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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ ZSINATA

TÖRVÉNYEK

2018. ÉVI I. TÖRVÉNY 
AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 

2005. ÉVI VIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. § (1) Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VI-
II. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2. § (1) bekezdés e) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel 
egyidejűleg az f) pont hatályát veszti:
„e)  diakónia: szociális, valamint gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátás és szolgáltatás, egészség-
ügy,”

(2) Az Itv. 2. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a j) pont 
hatályát veszti:
„i) diakóniai intézmény”

2. § Az Itv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(5) Az igazgatótanács üléséről – az elnök és egy to-
vábbi jelenlevő igazgatótanácsi tag által hitelesített – 
jegyzőkönyv készül.” 

3. § Az Itv. XIV. fejezetének címe helyébe a következő 
fejezetcím kerül:

„XIV. fejezet 
Diakóniai intézmények”

4. § (1) Az Itv. 72. § (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„72. § (1) Az egyházi önkormányzatok a hatályos 
állami jogszabályokkal összhangban diakóniai in-
tézményt alapíthatnak és tarthatnak fenn. Önálló 
jogi személyiséggel rendelkező egyházi diakóniai in-
tézmény csak az állami és egyházi ágazati jogsza-
bályokban rögzített feltételeknek eleget tevő, a Ma-

gyarországi Evangélikus Egyház általi jóváhagyással 
rendelkező és a szolgáltatói nyilvántartásba engedé-
lyesként bejegyzett intézmény/szolgáltató lehet.
(2) A diakóniai intézmények célja a szociális, gyer-
mekvédelmi, gyermekjóléti, egészségügyi, társadalmi 
felzárkóztatási, (re)integrációs, (re)habilitációs rend-
kívüli eseményekből fakadó, élethelyzeti nehézsé-
gek, krízisek kezelése, megelőzése. Ebből követke-
zően az intézmények feladata a rászoruló emberek, 
a szolgáltatások igénybevevői, ellátottai képessé te-
vése, számukra a szükségletalapú ellátási biztonság 
megteremtése és megőrzése, valamint a lelkigondozás 
evangélikus szellemben történő biztosítása.”

5. § Az Itv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„73. § (1) A magyar államtól, állami szervtől, tele-
pülési, területi önkormányzattól ellátási szerződés 
keretében átvállalt szociális feladatra alapított vagy 
– az alapító okirat módosításával – kibővített intéz-
mény esetében az ellátási szerződés aláírására, illetve 
felbontására az alapító okirat módosítására jogosult 
testület adhat felhatalmazást. Ellátási szerződés ke-
retében átvállalt szociális feladatot végző diakóniai 
intézmény alapító okiratában, illetve szervezeti és 
működési szabályzatában különösen hangsúlyosan 
meg kell fogalmazni az evangélikus szellemiséget, 
amellyel az egyház az intézményen keresztül az ellá-
tottak szolgálatát végzi.”

6. § Az Itv. 74. § (1) bekezdése hatályát veszti.

7. § E törvény 2018. július 1. napján lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2018. február 23.
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2018. ÉVI II. TÖRVÉNY 
AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉGGEL 

KAPCSOLATOS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. § Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény (a továbbiakban: Igtv.) 128.§ (2) 
bekezdése a következő f–h) pontokkal egészül ki:
„f) az országos egyház hatáskörébe tartozó álláshelye-

ket hoz létre és intézkedik azok betöltési módjáról, 
megbízást ad nemlelkészi egyházi munkásoknak,

g) jóváhagyja az egyházmegyék éves költségvetését 
és beszámolóját.

h) elfogadja az országos intézmények éves költségve-
tését és beszámolóját.”

2. § Az Igtv. 131–132. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„131. § A Magyarországi Evangélikus Egyház orszá-
gos szervezeti szintjén az önkormányzati testületek 
döntései alapján – két presbitériumi ülés között – a 
vezetést és kapcsolattartást az országos elnökség gya-
korolja. Az országos elnökség tagjai az elnök-püspök 
és az országos felügyelő.
132. § Az országos elnökség
a) hivatalos kapcsolatot tart az állami, valamint civil 

és egyéb szervezetekkel,
b) összehívja az országos presbitérium üléseit, és azo-

kon elnököl,
c) végrehajtja az országos presbitérium határozataiból 

adódó feladatokat, illetve ellenőrzi azok végrehaj-
tását,

d) sürgős döntést igénylő kérdésekben – az egyházke-
rületi elnökségek azonnali értesítése mellett – dönt 
az országos presbitérium határozatainak keretei kö-
zött, és annak legközelebbi ülésén beszámol ezekről,

e) munkáltatói jogokat gyakorol az egyházi jogsza-
bályokban meghatározottak, így különösen is az 
országos iroda igazgatója felett az országos presbi-
térium által meghatározott keretek között,

f) felügyeli a törvényben meghatározott országos egy-
házