeinek fedezéséhez az egyház a 33. §-ban felsorolt
forrásokból támogatást nyújt
a) az iskolalelkész által végzett fakultatív finanszírozású hittanórák száma alapján a iskolalelkészt foglalkoztató fenntartónak,
b) az evangélikus intézmény által foglalkoztatott személyek által végzett fakultatív finanszírozású hittanórák száma alapján az evangélikus egyházi intézménynek.
(2) Az egyház a 33. § (1) bekezdésben jelölt források
terhére saját maga foglalkoztatja a főállású és megbízott hitoktatókat.
(3) A 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tankönyvtámogatás terhére az egyház finanszírozza a hit- és erkölcstanoktatás tankönyveit.
(4) Az egyház a 33. § (1) bekezdésben felsorolt forrásokból finanszírozza a hitoktatáshoz kapcsolódó, 8. §
(3) bekezdés szerint foglalkoztatott
a) a főállású hitoktatók
aa) helyi bérlettérítését,
ab) távolsági bérlettérítését,
ac) egyházi gépkocsi használatát,
ad) az aa)–ac) pontok szerint nem megoldható utazás esetén utiköltség-átalány fizetését;
b) a megbízott hitoktatók
ba) saját gépkocsi használatát
bb) egyházi gépkocsi használatát.
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A hittanoktatási támogatás folyósítása, felhasználása
és elszámolása
36. § (1) A 33. § (1) bekezdés szerinti támogatás folyósítása támogatói okirat alapján történik.
(2) A támogató a támogatás kifizetését három egyenlő
részletben teljesíti:
a) első részlet november 15. napjáig,
b) második részlet január 31. napjáig,
c) harmadik részlet május 31. napjáig.
(3) A támogatásban részesülő evangélikus egyházi intézmény és evangélikus fenntartó a támogatás összegét
az alkalmazásában álló, hittanoktatást végző személy
díjazásának fedezetére használhatja fel.
(4) A támogatásból fedezett hittanoktatás teljesítését
az intézmény saját belső rendjéhez alkalmazkodva igazolja.
(5) A támogatást igénylő a támogatás összegét kizárólag a támogatói okiratban meghatározott céloknak
megfelelően használhatja fel.
(6) A támogatás felhasználását a folyósítás naptári évében kell teljesítenie a támogatásban részesülőnek.
(7) A fel nem használt támogatás összegét a támogatás folyósításának naptári évét követő év január 20.
napjáig kell visszafizetnie az országos egyház részére
a támogatásban részesülőnek.
(8) A hittanoktatási támogatásban részesülő evangélikus egyházi intézmény és gyülekezeti intézményfenntartó a folyósítás naptári évét követő január 15.
napjáig köteles a teljesítésről szóló beszámolót (hittanoktatási napló) és a 4. számú melléklet szerinti összesítő elszámolást készíteni és benyújtani az országos
egyház részére.
VI. fejezet
Átmeneti és zárórendelkezések
37. § A 4. § (5) bekezdésében írt, a 2014/15-ös tanévben használni tervezett helyi tanterv benyújtásának
határideje 2014. augusztus 10.
38. § (1) E szabályrendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – elfogadása napján lép hatályba, a 2014/15-ös tanévtől kezdődően.
(2) Az e szabályrendelet hatályba lépését megelőzően
elfogadott korábbi kerettantervek a felmenő rendszernek megfelelően, 2014/15-ös tanévtől kezdődően, legkésőbb a 2017/18-as tanév végén, hatályukat vesztik.
(3) Az e szabályrendelet 9. § (3) bekezdésében írt képesítést legkésőbb 2020. június 30. napjáig kell megszerezni.
Budapest, 2014. június 26.
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ ELNÖKSÉGE
12/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
aszódi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Aszódi Evangélikus
Petőfi Gimnázium és Kollégium (Aszód) köznevelési
intézmény 2013. évi beszámolója 417 196 eFt mérleg
főösszeggel és 33 306 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Szeberényi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola,
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium (Békéscsaba) köznevelési intézmény 2013.
évi beszámolója 1 015 262 eFt mérleg főösszeggel és
112 559 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/3/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
bonyhádi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –

megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium (Bonyhád)
köznevelési intézmény 2013. évi beszámolója 596 856
eFt mérleg főösszeggel és 5815 eFt negatív eredmén�nyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/4/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Fasori köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény
2013. évi beszámolója 557 505 eFt mérleg főösszeggel
és 7359 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/5/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Deák téri köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Deák Téri Evangélikus
Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény 2013.
évi beszámolója 94 218 eFt mérleg főösszeggel és 2128
eFt negatív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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12/6/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Rózsák tere köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

12/9/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
kiskőrösi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési intézmény
2013. évi beszámolója 150 405 eFt mérleg főösszeggel
és 3487 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Kertészeti Szakközépiskola (Kiskőrös) köznevelési
intézmény 2013. évi beszámolója 193 586 eFt mérleg
főösszeggel és 89 565 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

12/7/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Podmaniczky köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Budapest)
köznevelési intézmény 2013. évi beszámolója 43 577
eFt mérleg főösszeggel és 8665 eFt pozitív eredmén�nyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/8/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Sztehlo köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
köznevelési intézmény 2013. évi beszámolója 130 100
eFt mérleg főösszeggel és 4851 eFt pozitív eredmén�nyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

12/10/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
kőszegi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és
Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény 2013. évi
beszámolója 118 505 eFt mérleg főösszeggel és 19 eFt
pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/11/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
lajoskomáromi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Kerekerdő Evangélikus
Óvoda (Lajoskomárom) köznevelési intézmény 2013.
évi beszámolója 7255 eFt mérleg főösszeggel és 2450
eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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12/12/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Katicabogár köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

12/15/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
nyíregyházi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda (Mezőberény) köznevelési intézmény 2013. évi beszámolója 7524 eFt
mérleg főösszeggel és 82 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium (Nyíregyháza) köznevelési intézmény 2013. évi beszámolója 380 460 eFt
mérleg főösszeggel és 21 504 eFt pozitív eredménnyel
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

12/13/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
mezőberényi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

12/16/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Luther Kollégium köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Mezőberényi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium (Mezőberény) köznevelési intézmény 2013. évi beszámolója
163 589 eFt mérleg főösszeggel és 107 676 eFt pozitív
eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Luther Márton Kollégium (Nyíregyháza) köznevelési intézmény 2013. évi
beszámolója 250 264 eFt mérleg főösszeggel és 3009
eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

12/14/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
miskolci köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Kossuth
Lajos Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési intézmény 2013. évi
beszámolója 509 205 eFt mérleg főösszeggel és 51 636
eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

12/17/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
soltvadkerti köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a
7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Kossuth Lajos Evangélikus
Általános Iskola (Soltvadkert) köznevelési intézmény
2013. évi beszámolója 49 814 eFt mérleg főösszeggel
és 40 999 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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12/18/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Líceum köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

12/21/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Vajda köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Berzsenyi Dániel
Evangélikus (Líceum) Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény 2013. évi
beszámolója 731 576 eFt mérleg főösszeggel és 85 488
eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Vajda Péter Evangélikus
Gimnázium (Szarvas) köznevelési intézmény 2013. évi
beszámolója 27 808 eFt mérleg főösszeggel és 10 274
eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

12/19/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Eötvös köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(Sopron) köznevelési intézmény 2013. évi beszámolója 243 795 eFt mérleg főösszeggel és 7883 eFt pozitív
eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/20/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Benka köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szarvas) köznevelési
intézmény 2013. évi beszámolója 160 443 eFt mérleg
főösszeggel és 5137 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

12/22/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
szentendrei köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda (Szentendre) köznevelési intézmény
2013. évi beszámolója 2882 eFt mérleg főösszeggel és
342 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
12/23/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
veszprémi köznevelési intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Örömhír Evangélikus
Keresztyén Óvoda (Veszprém) köznevelési intézmény
2013. évi beszámolója 2734 eFt mérleg főösszeggel és
20 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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13/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
aszódi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

13/4/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Fasori köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Aszódi Evangélikus
Petőfi Gimnázium és Kollégium (Aszód) köznevelési
intézmény 2014. évi költségvetése 482 124 eFt bevételi
és 481 066 eFt kiadási összeggel, 90 500 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény
2014. évi költségvetése 334 975 eFt bevételi és 332 920
eFt kiadási összeggel, 5000 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Szeberényi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

13/5/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Deák téri köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola,
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium (Békéscsaba) köznevelési intézmény 2014.
évi költségvetése 728 213 eFt bevételi és 629 098 eFt
kiadási összeggel, 75 500 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Deák Téri Evangélikus
Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény 2014.
évi költségvetése 252 360 eFt bevételi és 256 360 eFt
kiadási összeggel, 112 999 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/3/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
bonyhádi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium (Bonyhád) köznevelési intézmény 2014. évi költségvetése 1 018 667
eFt bevételi és 754 170 eFt kiadási összeggel, 295 000
eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/6/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Rózsák tere köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési intézmény
2014. évi költségvetése 123 636 eFt bevételi és 106 100
eFt kiadási összeggel, 131 543 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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13/7/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Podmaniczky köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

13/10/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
kőszegi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Budapest)
köznevelési intézmény 2014. évi költségvetése 289 208
eFt bevételi és 289 208 eFt kiadási összeggel, 199 349
eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola
és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény 2014.
évi költségvetése 284 769 eFt bevételi és 300 490 eFt
kiadási összeggel, 328 000 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/8/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Sztehlo köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
köznevelési intézmény 2014. évi költségvetése 491 299
eFt bevételi és 482 578 eFt kiadási összeggel, 6000 eFt
felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
13/9/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
kiskőrösi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Kertészeti Szakközépiskola (Kiskőrös) köznevelési
intézmény 2014. évi költségvetése 1 038 491 eFt bevételi és 723 952 eFt kiadási összeggel, 272 630 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/11/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
lajoskomáromi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Kerekerdő Evangélikus
Óvoda (Lajoskomárom) köznevelési intézmény 2014.
évi költségvetése 62 981 eFt bevételi és 58 551 eFt kiadási összeggel, 400 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
13/12/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Katicabogár köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Katicabogár Evangélikus
Német Nemzetiségi Óvoda (Mezőberény) köznevelési
intézmény 2014. évi költségvetése 58 248 eFt bevételi
és 57 266 eFt kiadási összeggel, 1200 eFt felhalmozási
kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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13/13/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
mezőberényi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

13/16/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Luther Kollégium köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Mezőberényi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium (Mezőberény) köznevelési intézmény 2014. évi költségvetése
700 056 eFt bevételi és 629 127 eFt kiadási összeggel,
27 300 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Luther Márton Kollégium (Nyíregyháza) köznevelési intézmény 2014. évi
költségvetése 218 947 eFt bevételi és 134 414 eFt kiadási összeggel, 95 000 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/14/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
miskolci köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

13/17/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
soltvadkerti köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Evangélikus Kossuth Lajos Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési intézmény
2014. évi költségvetése 790 859 eFt bevételi és 823 232
eFt kiadási összeggel, 43 000 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola (Soltvadkert) köznevelési intézmény 2014. évi költségvetése 396 757 eFt bevételi és
358 670 eFt kiadási összeggel, 4250 eFt felhalmozási
kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/15/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
nyíregyházi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium (Nyíregyháza) köznevelési intézmény 2014. évi költségvetése 349 891 eFt
bevételi és 343 505 eFt kiadási összeggel, 392 000 eFt
felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/18/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Líceum köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Berzsenyi Dániel
Evangélikus (Líceum) és Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény 2014.
évi költségvetése 537 810 eFt bevételi és 460 069 eFt
kiadási összeggel, 21 000 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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13/19/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Eötvös köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

13/22/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
szentendrei köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(Sopron) köznevelési intézmény 2014. évi költségvetése
235 381 eFt bevételi és 233 020 eFt kiadási összeggel,
65 000 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda (Szentendre) köznevelési intézmény
2014. évi költségvetése 55 251 eFt bevételi és 55 011
eFt kiadási összeggel, 2235 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/20/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Benka köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

13/23/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
veszprémi köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szarvas) köznevelési
intézmény 2014. évi költségvetése 416 999 eFt bevételi
és 398 374 eFt kiadási összeggel, 18 625 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Örömhír Evangélikus
Keresztyén Óvoda (Veszprém) köznevelési intézmény
2014. évi költségvetése 48 066 eFt bevételi és 39 194
eFt kiadási összeggel, 4200 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

13/21/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Vajda köznevelési intézmény
2014. évi költségvetéséről

14/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
EHE felsőoktatási intézmény
2013. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) köznevelési intézmény
2014. évi költségvetése 179 510 eFt bevételi és 179 510
eFt kiadási összeggel, 9914 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest) felsőoktatási intézmény
2013. évi beszámolója 162 157 eFt mérleg főösszeggel
és 13 456 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.
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14/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény
2013. évi beszámolójáról

15/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, a Luther Otthon Szakkollégium (Budapest) felsőoktatási intézmény 2013. évi
beszámolója 14 736 eFt mérleg főösszeggel és 38 eFt
pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Luther Otthon Szakkollégium
(Budapest) felsőoktatási intézmény 2014. évi költségvetése 45 500 eFt bevételi és 44 987 eFt kiadási összeggel,
0 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

14/3/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény
2013. évi beszámolójáról

15/3/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény
2014. évi költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatás bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Roma
Szakkollégium (Nyíregyháza) felsőoktatási intézmény
2013. évi beszámolója 6331 eFt mérleg főösszeggel és
245 eFt negatív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005.
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014.
(I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja,
hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Evangélikus Roma Szakkollégium
(Nyíregyháza) felsőoktatási intézmény 2014. évi költségvetése 52 448 eFt bevételi és 52 518 eFt kiadási összeggel, 2200 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

15/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
EHE felsőoktatási intézmény
2014. évi költségvetéséről

16/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
bács-kiskuni egyházmegye
2013. évi beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a nevelési-oktatási bizottság, mint
szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság
támogató döntését követően, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest) felsőoktatási intézmény
2014. évi költségvetése 241 965 eFt bevételi és 241 015
eFt kiadási összeggel, 5986 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
Felelős: Varga Márta
Határidő: 2014. május 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Bács-Kiskuni Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 9.665 eFt bevételi és 4.373 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
budai egyházmegye 2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
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a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Budai Evangélikus Egyházmegye 2013.
évi beszámolója 6.198 eFt bevételi és 7.117 eFt kiadási
összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/3/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
fejér-komáromi egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye 2013. évi beszámolója 8.562 eFt bevételi és 8.131
eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/4/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
győr-mosoni egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 60.239 eFt bevételi és 47.933 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/5/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
kelet-békési egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye 2013. évi beszámolója 9.339 eFt bevételi és 7.564
eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
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16/6/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
nógrádi egyházmegye 2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 11.903 eFt bevételi és 12.287 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/7/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
pesti egyházmegye 2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Pesti Evangélikus Egyházmegye 2013.
évi beszámolója 9.997 eFt bevételi és 10.488 eFt kiadási
összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/8/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
somogy-zalai egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 7.537 eFt bevételi és 7.067 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/9/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
veszprémi egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 6.811 eFt bevételi és 6.581 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
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Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/10/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
tolna-baranyai egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 7.137 eFt bevételi és 6.951 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/11/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
nyugat-békési egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 9.267 eFt bevételi és 8.696 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/12/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
soproni egyházmegye 2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Soproni Evangélikus Egyházmegye 2013.
évi beszámolója 6.384 eFt bevételi és 6.382 eFt kiadási
összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/13/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
borsod-hevesi egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – meg-
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állapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 4.474 eFt bevételi és 4.373 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/14/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
hajdú-szabolcsi egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye 2013. évi beszámolója 8.598 eFt bevételi és 9.333
eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/15/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
észak-pest megyei egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, az Északi-Pesti Evangélikus Egyházmegye
2013. évi beszámolója 8.259 eFt bevételi és 10.317 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
16/16/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
vasi egyházmegye 2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Vasi Evangélikus Egyházmegye 2013. évi
beszámolója 13.973 eFt bevételi és 12.983 eFt kiadási
összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
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16/17/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
dél-pest megyei egyházmegye
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye 2013. évi beszámolója 7.102 eFt bevételi és 7.193
eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
bács-kiskuni egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Bács-Kiskuni Megyei Evangélikus
Egyházmegye 2014. évi költségvetése 5.509 eFt bevételi és 5.509 eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
kelet-békési egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Kelet-Békési Megyei Evangélikus Egyházmegye 2014. évi költségvetése 8.592 eFt bevételi és
8.472 eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/3/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
pesti egyházmegye 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Pesti Evangélikus Egyházmegye 2014.
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évi költségvetése 7.048 eFt bevételi és 6.996 eFt kiadási
összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/4/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
budai egyházmegye 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Budai Evangélikus Egyházmegye 2014. évi
költségvetése 6.499 eFt bevételi és 10.634 eFt kiadási
összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/5/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
nógrádi egyházmegye 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye 2014.
évi költségvetése 6.842 eFt bevételi és 7.860 eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/6/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
fejér-komáromi egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye 2014. évi költségvetése 8.502 eFt bevételi és 7.653
eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/7/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
győr-mosoni egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
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a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye
2014. évi költségvetése 27.871 eFt bevételi és 38.125 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/8/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
somogy-zalai egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye
2014. évi költségvetése 6.152 eFt bevételi és 6.567 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/9/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
veszprémi egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye
2014. évi költségvetése 8.176 eFt bevételi és 5.176 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/10/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
tolna-baranyai egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye
2014. évi költségvetése 6.173 eFt bevételi és 8.221 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
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17/11/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
nyugat-békési egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye
2014. évi költségvetése 7.230 eFt bevételi és 7.310 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/12/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
soproni egyházmegye 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Soproni Evangélikus Egyházmegye 2014.
évi költségvetése 6.985 eFt bevételi és 6.985 eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/13/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
borsod-hevesi egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye
2014. évi költségvetése 4.098 eFt bevételi és 3.932 eFt
kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/14/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
hajdú-szabolcsi egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházme-
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gye 2014. évi költségvetése 10.100 eFt bevételi és 10.100
eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/15/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
észak-pest megyei egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye 2014. évi költségvetése 7.200 eFt bevételi és
7.200 eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/16/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
vasi egyházmegye 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Vasi Evangélikus Egyházmegye 2014.
évi költségvetése 8.458 eFt bevételi és 6.070 eFt kiadási
összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
17/17/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
dél-pest megyei egyházmegye
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a gazdasági bizottság támogató döntését
követően, a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye 2014. évi költségvetése 5.340 eFt bevételi és 4.803
eFt kiadási összeggel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
18/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
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2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy a sajtóbizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Luther Kiadó tájékoztatási intézmény
2013. évi beszámolója 121.029 eFt mérleg főösszeggel
és 8.942 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
18/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy a sajtóbizottság, mint szakmailag
illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató
döntését követően, a Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 2014. évi költségvetése 192.758 eFt bevételi
és 184.305 eFt kiadási összeggel, 300 eFt felhalmozási
kiadással elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
19/1/2014. (V. 26.) országos elnökségi határozat
révfülöpi konferencia- és üdülőközpont
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy az evangélizációs és missziói bizottság,
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Ordass Lajos
Evangélikus Oktatási Központ (Révfülöp) intézmény
2013. évi beszámolója 73.886 eFt mérlegfőösszeggel
és 3.354 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
19/2/2014. (V. 26.) országos elnökségi határozat
Béthel konferencia- és üdülőközpont
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy az evangélizációs és missziói bizottság,
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Béthel Missziói
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Otthon (Piliscsaba) intézmény 2013. évi beszámolója
14.765 eFt mérlegfőösszeggel és 649 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
19/3/2014. (V. 26.) országos elnökségi határozat
balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005.
évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014.
(I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja,
hogy az evangélizációs és missziói bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Andorka Rudolf Evangélikus
Konferencia Központ (Balatonszárszó) intézmény 2013.
évi beszámolója 98.264 eFt mérlegfőösszeggel és 6.863
eFt pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
19/4/2014. (V. 26.) országos elnökségi határozat
cinkotai missziói intézmény
2013. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy az evangélizációs és missziói bizottság,
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Evangélikus
Missziói Központ (Cinkota) missziói intézmény 2013.
évi beszámolója 2 983 eFt mérlegfőösszeggel és 638 eFt
pozitív eredménnyel elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
20/1/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
révfülöpi konferencia- és üdülőközpont
intézmény 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy az evangélizációs és missziói bizottság,
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Ordass Lajos
Evangélikus Oktatási Központ (Révfülöp) intézmény
2014. évi költségvetése 58.010 eFt bevételi és 55.647
eFt kiadási összeggel, 5.000 eFt felhalmozási kiadással
elfogadásra került.
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Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
20/2/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
Béthel konferencia- és üdülőközpont
intézmény 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy az evangélizációs és missziói bizottság,
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, a Béthel Missziói
Otthon (Piliscsaba) intézmény 2014. évi költségvetése
33.196 eFt bevételi és 33.175 eFt kiadási összeggel, 0
eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
20/3/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont
intézmény 2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra –
megállapítja, hogy az evangélizációs és missziói bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági
bizottság támogató döntését követően, az Andorka
Rudolf Evangélikus Konferencia Központ (Balatonszárszó) intézmény 2014. évi költségvetése 81.525 eFt
bevételi és 75.485 eFt kiadási összeggel, 6.040 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
20/4/2014. (V. 7.) országos elnökségi határozat
cinkotai missziói intézmény
2014. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján – utalva
a 7/2014. (I. 16.) országos elnökségi határozatra – megállapítja, hogy az evangélizációs és missziói bizottság,
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság támogató döntését követően, az Evangélikus
Missziói Központ (Cinkota) missziói intézmény 2014.
évi költségvetése 18.732 eFt bevételi és 18.645 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadásra került.
Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2014. május 31.
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLETEK
KÖZLEMÉNYEI
DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET
PÜSPÖKI JELENTÉS A DÉLI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰLÉSÉN
Pusztaföldvár, 2014. április 25.
„Biztass teljes türelemmel és tanítással”
Egy évvel ezelőtt Szekszárdon tartott közgyűlésünkön azt a kérdést tettem fel, hogy vajon zöldellő vagy
kiszáradó egyházban élünk-e? Válaszkeresésemben
kitörési kísérletekről, rügyekről és száradó ágakról is
szóltam. Azóta éppen az őszi pesti közgyűlésünkre időzítve jelent meg az egyházkerületünk elmúlt évtizedét
bemutató könyvecske Vetés, érés, aratás Délen címmel.
Ezt végiglapozva akár elégedetten is dőlhetnénk hátra,
hiszen a képes krónika dokumentumai szerint a déli
földeken bőven akad zöldülő vetés, sőt beérő kalász is.
De amint az előszóban is már hangsúlyoztam: „Nem
győzelmi jelentés ez a kötet, hiszen bőven lehetne arról is beszámolni, hogy hány helyen égett ki, vagy fagyott el a vetés, hol tette tönkre a jégverés… S ennek
oka első sorban nem a kedvezőtlen külső körülményekben, a klímaváltozásban keresendő, hanem sokkal inkább bennünk, akik talán nem eléggé figyelünk
Gazdánk szavára…”
Jelentésemben tehát igyekszem maximálisan figyelni az igei útmutatásra, ezért idéztem már a címben is
az apostoli biztatásból, amely így hangzik: „Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog
élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek:
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és
tanítással.” (2Tim 4,1–2)
Biztass
Húsvét és pünkösd ünnepe között járunk, amikor a
Lélek („Paraklétosz”) után kiáltunk. Őrá szomjazunk,
aki vigasztal, biztat, buzdít, bátorít. Aki segít eloldani
a fogva tartó köteleket, aki segít felhúzni a horgonyt
és felvonni a vitorlákat, aki maga az Élet lehelete, az
egyház hajóját megmozdító és cél felé segítő Szél, aho-

gyan erről hallhattunk a márciusi bonyhádi gyülekezetvezetői konferencián.
Öröm végiglapozni a már említett kerületi krónika
gazdag fotóanyagát, mert alig látunk benne épületeket, de annál inkább találkozunk sok-sok emberi arccal, közösségekkel. Hiszen az egyház lényegét tekintve
nem statikus ház, hanem dinamikus mozgalom, emberek eleven közössége, amely az Istennel és egymással
való találkozások örömében és öröméből él. Igaz ez
az egyházkerületre is, melynek lényegét egyházunk
zsinata spirituális, azaz lelki/Lelki egységként definiálta. Ezért is nem vagyunk önálló jogi személy, nincs
önálló gazdálkodásunk. Az egyházkerület nem szikár
struktúra, nem egyházszervezeti fogalom, hanem élő,
lüktető, egymással interaktív hálózatba kapcsolódó
kisebb nagyobb közösségek családja. Ha ez talán még
nem mindig és nem mindenütt van egészen így, akkor
éppen erre biztat minket az apostol szava, hogy ezt
együtt teljes türelemmel tanítsuk és tanuljuk!
Türelemmel
Itt is érdemes leásnunk a bibliai kifejezés gazdag jelentésének legmélyebb kincseihez. A „makrothümia” több
mint valami általános eltűrés, türelem. Így is fordítható: hosszútűrés, béketűrés. Nem „birkatürelem”, hanem
ellenkezőleg: természetfölötti forrása van! Erre utal Pál
apostol levele elején, amikor arról tesz bizonyságot,
hogy Jézus Krisztus első sorban őrajta mutatta meg
végtelen türelmét (1Tim 1,16). Erről vallhatok én is,
akit az egyház Ura immár negyven esztendeje hordoz
türelmes szeretettel és bizalommal a lelkészi szolgálatban. Az ő hordozó szeretete lehet forrása a mi egymás
iránt táplált türelmünknek és bizalmunknak is. Jó volt
ezt átélni, megtapasztalni a közelmúltban Piliscsabán
tartott immár negyedik egyházkerületi hivatásgondozó
találkozón is, ahol a legkülönbözőbb nemzedékekből
voltunk együtt igazán testvéri, egymásra türelemmel
figyelő, egymást hordozó szeretetben. A keresztény
közösségek lehetnek azok a többgenerációs modellek a
világ számára, ahol valóban működik az egymás iránti béketűrés. Természetesen biztosan bőven akad még
javítani való ezen a területen is lelkészek, presbiterek,
különböző gyülekezeti csoportok között…
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Tanítással

27.

Napjainkban központi kérdéssé vált egyházunkban a
tanítás, első sorban a hitoktatás ügye. Az állami iskolákban 2013 szeptemberétől kiváltható a kötelező etikaoktatás felekezeti hitoktatással. A szülők mintegy
fele igényli ezt a szolgálatot az egyházaktól, így az
evangélikus egyháztól is. Óriási kihívás, lehetőség és
felelősség ez a megnyíló kapu. Győzzük-e megfelelő
hitoktatókkal, hittankönyvekkel? Mennyi hittanórával
szabad terhelni a lelkészeket, hogy a gyülekezetek se
maradjanak pásztor nélkül? Képesek vagyunk-e ezen
a területen a konstruktív ökumenikus együttműködésre, vagy egymást próbáljuk „kiszorítani”?
Bizony, ezen a területen is nagy szükség lenne a
kölcsönös bizalomra, béketűrésre, közös tanulásra! A
hitoktatás az egyház hosszútávon beérő magvetése, a
jövő záloga. Ha türelmetlenek, szeretetlenek vagyunk
egymással, ha rosszul élünk, sőt visszaélünk a kapott
lehetőséggel, akkor elveszíthetjük a következő nemzedék megszólításának esélyét.
Soha ne feledjük, hogy a Mester a tanítás missziói
parancsát tanítványainak adta! Tanítani csak az tud,
aki maga is kész tanulni! Ezért sorsdöntő, hogy milyen
munka folyik a lelkészi munkaközösségekben, a lelkészakadémián, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen,
a presbiterképzésben, a gyülekezeti bibliaórákon…
Istennek adok hálát mindazok munkájáért, akik hűséges tanulótársaim voltak az elmúlt esztendőben is az
egyházkerület, az egyházmegyék, a gyülekezetek és a
püspöki hivatal vezetésében.
Gáncs Péter

28.

Püspöki szolgálatok 2013–2014 (kivonat)
2013.
Április
26–31. Egyházkerületi közgyűlés, Szekszárd
Május
7.
9.
11.
12.
13.
17.
18.
20.
22.
23.
26.

Lelkészkonferencia, Balatonszárszó
Fitos Mónika vizsga-istentisztelete, Soltvadkert
Egyházkerületi missziói és családi nap, Kiskőrös
Találkozás a presbitériummal, Kispest
Fritz Schrot és a bajor zsinati küldöttség fogadása
Igeszolgálat az iskolai csendesnapon, Kiskőrös
Ihász Beatrix iktatása, Orosháza
Halász Alexandra vizsga-istentisztelete,
Cinkota
Dorothea Greiner és a bajor esperesi csoport
fogadása
Szentpéteri Péter és a Societas oecumenica fogadása
Igeszolgálat, Vasi hálaadó nap, Sárvár

29.

2014. augusztus 10.

79

Megbeszélés Sipos Imre helyettes államtitkárral, EMMI
Megbeszélés Balog Zoltán miniszterrel, EMMI
Ökumenikus Püspöki Tanács, Puskin utca
Igeszolgálat, Diakóniai konferencia, Révfülöp

Június
1.
Horváth-Csitári Boglárka ordinációja, Pestszentlőrinc
Ima a nemzetért, Ez az a nap, Papp László Sportaréna, Budapest
2.
László Lajos vizsga-istentisztelete, Maglód
3.
Schiffer András és Osztolykán Ágnes LMP képviselők látogatása, Puskin utca
Igeszolgálat, Bach hét nyitó alakalma, Deák tér
4.
Előadás, esperesi tanács, Pápa
7.
Jónás és Jézus sajtótájékoztató, Deák tér
8.
Pályázati átadó ünnepség, Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola, Kőszeg
9.
Igeszolgálat a Pünkösdi Egyházban, Bp. Dózsa
György úti imaház
10.
Ökumenikus teremtésvédelmi csoport ülése,
Puskin utca
11.
Regionális intézményvezetői megbeszélés, Üllői út
Fogadás az EKD tanácselnökének tisztleletére,
MRE, Abonyi utca
12.
Előadás, LMK, Dunaföldvár
13.
Interjú, Duna televízió
17.
Tárgyalás az Állami Számvevőszék elnökével,
Budapest
Igeszolgálat, egyházkerületi konfirmandus tábor, Bonyhád
19.
Prőhle Károly emléktábla avatás, Budapest
20.
Hittanoktatással kapcsolatos egyeztetés, EMMI
21.
Tanévzáró istentisztelet, EHE
23.
Igeszolgálat és találkozás a presbitériummal,
Szeged
24–26. Lelkészcsaládok rekreációs napjai, Bonyhád
26.
Ónodi Szabolcs igazgató búcsúztató ünnepsége, Bonyhád
27.
Szenátusi ülés, EHE
28.
Intézményvezetői kiértékelések, Üllői út
Július
1.
Igeszolgálat, EPOT, Békéscsaba
3.
CEC nagygyűlés nyitó istentisztelet, Pozsonyi
úti református templom
5.
Tárgyalás Balog Zoltán miniszterrel, EMMI
6.
Fitos Mónika ordinációja, Soltvadkert
7.
Halász Alexandra ordinációja, Sopron
8.
Diakóniai díjátadás, városi jubileumi ünnep,
Szarvas
28.
László Lajos ordinációja, Pestszentlőrinc
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Augusztus
18.
Igeszolgálat, Tázlár és Bócsa
19.
Ökumenikus istentisztelet, Szilágyi Dezső tér
22–24. 5. svéd–magyar lelkészkonferencia, Révfülöp
26–28. Munkaévkezdő lelkészkonferencia, Balatonszárszó
31.
Óvodaavatás, Fecskefészek Evangélikus Óvoda,
Pestszentlőrinc
Szeptember
1.
Haladó istentisztelet a 10 éves püspöki szolgálatért, Békéscsaba
Óvodaavatás, Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Óvoda, Békéscsaba
2.
Igeszolgálat, Országos iroda
8.
Igeszolgálat, templomszentelési évforduló, Angyalföld
9.
Esperesi tanács, Révfülöp
10.
Egyeztetés Balog Zoltán miniszterrel, EMMI
13.
Igeszolgálat, tanévnyitó istentisztelet, EHE
14.
Igeszolgálat, jubileumi ünnepség, Kisdeák Óvoda
16.
Tárgyalás Lázár Jánossal, Miniszterelnökség
20.
Kerületi missziói lelkészek megbeszélése, Puskin utca
21.
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Nagyszénás
21.
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Pusztaföldvár
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Pitvaros
22.
Családi nap, Dunaegyháza
23.
Igeszolgálat, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád
24.
Tove Skarstein, norvég nagykövet látogatása,
Puskin utca
25.
Keresztény roma szakkollégiumok tanévnyitó
ünnepsége, Miskolc
27.
Igeszolgálat, Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója, Orosháza
29.
Igeszolgálat, Örménykút és Kardos
Október
1.
Október a reformáció hónapja – nyitó-istentisztelet, Deák tér
1–2. Előadás az antiszemitizmusról tartott konferencián, Parlament
4.
Interjú, Katolikus Rádió
13.
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Kecskemét
15.
Találkozás a mainzi egyetem teológusaival,
Puskin u.
17.
Ravatalozó áldás, Dunaföldvár
20.
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Kiskőrös
Reformációi gála, Uránia filmszínház
21.
Zsidó-keresztény tanács ülése, Puskin utca
27.
Igeszolgálat, Fasor
Igeszolgálat, pesterzsébeti baptista imaház
31.
Szeberényi-kiállításmegnyitó, Békéscsaba
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November
4.
Igeszolgálat, LMK, Kaposszekcső
7.
Dr. Béres Tamás és dr. Korányi András beiktatása, EHE
8.
Gyűjteményi konferencia, MEÖT
Igeszolgálat, felügyelői konferencia, Révfülöp
9.
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Felsőnána
10.
Teológiai előadás zongorakoncerten, Gyulakeszi
11.
Canonica visitatio, Paks
13.
LMK, Rákoskeresztúr
14.
Megbeszélés László Tamás rákospalotai polgármesterrel
14.
Egyházmegyei elnökségek munkavacsorája,
Puskin u.
15.
Egyházkerületi közgyűlés, Kőbánya
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Csengőd
17.
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Váralja
Igeszolgálat, hálaadó istentisztelet, Pécs
18.
Megbeszélés az elsős teológus hallgatókkal,
Puskin utca
21.
Előadás, konferencia a Milánói ediktum jubileuma kapcsán, MEÖT
25.
Zsidó-keresztény kiállítás megnyitója, Evangélikus Múzeum
27.
Ökumenikus püspöki tanács, Abonyi utca
28.
Románné Bolba Márta parókusi vizsgája, Puskin utca
Kápolnaszentelés, Liszt Ferenc repülőtér
December
1.
Óvoda alapkőletétel, Soltvadkert
2.
Igeszolgálat, Deák téri Evangélikus Gimnáziumban
3–5. Bajor testvéregyházi konzultáció, Tutzing
6.
Egyházvezetői találkozó, EMMI
10.
MAEK elnökségi ülés, Puskin u.
11.
Igeszolgálat, Györköny
13.
Nyugdíjas lelkészek találkozója, Rózsák tere
Jó Pásztor Szeretetotthon konyhájának átadása, Kiskőrös
15.
Gyülekezeti hálaadó ünnep, Rákoscsaba
16.
TV és MTI interjú
17.
Egyházvezetői találkozó, Sándor Palota
19.
Munkatársi karácsonyi istentisztelet, Országos
Iroda
22.
Igeszolgálat, Pestújhely
2014.
Január
6.
Igeszolgálat, Országos Iroda
8.
Pesti LMK, Puskin utca
14.
Perikópa bizottság, Északi püspöki hivatal
Média megbeszélés, Északi püspöki hivatal
15.
Reformációi emlékbizottsági ülés, Északi püspöki hivatal
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19.
23.
23.
26.
27.
28.
31.

Ökumenikus imahét megnyitó alkalma, Kálvin
tér
Reformáció emlékbizottság, Parlament
Igeszolgálat, ökumenikus istentisztelet, Mezőberény
Zsidó-keresztyén imaóra, Terézváros
Holokauszt megemlékezés, Páva utca
Hatodéves képzés, EHE
Ónodi Szabolcs. ny. igazgató köszöntése, Bonyhád

Február
10.
Igeszolgálat, Comenius projekt, Fasori Evangélikus Gimnázium
11.
Csermely Péter akadémiai székfoglalója, MTA
13.
Canonica visitatio, Kiskőrös
19.
Igei köszöntés, Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat jubileumi ünnepe
20.
Baptista-evangélikus konzultáció, Puskin utca
22.
Pódiumbeszélgetés, Reformárus oktatási intézmények jubileuma, Hódmezővásárhely
Látogatás a Nagy lelkészházaspárnál, Hódmezővásárhely
Keresztény bál, Békéscsaba
23.
Igeszolgálat, Békéscsaba
25.
Kút felvétel, Pax televízió
27.
Munkatársi búcsúztató, Evangélikus Múzeum
27.
Asztali beszélgetés Ferge Zsuzsával, Petőfi Irodalmi Múzeum
28.
Missziói nap helyszínének terepbejárása, Orosháza
Megbeszélés a megyei missziói felelősökkel,
Orosháza
Március
1.
Egyházkerületi ifjúsági nap és Szélrózsa előtalálkozó, Soltvadkert
2.
Igeszolgálat, Bócsa és Tázlár
3.
Elnökségi ülés, MEÖT
I. Bartolomaiosz pátriárka előadása, MTA
7–8. Gyülekezetvezetői konferencia, Bonyhád
10.
Zöldpázsit óvodaátadás, Szarvas
11.
Esperesi tanács, Kiskőrös
19–20. Előadás, Nostra Aetate konferencia, Tihany
21–22. Hivatásgondozó napok, Piliscsaba
24.
Holokauszt megemlékezés a Duna parton
25.
Evangélikus fejlesztési konferencia, MEÖT
Neves öregdiákok emléktáblájának leleplezése,
Deák téri Evangélikus Gimnázium
27.
Dies Academicus, EHE
29.
Családlátogatások (Andorka, Krähling és Aradi), Bonyhád
30.
Igeszolgálat, Hidas, Bonyhád és Kismányok
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Április
4.
MAEK közgyűlés, Északi püspöki hivatal
7.
Elnökségi ülés, MEÖT
8.
Megbeszélés orosházi intézményátvétel ügyében, Puskin utca
9.
Előadás, Bács-Kiskuni LMK
21.
Jubileumi ünnep, Sárszentlőrinc
24.
Egyházmegyei elnökségek megbeszélése, Szarvas
25.
Egyházkerületi közgyűlés, Pusztaföldvár
EGYHÁZKERÜLETI FELÜGYELŐI JELENTÉS
Pusztaföldvár, 2014. április 25.
Egyházkerületi felügyelői jelentésemben, közgyűlésünkön ritkán szoktam kiemelt hangsúllyal az elnökség,
azaz Gáncs Péter püspök úr és jómagam munkájáról
beszélni. Most ezzel kezdem, mert nagyon fontosnak
tartom. Ugyanis olyan idők járnak országszerte, Európa-szerte, világszerte, melyek nem kedveznek a kereszténységnek. Az adatok, tények azt igazolják, hogy
fogyunk, öregszünk, bátortalanodunk, csökkenőben az
érdeklődés irántunk. Nem mindegy, hogyan dolgozik
együtt két választott ember a közösségért.
El kell mondanom a közgyűlés nyilvánossága előtt,
hogy az említett gondokat jól ismerő, megegyezésre törekvő, egyházkerületünk legkisebb problémáit is szem
előtt tartó püspökünk van. Jó vele dolgozni, megvitatni minden ügyet. Nincs olyan kérdés, amit ne beszélnénk meg egymással. Igyekszünk közösen jó döntéseket hozni, felelősséggel. Ha valamiben nem értünk
egyet, eltérő érveinket ütköztetjük, majd határozunk.
Mindezt azért mondom el, utalva beiktatási beszédemre, mert adománynak tartom. Azt még megjegyezném,
nem mellékesen – viszont tanulságul, akire tartozik –,
hogy püspök úrtól a legeldugottabb faluban is magas
színvonalú igehirdetést hallhatnak a hívek.
Szeretném kiemelni, hogy egyházkerületünkben továbbra is példásan folyik az oktató-nevelő munka. Az
újonnan átvett intézményekben is. Oktatási intézményeinkben mindig a korszerűségre és hagyományaink
ismeretére, tiszteletére teszem a hangsúlyt.
Tudom, sok helyütt okoz gondot a hitoktatás kérdése. Nem kívánok kitérni a részletekre, viszont álláspontomat szeretném rögzíteni. A hitoktatás nem pénz
és idő kérdése. A hitoktatás egyházunk jövője. Nem
lehet ez ügyben alkudozni. Megfelelőnek tartom lelkészeink életkörülményeit, a gyülekezetek mindennapi,
áldozatokkal is járó gondozása a hivatásuk.
Külön szólnék a felügyelőkről. Ők protestáns egyházunk alappillérei. Ingyen, szabadidejükben, választott
tisztségviselőként szolgálnak fáradhatatlanul. Továbbra is szervezem számukra a regionális konferenciákat.
Érdeklődésük, aktivitásuk csodálatraméltó. Ígérem, tar-
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tani fogom a színvonalat, olyan vendégeket hívok meg
– legutóbb Lezsák Sándort, dr. Cserháti Péter, Buday
Barnabást –, akik erősítik elhivatottságukat. Büszke
vagyok felügyelőinkre.
Sok szó esik mostanában a misszióról. Kell, de hogyan? Kinek? Valahogy úgy kell, ahogy Lázár Zsolt
tette Szarvason, adventkor, az Angyali reggelekkel.
Példamutató. És sokat magyarázni sem kell, hiszen
nyomban feltették az internetre…
Adódik, hogy szóljak a médiáról. Egyházunkban ez
most kardinális kérdés. Egyházkerületünkben szinte
mindenütt vannak helyi újságok: egyházmegyeiek,
gyülekezetiek, írottak, elektronikusak. Kérem, továbbra is éljenek, működjenek ezek a fórumok. Minden helyi esemény, verseny, ünnepség, születés, halálozás,
minden legyen benne. És terjesszék. A fotók, videók
kerüljenek az internetre, a facebookra. Majd a fiatalok
segítenek. Ez is misszió! Mindig hívják, informálják
időben a helyi tévét, rádiót…
Családi eseményeken mindig fotóznak, filmeznek
– ezekről is adjunk hírt. Manapság a legfontosabb hír,
hogy jól van, él, gyarapodik a család. Militáns támadás folyik a család intézménye ellen – fontos hír, hogy
működik a család!
Végezetül szeretném elmondani, továbbra is megtartom fogadóórámat. Bárki jöhet.
Erős vár a mi Istenünk!
Radosné Lengyel Anna
Felügyelői látogatások 2013–2014
2014.
Április
26.
Egyházkerületi közgyűlés, Szekszárd
27.
Nyugat-békési egyházmegye közgyűlése, Szarvas
27.
Istentisztelet, ételosztás, Örménykút
Május
11.
12.
18.
26.

Egyházkerületi missziói és családi nap, Kiskőrös
Találkozás a presbitériummal, Kispest
Ihász Beatrix iktatása, Orosháza
Vasi hálaadó nap, Sárvár

Június
5.
Evangélikus óvoda igazgatótanácsának alakuló
ülése, Soltvadkert
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola
igazgatótanácsának alakuló ülése, Soltvadkert
12.
Bács-kiskuni LMK, Dunaföldvár
Elkészült az ablakok üvegezése, Dunaföldvár
19.
Prőhle Károly emléktábla-avatás, Budapest
20.
Klenk József felügyelő temetése, SzarvasÓtemplom
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Gyülekezetlátogatás és találkozás a presbitériummal, Szeged

Július
6.
Fitos Mónika ordinációja, Soltvadkert
7.
Halász Alexandra ordinációja, Sopron
9.
Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatótanácsának alakuló ülése, Bp.-Fasor
27.
Solymár Péter lelkész temetése, Csömör
28.
László Lajos Gergely ordinációja, Pestszentlőrinc
Augusztus
18.
László Lajos Gergely lelkész beiktatása, Tázlár
A felújított parókia átadása és megáldása, Bócsa
19.
Ökumenikus istentisztelet, Szilágyi Dezső tér
Szeptember
26–28. Munkaévkezdő lelkészkonferencia, Balatonszárszó
8.
Hálaadó istentisztelet az angyalföldi templom
felszentelésének 75. és templomépítő lelkésze,
id. Rimár János halálának 65. évfordulója alkalmából, Bp.-Angyalföld
14.
Sztrapacska fesztivál, köszöntés, Vanyarc
19.
Tantárgygondozói értekezlet, Bp., Üllői út
21.
Hálaadó istentisztelet a 113 éves, belül felújított templomért, Nagyszénás
Hálaadó istentisztelet a 150 éves templomért,
Ambrózfalva
Hálaadó istentisztelet a 100 éves templomért,
Pusztaföldvár
22.
Családi nap a gyülekezetben, Dunaegyháza
Találkozás a presbitériummal, Apostag
25.
Diakónia napja, Bp., Deák tér
Benczúr László északi kerületi felügyelő köszöntése 70. születésnapján és könyvbemutató
építészetéről és munkásságáról, Bp., Kékgolyó
utca 17.
27.
Evangélikus gimnáziumok országos találkozója, Orosháza
28.
Regionális felügyelői konferencia (pesti és tol
na-baranyai egyházmegyék), Paks
29.
Idősek napja, díjátadás a Szarvasi Szeretetszolgálatban dolgozók számára, Szarvas-Ótemplom
Klenk József felügyelő emlékére faültetés és díj
alapítása, Szarvas-Ótemplom
Istentisztelettel egybekötött nemzetközi idősek
napja és ételosztás, Kardos
Október
5.
Regionális felügyelői konferencia (kelet-nyugat békési egyházmegyék), Mezőberény I.
12.
Országos evangélizáció, Bp., Deák tér
13.
Hálaadó istentisztelet a templom felszentelé-
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16.
20.

22.
23.

sének 150. és Kis János 25 éves lelkészi szolgálatáért, Kecskemét
Deák téri Evangélikus Gimnázium Alapítvány,
kuratóriumi ülés, Bp., Deák tér
Az evangélikus óvodások avatása a templomban, Soltvadkert
Hálaadó istentisztelet a 230 éves felújított templomért, Kiskőrös
Reformációi gálaest az Uránia moziban, Bp.
Kelet. és nyugat-békési LMK, Szarvas
Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola igazgatótanácsának alakuló ülése, Szarvas
Déli kerület elnökségi megbeszélése Sághy
Andrással az országos iroda átalakításáról, Bp.,
Puskin utca

November
8–9. Országos felügyelői konferencia, Révfülöp
9.
Hálaadó istentisztelet, Felsőnána
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
(KÉSZ) találkozója, Párbeszéd Magyarországért, fasori gimnázium
14.
Egyházmegyei elnökségek munkavacsorája,
Puskin u.
15.
Egyházkerületi közgyűlés, Kőbánya
16.
Hálaadó istentisztelet a templom szentelésének
50. évfordulóján, Csengőd
17.
Hálaadó istentisztelet a templomkert felújításáért, Váralja
Hálaadó istentisztelet és találkozás a presbitériummal, Pécs
21.
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
(KÉSZ) találkozója, Párbeszéd Magyarországért, előadás Hölvényi György egyházügyi államtitkárral, Bp., fasori gimnázium
23.
Templomrenoválási hálaadó istentisztelet, Surd
25– 26. Az evangélikus oktatási intézmények vezetőinek és iskolalelkészeinek konferenciája, Balatonszárszó
December
3.
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
(KÉSZ) találkozója, Párbeszéd Magyarországért, előadás Kránitz Mihály katolikus teológussal, Bp. Rózsák tere, evangélikus kollégium
4.
„Jó példával a szarvasi családok összefogásáért” – pályázati zárókonferencia, Szarvas
5.
Angyali reggel az Ótemplomban, SzarvasÓtemplom
6.
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
(KÉSZ) találkozója, Párbeszéd Magyarországért, beszélgetés Gulyás Gergely országgyűlési
képviselővel, Bp., fasori gimnázium
12.
Országos elnökség egyeztető ülése a 2014-es
egyházi költségvetésről, Bp., Üllői út
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Boysless Voice énekegyüttes karácsonyi koncertjének vezetése, Benczúr ház, Bp.
Jó Pásztor szeretetotthon konyhájának átadása,
Kiskőrös
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola
igazgatótanácsának ülése, Soltvadkert
Déli egyházkerület püspöki hivatalának karácsonyi ünnepsége, Puskin utca

2014.
Január
31.
Ónodi Szabolcs ny. igazgató köszöntése, Bonyhád
Február
1.
Találkozás az újpesti gyülekezet elnökségével,
Bp., Újpest
4.
Gyülekezetlátogatás, találkozás a presbitériummal, Bp., Kőbánya
9.
Zárszámadó presbitériumi ülés, Pitvaros
13.
Canonica visitatio, Kiskőrös
19.
Fekete Ágnes református lelkész böjti meditációs könyvének bemutatója, Budafok, református templom
22.
Magyarországi evangélikus gimnáziumok népművészeti találkozója (Megint), fővédnökség,
Bp.-Fasori Evangélikus Gimnázium
Jótékonysági bál fővédnökség, Aszód, evangélikus gimnázium
23.
Menyegző Értékőrző Egyesület közgyűlése, Balatonszárszó
Március
1.
Egyházkerületi ifjúsági nap és Szélrózsa előtalálkozó, Soltvadkert
Regnum Marianum katolikus ifjúsági kör – előadás, Bp. Szent István bazilika
2.
Gyülekezeti közgyűlés, Szarvas-Ótemplom
Április
24.
Déli kerületi egyházmegyei elnökségek megbeszélése, Szarvas, Liget Hotel
25.
Déli Egyházkerületi közgyűlés, Pusztaföldvár
Ezen kívül részt veszek az országos elnökség, az országos presbitérium, a zsinat, a nevelési-oktatási bizottság, a fegyelmi tanács, a balatonszárszói konferenciaés missziói otthon, a soltvadkerti evangélikus óvoda,
és a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium, a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Gimnázium,
a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatótanácsának munkájában, tagja vagyok az Evangélikus
Élet szerkesztőbizottságának, a Deák Téri Evangélikus
Gimnázium iskolaalapítványának és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak.
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KERÜLETI MISSZIÓI LELKÉSZI JELENTÉS
Pusztaföldvár, 2014. április 25.
2012 októberében kezdtem szolgálatomat a Déli Evangélikus Egyházkerület missziói lelkészeként. Már a
kezdetekkor Gáncs Péter püspök úrral kijelöltünk
fontos célokat és prioritásokat. Ilyen prioritás volt a
megyei misszió lelkészek összefogása, a gyülekezetplántálás, lelkészek mentorálása, lelkigondozása és a
gyülekezeti missziói alkalmak szervezésének a kérdése.
Beszámolómban szeretnék visszatekinteni, hogy ezeken a területeken milyen lépéseket tettem az elmúlt
esztendőben.
Megyei missziói lelkészek összefogása
Hosszú évek óta vannak kijelölt megyei missziói lelkészek az egyházmegyékben, de sokan nem igazán
találták meg a feladataikat és az identitásukat az egyházmegye életén belül. Ezért fontosnak tartottam az
öt megyei missziói lelkész (Jakab Béla – Kelet-Békés,
Laczki János – Nyugat-Békés, Hulej Enikő – Bács-Kiskun, Bakay Péter – Tolna-Baranya, Győri János Sámuel
– Pest) összefogását. Mindez azért is lényeges, mert a
megyei missziói lelkészek közelebb vannak a gyülekezetekhez és lelkészekhez, mint a kerületi lelkész, s így
testközelből tudnak tapasztalatokat szerezni és segíteni. Ennek érdekében bevezetünk egy állandó konzultációs alkalmat. Fél évenként jövünk össze egy találkozóra, ahol nemcsak átbeszéljük az aktuális feladatokat
és kérdéseket, hanem előadásokat is meghallgatunk
a misszió témakörében. 2013 szeptemberében Budapesten, a püspöki hivatalban, 2014 januárjában pedig
Orosházán tartottunk ilyen konzultációkat.
Gyülekezetplántálás, gyülekezeti délutánok szervezése
Egyházkerületünkben formálódó új lehetőségek közül
négy gyülekezetben jártam személyesen. Solymár Péter újpesti lelkipásztorral a káposztásmegyeri lakótelepen folytatott misszióról beszélgettünk, Győri János
Sámuellel pedig a Soroksáron elindított missziói munkát néztük át. Személyesen jártam Tamásiban Óvári
Péter lelkész úrnál, s a legélénkebben pedig László Lajos szolgálatát figyeltem és segítettem a bócsa-tázlári
gyülekezetben.
A látogatásaim után kézzelfogható javaslatokat is
igyekeztem megfogalmazni püspök úr felé. Így a Tamási gyülekezet tovább tudta bővíteni a missziói szolgálatát egy igényes bábkészlettel, amellyel karácsonykor és húsvétkor is rengeteg óvodában, iskolában és
fogyatékos otthonban szolgáltak – közel 50 alkalommal. A bócsa-tázlári gyülekezetben ősszel és tavasszal
is szerveztünk egy-egy gyülekezeti napot. Az őszi alkalmon a kiskőrösi Gospel Sasok szolgáltak Lupták
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György esperes úr vezetésével, tavasszal pedig feleségemmel vettünk részt egy nagyon hangulatos gyülekezeti délutánon.
Mentorálás
László Lajos szolgálatát igyekeztem leginkább figyelemmel kísérni, több személyes találkozónk volt Bócsán és Pesten, valamint telefonon és e-mailben is tartottuk a kapcsolatot.
Egyéb szolgálatok, megbízatások
Kerületi missziói lelkészként háromféleképpen alakultak a szolgálataim. Egyrészt gyülekezetek hívtak meg
közvetlenül előadásra, igehirdetésre (Cinkota, Rákospalota, Kispest, Tordas, Piliscsaba, Evangélikus Hittudományi Egyetem, első nemzeti evangelizáció stb.),
másrészt Szeverényi János országos missziói lelkész
urat helyettesítettem, amikor szolgálati ütköztek
egymással (Zsidók Jézusért Közösség, Alpha Kurzus,
Aliansz imahét és imareggeli stb.)
A harmadik csoportba tartoznak a hivatalos megbízatásaim, tagja vagyok az Evangélikus Missziói Központ igazgatótanácsának, s külsős tagként részt veszek
az evangélikus missziói bizottság munkájában.
Kerületi missziói nap
Szándékosan nem ezzel a legnagyobb és leglátványosabb feladattal kezdtem, mert ugyanilyen fontosnak
tartom a hétköznapok csendes szolgálatait is. Ennek ellenére kétségtelen, hogy az elmúlt időszak leglátványosabb eseménye a kiskőrösi kerületi missziói nap volt.
Egy kerületi missziói lelkésznek ez a legnagyobb
kihívás, de ebből keveset éreztem, mert a déli kerületben egy kiváló csapat szervezi ezt az alkalmat. Jóné
Jutasi Angelika, Kiss Tamás és püspök úr részvételével
időben elkezdtük az aprólékos szervezést, rendszeresen
konzultáltunk, s ennek is köszönhető, hogy egy nagyon áldott napot tölthettünk együtt. (Köszönet érte
a fogadó gyülekezetnek, lelkészeiknek és minden szervezőnek és szolgálatot vállalónak!)
Ugyanezzel a lendülettel szervezzük a május 31-én
megtartandó orosházi kerületi missziói napunkat is,
ahol még hangsúlyosabban szeretnénk elérni, hogy minél több gyülekezethez nem kötődő vendég is legyen.
Új ötletek születtek és indultak el a megvalósulás felé
– Kelet- és Nyugat-Békés évente egy közös missziói
nap tartását szervezi.
– Megyei missziói lelkészek sokkal rendszeresebben
számolnak be az alkalmakról az LMK üléseken.
– Megyei missziói napot szerveznek Kiskőrösön.
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Személyes konzultáció Gáncs Péter püspök úrral
A következőkben látható lesz az a felsorolás, ami az elmúlt évemet foglalja össze. Ebből kitűnik, hogy minden
hónapban – összesen 10 alkalommal – konzultáltam
személyesen Gáncs Péter püspök úrral. Számomra külön öröm, hogy ezek nem protokolláris találkozók voltak, hanem imádsággal, tartalommal megtöltött órák,
amikor visszatekintettünk az elmúlt hónap eseményeire, és megbeszéltük a következő időszak terveit. Ezek
a beszélgetések voltak azok, ahol a korábban felsorolt
feladatok, missziói napok, beszélgetések látogatások
elindultak, és a tapasztalatok lecsapódtak.
8. A jövő
– A legfontosabb, a már meglevő gyülekezetplántáló
szolgálatok erősítése, különös tekintettel Bócsára, Tázlárra, Tamásira, Soroksárra és Káposztásmegyerre.
– Sajnos vannak olyan lelkipásztorok, akik mind magánéletileg, mind gyülekezetileg magányosan élik
az életüket. Fontos feladatnak tartom az ő felkeresésüket, s egy „lelkészi védőháló” felépítését köréjük. E nélkül nehéz lelkes missziói munkát elvárni
egy lelkipásztortól.
Összefoglalva elmondható, hogy nem történtek hatalmas dolgok egyházkerületünk missziói életében, de
sok kis áldott növekedést láthatunk, és sok dolognak
igyekeztünk letenni az alapjait.
Kerületi missziói lelkésze szolgálatai számokban, felsorolásszerűen (2013. március – 2014. április között)
Főbb információk
1. Tíz személyes konzultáció Gáncs Péter püspök úrral és két közös találkozó az összes megyei missziói
lelkésszel (2013. szeptember – Puskin utca, 2014. január – Orosháza)
2. Utazások, látogatások, vendégszolgálatok: Budapest: Cinkota, Újpest, Kispest, Soroksár, Rákospalota,
Deák tér, Szilágyi Dezső tér, Evangélikus Hittudományi Egyetem. Vidék: Piliscsaba, Bócsa, Tázlár, Tamási,
Orosháza, Tordas, Kiskőrös
3. Találkozók a missziói feladatokkal kapcsolatban:
Gáncs Péter elnök-püspök, Szabóné Mátrai Marianna
püspök-helyettes, Lupták György – Kiskőrös – mis�sziói bizottság, Solymár Péter – Újpest – Káposztásmegyer, László Lajos – Bócsa – Tázlár, Óvári Péter –
Tamási, Győri János Sámuel – Pesterzsébet – Soroksár,
Szeverényi János országos missziói lelkész, Jó András – Interserve, Kovács György – Mahanaim gyülekezet, Rátkay János – Alpha Kurzus, Zsidók Jézusért
Közösség stb.
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2013.
Július
VI.30–VII.3. Missziói Konferencia – Piliscsabán
23
Interjú az Evangélikus Élet részére.
28.
László Lajos lelkészszentelése Pestszentlőrincen.
Szeptember
3.
Szolgálat az Aliansz imareggelijén – Szilágyi
Dezső tér
14.
Fórumbeszélgetés Fabiny Tamás püspök úrral
a hittudományi egyetemen – tanévnyitó
20.
Egyházmegyei missziói lelkészekkel találkozó
a Puskin utcában
22.
Missziói szolgálat a pestszentlőrinci gyülekezetben
25.
Részvétel a diakónia napján – Deák tér
27.
Konzultáció Gáncs Péter püspök úrral
Október
2.
Missziói megbeszélés Győri Dáviddal
9.
Személyes konzultáció Gáncs Péter püspök úrral
12.
Országos missziói nap – Deák tér
21.
Missziói központ igazgatótanácsi ülése
25.
Részvétel a Zsidók Jézusért közösség előadásán
26–27. Missziói napok Bócsán és Tázláron
November
8.
Látogatás Tamásiban Óvári Péternél
12.
Megbeszélés Gáncs Péter püspök úrral
15.
Részvétel és előadás a kerületi közgyűlésen
17.
Részvétel a cinkotai ifjúsági istentiszteleten
19.
Megbeszélés Kovács Györggyel – Mahanaim
gyülekezet
22.
Látogatás Solymár Péternél, Káposztásmegyer
ügyében
December
13.
Szolgálat az első nemzeti evangélizáción
14.
Szolgálat Kispesten a lelkészi imakör alkalmán
15.
Részvétel a soroksári evangélikus gyülekezet
adventi alkalmán, ismerkedés a missziói lehetőségekkel
16.
Megbeszélés Gáncs Péter püspök úrral
2014.
Január
5.
Részvétel és szolgálat az Aliansz imahét országos megnyitóján
6.
Megbeszélés Kecskés D. Gusztávval – Válasz
Szövetség elnöke
7.
LMK-előadás
Missziói megbeszélés Gáncs Péter püspök úrral és Szabóné Mátrai Mariann püspökhelyettes
asszonnyal.
8.
Pásztorkör
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Missziói beszélgetés történelmi egyházak és
kisegyházak lelkipásztoraival
17.
Missziói konzultáció az országos missziói lelkésszel és a kerületi missziói lelkészekkel, mis�sziói napok tervezése
22.
Imaheti szolgálat Tordason.
20–23. Ökumenikus imaheti ifjúsági istentisztelet szervezése (kifejezetten missziói céllal, egyháztól
távol levő fiatalok számára)
26.
Szolgálat a rádiós istentiszteleten
29.
Missziói bizottsági ülés
Február
9.
Szolgálat Rákospalotán, találkozó a gyülekezettel és előadás
14.
Találkozó Gáncs Péter püspök úrral, missziói
nap szervezésének kezdete
Szolgálata a Deák téren, igehirdetés a Házasság
hete alkalmon
15–18. Missziói nap szervezésével kapcsolatos levelezések, szervezések, telefonok
27.
Találkozó Jó Andrással, missziói nap ifjúsági
programjainak átbeszélése
28.
Missziói nap helyszíneinek megtekintése, szervezés, találkozó a megyei missziói lelkészekkel
Március
7–8. Részvétel a gyülekezetvezetői konferencián
– Bonyhád
18–19. Missziói konzultáció – Piliscsaba
19.
Missziói bizottsági ülés – Piliscsaba
22.
Missziói előadás a kiskőrösi evangélikus gyülekezetben
29.
Bócsa – gyülekezeti délután
Április
7.
Megbeszélés Rátkay Jánossal – Alpha kurzus
magyarországi igazgatója
10.
Előadás a EBBE közösség alkalmán
13.
Igehirdetés a cinkotai gyülekezet ifjúsági-mis�sziói istentiszteletén
14.
Missziói központ – igazgatótanácsi ülés
22.
Személyes konzultáció Gáncs Péter püspök úrral
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Dr. Szentpétery Kálmán: egyhangú többség.
Kendeh Györgyné: 8 támogató szavazat. Mivel a
szavazati joggal rendelkező, jelenlévő közgyűlési tagok száma 18, ez nem elegendő.
Határozat: A Déli Egyházkerület Közgyűlése dr. Szent
pétery Kálmánt terjeszti fel az országos presbitérium
elé a gazdasági bizottságba.
A diakóniai bizottságba is két jelölés történt: dr. Cserháti Péter és Kendeh György személyében. A közgyűlés kézfeltartással dönt a jelöltekről.
Dr. Cserháti Péter: 13 szavazatot kapott.
Kendeh György: 10 szavazatot kapott.
Határozat: Déli Egyházkerület Közgyűlése elsősorban
dr. Cserháti Péter, másodsorban Kendeh György személyét terjeszti fel az országos presbitérium elé a diakóniai bizottságba.
Dr. Solt-Száraz Csenge a pályázati munkacsoportba
Lázár Zsolt delegálásáról tájékoztat.
Déli Egyházkerület közgyűlése Lázár Zsolt delegálását a pályázati munkacsoportba jóváhagyja.

ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET
PÜSPÖKI JELENTÉS
Egyházkerületi közgyűlés,
Balassagyarmat, 2014. május 9.
Jelentésem két részből és egy függelékből áll. Az első
részben a digitális szolgálati napló alapján összesített
szolgálataimat tekintem át bizonyos témakörök alapján, a másodikban pedig néhány évfordulóhoz kapcsolódóan kísérlem meg meghatározni jelen egyházi
és társadalmi helyzetünket, valamint az ezekből adódó
feladatokat. A függelék pedig a szolgálati naplóm (amit
csak digitális formában küldünk ki), továbbá 2013-as
publikációim összesítését tartalmazza.
I. A 2013-as püspöki szolgálatok súlypontjai

KERÜLETI KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
Pusztaföldvár, 2014. április 25.
Jegyzőkönyvi kivonat
Jelöltállítás a gazdasági és a diakóniai bizottságba
A szavazatbontó és jelölőbizottsághoz a gazdasági bizottságba két javaslat érkezett: dr. Szentpétery Kálmánt
és Kendeh Györgynét ajánlották. A közgyűlés kézfeltartással dönt a jelöltekről.

Jóllehet az egyházkerület székháza Budán van, igyekeztem sokat kimozdulni a Szilágyi Erzsébet fasorból, hogy minél több gyülekezetet és intézményt meg
tudjak látogatni. Az alábbi összesítésből kiderül, hogy
mely gyülekezetekbe jutottam el.
Abaújszántó, Acsa, Alberti, Arnót, Aszód, Budahegy
vidék, Budaörs, Budavár, Budagyöngye, Csömör, Eger,
Fót, Galgagyörk, Gyömrő, Hernádbűd, Irsa, Kazincbarcika, Kelenföld, Kurityán, Maglód, Mandabokor, Men-
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de, Monok, Nyírszőlős, Pesthidegkút, Péteri, Szentendre, Tállya, Tokaj, Vác, Vácegres, Vanyarc, Vecsés
Mindennek némi szépséghibája, hogy – saját budavári gyülekezetemet leszámítva – a legtöbb esetben nagyobb ünnepségen, nem pedig a közösségek mindennapjait tükröző alkalmon voltam jelen. Ezzel együtt a
lelkészekkel és felügyelőkkel való közvetlen kapcsolattartás lehetőséget ad a reális kép megismerésére. A
felsorolásból kitűnik, hogy 2013-ban különösen sokat
jártam borsod-hevesi gyülekezetekben, mintegy illeszkedve ahhoz a stratégiához, hogy az elmúlt esztendőben ezt az egyházmegyét kívántuk – egyebek mellett
projektek céltámogatásával – megerősíteni.
A tavalyihoz hasonlóan megkísérlem a programokat
bizonyos kategóriák szerint csoportosítani:
Iktatás
4 Temetés
2 Előadás
Szentelés
7 LMK
4 Ülés
Istentisztelet 68 Megbeszélés 225 Ünnepség
Esküvő
1 Stúdiófelvétel 27

25
73
21

Ebből kiderül, hogy igen sok volt a személyes megbe
szélés és egyeztetés. Ezek egy része lelkigondozás, ezen
belül is a lelkészek hivatását érintő beszélgetés volt.
A listát nézve még mindig nagyon magasnak tartom
a különféle ülések számát. Ezek egy része püspöki tanácsi, országos elnökségi, országos presbitériumi és
zsinati ülés volt, de részt kell vennem számos bizottság életében. A viszonylag nagy számú stúdiófelvétel
azzal függ össze, hogy rendszeres rádiós és televíziós
szolgálataim vannak: a Kossuth Rádió Vasárnapi Újságjának Lélektől lélekig rovatában, illetve a Duna TV
Világ-Nézet című sorozatműsorának Püspökkenyér című epizódjában kapok rendszeres megszólalási lehetőséget. Ezeken keresztül a rendszeres templomlátogatók, sőt általában az evangélikusok körén túl is nagy
számban elérhetők az emberek.
Bár az egyház elsősorban gyülekezeteiben él, egyre
több intézmény működik országos vagy gyülekezeti
fenntartásban. Az alábbiakban összesítve közlöm azt
is, hogy 2013-ban milyen – oktatási vagy diakóniai –
intézményben tettem látogatást, végeztem szolgálatot.
– Alberti általános iskola: 20 éves az Alberti Evangélikus Általános Iskola
– Aszódi gimnázium: Sportnap
– Aszódi gimnázium: Petőfi nap
– Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium: Kutató
tanárok konferenciája
– Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium: Megint
fesztivál
– Nyíregyházi roma szakkollégium: Amerikai nagykövet látogatása a kollégiumban
– Nyíregyháza és Görögszállás: Nyíregyházi cigány
szolgálat megtekintése
– Nyíregyháza: Ételosztás
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– Görögszállás: Cigány szolgálat megtekintése amerikaiakkal
– Nyíregyháza, Kossuth Lajos gimnázium: Kossuthos
tanárok fóruma
– Nyíregyháza, Kossuth Lajos gimnázium: Gimnáziumi csendesnap
– Sarepta szeretetotthon: Norvég vendégekkel
– Sarepta szeretetotthon: Új épület alapkőletétele
– Soproni Szent Orsolya Gimnázium: Projektnap
A püspökök közötti szereposztás jegyében változatlanul az én felügyeletem alatt folyik a diakóniai és
médiamunka, továbbá a különféle képzések (OLMK,
lelkészakadémia, ebben a tanévben pedig az EHÉ-vel
kapcsolatos ügyek) sora, valamint kezdettől fogva elnöke vagyok egyházunk reformációi emlékbizottságának. Ez utóbbi összefüggésben örömmel számolhatok
be a tematikus évek sikeréről, a kiírt pályázatokról, a
Luther válogatott művei sorozat igényes köteteiről, az
óriási jelentőségű digitalizálási programról, valamint a
Luther-rajzfilmmel kapcsolatos munkálatokról. A sok
munka akkor éri el célját, ha a gyülekezeteket is megmozdítja. Feladatom egyházunk ökumenikus és külügyi munkájának irányítása is. Mivel más, szélesebb
fórum előtt erről nem kell beszámolnom, az alábbiakban jelzem, pontosan milyen hivatalos külföldi útjaim
voltak 2013-ban:
– Sao Paulo (Brazília): bajor testvéregyházi találkozó
(előadás és igehirdetés)
– Drezda (Németország): előadás és igehirdetés
– Eisenach (Németország): LVSZ hermeneutikai konferencia
– Hétfalu (Erdély): LMK előadás és igehirdetés,
nagyheti és húsvéti szolgálatok
– Erlangen és Leerberg (Németország): a Martin Luther Bundban folytatott tárgyalás, illetve gyülekezetben végzett szolgálat
– Helsinki (Finnország) LVSZ európai találkozó
– Genf (Svájc): összesen 3 alkalommal LVSZ vezetőségi és tanácsülés
– Hamburg (Németország): szolgálatok a Kirchentagon
– Hannover (Németország): LVSZ DNK ülés
– Hannover mellett: részvétel a VELKD zárt körű püspöki találkozóján (Klausurtagung)
– Kárpátalja: vendégszolgálat reformátusoknál
– Molde (Norvégia): 30 éves a norvég Møre Egyházkerület
– Schwerte (Vesztfália, Németország): nemzetközi
ökumenikus szimpózium (igehirdetési szolgálat)
– Wittenberg (Németország): Luther-centrum vezetőségi ülése
– Muraszombat (Szlovénia): püspökiktatás, ill. magyar
lelkészek meglátogatása
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II. Évfordulók tanulságai
Jelentésem alapjában a 2013-as évről szól, nem hagyhatom azonban figyelmen kívül, hogy jócskán benne
vagyunk már a 2014-es esztendőben. Ebben az összefüggésben hadd idézzek fel négy olyan jelentős évfordulót, aminek segítségével a következő hónapok
feladataira is utalhatok. Így a visszapillantás mellett
lehetőségünk van előretekintésre is.
1514
Nem a Dózsa-féle parasztfelkelésre utalok, hanem a reformáció kezdetének 500 éves évfordulójára. Nem tévedés, már most van okunk erre a jubileumi megemlékezésre. Igaz, hogy Luther 1517-ben szögezte ki 95 tételét,
ám már most van 500 éve annak, hogy a wittenbergi
egyetemen a Szentírást magyarázva radikális felismeréseire eljutott. 1513 és 1515 között tartotta híres zsoltármagyarázatait, amelyekben már szakított a középkori
egyház tanításával, és radikális krisztológiai látással a
„sola gratia”, „solus Christus” tanítását fogalmazta meg.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a reformáció a Szentírás szenvedélyes és személyes értelmezéséből fakadt. Mai szolgálatunk egyedüli zsinórmértéke Isten élő és ható igéje. Hadd olvassak fel egy éppen
500 éves szöveget annak igazolására, hogy Luther már
1514-ben reformátor volt. Az év április 8-án ugyan még
„ágostonos testvéred”-ként jegyzi levelét, amelyet szerzetestársának, Georg Spenleinnek írt, és abban immár
tiszta tanítást ad Krisztusról: „Szeretném tudni, hogyan
állsz lelked ügyeivel. Nem tanulja-e meg végre lelked,
hogy megelégelvén saját igazságát, Krisztus igazságában
találjon megnyugvást, és teljesen reá bízza magát? A mi
korunkban sok embert valami tüzes vakmerőség kísért,
kiváltképpen az olyanokat, akik minden erejükből arra
törekszenek, hogy igazak és erényesek legyenek. Csak
az Isten igazságát nem ismerik, amit Krisztusban bőséggel és ingyen kapunk.” A szinte már veretes reformátori
tanítást aztán így folytatja: „Ismerd meg Krisztust, éspedig a megfeszítettet. Tanuld meg őt dicsérni és tanulj
meg kétségbeesni önmagad miatt. És aztán szólj hozzá
így: »Kedves Jézus, te vagy az igazság számomra, de én
a te számodra a bűn vagyok. Te magadra vetted, ami az
enyém, és nekem adtad, ami a tiéd. Ami nem voltál, azt
vetted magadra, és nekem adtad azt, ami nem voltam.«
(…) Mert Krisztus nem lakik másutt, csak a bűnösök között. Hiszen lejött az égből, ahol igazak körében lakott,
hogy bűnösök között keressen hajlékot magának. Vedd
mindig újból fontolóra ezt a szeretetet, és elnyered a legédesebb vigasztalást. Mert ha a magunk erejéből, saját
szenvedéseink árán akarnánk elérni a lélek nyugalmát
– miért kellett volna őneki meghalnia? Nem, csak benne egyedül fogsz békét találni és vigasztalást, ha kétségbeestél önmagad és cselekedeteid miatt. És meg fogod



2014. augusztus 10.

tanulni tőle, hogy ő az igazságát a tiéddé tette, amiképpen magára vett téged és a Te bűneidet.” (LVM 7, 46)
Bevallom, ezzel az éppen félévezredes idézettel az is
a célom, hogy kedvet csináljak Luther műveinek olvasásához. Egyházunk mai megújulását is eredményezhetik ezek a változatlanul friss gondolatok. A reformációi emlékbizottság fáradozásai is akkor érik el céljukat,
ha az általa kiadott könyvek és szervezett programok
elérik a mai gyülekezeti tagokat. Bárcsak ma is olyan
lelkülettel tudnánk egymást vigasztalni, tanúskodva
Krisztus keresztjéről, ahogy azt egykor Luther tette.
1914
Egy másik kerek évforduló: száz éve tört ki az első világháború. Érdemes megnézni, miként reagált erre az
eseményre a korabeli magyar evangélikusság. Kézenfekvőnek tűnik annak a Kapi Béla püspöknek a megszólaltatása, aki némileg ugyan barokkos stílusban,
de hitelesen ábrázolta a körülötte levő eseményeket:
„A háború beleakaszkodott az idő kerekébe, de olyan
nyers erővel, hogy állandó anyagi és lelki táplálást
kívánó életek és intézmények recsegve-ropogva ös�szedőltek, és a tűzlángba temetkezett romok között
emberek, családok ezrei jajongtak pusztulásuk miatt.
(…) A történelmi Magyar Nemzet fekszik a koporsóban, s a mai magyar nemzet áll a koporsó mellett. (…)
Jönnek egymás után a háborús események, és vittek
minket rettenetes viharként. Néha lassú rengetéssel,
csendes történésekkel, néha zivataros rázkódásokkal,
néha felhőnyíláson átvillanó derült mosolygással, néha fákat szaggató orkánpusztítással.”
Kapi püspök önéletírásának ez a fejezete azt is megmutatja, milyen lelkipásztori odafigyelésre volt szükség abban a helyzetben, amikor gyülekezeti tagjait
sorra vitték a frontra. Mindebből azt a tanulságot is
levonhatjuk, hogy az egyháznak jelen kell lennie a hívek legkülönbözőbb élethelyzetében, és mindig meg
kell találni a megfelelő szót vagy gesztust. A száz évvel
ezelőtti történetnek van azonban teológiai relevanciája is. 1915-ben „az északi győzelmek mámorító öröme” kifejezések szerepelnek a naplóban, ezzel összefüggésben pedig a 124. zsoltárt idézi Kapi püspök: „Ha
nem az Úr az, aki velünk volt, mikor ránk támadtak
az emberek: elevenen nyeltek volna el minket, amint
felgerjedt haragjuk ellenünk.” A háborús sikerek és a
bibliai ige ilyen összekapcsolása azt mutatja, hogy az
egyház emberei bizonyosak voltak benne, hogy csapataink a harcmezőkön csakis Isten oltalma alatt álltak. Más szóval Krisztus ügyét azonosították a nemzet
ügyével. Ezt a meggyőződést valamennyi szembenálló
fél egyháza osztotta. Leslie Newbigin ezt úgy jellemzi, hogy az első világháború idején az egyházi vezetők minden oldalon „nemzetük házikáplánjának szerepét játszották”. A XX. század kiemelkedő missziói
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teológusa aztán úgy folytatja, hogy utóbb e tévedés
felismerése eredményezte a Szentíráshoz való tudatosabb odafordulást, majd a nemzetek fölötti ökumenikus mozgalom megerősödését.
E második évfordulónak is komoly teológiai, vagy
ha úgy tetszik, hermeneutikai tanulságai vannak tehát.
A komoly károkat okozó tévtanítások felismerésével el
kell jutnunk a Biblia helyes értelmezésére. Az egyház
a maga őrállói, benne evangéliumhirdető és vigasztaló
szolgálatával jelen kell, hogy legyen a társadalom, sőt
a nemzet életében, ezt nem teheti azonban másokat –
más nemzetet vagy más egyházat – kirekesztő módon.
Ezért is tanulságosak azok a nemzetközi és ökumenikus kapcsolatok, amelyeket ápolunk, egyebek mellett
a norvégiai evangélikus egyház mørei egyházkerületével, az amerikai észak-kelet- iowai egyházkerülettel
vagy a finnekkel, bajorokkal vagy akár a szlovákokkal,
lengyelekkel és szlovénokkal.
1944
Idén emlékezünk meg a tragikus 1944-es év 70. évfordulójáról. Elöljáróban le kell szögeznem: igen sajnálatosnak tartom, hogy a szembenálló politikai pártok
nyers érdekütközése miatt szinte mindenütt csak torzult emlékkultúrával találkozunk. Evangélikus egyházunk ebben az esetben sem lehet egyik fél szekértolója sem, hanem következetesen kell, hogy járja a
maga Szentíráson tájékozódó útját. A teljesség igénye
nélkül emelem ki ebben az összefüggésben azt a vándorkiállítást, amelyet az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvánnyal közösen rendeztünk az elmúlt 15
hónapban a mártír zsidó festőre, Ámos Imrére emlékezve. A Szentendrét, Dunaszerdahelyt, Pécset, Berlint és Budapestet megjárt kiállítás egyértelművé tette
egyházunk álláspontját. Az alkalomhoz kapcsolódó, a
Corvina és a Luther Kiadó által közösen megjelentett
szép kiállítású kötetben is olvasható, amit a szentendrei megnyitón mondtam: „Az egyháznak is, a maga sajátos nézőpontjából, emlékeznie kell. Emlékeznie kell
mindarra, amit szóval, cselekedettel és mulasztással
elkövetett, zsidó testvérei ellen is. Bűnvallást kell tennie. Akár úgy, ahogy Dietrich Bonhoeffer tette a náci
Németországban: »Az egyház megvallja, hogy igehirdetése […] nem volt kellően nyílt és meggyőző. […]
Megvallja félénkségét, a nehézségek elöli kibúvásokat,
veszedelmes engedményeit. Gyakran megtagadta őrállói és vigasztalói feladatát […], néma maradt, amikor kiáltania kellett volna, mert az ártatlanok vére az
égre kiáltott. Nem találta meg az igaz szót, megfelelő
módon, a kellő időben.« A mai kiállítás előterében ez
a mondat is olvasható: »A Magyarországi Evangélikus
Egyház felelősséget érez a múltban elkövetett mulasztásáért, és a jelen kiállítást a bocsánatkérés és a szeretet
kifejezésének szolgálatába kívánja állítani.«”
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A korabeli egyházi válaszok sorában ugyanakkor
érdemes kiemelni Ordass Lajos püspök példáját, akit –
bácskai sváb származású lévén – eredetileg Wolf Lajosnak hívtak, és éppen az 1944. március 19-i német megszállás elleni tiltakozásul változtatta nevét Ordassra.
Látásom szerint ugyanennek a következetességnek a jegyében rendeztünk konferenciát 2013. november 18-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.
A „Norvég egyházi szolgálat Izráelért” és egyházunk
közös rendezvényének címe ez volt: Az antiszemitizmus mint teológiai és társadalmi probléma. Továbbá
e társadalmi jelenlét részének tekintem azt a munkát,
amelyet cigány testvéreink körében végzünk, akár a
görögszállási misszióban vagy a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban, akár egyéb területen.
Ebben az összefüggésbe személyesnek kell lennem.
Az elmúlt hónapokban volt néhány olyan közéleti megnyilvánulásom és publicisztikám, amelyben társadalmi kérdéseket érintettem. Ezek hangsúlyaiból kitűnik,
hogy az egyháznak természetszerűleg a hatalmon lévők
intézkedéseivel kell többet foglalkoznia, hiszen ezeknek
a társadalomra gyakorolt hatása erősebb. Elismerést és
kritikát egyaránt kaptam értük. A kívülállók véleménye most nem foglalkoztat, az egyházkerületből érkezett vélemények annál inkább. Anélkül, hogy a magam
álláspontját rá akarnám kényszeríteni másokra, bevallottan formálni szeretném a lelkészek és híveink véleményét. Úgy gondolom, ez a vezetői felelősség részét
képezi. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, hogy a
püspök kötelessége az egyház békéjének és főleg egységének őrzése is. Nem szeretném tehát, ha a közélettel
kapcsolatos jelenségek és azok értékelése szembeállítana egymással evangélikust és evangélikust. Ebben az
összefüggésben hadd idézzem Luther híres wittenbergi
invocavit-prédikációjának azon sorait, amelyekkel a hívek közötti feszültségre reflektál, hangsúlyozva, hogy
egymással türelmet kell gyakorolni, hordozva a másik gyengeségét, mert – és ez a döntő mondat: – „Nem
egyedül vagyunk hivatottak a mennybe jutni, hanem
azokat a testvéreinket is magunkkal kell vinnünk, akiket most nem tartunk barátainknak”.
Ez a Luther-idézet azért is fontos számomra, mert
rámutat arra, hogy közéleti állásfoglalásainknak is teológiai összefüggései kell, hogy legyenek. A manapság örvendetesen újra homloktérbe került Dietrich
Bonhoeffer 1936-ban ezt mondta: „Csak aki a zsidókért
jajszót kiált, az énekelhet gregorián dalokat.”
1989
A végére hagytam az 1989-es változások 25. évfordulóját. Természetesen számos tanulsággal szolgál ez
a jubileum is. Érdemes például fellapozni a korabeli
Evangélikus Életet, amelynek hangja szinte hétről hétre
válik bátrabbá. Mindebben csak az a sajnálatos, hogy
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e változás szemmel láthatóan örök lépéshátrányban
van az országban lezajló reformfolyamatokhoz, majd
a szinte forradalmi hangulathoz képest. Az egyház tehát kevésbé formálta a közéletet, inkább alkalmazkodott hozzá. Ismét csak a teljesség igénye nélkül érdemes erre az évfordulóra gondolva felidézni azt a tényt,
hogy milyen ereje volt akkor az egyházi mozgalmaknak. Gondolok a Mevisz, az Ordass Lajos Baráti Kör,
a Luther Szövetség, a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület megalakulásának, de még inkább az akkor tömegeket megmozgató evangélizációs alkalmakra, ifjúsági találkozókra. Vagy hogy egy másik példát
mondjak: abban az évben 35-en, a következőben 38-an
kezdték meg lelkész szakon tanulmányaikat az akkori
Evangélikus Teológiai Akadémián.
Nem utolsósorban ebben az emblematikus 1989-es
évben indult újra közel négy évtizedes kényszerszünet
után a Fasori Evangélikus Gimnázium. Valami egészen
újat lehetett, újat kellett kezdenünk akkor. Ugyanígy
akkor ismerkedtünk a gyülekezeti hittanoktatás adta
új lehetőségekkel.
Ennek a jubileumnak is van a mára vonatkozó tanulsága. A jelen esztendő egyik legnagyobb kihívása
az, hogy tudjuk-e rendezni sorainkat a hitoktatás terén.
Örvendetes, hogy új, színvonalas hittankönyv-család
készül. A tavalyi számok azt mutatják, hogy meglepően
nagy igény van az iskolai hitoktatásra. Elsődleges feladat
megfelelő képzettségű és egyházi beágyazottságú hittantanárok szolgálatba állítása. Vigyáznunk kell ugyanakkor arra, hogy ne jelentéktelenedjen el a gyülekezeti
hittan, illetve hogy az evangélikus iskolák növekvő száma ne jelentse a gyülekezeti ifjúsági órák elsorvadását.
Két részből álló jelentésem végén megköszönöm a közgyűlés bizalmát. Elnöktársam, dr. Fábri György felügyelő mellett külön kell szólnom Krámer György
püspökhelyettesről. Jó volt vele minden lényeges kérdést egyeztetni. „Higgadt radikalizmusa” nagyon fog
hiányozni az egyházkerület élén, ugyanakkor biztos
vagyok benne, hogy OIi szolgálata még nagyobb hatókört jelent számára, így tevékenysége aztán egyházunk
egészére nézve lehet jótékony hatással. Hálás vagyok
az esperesek és az egyházmegyei felügyelők (a Megyei
Elnökségek Tanácsának) testvéri munkaközösségéért.
Köszönöm a püspöki hivatal munkatársainak áldozatkész szolgálatát. Kérem jelentésem elfogadását.
Dr. Fabiny Tamás
Dr. Fabiny Tamás püspök programja – 2013
Január
1. Istentisztelet (Budagyöngye)
Megbeszélés (ÉPH): Horváth-Hegyi Áron
2. Istentisztelet (OI)
Megbeszélés (OI): gazdasági osztály
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Megbeszélés (OI): Horváth-Bolla Zsuzsanna
Ülés/gyűlés (Stratégiai munkacsoport )
Áhítat (Budapest, Váci utca)
Megbeszélés (ÉPH): Fülöp Attila
Megbeszélés (ÉPH): Fábri György
Megbeszélés (ÉPH): Galambos Ádám
Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
Ámos Imréről (ÉPH): Ámos Imréről
Megbeszélés (ÉPH): munkatársi
Budavári Szabadegyetem (Budavár): Tomcsányi Pál
Megbeszélés (ÉPH): Illisz László
LMK (ÉPH): Budai
Megbeszélés (ÉPH): Gáncs Tamás
Megbeszélés (ÉPH): Buday Barnabás, Krámer
György
Ülés/gyűlés (OI): Diakóniai intézményvezetők
Megbeszélés (ÉPH): Richly Zsolt és Kocsis István
Megbeszélés (ÉPH): Kőháti Dóra
Megbeszélés (ÉPH): Szabó András
Megbeszélés (ÉPH): Fenyvesi Félix Lajos
Ülés/gyűlés (ÉPH): Püspöki Tanács
Megbeszélés (ÉPH): 2013-ban médiában szolgáló
lelkészeknek
Ülés/gyűlés (OI): Országos Elnökség
Megbeszélés (ÉPH): Káposzta Lajos
Megbeszélés (ÉPH): Paczolay Ágnes
Lelkigondozó beszélgetés (ÉPH)
Megbeszélés (ÉPH): Matus Péter
Ünnepség (Zsinagóga)
Több napos (8) (Budapest): Ökumenikus imahét
Munkaebéd Ambrozius ortodox püspökkel (püspöki lakás)
Szeretetvendégség (Pesterzsébet)
Megbeszélés (Budavár)
Budavári barlang megnézése (Budavár): Tasnádi
Tamás
Istentisztelet (piliscsabai ref. templom)
Megbeszélés (ÉPH): Dávid Adél
Megbeszélés (ÉPH): Erdélyi Csaba
Megbeszélés (ÉPH): munkatársi
Istentisztelet (Szent Anna templom)
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Ülés/gyűlés (ÉPH): Külügyi munkacsoport
Istentisztelet (Tátos utcai kat. templom)
Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
Megbeszélés (ÉPH): Veress Emese
Értelmiségi fórum (ÉPH)
Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (ÉPH): Liszka Tamás
Habilitáció (Debreceni Református Egyetem):
Hafenscher Károly
Megbeszélés (OI): Luther Animáció
Ülés/gyűlés (OI): Országos Presbitérium
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Február
1. Megbeszélés (ÉPH)
3. Iktatás (Arnót): a Borsod-Hevesi Egyházmegye elnöksége
4. Megbeszélés (ÉPH): Lelkészakadémia
Budavári Szabadegyetem (Budavár): Patai Mihály
6. Előadás (EHE): Felnőttképzés
Ülés/gyűlés (OI): Sajtóbizottság
LA Műhely teremszemle (ÉPH)
7. Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Ülés/gyűlés (ÉPH): e-MET ülés Skype-os videokonferencia a MET-nek
Látogatás (Deák tér): id. Hafenscher Károly
8. Megbeszélés (ÉPH): Szeverényi János
Megbeszélés (ÉPH): szolgálatban munkálkodók
9. Megbeszélés (fasori gimnázium): Megint fesztivál
10. Istentisztelet (Péteri)
11. Megbeszélés (ÉPH): Zelenák József
Megbeszélés (OI)
12. Ülés/gyűlés (OI): intézményvezetők
Megbeszélés (ÉPH): Zsarnai Krisztián és Márföldi
István
Ülés/gyűlés (ÉPH): MET
13. Megbeszélés (ÉPH): Pőcze Tibor
LMK (Kelenföld): budai
Megbeszélés (ÉPH): Zászkaliczky Zsuzsa
Megbeszélés (ÉPH): Hölvényi György
14. Megbeszélés (Pilis): polgármesterrel a bölcsőde
ügyében
Megbeszélés (Pilis): Krámer György
Megbeszélés (ÉPH): Tasnádi Tamás
15. Megbeszélés (ÉPH): Roma stratégia: Birkás Antal
és Sztojka Attila
16. Lelkigondozó beszélgetés
17. Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
Iktatás (Budahegyvidék): Keczkó Szilvia
18. Megbeszélés (ÉPH): Solarik Vilmos
Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
Megbeszélés (Puskin utca): Adorjáni Dezső
19. Megbeszélés (ÉPH): Szabó Lajos
20. Megbeszélés (ÉPH): Asbóth Katalin
Önkéntesség-konferencia (MEÖT székház)
Megbeszélés (ÉPH): Kézdy Péter
Megbeszélés (ÉPH): missziói nap
Megbeszélés (ÉPH): Tarr Zoltán
21. Parókusi alkalmassági zizsgálat (ÉPH)
22. Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (Luther Kiadó): Luther Kiadó
25. Megbeszélés (ÉPH): Tar Jánosné
Megbeszélés (ÉPH): Dúl Údó, Mekis Ádám, Benkő
Ingrid, Benczúr László, Sághy Balázs
26. Látogatás (Nyíregyháza): Nyíregyházi Roma Szakkollégium
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27. Több napos (3) (Genf): LVSZ 2017-es előkészületek
28. értelmiségi fórum (ÉPH)
Március
1. Több napos (4) (Hannover): VELKD Klausurtagung
(püspöki találkozó)
4. Budavári Szabadegyetem (Budavár): Dr. Nyíri Kristóf
5. Ülés/gyűlés (ÉPH): Reformációi Emlékbizottság
Megbeszélés (ÉPH): Eilika Habsburg Alapítvány
Megbeszélés (ÉPH): Galambos Ádám
6. Megbeszélés (ÉPH): Mekis Viktória
Megbeszélés (ÉPH): Egyetemi lelkészek
Megbeszélés (ÉPH): Simon Attila, Érfalvy Lívia,
Hajnóczi Eszter
7. Ülés/gyűlés (Győr): PÜT
8. Több napos (3): Kárpátaljai látogatás (Ungvár,
Munkács)
10. Istentisztelet (Nagydobrony)
11. Megbeszélés (ÉPH): Zita Pelok
Lelkigondozó beszélgetés (ÉPH)
Megbeszélés (ÉPH): Seben Glória
12. Megbeszélés (ÉPH): Illisz László
Megbeszélés (OI)
Megbeszélés (OI)
Vendéglátás (ÉPH): első évfolyamos EHE diákok
Megbeszélés (ÉPH): Balicza Gábor
13. Megbeszélés (ÉPH): Missziói nap
Ülés/gyűlés (OI): OP előkészítése
Ülés/gyűlés (OI): OP
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
14. Előadás (aszódi gimnázium): Petőfi nap
Előadás (Bolyai szakkollégium): fórum az egyetemistákkal
18. Több napos (2) (Szarvas): Esperesi Tanács
Ünnepség (EHE): Leuenbergi konkordia 40 éves
Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
19. Istentisztelet (Szarvas)
20. Több napos (3) (Eisenach): LVSZ hermeneutikai
konferencia
24. Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár )
25. Interjú (ÉPH): Szerdahelyi Csongor
Megbeszélés (ÉPH): Tasnádi Tamás
Megbeszélés (ÉPH): Illisz László
Interjú (ÉPH): Reformátusok Lapja
Megbeszélés (ÉPH): Nagy Zoltán
Megbeszélés (ÉPH): Lőrincz Csaba és menyasszonya
26. Megbeszélés (ÉPH): Szabó János
Családi úrvacsora (Budapest): B. G.
Istentisztelet (Jézus Szíve Templom – Budapest):
emlékezés korunk vértanúira
27. Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (OI): Stratégiai
TV felvétel
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28. Több napos (Erdély, Fűrészmező): Kajcsa László
29. Istentisztelet (Fűrészmező)
31. Istentisztelet (Fűrészmező)
Április
1. Istentisztelet (Apáca)
2. Istentisztelet (Erdély, Felszeg)
Előadás (Fűrészmező): brassói LMK
4. Ülés/gyűlés (ÉPH): Ökumenikus és külügyi munkacsoport
Előadás (Fonyód): protestáns kulturális est
5. Megbeszélés (ÉPH): Kodácsy-Simon Eszter
Ülés/gyűlés (OI): Sajtóbizottság
Megbeszélés (OI): Buda Annamária és Varga Márta
Megbeszélés (OI): Gáncs Péter
6. Előadás (EHE) a Magyar Evangélikus Értelmiségi
Társaság ülésén
7. Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
8. Megbeszélés (Budavár)
Megbeszélés (ÉPH): Galambos Ádám
Ebéd svéd vendégekkel (Szép Ilona): Thomas
Jonson
Megbeszélés (ÉPH): Batizi László
Budavári Szabadegyetem (Budavár): dr. Ferenczi
Ilona
9. Megbeszélés (ÉPH): Richly Zsolt
Megbeszélés (ÉPH): Fábri György
Ülés/gyűlés (MEÖT)
10. Megbeszélés (Deák tér): Stephen Nelson
Ülés/gyűlés (OI): Diakóniai bizottsági
Látogatás : id. Hafenscher Károly
11. Előadás (EHE): Dies Academicus
Megbeszélés (EHE)
12. Nyíregyházi cigány szolgálat megtekintése (Nyíregyháza)
14. Istentisztelet (Budahegyvidék)
Munkaebéd a finn külügyi osztály vezetőivel
15. Áhítat (Balatonszárszó): oktatási int. vezetők tal.
Előadás (Balatonszárszó): A toleráns egyház
16. Duna TV felvétel (Duna Tv): Világ-nézet: Püspökkenyér
Előadás (Zsidó Múzeum): rendhagyó tárlatvezetés
17. EHE ösztöndíjasok meghallgatása (EHE)
Előadás (EHE): hatodéves teológusok
Megbeszélés (ÉPH): Balog Eszter
Megbeszélés (ÉPH): Csoszánszky Márta
Megbeszélés (ÉPH): Kozma Anett
18. Ülés/gyűlés (Puskin utca): PÜT
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Ülés/gyűlés (Puskin utca): Országos elnökségi
19. Ülés/gyűlés (Eger): borsodi bizottság
Közgyűlés (Eger)
21. Istentisztelet (Sarepta szeretetotthon): Sarepta
alapkőletétel
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22. Megbeszélés (ÉPH): Lackfi János és Richly Zsolt
Megbeszélés (ÉPH): ifj. Csomós Jószef
Megbeszélés (ÉPH): Pál Marietta
23. Kutató tanárok konferenciája (Bp.-Fasori Evangélikus Gimnázium)
Megbeszélés a Weöres Sándor évről: Balatoni Mónika KIM államtitkárral
24. Istentisztelet (Nyírszőlős): LMK-n
Előadás (Nyírszőlős): Reformáció és tolerancia
LMK (Nyírszőlős): hajdú-szabolcsi
25. Könyvbemutató (PIM): Munkácsy-trilógia
26. Megneszélés (ÉPH): Aszódi Ilona
Megbeszélés (ÉPH): Weisz Jenő
Megbeszélés (ÉPH): Gáncs Tamás
Istentisztelet (Budavár)
27. Ételosztás (Nyíregyháza): Diakóniai osztály
Szentelés (Mandabokor)
28. Kerületi/megyei alk. (Aszód): Dél-Pest kórustalálkozó
29. Megbeszélés (ÉPH): Selmeczi Lajos Péter
Áhítat (EHE)
Megbeszélés (EHE): északi hallgatók
30. Megbeszélés (ÉPH): Solymár Mónika (Bécs)
Megbeszélés (ÉPH): munkatársi
Ünnepség (evangélikus múzeum): Kiállítás megnyitó
Május
1. Több napos (5) (Hamburg): Kirchentag
6. Megbeszélés (ÉPH): Illisz László
Megbeszélés (ÉPH): Hollós László
Megbeszélés (ÉPH): Réthelyi Miklós
Megbeszélés (Budavár): Andrásfalvy Bertalan
Budavári Szabadegyetem (Budavár): dr. András
falvy Bertalan
7. Több napos (2) (Balatonszárszó): Lelkészkonferencia
8. Áhítat (Balatonszárszó): lelkészkonferencián
11. Missziói nap (Kazincbarcika)
Istentisztelet (Kazincbarcika)
12. Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
Ünnepség (kőbányai gyülekezet): Finn testvérgyülekezet látogatása
14. Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
15. Megbeszélés (ÉPH): Pőcze Tibor
Megbeszélés (ÉPH): Körmendy Petra
Megbeszélés (ÉPH): Pelok Zita
Megbeszélés (ÉPH): Érfalvy Lívia, Varga Márta
Megbeszélés (ÉPH): Andorka Rudolf (Bécs)
16. Több napos(6) (Budapest): Iowai vendégek
Ülés/gyűlés (OI): OE
Ülés/gyűlés (OI): OP
17. Látogatás (Nyíregyháza)
18. Istentisztelet (Mende)
20. Látogatás (Acsa)
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21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

Az iowai (USA) testvéregyházkerület püspökével
és küldöttségével (Budapest)
Megbeszélés (OI): amerikaiakkal
Megbeszélés (OI): Sulyok Anna
Gimnáziumi csendesnap (Nyíregyháza, Kossuth
Lajos gimnázium): Fabiny Tamás és Fábri György
Ülés/gyűlés (Nyíregyháza, Kossuth gimn.): tanári
karral
Istentisztelet (Nyíregyháza, börtön)
Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (ÉPH): Krasznai Andrea
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Megbeszélés (OI): Illisz László
Megbeszélés (OI): Klenóczkyné Sulyok Anna
Értelmiségi fórum (Pannonhalma)
Előadás (Soproni Szent Orsolya Gimnázium): Projektnap-Sopron
Esketés (Aszód): Kasnyik Beáta és Lőrincz Csaba
Istentisztelet (Csömör): Seben Glória vizsgaistent
isztelete
Norvég–magyar lelkésztalálkozó előkészítése
katasztrófavédelem-szerződés aláírás (Salgótarján)
Ülés/gyűlés (ÉPH): norvég teológiai konferencia
Ülés/gyűlés (Puskin utca): Ökumenikus püspöki
tanács
Megbeszélés (ÉPH): Hafenscher Károly
Ülés/gyűlés (ÉPH): Reformációi Emlékbizottság
Ülés/gyűlés (ÉPH): Sajtóbizottság
Előadás a PRÚSZ közgyűlésén: Magyarország elleni támadások civil és egyházi szemmel
Ebéd norvégokkal (Sarepta)
Megbeszélés (ÉPH): Gryllus Dániel
Megbeszélés (ÉPH): Pompery Judit (Berlin)
Opera és vacsora norvégokkal
Áhítat (Fasor)



7.

9.
10.
11.
12.
13.
17.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Június
1. Szentelés (Kurityán)
2. Istentisztelet (Tokaj)
Istentisztelet (Tállya)
Istentisztelet (Hernádbűd)
Istentisztelet (Abaújszántó)
Istentisztelet (Monok)
3. Megbeszélés (ÉPH): Illisz László
Megbeszélés (ÉPH): Bán István
Megbeszélés (ÉPH): Bizikné Józsa Judit
4. Ülés/gyűlés (Pápa): Országos esperesi értekezlet
5. Megbeszélés (ÉPH): Domokos Tibor
Lelkigondozó beszélgetés (ÉPH)
Megbeszélés (OI): Sarepta-építkezés
Ülés/gyűlés (ÉPH): OLMK
6. Megbeszélés (ÉPH): Richly Zsolt
Megbeszélés (ÉPH): Szántó Enikő
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Lelkigondozó beszélgetés (ÉPH)

28.
29.
30.
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Megbeszélés (ÉPH): Detre János és Kozma Anett
Megbeszélés (ÉPH): Bálintné Varsányi Vilma
Megbeszélés (ÉPH): külügyi
Megbeszélés (ÉPH): Jankovics Árpád
Megbeszélés (ÉPH): Török Anett
Megbeszélés (ÉPH): David Fiala (ELCMS)
Megbeszélés (ÉPH): Agod Anett
Temetés (pasaréti ferences templom): Dr. Nagy
Zoltánné Manninger Mária gyászszertartásán ima
Istentisztelet (Vanyarc): Dobó Dániel vizsga
Megbeszélés (ÉPH): északi esperesek
Megbeszélés (ÉPH): Endrefy Géza, Fabiny Tibor
Ülés/gyűlés (ÉPH): Püspöki Tanács
Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
Több napos (7) (Genf): LVSZ MoO és tanácsülés
Igehirdetés az LVSZ tanácsülésén (Genf)
Ünnepség (Berlin): Ámos Imre kiállítás
Ülés/gyűlés (Budapest): Elnökségi
Ünnepség (Budapest): Emléktábla-avatás
Ülés/gyűlés (OI): OP
Megbeszélés (ÉPH): Liszka Viktor, Dobó Dániel,
Krámer György
Megbeszélés (ÉPH): Seben Glória
Megbeszélés (Skype): Tamásy Éva
Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (ÉPH): Simon Attila és Novotny Dániel
Istentisztelet (Csönge): Weöres Sándor jubileumi
Istentisztelet (Pesthidegkút): Ordináció, Dobó Dániel
Megbeszélés (ÉPH): Kendeh Péter
Megbeszélés (ÉPH): kerületi elnökség
Ülés/gyűlés (OI): oktatási intézményvezetők értékelése
Megbeszélés (ÉPH): Pőcze Tibor
Megbeszélés (ÉPH): Illisz László
Megbeszélés (ÉPH): Aradi György
Esküvői előkészítő (ÉPH): Szarka Tibor és jegyese
Megbeszélés (ÉPH): Cseszneki Gyula
Istentisztelet (Budavár)
Csömörön: Bringázz lelkesen!
Istentisztelet (Vácegres)
Előadás (Vácegres): A Luther animáció

Július
1. Megbeszélés (ÉPH): munkatársi
Előadás (Békéscsaba): evangélikus pedagógusok
országos találkozóján
3. Ülés/gyűlés (OI): rendkívüli OP
Istentisztelet (Pozsonyi úti ref. templom): CEC nyitó
Ülés/gyűlés (RAM Colosseum): CEC
Köszöntés a CEC díszvacsoráján, egyeztetés Emmanuel metropolitával
5. Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Ülés/gyűlés (OI): Sajtóbizottság
CEC magyar fogadás (RAM Colosseum+hajó)
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6. Istentisztelet (Budahegyvidék)
7. Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
Istentisztelet (Rád): Detre János 20 éves rádi szolgálta
8. Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
Megbeszélés (ÉPH): Török Anett
Lelkigondozó beszélgetés (ÉPH)
Megbeszélés (ÉPH): Hajdó Ákos
9. Ülés/gyűlés (ÉPH): anglikán konferencia előkészítő
Megbeszélés (ÉPH): Krámer György, Bozorády
András
Megbeszélés (ÉPH): Pelok Zita
22. Több napos (4) (Schwerte, Vesztfália): nemzetközi ökumenikus szimpózium (igehirdetés és egyéb
szolgálatok)
26. Megbeszélés (ÉPH): Benczúr Emese, Kendeh Péter
Megbeszélés (ÉPH): Paczolay Ágnes
Megbeszélés (ÉPH): Scott Ryll, Aradi György
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Augusztus
2. Megbeszélés (ÉPH): Pótor Anikó
Ülés/gyűlés (ÉPH): Kibővített elnökségi
Megbeszélés (ÉPH): Dobó Dániel, Krámer György
Megbeszélés (ÉPH): Hollósi László
Istentisztelet (Jézus szíve templom): pharrajmos
és a kislétai gyilkosság emléknapja
4. Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
5. Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
13. Megbeszélés (ÉPH): Pelok Zita, Buda Annamária
15. Megbeszélés (Finn Nagykövetség): Pasi Tuominen,
Jouko Jaaskelainen
18. Igehirdetés (Ócsa): A Magyar Szövetség Nemzeti
Nagytábora
19. Megbeszélés (ÉPH): norvég püspöki tanács látogatása
Megbeszélés (ÉPH): Ferenczi Ágnes, Cselovszkyné
dr. Tarr Klára
21. Megbeszélés (ORFI): Fónyad Pál (Bécs)
23. Megbeszélés (ÉPH): David Nelson
Megbeszélés (ÉPH): Lóczy Tibor, Csépányi Tímea
(Sajógömör)
25. Iktatás (kelenföldi evangélikus templom): Gáncs
Tamás
26. Megbeszélés (ÉPH): kiutazó ösztöndíjasok, Cse
lovszkyné dr. Tarr Klára, Pap Kinga Marjatta
Temetés (Budapest, Farkasréti temető): Brooser
Gábor
Megbeszélés (ÉPH): Pőcze Tibor
27. Több napos (3) (Mátraháza): lelkésztalálkozó
29. Istentisztelet (Mátraháza)
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30. Megbeszélés (ÉPH): Fábri György, Joób Máté,
Prőhle Gergely, Pap Kinga Marjatta
Megbeszélés (ÉPH): Gáncs Tamás, Joób Máté, Molnár Lilla, Szántó Enikő
Ülés/gyűlés (ÉPH): Sajtóbizottság
31. Iktatás (Budavár): Bencéné Szabó Márta
Szeptember
2. Szerelmes földrajz forgatás (Csönge)
3. Forgatás Budapesten
4. Megbeszélés (ÉPH): Richly Zsolt, Liszka Tamás
Megbeszélés (ÉPH): Szebik Imre
5. Több napos (9) (Brazília, Sao Paolo): igehirdetés és
egyéb szolgálatok
Ülés/gyűlés (Puskin utca): Püspöki tanács
12. Ülés/gyűlés (OI): OP
14. Előadás (EHE): teológus csendesnap
Előadás: Templomok éjszakája megnyitó (Fót)
15. Istentisztelet (Alberti): 20 éves az Alberti Evangélikus Általános Iskola
Istentisztelet (Irsa): 300 éves az irsai evangélikus
gyülekezet
16. Megbeszélés (Budavár)
Megbeszélés (Budavár): Tasnádi Tamás
Megbeszélés (ÉPH): Tar Jánosné
Megbeszélés (ÉPH): Mézes Zsolt
Megbeszélés (ÉPH): Szántó Enikő
17. Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (ÉPH): Benkő Ferenc
Megbeszélés (ÉPH): Udvaros Béla
Megbeszélés (ÉPH): Tomcsányi Pál
Előadás (Budavár): Ars Sacra fesztivál keretében
(Kránitz Mihállyal és Óberfrank Pállal)
18. Ülés/gyűlés (ÉPH): Reformációi Emlékbizottság
Megbeszélés (ÉPH)
19. Több napos (4) (Norvégia): 30 éves a norvég More
Egyházkerület (igehirdetés és egyéb szolgálatok)
Megbeszélés (MTVA székház): Jónás István
23. Goblen rendezése (ÉPH)
Megbeszélés (ÉPH): Szabó Mária
Megbeszélés (ÉPH): Fellegvári Zoltán
Látogatás (Budapest): Nagy Gyula ny. püspök
24. Megbeszélés (ÉPH): Hellebrandt László
Megbeszélés (ÉPH): Horváth Zoltán
Ülés/gyűlés (ÉPH): Luther market ülés
Megbeszélés (ÉPH): Linköpingi Evangélikus Püspökség
25. A diakónia napja (Deák téri ev. templom)
Ülés/gyűlés (OI): Luther Kiadó igazgatótanácsi ülés
Ünnepség (Budahegyvidék): Benczúr László 70.
26. Megbeszélés (ÉPH): Szmetana György
Megbeszélés (ÉPH): Mézes Zsolt és Szántó Enikő
Ülés/gyűlés (ÉPH): Gonda László, Joób Máté, Tóth
Márta
Ülés/gyűlés (ÉPH): Országos elnökségi
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27. Megbeszélés (ÉPH): Richly Zsolt
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
29. Istentisztelet (Budagyönyge)
30. Több napos (3) (Finnország-Helsinki): LVSZ európai találkozó
Október
3. Ünnepség (német követség): német egység napja
Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
Munkavacsora vesztfáliai egyházi és parlamenti
delegációval
4. Több napos (2) (Aszód, evangélikus gimnázium):
Sportnap
Megbeszélés (ÉPH): Richly Zsolt, Kocsis István,
Zólyomi Kristóf
5. Több napos (5) (Drezda): Előadás, ill. igehirdetés
a Kreuzkirchében
6. Több napos (2) (Wittenberg): Luther centrum vezetőségi ülés
10. Megbeszélés (ÉPH): Szabó Lajos
Ülés/gyűlés (OI): Sajtóbizottsági ülés
Ülés/gyűlés (EHE): Oktatói tanács
Ülés/gyűlés (EHE): Szenátus
Előadás (budavári evangélikus gyülekezet): Dér
Katalin
11. Megbeszélés (ÉPH): Tóth Orsolya
Megbeszélés (ÉPH)
Lelkigondozó beszélgetés (ÉPH)
12. Előadás (Baár-Madas Ref. Gimn): Keresztyénüldözés a 21. században
Istentisztelet (Deák tér)
13. Szentelés (Galgagyörk)
14. Megbeszélés (ÉPH): Cserháti Sándor
Tárlatvezetés (Budapest, Rumbach utcai zsinagóga): Ámos Imre
Budavári Szabadegyetem (Budavár): Gryllus Dániel
15. Megbeszélés (ÉPH): Agod Anett
Megbeszélés (ÉPH): Fábri György
Megbeszélés (ÉPH): 5 amerikai diakóniai önkéntes, Mirjam (USA, Pozsony), Bense Krisztina
16. Megbeszélés (ÉPH): Ingrid Glatz
Megbeszélés (ÉPH): Richly Zsolt, Liszka Tamás
17. Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Megbeszélés (OI)
Ülés/gyűlés (OI): PÜT
Ülés/gyűlés (OI): országos elnökségi
18. Megbeszélés (OI)
Előadás (EHE)
20. Szentelés (Gyömrő): Gyömrői templom újraszentelése
Szentelés (Maglód): Maglódi templom újraszentelése
Reformációi emlékest (Uránia)
21. Megbeszélés (MTVA székház): Jónás István, Ken
deh Péter
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Megbeszélés (ÉPH): Ferenczy Erzsébet, Krámer
György
Ülés/gyűlés (ÉPH): Kibővített elnökségi
Ülés/gyűlés (ÉPH): MET
Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (ÉPH): David Baer (USA)
Megbeszélés (OI): Végh Szabolcs, Fábri György,
Kendeh Péter, Stieber Tünde, Cservenák Anna
Megbeszélés (ÉPH): sámsonházi lelkészi szolgálat
Több napos (2) (Genf-Chavanne): LVSZ ülés
Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
A 20. század – kortárs összművészeti kiállítás (Budapest, Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga)
Megbeszélés (Vác)
Ünnepség (EHE): Könyv- és Luther animáció bemutató
Megbeszélés (OI)
Stúdiófelvétel (Cinkota): Lélektől-lélekig felvétel
Istentisztelet (Budavár)

November
1. Több napos (4) (Erlangen): Németország
4. Budavári Szabadegyetem (Budavár): Jelenits István
5. Megbeszélés (ÉPH): Bence Győző stúdiófelvétel
(Cinkota): Lélektől-lélekig felvétel
TV felvétel (Duna TV)
6. Megbeszélés (ÉPH): Tarr Klára
Megbeszélés (ÉPH): egyetemi lelkészek
Megbeszélés (ÉPH): Mézes Zsolt, Szántó Enikő,
Gáncs Tamás
Ülés/gyűlés (OI): PÜT
Ülés/gyűlés (OI): gazdasági bizottság
7. Tudomány napja (EHE)
Ünnepség (EHE): Korányi András és Béres Tamás
professzori iktatása
8. Előadás (LÖK): gyűjteményi konferencia
MoO webex test
Áhítat (Révfülöp): felügyelői konferencia
9. Előadás (Parlament felsőházi terme): Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége Szeretetvendégség (Kelenföld)
10. Istentisztelet (Vecsés): Vecsési gyülekezet 90 éves
Előadás (Deák tér): Luther animáció
11. Istentisztelet (németajkú református gyülekezet
temploma): parlamenti imaóra
Megbeszélés (ÉPH): Vincze Katalin
12. Megbeszélés (ÉPH): Bolla Zsuzsanna
Megbeszélés (ÉPH): Bálint Galéria
Ülés/gyűlés (ÉPH): KZST
13. Ünnepség (Evangélikus Országos Múzeum): kortárs kiállítás
Látogatás (Deák tér): id. Hafenscher Károly
LMK (Rákoskeresztúr
14. Megbeszélés (ÉPH): Markovits Ferenc és felesége
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Ülés/gyűlés (OI): OP
15. Kerületi/megyei alk. (ÉPH)
17. Istentisztelet (Budagyöngye)
Istentisztelet (Budavár)
18. Konferencia (EHE): Egyház és antiszemitizmus
Ünnepség (Evangélikus Múzeum): képzőművészeti
pályázat kiállítás megnyitó
19. Megbeszélés (Luther Kiadó)
Értelmiségi fórum (ÉPH)
20. Megbeszélés (ÉPH): Fülöp Attila
22. Megbeszélés (ÉPH): Sághy András
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
25. Előadás (Balatonszárszó): Pedagóguskonferencia
26. Parókusi alkalmassági zizsgálat (ÉPH): Csadó Balázs, Kovács Viktor
27. MoO webkonferencia (ÉPH)
28. Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
Előadás (Szent Margit Gimnázium): Az egyház
mint Krisztus teste
29. Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
30. Ülés/gyűlés (Budapest-Fasori Ev. Gimnázium díszterme): Zsinat Prónay-díj átadása
December
1. Istentisztelet (Muraszombat, Szlovénia, evangélikus templom): püspökiktatás – Geza Filo
2. Megbeszélés (ÉPH): Fábri György
Ünnepség (Mozsár kávézó ): könyvbemutató – Kereszt fogantyú nélkül
Budavári Szabadegyetem (Budavár): Csermely Péter
3. Ülés/gyűlés (Debreceni Református Hittudományi
Egyetem): doktori védés – Rácsok Gabriella
4. Interjú (ÉPH): Népszabadság
Istentisztelet (Szent Gellért sziklakápolna)
5. Több napos (4) (Hannover): LVSZ DNK ülés
Megbeszélés (ÉPH): Illisz László
10. Ülés/gyűlés (Puskin utca): PÜT
Ülés/gyűlés (Puskin utca): MAEK
11. Megbeszélés (ÉPH): Pőcze Tibor
Megbeszélés (ÉPH): Fábri György
12. Megbeszélés (OI): Gazdasági Osztály
Ülés/gyűlés (Üllői út): OP
Értelmiségi fórum (ÉPH)
13. Ünnepség (Luther kollégium, Rózsák tere): Nyugdíjas lelkészek adventje
Interjú (rádió): Info rádió
14. Istentisztelet (LÖK): 25 éves a Mevisz
15. Ünnepség (kőbányai gyülekezet): Weöres Sándor
emlékest
16. Ülés/gyűlés (ÉPH): szűkített ÖB
Munkaebéd (Budapest): Martina Helmerrel (USA)
Interjú (rádió): Lánchíd Rádió
Rádiófelvétel (MR1): Lélektől lélekig
Megbeszélés (ÉPH): Horváth-Hegyi Olivér
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17. Ülés/gyűlés (Budapest): pályázati testület
Megbeszélés (ÉPH): Makrovilág
Ünnepség (Sándor palota): állami egyházi fogadás
Ünnepség (Budavár): munkatársi karácsony
18. Interjú (ÉPH): HVG
Munkatársi ebéd
Ünnepség (EHE): karácsonyi műsor
19. Duna TV felvétel (Duna TV): Világ-nézet: Püspökkenyér
Megbeszélés (ÉPH): Buday Zsolt
Ünnepség (OI): Üllői úti karácsony
20. Megbeszélés (ÉPH): stratégiai munkacsoport
22. Istentisztelet (Budaörs): 10 éves a budaörsi evangélikus templom
24. Istentisztelet (Budavár)
25. Istentisztelet (Szentendre): rádiós
Dr. Fabiny Tamás 2013. évi publikációi
I. Saját írások
Evangélikus Élet – Égtájoló
Felemelő tolerancia (2013. január 27., 78. évf./4. sz.)
„Kaj si tyiro phral?” (2013. február 24., 78. évf./ 8. sz.)
Asztalközösség (2013. március 24., 78. évf./12. sz.)
Egyházkerületi körkép (2013. április 21., 78.évf./16. sz.)
Egyház és közélet a Kirchentag tükrében (2013. május
19., 78. évf./20. sz.)
Az árvízi kehely üzenete (2013. június 16., 78. évf./24. sz.)
Doktor úr, a maga szíve sose fáj? (2013. augusztus 11.,
78. évf. /32. sz.)
Emberi és Isten-álom (2013. szeptember 15., 78. évf./37.
sz.)
Reformációi műhelymunka (2013. október 13., 78.
évf./41. sz.)
Guttenberg fricskái Zuckerbergnek (2013. november
10., 78. évf. 45. sz.)
Az orvos és az Orvos (2013. december 8., 78 évf. 49. sz.)
Evangélikus Élet – Egyebek
Idején a farsangnak (2013. február 10., 78. évf. /6. sz.)
Húsvét a Barcaságban (2013. április 14., 78. évf./15. sz.)
Kancellár és államelnök az egyházi napokon (2013.
május 26., 78. évf./21. sz.)
LVSZ-tanácsülés Genfben. Interjú Fabiny Tamás püspökkel (2013. július 7., 78.évf./27. sz.)
Élő vizet ígér (2013. július 21., 78. évf./29. sz.)
A túlsó parton (2013. augusztus 4., 78.évf./31. sz.)
1850 km lélektől lélekig (2013. október 6., 78. évf./ 40. sz.)
Barátok és testvérek közt Brazíliában (2013. október
27., 78. évf./43. sz.)
Lelkipásztor
Betetőzés (2013/3., Figyelő rovat, 98–99. o.)
Az anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában (2013/
8–9., 286–289.o.)
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A krokodil szája és a nyulacska füle. Bízik László
(1943–2013) (2013/8–9., 326–334.)
Híd
Elvégeztetett (2013/2., 44–45. o.)
Credo
Weöres dialógus (XIX. évf., 2013/4.)
Evangélikus Nevelés
Felemelő tolerancia (XII. évf. 2013/1. szám, 4–14.)
Budavári Hírmondó
János „karácsonya” (XVIII. évfolyam 2013/4.) http://
budavar.lutheran.hu/sites/budavar.lutheran.hu/files/
hirmondo 2013 advent.pdf
Litera
Ámos Imre és a 20. század (2013. december 7.) http://
www.litera.hu/hirek/amos-imre-es-a-20-szazad
Új Élet
Kiállítás megnyitó a Rumbach zsinagógában (2013. november 15., 3. o.) http://www.mazsihisz.org/userfiles/
file/downloadmanager/68.%20%C3%A9vfolyam%20
21.%20sz%C3%A1m%202013.%20november%2015.%20
Kiszl%C3%A9v%2012.%205774.pd
Könvvek, könyvrészletek, cikkek
[Cím nélkül] (Fabiny Tamás). In: „Elvégeztetett”. Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt. Luther Kiadó, Budapest, 2013. 27–46. o.
A legnagyobb nyilvánosság előtt. In: Szabó Lajos
(szerk.): Homiletika ökumenikus palettán. Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. 213–222. o.
Luther Kiadó, Budapest, 2013.
[Imádság Raoul Wallenberg emléktáblájának felavatásán.] In: Emberek az embertelenségben. Wallenbergév Magyarországon 2012. 116 .o. Külügyminisztérium, Budapest, 2013.
Boldogmondás-Parafrázis. Metodista XXX. évf.2013/3.
(Másodközlés.)
Csorba István: Zenehíd. Szonett-könyv ajánló (borító 4).
How to be a minister before and after the social-political transition in Hungary. Vsluzbe evanjelia (Milos
Klátik 50. születésnapjára kiadott könyvben jelent
meg) 57–64 o.
Az idő, a tér és a szépség szentsége (In: Benczúr László
építészete. Luther Kiadó, Budapest, 2013. 8– 28. o)
Kereszt fogantyú nélkül [A Magyar Rádió Lélektől lélekig sorozatában elhangzott anyag gyűjteményes
kötete]. Luther Kiadó, Budapest, 2013
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Interjúk
Még nem ült el a vihar – Interjú Szabó Istvánnal és
Fabiny Tamással, Osztie Zoltánnal és Kumin Ferenccel. http://www.parokia.hu/hir/mutat/4161/
2013. január 3. (Korábbi holland változat magyar
fordítása, ami 2012-ben jelent meg: in/kerknieuws/
storm_rond_hongaarse_kerkwet_nog_lang_niet_
geluwd_1_6922 33)
A hírhedett tanítvány. Interjú. http://www.reformatus.
hu/mutat/8064/ 2013. március 28.
A holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapján – Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel. http://www.evangelikus.hu/interju-fabinytamassal-holokauszt 2013. április 16.
Magyarországi Baptista Egyház honlapja. http://www.
baptist.hu/hu/olvasnivalok/konyvajanlo/keresztfogantyu-nelkul
Fabiny püspök a politikai kereszténység veszélyéről.
Népszabadság, 2013. december 12. http://nol.hu/
belfold/20131212-a politikai keresztenyseg veszelye
The risk of political Christianity: An interview
with Tamás Fabiny, Lutheran bishop. Hungarian
Spectrum, 2013. december 21. (Népszabadság interjú kapcsán). http://hungarianspectrum.wordpress.
com/2013/12/21/the-risk-of-political-christianityan-interview-with-tamas-fabiny-lutheran-bishop/
EGYHÁZKERÜLETI FELÜGYELŐI JELENTÉS
Egyházkerület közgyűlés,
Balassagyarmat, 2014. május 9.
Krisztus követése, igyekvésünk tanításának megtartásában – hitvalló evangélikusként csak ez lehet egyházi idetartozásunk alfája és ómegája. Ami ezen alfa és
ómega között van, vagyis az egyházi szolgálat, ennek
a jelentésnek a tárgya: arra törekedtem ebben az eltelt
évben is, hogy szervezeti munkánk közelebb vigyen
minket a keresztényi közösség mind mélyebb megéléséhez, s az igazi kezdet és a vég, Krisztus kegyelme eléréséhez. Ezen az úton a mai egyházi viszonyok között
egyrészt sok, a magunk kicsinységéből és gyarlóságából összehordott akadályt kell lebontanunk, másrészt
világos és nyíltan vállalt válaszokat kell keresnünk a
mai kor s benne az egyház kérdéseire.
E folyamat nem más, mint az egész egyházat átjáró küszködés, útkeresés, amiben idén úgy esett, hogy
az Északi Egyházkerület képviselőiként a kerületi arányoknál lényegesen nagyobb mértékben adatott meg
részt vennünk. Ezért a felügyelői jelentés hangsúlyos
része most az országos egyház ügyeivel foglalkozik,
ez a témakör jutott rám akkor, amikor egyházkerületi elnökségünk egyeztetése alapján megosztottuk
a jelentések témáit: a kerületi eseményekről Fabiny
Tamás püspök, elnöktársam ad áttekintést, a kerületi
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pályázati források felhasználását Bak Péter felügyelőhelyettes értékeli.
Egyházkerületi gyülekezeti szolgálat
Egyházkerületünk 2013. április 15-i közgyűlésén elfogadott jelentésemben a most tárgyalt időszakra előretekintve a következő feladatokat láttam megvalósítandónak kerületi életünkben:
– a nagy TÁMOP-pályázatok értelmes felhasználása
gyülekezeteink erősítése és társadalmi jelenlétünk
színesítése érdekében;
– a gyülekezetek közötti szolidaritás szorgalmazása a
Borsod-Hevesi Egyházmegye érdekében;
– a gyülekezetek látogatásában a munkajelleg erősítése, kiegészítve egy üzenetértékűként is bemutatható kerékpáros-gyalogtúrás programmal;
– az egyházi stratégia elmélyítése, a gyülekezeti stratégiák segítése.
A fentebb jelzett hangsúlyeltolódás miatt ezen célkitűzések közül a munkajellegű gyülekezeti látogatások számának növelését nem tudtam megvalósítani abban a mértékben, amint terveztem. Ugyanakkor
nagy örömmel vettem részt és szolgáltam beszélgetéseken, nem protokolláris gyülekezeti vagy intézményi
alkalmakon Arnóton, Aszódon, Balassagyarmaton, Békásmegyeren, Debrecenben, Hatvanban, Kelenföldön,
Miskolcon, Nyíregyházán, Budahegyvidéken, Budavárban, Nyírtelken, Vácott. Találkoztam gyülekezeti
testvérekkel szárszói és révfülöpi rendezvényeken, a
kazincbarcikai missziós napon, egyeztettem formális
és informális keretek között további egyházközségek
képviselőivel – mindezek révén nem nélkülöztem a
közvetlen élményeket egyházkerületünk valóságáról.
A kerületi munkában a gyülekezetek közötti kapcsolatok erősödtek, törekvésünk a nehezebb helyzetben levő egyházközségek támogatására meghallgatásra talált. Az egyházmegyei felügyelő testvérek
felelősségteljesen és elkötelezetten segítették az esperesek munkáját. Az országos felügyelői találkozón
Révfülöpön sok gyülekezeti felügyelőnk vett részt, ahol
mindannyian tanultunk az egyházszervezési, pályázati,
kommunikációs előadásokból. A kerületi missziós nap
mellett a tavaly júniusban Csömörön megtartott kerékpáros áhítatra is több gyülekezetből érkeztek testvérek, ami a kapcsolatok erősítésén túl tanúságtétel
volt a fenntarthatóság mellett is.
A gyülekezeti munkát ösztönözte az a pályázat, amit
az egyházi stratégiához kapcsolódva írtunk ki. Erre az
egyházkerületből is értékes anyagokat kaptunk, és az
egyházmegyei közgyűlések információi alapján a stratégiák készítése másutt is elindult.
Őszintén szembe kell néznünk ugyanakkor azzal,
hogy a gyülekezeti életben nem csökkennek azok a
feszültségek, amelyek nem csupán saját nyomorúsá-
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gainkból és hibáinkból erednek, hanem a hagyományos gyülekezeti modell ellentmondásait mutatják. A
társadalmi és területi mobilitás, a vidék elszegényedése, a kulturális és információs szakadékok mélyülése
nemzedékek és társadalmi csoportok között, az értékrendek pluralizmusának ténye teológiai, egyházi és
gyülekezet-működtetési válaszokat követel, amelyeket csak együtt találhatunk meg. Szorgalmazom, hogy
beszéljünk nyíltan minderről, mert az elkerülhetetlen
feszültségek ellenére is csak így erősödhetünk meg
egyházi egységünkben!
Országos egyházi szolgálat
A 2012-es tisztújítások után a zsinat és az országos egyházvezetés is komoly elszánással indult neki a munkának. Az elmúlt egy évben több, igen jelentős területen
kezdtük el a szükségesnek tartott változásokat. Mivel
itt a gyülekezetek életét közvetlenül érintő fejleményekről van szó, jelentésemben részletesen ismertetem mindezeket.
Több éves előkészítő munka eredményeképp a zsinat 2013. novemberi ülésszaka elfogadta egyházunk
stratégiáját, „Láthatóan evangélikus” címmel. A stratégia szövege (aminek véglegesítését kerületi testvérek,
Fabiny Tamás püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő, Joób Máté lelkész és Pap Kinga Marjatta püspöki tanácsos, valamint jómagam végeztük) az egyház
megújulásának középpontjába a missziót helyezi, és öt
területet határoz meg prioritásként: az önkéntességet,
a lelkészek munkájának segítését, a hálózatosságot, a
fenntarthatóságot és a protestáns hivatásszerűséget.
Ezek jegyében végeztük a további egyházkormányzati
munkánkat, s a zsinati jóváhagyás alapján (ellenszavazat nélkül, döntő többséggel támogatták a tagok a
dokumentumot) az a feladatunk, hogy érvényt szerezzünk ennek mindennapi egyházi munkánkban.
2014 tavaszától elindítottuk az országos iroda átszervezését. Az addigi igazgatót, Kákay Istvánt a szervezeti átvilágítás idejére, tavaly nyártól Végh Szabolcs
testvérünk, balatonszárszói oktatási központunk igazgatója váltotta ideiglenes megbízással. Az átvilágítást,
amit professzionális szakemberre (evangélikus testvérünkre, Sághy Andrásra) bíztunk, feltárta az országos
irodai működés korszerűsítési lehetőségeit. Ebben az
országos presbitérium és elnökség az egyházi stratégiának megfelelően a missziós munka és a gyülekezetek
ügyeivel való foglalkozás nevesítését, a szolgáltató jelleg erősítését, a szabályozások betartatását, a hatékony
országos menedzsmentet és az átláthatóságot tartotta
elsődlegesen érvényesítendő szempontnak. Ennek jegyében az osztályvezetők nagyobb döntési s egyben
felelősségi jogkört kaptak, valamint eldöntöttük egy
önálló missziós és gyülekezetépítési osztály kialakítását is. Az OI struktúrájában a pályázati ügyek önálló

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

osztályként jelennek meg, valamint a gazdasági és vagyongazdálkodási ügyek stratégiai vezetésére igazgatóhelyettesi posztot és hozzá kapcsolódva nagyobb mozgásteret jelentő gazdálkodási egységet hozunk létre.
Mindezen átalakítások elszánásunk és elvárásunk
szerint közvetlenül éreztetik hatásukat a gyülekezeti munkában is. Misszióban, gyülekezetépítésben, az
ügyek szakszerű előkészítésében számíthatnak a gyülekezetek és intézmények az országos iroda támogatására – ugyanakkor a döntés-előkészítésben és a végrehajtásban/beszámolókban a határidők, egyeztetési
követelmények és pénzügyi-szervezeti szabályozók
betartása normává kell váljon. Hogy ez ne puszta bürokrácia, hanem a közösség együttműködésének protestáns hagyományú éthosza legyen, megerősíti az Országos Iroda vezetőjének személye is: Krámer György
esperes, püspökhelyettes testvérünk indul szolgálatra,
ami egyházkerületünknek büszkeség s egyben veszteség is. Isten áldását kérjük munkájára, imádságunkkal és fegyelmezett ügyintézésünkkel támogassuk őt!
Az országos iroda működésében csakúgy, mint valamennyi egyházi szervezeti egységünknél a pályázatok
szerepe egyre nagyobb jelentőségű mind a finanszírozásban, mind a programok tervezésében. Ezért nem
csupán az országos irodában fejlesztjük ennek szervezeti hátterét, hanem a lehető legtöbb alkalommal
és formában szerveztünk tájékoztatókat, egyeztetéseket e témában. Sajnos az ilyen aktivitás területén nagyon egyenetlen a helyzetkép kerületünkben: vannak
igen aktívan pályázó gyülekezetek, azonban például a
most kezdődő európai uniós támogatási időszakra viszonylag kevés pályázat érkezett be evangélikus kezdeményezésre.
Intézményeink pályázati finanszírozásában több sikert értünk el, jelentős beruházások, illetve fejlesztések indultak. Megnövekedett kiterjedésű iskolarendszerünk intézményvezetői szembenéztek a strukturális
és demográfiai körülményekkel, amelyek a komoly
finanszírozási kérdések mellett iskoláink evangélikus
jellegére nézvést is vetnek fel kérdéseket. Erről kerületünk meghatározó középiskolái körében többször
volt módunk egyeztetni, ezzel sikerült a problémákat
feltérképezni, ami reményt ad a megoldások megtalálására is. Ez halaszthatatlan feladat a következő időszakban. A hit- és erkölcstanoktatás új rendszere most
indul, a tapasztalatok még nagyon frissek, értékelésük elengedhetetlen. Országos szinten a kormányzati
egyeztetéseken többször jeleztük, hogy rossznak tartjuk magát a rendszert, de természetesen igyekszünk az
adott keretek között megtalálni az egyház mozgásterét. Igen komoly és maga színvonalú szakmai munka
zajlik a nevelési és oktatási osztály égisze alatt, illetve
a katechetikai munkacsoport keretében, aminek eredményeképp kiváló tankönyvek és igen hasznos továbbképzési háttér áll hitoktatóink segítségére. Megoldandó
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feszültségnek tartjuk a hittanoktatási és gyülekezeti
munkával való leterheltség egyensúlyba hozását lelkészeinknél, aminek megoldására a zsinat szabályozta
a vállalható hittanórák mennyiségét.
Lelkészeink, hittanoktatóink és gyülekezeti munkatársaink képzése ezen túl is kulcsfontosságú fejlesztési
területe egyházunknak. Ennek érdekében az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorának zsinati beszámolójához kapcsolódóan zajlott egyeztetés nyomán
az országos presbitérium (miközben fenntartóként támogatta Szabó Lajos professzor rektori megbízatását a
következő ciklusra is) feladatul szabta az EHE jövőjének stratégiai szintű átgondolását. Az ehhez szükséges
egyeztetések és bizottsági munka vezetésével engem
bízott meg az OP. Az eddigi áttekintések alapján a teológushallgatók rekrutációjában a minőségi elvárások
jelentős emelését, az EHE szervezetében az új kihívások megjelenítését (valláspedagógia, társadalombölcselet, kommunikáció, menedzsment-ismeretek), valamint
a nemzetközi beágyazódás és tudományos elismertség
erősítését látom meghatározó tényezőnek. Mindebben
kifejezetten szükségesnek tartom gyülekezeteink és
intézményeink visszajelzését megkapni az EHE „kibocsátásáról” – üdvös volna, ha egyházunk valamennyi
tagja mindinkább magáénak érezné az evangélikus
felsőoktatás egyetlen bázisának ügyét.
Még közvetlenebb az egyházi média széleskörű hatása. Ezen a területen sok kritika fogalmazódott meg az
elmúlt időszakban, miközben az egyház külső médiajelenlétének és belső médiafelületeinek fontossága egyre
inkább belátott tényező, a missziós munkától kezdve
az intézmények megismertetésén át a belső kohézió
erősítéséig. Ezért a nyomtatott és internetes felületek
integrációját, az erőforrások jobb szervezését, a gyülekezeti/intézményi hírek naprakész becsatornázását
és a pályázati stb. projektek kommunikációját érdemben támogatni képes szolgáltatások kiépítését döntötte
el az országos presbitérium. Természetesen egy ilyen
léptékű átalakítás, ami a meglehetősen esetlegesen
és sok személyes motivációval alakult rendszerben a
racionális és szervezetszerű működés és számonkérés elveit valósítja meg, ellenérzéseket is gerjesztett.
Emiatt maga a szervezeti átalakítás némi késedelmet
szenvedett, hiszen egy furcsa zsinati vita után ennek
kereteit a zsinat nem támogatta a törvénymódosításhoz szükséges kétharmados mértékben. Azóta sikerült
a szükséges egyeztetéseket végigvinni, így reménység
szerint a májusi zsinat meghozza a kellő döntéseket.
Újabb munkaév előtt
A magyarországi evangélikusok egyházában szolgálatot vállalni, annak erőnk szerint megfelelni a mostani
időkben nemes és erőt adó hagyományok továbbvitelét, egy kisebbségi, egyre inkább szórványban élő val-
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lási közösség megtartását, a krisztusi üzenet mai valóságunkban érvényes hirdetését jelenti. A saját magunk
alkotta szervezeti keretekkel való konfrontáció és a
körülöttünk levő társadalmi közeg zavaros, értékkereső, egyre feszültebb viszonyainak tudomásul vétele sok energiát emészt fel, figyelmet von el a krisztusi
közösségben való hitmegéléstől. Felügyelői munkám
legnagyobb nehézségének és keresztjének éppen ezt
tartom, s kérem a testvérek imádságos támogatását
abban, hogy egyházi szolgálatunk inkább erőforrás
legyen mindebben, mintsem a hit és a testvéri közösség örömét kiszárító problémahalmaz!
Dr. Fábri György

NYUGATI (DUNÁNTÚLI)
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET
PÜSPÖKI JELENTÉS
Egyházkerületi közgyűlés, Csákvár, 2014. április 25.
Jézus mondja: „Bár felismerted volna ezen a napon te is
a békességre vezető utat!” (Lk 19,42a)
Száz éve, 1914-ben tört ki az első világháború. Az előzetes várakozásokkal ellentétben a hadműveletek nem
fejeződtek be néhány hónap alatt. A négy évig tartó
véres küzdelemnek 15 millió áldozata lett. A háborút
indítóknak, jelesül az Osztrák–Magyar Monarchiának
és fő szövetségesének, a német birodalomnak eredeti
céljaiból, a világ újrafelosztásából, a gyarmati piacok
egy részének megszerzéséből semmit nem sikerült elérni. Sőt, a háborúban győztes szövetség, az Antant
éppen a háborút indító országok hatalmának megfékezésére ezen országok felosztását kezdeményezte,
többek között a trianoni békediktátummal.
Az igazi békét persze ez sem teremtette meg. A történészek többsége úgy látja, hogy a háborút követő
igazságtalan rendezés szükségszerűen vezetett el a
második világégéshez, amely még az elsőnél is szörnyűbb és pusztítóbb lett.
A háború és a háborúskodás sokba került evangélikus egyházunknak is. Nem csak azzal, hogy püspöki
felhívásra számtalan gyülekezetünk feláldozta a „haza
oltárán” templomaink harangjainak jó részét, amelyek
addig az Isten házába hívogatták a híveiket az Isten dicséretére, hanem mert híveink is ott voltak a katonák
és bizony az áldozatok között is. Nagyon sok templomunkban márványtáblákra vésett nevek emlékeztetnek az adott közösség háborúban elhunyt tagjaira.
Persze nem beszéltünk még egyházunk testének
feldarabolódásáról. Hazánk felosztásával együtt egyházunk is több darabra szakadt. A Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában, Szlovéniában, Szerbiában,
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Horvátországban és Burgenlandban élő evangélikus
hittestvéreink 100 évvel ezelőtt még egy egyháztesthez,
a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz tartoztak.
A közelmúltban két gyülekezetben, két templomszen
telési ünnepen vehettem részt. Húsba vágóan szembesítettek ezek az egyébként örömteli alkalmak a fájdalmas történelmi örökségünkkel. 2012. október 20-án
Szentgotthárdon a templom 100., 2013. április 7-én
Lentiben az evangélikus templom 80. „születésnapját”
ünnepeltük. A szentgotthárdi evangélikusok közössége egy évszázada is egy nagy szórványgyülekezet volt,
mintegy 600 lélekkel. Komoly összefogással három év
alatt 1912-ben építette fel templomát. Öt éven belül a
három harangjából kettőt vittek el a háborúba, majd a
nagyhatalmi béke jegyében úgy húzták meg a trianoni
határokat, hogy a gyülekezet tagjai három országban
(Magyarországon, Ausztriában és Jugoszláviában) találták magukat. Az anyagyülekezet szórványai nélkül
maradt, és lélekszámában is töredékére zsugorodott.
Lentiben fordított volt a helyzet. Ott azért kellett 80
éve templomot építeni, mert a maroknyi szórványgyülekezetet az új országhatár az anyagyülekezetétől,
Lendvától és az imaházától választotta el…
Ahogy a személyes életünkben, úgy szűkebb és tágabb családjaink, közösségeink életében – beleértve
hazánkat és egyházunkat is – fel kell dolgoznunk a
történelmünket, beleértve a traumáinkat is. Ki kell
lépni a gyógyulást leginkább gátoló önsajnálatból és a
mindig mindenért másokat okoló és hibáztató helyben
járásból. Megkerülhetetlen, hogy ne másoknak, hanem
magunknak tegyük fel a kérdést, hogy mi volt hibás
azon az úton, ami számunkra/számomra nem kívánt és
fájdalmas eseményeket hozott. A hibák, a rossz döntések, a bűnök súlyos következményeket vonnak maguk
után. Minden ellentétes híresztelés ellenére az idő sem
oldja meg a problémákat. Nem véletlenül idézik sokszor George Santayana amerikai filozófus és esszéista
gondolatát, aki így írt: „Azok, akik képtelenek emlékezni a múltra, arra vannak ítélve, hogy megismételjék.”
Természetesen ebben a körben kiemelten egyházunk életére figyelünk, mert itt tett vigyázóvá és felelőssé bennünket az Isten. Egyházunk, kerületünk és
benne gyülekezeteink életének alakulásában is felfedezhetők bizonyos törvényszerűségek.
Ahol nincs vetés, ott nem várható aratás sem. Tudjuk, hogy a hitet mindig Isten Szentlelke ébreszti, de
mintha a szolgálattevők és a gyülekezeti tagok hozzáállása és áldozatkészsége összefüggene egy-egy közösség
életének alakulásával. Mint ahogy a gyülekezeteinkben, a közegyházban és az egymás közötti kapcsolatainkban kialakult, kialakított kommunikáció és légkör
is meghatározza nemcsak a hangulatunkat, de közérzetünket is, ami pedig hatással van a motivációinkra,
a szolgálatunkra és ezáltal egész egyházunk életére.
Az egyházi közbeszédben újra fel kell fedezni, és
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meg kell honosítani az egyenes beszéd kultúráját.
Mintha elfelejtődött volna, hogy két ember kapcsolatában is az egyenes beszéd a legrövidebb út. Nem ritkán
találkozom azzal, hogy egymás között „mosolydiplomácia” folyik, míg a frappáns véleményalkotás többnyire az érintett távollétében, a háta mögött történik
meg. A konfliktuskerülésnek és a konformizmusnak
veszélyes területe ez, ami rontja a légkört és az emberi kapcsolatokat, homályosítja a tisztán látást, és akadályozza az egészséges együttműködést.
Magam arra törekszem, és ezúton is mindenkitől azt
kérem, hogy tiszteljük meg egymást azzal, hogy egymással egyenesen és őszintén beszélünk!
Lelkészi kilátások az egyházkerületben
Beszámolómat szolgálatunk kiemelt területének komplex kérdéscsomagjával, a lelkészi szolgálattal kapcsolatos kérdéskörrel kezdem.
Az egyházi élet csendesebb nyári időszakának fő
izgalma az ún. „átigazolások”, vagyis a lelkészi szolgálati változások kérdése. Ez a mi kerületünkben két
szempontból még izgalmasabb. Egyrészt nálunk van
a legtöbb gyülekezet és a legtöbb gyülekezeti lelkészi
állás. Pusztán az arányszámok alapján is többeket érint
ez a kérdés, mint a testvérkerületeinkben. Ezentúl a település- és gyülekezetszerkezet is belejátszik ebbe. Mivel nálunk kisebb települések és kisebb gyülekezetek
vannak, a nagyobb közösség és település felé indulók
nagyobb eséllyel a kisebb helyekről indulnak el. Arról
nem is beszélve, hogy egyedül nekünk nincs budapesti gyülekezetünk, miközben a lelkészek egy részét is
különös erővel vonzza a főváros. Nem véletlenül hozom szóba többedszer ezt a témát. Ha nem beszélünk
is róla, az egyházban is működnek bizonyos „piaci”
folyamatok, vagyis a kereslet-kínálat mechanizmusa
az egyházban is jelen van.
Hosszú ideig voltam a kerület leginkább szórványos területén esperes. Nem én jöttem rá, az elődeimtől tanultam meg, hogy a legnehezebb térségekben
csak akkor tudunk fennmaradni, ha a lehető legjobb
lelkészeket tudjuk gyülekezeteinkbe és intézményeinkbe hívni, és meg is tudjuk őket tartani. Ehhez a nehéz körülmények ellenére a lehető legjobb feltételeket
kell kialakítani. Van, ami adottság, és nem változtatható meg, de van, amin igenis lehet, és kell is javítani.
Ezt a területet stratégiai fontosságú kérdésnek tartom.
Nem szeretném, ha kerületünk lelkészi „átjáróház” lenne, azt pedig különösen nem, hogy helyzetünk miatt a
Dunántúlon a lelkészi állások betöltésénél a maradékelv érvényesüljön.
Ehhez kerületünkben erősíteni kell a lelkészi szolgálat presztízsét. Látásom szerint ehhez két út vezet. Az
egyik a feltételrendszer, a külső keretek javítását jelenti. Halaszthatatlan feladat először is az, hogy működő-
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képes körzeteket alakítsunk ki. Rendezett lakhatási és
stabil megélhetési feltételek szükségesek. Elfogadhatatlan, hogy például egyes lelkészek hónapokig nem
kapják meg a fizetésüket. Ezen a területen az esperesek együttműködő segítségét kérem. Nem utolsósorban
az egymás közötti kapcsolatrendszert is javítani kell.
A másik út a lelkészi szolgálatra időszakosan, vagy
teljesen alkalmatlan lelkészek kivezetése a szolgálatból. Ez egy nagyon kényes, sikamlós terület, amit elvileg régóta tudunk, és beszélünk is róla, csak a konkrét
lépések megtételéhez nem volt elegendő bátorság és
nem volt kialakítva a törvényi háttér sem. A lelkészi
túltermelés az egyháznak esélyt kínálhat egyfajta belső
tisztulásra. Számomra nagy öröm, hogy a kivezetéshez szükséges „fizetéspótló” támogatás intézménye a
nemrégiben elfogadott, és januártól bevezetett szolidaritási törvény keretében végre létrejött.
A múltban sajnos nem ritkán fordult elő, hogy hiteltelenné vált lelkészek sorozatban több gyülekezetben okoztak komoly károkat, mert az egyház a lelkészt
elesett állapota miatt egyik helyről a másikra helyezte, mert a lelkész iránti szociális felelősség érzése erősebb szempont volt, mint a gyülekezetekért érzett felelősség… Természetesen a fordított irányú mozgásra
is nyitottá kell tenni a rendszert. A kegyelemről pontosan azzal lehet hitelesen beszélni és tanúskodni az
egyházban, ha azt megéljük és gyakoroljuk. Ha valaki
megbotlott, de botlásából felállt, ha valaki a betegségéből meggyógyult, a bűnéből megszabadult, rendezetlenségeit rendezte, akkor lehet újat kezdenie. Urunktól
tanult nagyvonalúsággal esélyt kell kapnia.
Lelkészeink helyzete és állapota
Lelkészeink nem csak nagyon fontos, de nagyon nehéz
szolgálatot is végeznek. Túlnyomó többségében odaadó
módon, erejüket, idejüket nem kímélve. A lelkészi kar
nagy része túlterhelt, és a sokrétű szolgálatába szinte
belefullad. Tisztelettel és büszkeséggel tölt el, hogy lelkészi karunk egy része a kötelező szolgálatok mellett
milyen ügyesen alkalmazkodik az új körülményekhez,
keres pályázati forrásokat a gyülekezetek erejét messze
meghaladó nagy felújítások feltételeinek biztosítására.
Kétségkívül nehéz korban élünk, mert tömeges lelki
szomjúságot nem érzékelünk, sőt, nehezen éljük meg
azt, hogy a régi, erős kötődésű egyháztagjaink elmenetelével sok gyülekezetünkben nincsenek olyanok,
akik az öregek helyére lépnének.
A sok és sokoldalú szolgálatban, a folyamatos készenlétben sajnos meg is fáradnak, esetenként kiégnek
lelkészeink. Sajnálatos módon a lelkészi életekben a
szükségesnél többször fordul elő, hogy a magánéletben válságok jelentkeznek, amit egy ideig hárítanak,
nem kezelnek időben, és a helyzet így esetenként vis�szafordíthatatlanul megromlik.
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Szeretettel kérek mindenkit, hogy felelős szeretettel hordozzuk egymást. Aki társaink és kollégáink nehezedő, romló kapcsolatát látja, ne ítélkezzen, hanem
lehetőleg időben nyújtson segítő jobbot, akinek pedig
szakemberre van szüksége, azt segítsük abban, hogy
eljusson hozzá a segítség. Aki pedig a saját életében
észlel vészjeleket, vegye komolyan, amíg nem késő!
Nagyon a lelkemre nehezedik, hogy az elmúlt évben két (egyébként kiváló képességű és megbecsült)
lelkészünket kellett súlyos morális probléma miatt arra
kérnem, hogy nyújtsa be lelkészi szolgálatáról a lemondását. Gondjainkat tetézi, hogy emellett egy harmadik
fiatal lelkészünk súlyos alkoholbetegsége, és az azzal
összefüggő egyéb következmények és problémák miatt az év végén hasonló döntésre jutott.
A jó példákból ötletet merítve, kerületünk lelkészeiért felelősséget érezve mi is el fogjuk indítani a hivatásgondozó alkalmakat. Már idén szeretnénk szervezni
egy ilyen összejövetelt.
A bizalom erősítése azért is nélkülözhetetlen fontosságú, hogy közösségünk sokkal inkább hordozó és
segítő közösségként tudjon működni.
Óriási lehetőség és kihívás az iskolai hitoktatás
A múlt év szeptemberében indult el az új rendszerű
hitoktatás az állami iskolák 1. és 5. osztályaiban, felmenő rendszerben. Egyházunk társadalmi arányszáma
már önmagában is jelzi, hogy ez a jónak tűnő lehetőség
miért okoz nekünk mégis komoly nehézséget. Joggal
örülünk annak, hogy olyan gyermekek is a látómezőnkbe kerülnek, akik eddig nem voltak ott a hittanosaink között, ugyanakkor az osztályok szerinti hitoktatás megszervezése és ellátása a gyakorlatban szinte
megoldhatatlan feladat elé állít bennünket. Egyrészt
vannak olyan gyülekezeteink, ahol a közösség területén több, néhol 15-20 iskola is működik, miközben a
gyerekek többsége osztályában egyedüli evangélikusként venne részt az oktatáson. Vannak olyan problémák is, amelyekről csak halkan merek szólni, mert
sajnálatosnak tartom, hogy ilyesmi egyáltalán előfordul. Az úgynevezett gyűjtőiskolákban, ahol több gyülekezet területéről gyűjtik össze a diákokat, a térség
evangélikus lelkészei nem tudnak megegyezni, hogy
ki oktasson, ezért a gyülekezeti kötődésre hivatkozva
külön csoportban oktatnák azt a néhány evangélikus
gyermeket is…
Tény, hogy nincs elég bevethető hitoktatónk. Az
egyébként is túlterhelt lelkészekre komoly plusz teherként nehezedik ez a szolgálat.
Sok olyan kérdés van, amiben útkeresésben vagyunk. Ilyen pl. a használható és használandó hittankönyvek kérdése. Miközben egy új, közmegegyezésben
létrehozott tankönyvcsalád készül, a jelenlegi könyvek
használata körül felizzott egy vita.
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A hitoktatási gondok lelki terhét nagyrészt a lelkészek érzik a bőrükön. Örvendetes, hogy az országos
egyház ezen a területen komoly segítséget igyekszik
nyújtani. Az országos presbitérium a szeptemberben
induló tanévre 20 főállású hitoktatói állás létrehívásáról döntött. A témához érintőlegesen kapcsolódik,
hogy a hitoktatási óradíjak bérszámfejtését és a vele
járó adminisztratív feladatokat az országos egyház ősztől átvállalja. Ez a gyülekezetek többségének nagyon
komoly segítséget jelent.
Az Insula Lutherana projekt
Mint arról korábban többször is szó volt, a magyar
kormány a Magyarországi Evangélikus Egyháznak
kiemelt céltámogatásként két konkrét célra összesen
5 milliárd Ft támogatást ítélt meg, aminek nagy része,
4,7 milliárd Ft a győri lutheránus sziget bővítését és
teljes felújítását szolgálja. Ezzel egy évtizedek óta egyházunkra nehezedő „időzített bomba” hatástalanítása
történhet meg. Számomra a közelmúlt egyik legérdekesebb tapasztalata, hogy egy ilyen nagy és váratlan ajándék mennyiféle érzést ébreszt fel. Sajnos nem
csak az Isten iránti hálát. Túlzás lenne azt mondani,
hogy mi intéztük el, de az igazsághoz tartozik, hogy
dolgoztunk és kilincseltünk érte elég sokat, hogy a
döntéshozók ismerjék meg a tervünket. E nélkül nem
adnak sehol senkinek semmit. Az azonban szomorú
tapasztalatom volt, hogy elismerő szót egyházvezetői szintről csak a győri katolikus püspöktől kaptunk.
A mi egyházi vezetésünkkel szabályosan meg kellett
küzdeni azért, hogy amit a kormány Győrbe szánt, az
hadd kerüljön Győrbe.
Ezzel a támogatással az evangélikus egyház egésze
gazdagodott, hiszen a közös kalapból erre az óriási épületre nem kell költenünk egy fillért sem. Jelzésértékűnek tartom, hogy a korábban már ennek az épületnek
a felújítására megszavazott és elkülönített összeget a
győri gyülekezet képviselőtestülete kérésemre egyhangú szavazással (!) az evangélikus egyháznak más
célú felhasználásra visszaadta.
E helyről is kívánom az itt lévő igazgató lelkész
úron keresztül is a győrieknek, hogy legyen elég erejük, bölcsességük és legyenek jó szakembereik a nagy
beruházás lebonyolításához. A püspöki hivatal és én
magam is továbbra is minden lehetséges módon igyekszem segíteni a nagy munka elvégzésében.
Tájékoztatásul elmondom, hogy az elvégzendő munka felmérése megtörtént, hosszas egyeztetések folytak
a gyülekezet és intézményei között az elvégzendő feladatokról, a terek kialakításáról. A kiviteli tervek készülnek, és amint lehetséges, kezdődik a munka az új
óvodai rész építésével. Isten áldása kísérje a megújuló
keretek között a gyülekezet szolgálatát!
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Legyen békesség közöttünk!
Nem liturgikus formulaként, hanem szívemből fakadó
vágyként fogalmazom meg ezt a mondatot a könyörgő Jézusra figyelve: Bárcsak felismernénk a békességre vezető utat!
Az egymás közötti kapcsolatokban éppúgy, mint a
gyülekezeteink, egyházmegyéink, kerületeink és testvéregyházaink közötti kapcsolatokban; az ökumené
családjában és a nemzetek nagy családjában.
Engedjétek meg, hogy pár szót szóljak külső kapcsolatainkról is. A múlt év fordulatot hozott a testvéregyházi terveink realizálásában. Kerületünk régóta
dédelgette azt a tervet, hogy a két hazai testvérkerülethez hasonlóan mi is létesítenénk egy testvérkerületi
kapcsolatot, mégpedig lehetőség szerint egy finn egyházkerülettel. A múlt év áprilisában egy finn delegáció
járt hazánkban Seppo Häkkinen mikkeli püspök vezetésével. Meghívtuk a csoportot Győrbe, és elmondtuk
tervünket. Püspök úr nyitottan fogadta a kezdeményezésünket, és otthon, a kerületében megbeszélte. A kapcsolat feltételeit és az aláírandó megállapodás szövegét
levélben egyeztettük, majd néhány nap különbséggel
mindkét kerület jóváhagyta a megállapodás tervezett
szövegét. Az ünnepélyes aláírásra a győri Öregtemplomban, 2014. február 16-án került sor.
Testvéri kapcsolatokat természetesen nemcsak a
távoli testvérekkel, hanem kiemelt fontossággal a közeliekkel, lehetőleg a szomszédokkal is kell ápolni.
Korábbi jelentéseimben említettem már, hogy a mi
kerületünknek van a legtöbb szomszédos országgal
közös határa. A közös alkalmak mellett néhol már az
országhatáron is átívelő rendszeres egyházi szolgálat
is indult (Komárom, Ágfalva). A múlt évben felvettem
a kapcsolatot a szlovák evangélikusok nyugati kerületének püspökével, Milan Krivdával. Felkerestem zólyomi hivatalában. Jó légkörű, testvéri együttlétünk volt,
amit idén ugyancsak jó hangulatú, tartalmas együttlét követett immár Győrött. Meggyőződésem, hogy az
egyházaink között épülő kapcsolatok fontos szerepet
tölthetnek be népeink nem éppen felhőtlen kapcsolatának javításában.
Örömmel jelzem, hogy előrelépés van a szlovén–
magyar kapcsolatok területen is. Amiről korábban,
mint remélt célról szóltam, elérhető közelségbe került.
A trianoni döntéssel nehéz helyzetbe került Lenti történetét érintettem jelentésem elején. Mitja Andrejek
és Andrejek-Győrfi Judit szlovén–magyar lelkészházaspár szlovéniai szolgálatba állásával körvonalazódik
egy olyan megoldás, hogy Lentit a karnyújtásnyira lévő Lendváról láthatnák el, úgy, mint száz évvel ezelőtt.
Erről püspöki szinten az új szlovén püspök, Gesa Filo
és dr. Fabiny Tamás külügyekért felelős püspök már
egyeztetett pár hete.
Isten áldása kísérje közeli és távoli testvéri kapcso-
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latainkat, de különösen az egyházunkon belülieket,
hogy békesség legyen közöttünk.
Köszönet
Sokaknak tartozom köszönettel. A múlt évre visszatekintve elsőként elnöktársaim felé fordulok köszönettel. Köszönöm Mészáros Tamás kerületi felügyelő
úrnak, Bencze András püspökhelyettes úrnak sok segítségét. Köszönöm kerületünk tisztségviselőinek, közöttük külön a hosszú évek óta sokat fáradozó missziói felelősünknek, Verasztó Jánosnak sok, a kerületért
végzett szolgálatát, valamint az immár szinte örökös
GAS-felelősünknek, Béres Lászlónak a munkáját. Köszönöm az önkéntesek segítségét.
Köszönöm Adámi Máriának, az asszisztensemnek és
Fekete-Dombi Éva irodavezetőnek sokoldalú segítségét. Köszönöm közvetlen munkatársaimnak, a püspöki
székház többi alkalmazottjának munkáját.
Köszönetet mondok az espereseknek és egyházmegyei felügyelőknek, a lelkész testvéreknek, gyülekezeteinkben szolgáló testvéreknek.
Közös szolgálatunkra Urunk áldását kérem!
Szemerei János
EGYHÁZKERÜLETI FELÜGYELŐI JELENTÉS
Sokáig kerestem az elmúlt év, azaz a 2013-as munkaév
összefoglaló címét, az év igéjében találtam rá: „Mert
nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt
keressük.” (Zsid 13,14) Azért jutott eszembe ez az ige,
mert Csákvár az elmúlt évben nyerte el a városi rangot. (A település római korig visszanyúló történetében
immár negyedszer.) A várossá avató ünnepségen is elhangzott ez az ige megfogalmazva a kérdést: valóban
a mi munkánk eredménye, ha valami fejlődik és alakul? Vagy Istenünk ajándéka? Mely ajándék szolgálja
az idézett rész második felét: az eljövendő keresését.
Isten segítségével munkálkodunk. Működtetjük az
struktúrát, üzemeltetjük intézményeinket, tárgyalunk,
határozunk, beszámolunk, költségvetést-zárszámadást
készítünk. De tudunk-e foglalkozni a lényeggel? Az eljövendő keresésével?
Nagy nehézség számomra a kerületi felügyelői munkában a közvetlen kapcsolattartás hiánya a gyülekezetekkel, a hűséges szolgálókkal való személyes kontaktus megteremtése lehetetlen feladat, ami néha elkeserít.
Az elmúlt évről nem másoltam be a szolgálati naplómat (megjegyzem, nincs is ilyen), csak az úti elszámolásaim mellékletét képező útnyilvántartás alapján az
éves megtett távolságot összegeztem, ami közel 20.000
km. Ebből arra lehetne következtetni, hogy minden
gyülekezetben megfordultam már. Sajnos ez nem így
van. Az utak több mint felét az országos testületek
ülésein való részvétel tette ki. OP, országos elnökség,

104

EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY

zsinat, különböző bizottságok. A másik része az, ami
egy-egy gyülekezethez köthető. Számvetést készítettem az egyházkerületi látogatásaimról, egyházmegyék
szerint eddig hány gyülekezetben fordultam már meg:
– a Fejér-Komáromi Egyházmegye 18 gyülekezetéből
18-ban,
– a Győr-Mosoni Egyházmegye15 gyülekezetéből
8-ban,
– a Somogy-Zalai Egyházmegye18 gyülekezetéből 10ben
– a Soproni Egyházmegye 11 gyülekezetéből 5-ben,
– a Vasi Egyházmegye 23 gyülekezetéből 6-ban,
– a Veszprémi Egyházmegye 26 gyülekezetéből 13-ban.
– Az összes, 111 gyülekezetből kicsit több mint a felében, 60-ban.
Ezen látogatások között az elmúlt 2013-as évben volt
több lelkésziktatás (Tét, Malomsok, Bokod); lelkészszentelés Kemeneshőgyészen; felújítási hálaadás: Somogyszob, Marcalgergelyi, Csikvánd, Tárnokréti; gyülekezeti házat szenteltünk Bobán; iskolabővítésért adtunk
hálát Pápán. A kerület zsinati küldötteivel tanácskoztunk Révfülöpön. Kerületünk gyülekezeti elnökségeinek jól sikerült, jó hangulatú, tartalmas konferenciáját
tartottuk Balatonszárszón. Együtt ünnepeltünk a Vasi
Egyházmegyével. Missziói napon élvezte egyházkerületünk népe a beledi gyülekezet és a település vendégszeretetét. Több gyülekezet és kórus mutatkozott meg
a művészetek völgye rendezvénysorozaton.
Időközi választás után beiktatásra került a FejérKomáromi Egyházmegye új felügyelője, Molnár István Súron.
Közgyűléseinket is rendben megtartottuk. A tavaszit Pápán, az őszit, Győrben.
Ezek mellet két kiadványról is szeretnék szólni,
amik az elmúlt év termékei. Az egyik, Ihász Lajos volt
kerületi felügyelő életrajza, Németh Tibor történész
munkáját dicséri. A másik kerületi kiadványunk, a Dunántúli Harangszó, amelyről a két illetékes, a főszerkesztő és kiadásért felelős testvéreink részletesebben
fognak szólni.
A konkrét alkalmak felsorolása a teljesség igénye
nélkül jutottak most eszembe. Amelyek számomra talán az emlékezetesebbek a gyülekezeti, területi, társgyülekezeti, regionális, egyházmegyei csendesnapok.
Ahol nem csak szolgálatra nyílik lehetőség, de a gyülekezetek tagjaival való ismerkedésre, beszélgetésre is.
Ezekre a tapasztalatokra alapozva mondhatom,
gyakran majd megszakadunk a sok tennivalótól, de
vajon mindig a leglényegesebb dolgokkal foglalkozunk? Sokrétű, szerteágazó tevékenységünk nem vonja el figyelmünket a lényegről? Van időnk magunkra?
Van időnk egymásra? Sikerült-e a terveinkből mindent
megvalósítani? A lelkész-evangelizációkat, regionális
rétegalkalmakat sikerült nemcsak megszervezni, de
tartalommal megtölteni, azokat vonzóvá tenni, a szol-
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gálatban állókkal felismertetni, hogy nemcsak lőni, de
tölteni is szükséges?
Bizonyára többet építjük maradandó városunkat,
intézményeinket, gyülekezeti házainkat, renováljuk
5-10%-ban kihasznált templomainkat, tervezzük ünnepeinket, évfordulóinkat, tematizáljuk az 500. évfordulóra a felkészülés éveit, zarándokutakat, zarándokszállásokat, vallási turizmust építünk. Felsorolni is sok.
De a cél mindig világos? Az itteni időnk a másik város
állampolgárságára való felkészülést szolgálja? Felkeltjük a vágyat a kettős állampolgárságra?
Azt tapasztalom kerületünk gyülekezetiben járva,
sokan keresik az ide vezető utat, sok a kereső lélek. A
keresés önmagában egy jó dolog, de mi van, ha az illető nem talál, vagy rossz utat talál? Szép a sokszínűség, szép a tolerancia, szép a szabad akarat, de felelős
vezetőként mindig egyértelmű iránymutatással élünk
a hozzánk fordulók vagy a ránk bízottak felé? Gyülekezeteink állapota és jövője múlik azon, hogy milyen
vezetés alatt építik evilági és eljövendő városukat közösségeink. Ha kisebb-nagyobb közösségeink szolgálattevői nem a tiszta evangélium alapján állnának, mit
várhatnánk el az általuk, általunk vezetettektől? Tudom, nehéz feladat nyitottan, de mégis sarkosan képviselni küldetésünket. Egy érdekes szóösszetétel jutott
eszembe: modern konzervativizmus. Talán kifejezi azt
a szándékot, amit szeretnék magam is képviselni, és
elvárni hittestvéreimtől. Vannak bizonyos határok,
amelyeket még a nyitottság jegyében sem léphetek át.
Bár sokszor halljuk, hogy a világ ezt kívánja, a korszellem ezt súgja. Ha őszintén tükörbe nézünk, vagy egy
kicsit éppen kitekintünk nyugati (északi) testvéreink
felé, könnyű megjósolni, hogy mikor ér ide, és intézményesedik az ott már tapasztalható liberalizmusnak
nevezett erkölcsi lazulás. Azt tapasztalom, hogy dunántúli gyülekezetink többségében jelen van a „veretes lutheranizmus büszkesége”. Azt kívánom, hogy
mindenki helyesen is tudja ezt értelmezni és használni
a mindennapokban. Mert nem itt, a közgyűléseinken,
zárt alkalmainkon várják el tőlünk a példaadást, hitelességet – pontosabban nem csak itt –, hanem a hétköznapokban a magunk lakó- és munkahelyén. Bizonyos, hogy ebben sem vagyunk egyformák. Van ahol
a nyüzsgő, pezsgő, sokszínű gyülekezeti élet elvárt és
előre vivő, van, ahol a csendesen folyó munka hozza
meg gyümölcsét. Mert még mielőtt valaki azt gondolná, hogy ilyen tapasztalataim nincsenek, hadd nyugtassam meg a testvéreket, ilyen kisugárzású közösségekben is megfordultam számtalan esetben. Ezeket a
pozitív tapasztalatokat igyekszem minden esetben felhasználni, és ahol csak lehet, bátorításként tovább adni.
Három dolgot szeretnék megemlíteni, az elmúlt évből még. Három olyan dolgot, amelyek nagy változást
hoznak, illetve hoztak az eddig megszokotthoz képest:
a hitoktatás, a Zelenka Pál alap, az országos iroda.
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Úgy gondolom, mindhárom téma részletes kifejtése
több időt igényel, nem fér bele egy ilyen jelentés szűkös keretei közé. Azonban biztos vagyok benne, hogy
minden gyülekezetet és minden lelkészt érintő kérdésekről szól. Nem kell most ezekben a témákban elmélyednünk, csak azt szeretném kérni, hogy mindenki
minél jobban informálódjon, és informáljon másokat
felhívva a figyelmet a változásokra és azok jelentőségére. Hívják és keressék bátran az országos iroda illetékes szakértőit, akik szívesen állnak a rendelkezésre.
Távirati stílusban egy pár szót azért hadd szójak
ezen kérdésekről is. A fenti három téma, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok megoldásának keresése volt
talán elmúlt évünk legfőbb országos feladata.
A hitoktatás ebben a formában – kimondhatjuk –
nem minden szempontból szolgálja egyházunk érdekét. Az amúgy is túlterhelt lelkészek képtelenek a sok
települést magába ölelő területükön ezt ellátni. Kezdeti megoldásnak látszik a tíz plusz öt körzeti hitoktató központi szolgálatba állítása, valamint a hitoktatási
adminisztráció országos irodához integrálása.
A Zelenka Pál alap (leány nevén szolidaritási alap)
jelenlegi legfőbb erénye, hogy elindult. Szerintem egy
elég gyakorlatias és ütőképes munkacsoport kezdett el
ezzel egy időben azon dolgozni, hogy hogyan tudnánk
a gyülekezetekben folyó lelkészi szolgálatot anyagilag
stabilizálni, ott, ahol erre szükség van, illetve hova kellene átcsoportosítani anyagi forrásokat ahhoz, hogy
valahol péládul körzeti missziói szolgálat induljon el,
vagy új lendületet vehessen ezen támogatás igénybevételével. Persze ezek a kérdések egyre több tisztázandó
kérdést generálnak, amelyek megoldásához nem kevés idő, illetve türelem kell. Hogy csak egyet említsek:
központi lelkészi fizetés vagy központi bértábla vagy
központi minimálbértábla? Ez akérdés az előbbi témával, a hitoktatással is összefügg. A kieső hitoktatási
óradíjak, ha maximalizálva lesz a lelkészek által tartható hittanórák száma, akkor honnan lesznek fedezve?
Bevallom, nagy reményeket fűzök a most szolgálatba
álló új irodaigazgatóhoz. Bízom benne, rendelkezik an�nyi egyházi tapasztalattal, fiatalos lendülettel, bölcsességgel és kitartással, hogy nemcsak az iroda strukturális átalakítását végzi el, hanem személyével hozzájárul
annak gyors és konfliktusmentes végrehajtásához is.
Megalakul a nevében is sokat sejtető „hitéleti osztály”.
Szándékom szerint jelentésem egy általános tájékoztató kerületünkről, illetve az elmúlt évben végzett munkámról – lehet, hogy a megszokottól egy kicsit több
szubjektív tartalommal. Azonban így látom kerületünk
jelenlegi helyzetét és az itt folyó munkát.
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Ez alatt a rövid idő alatt a kerület minden részletét, gyülekezetét, szolgálóját még mindig nem sikerült
megismernem. Bízom abban, hogy ezt a hiányosságot évről évre csökkenteni tudom. Nyitott vagyok az
információkra, nyitott vagyok a vélemények megismerésére. Igyekszem segíteni és támogatni a kéréssel
hozzám fordulókat, képviselni gyülekezeteink ügyét
minden testületben. Megértésüket kérem, ha valamilyen ügyben úgy látják, hibáztam, vagy nem voltam
elég határozott. Kérem, segítsenek, és haladéktalanul
hozzák tudomásomra azt.
Zárásként szeretnék köszönetet mondani a kerületi
hivatal minden dolgozójának szolgálatomhoz nyújtott
segítségükért, illetve a kerületért végzett munkájukért.
Elnöktársamnak is szeretném megköszönni felém irányuló bizalmát, segítségét, nyitottságát. Köszönöm kerületi másodfelügyelőnknek a sok helytállást, amivel
sokszor segítette a kerület ügyét.
Mészáros Tamás
FEGYELMI HATÁROZAT
A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye által K. A.
panaszlott lelkész ellen indított fegyelmi ügyben a fegyelmi tanács a 2014. április 7-én megtartott tárgyalást követően az alábbi
fegyelmi határozatot
hozta:
A fegyelmi tanács megállapítja, hogy K. A. panaszlott
lelkész elkövette az MEE 2005. évi IX. törvény 32. § c.,
e. és f. pontjaiban írt, a szolgálat, tisztség gyakorlásából folyó kötelezettségek szándékos megszegése, valamint az egyházi javak kárt okozó, gondatlan kezelése
fegyelmi vétségeket.
A fegyelmi tanács ezért nevezett lelkészt a 2005. évi
IX. törvény 33. § 1. bekezdés d. pontja alapján a választás vagy választhatóság jogától öt évi időtartamra
való eltiltással sújtja. A választhatóságtól való eltiltás
a lelkészi állásra vonatkozik (2005. évi IX. törvény 34.
§ 1. bekezdés d. pontja).
Indokolás: K. A. panaszlott lelkész betegségével összefüggésben elhanyagolta szolgálatát, nem vezette a rábízott hivatali adminisztrációt, és esetenként lelkészhez
méltatlanul viselkedett. Magatartásával az egyházközségnek anyagi kárt is okozott.
A fegyelmi határozat – jogorvoslat hiányában – 2014.
május 25-én jogerőre emelkedett.
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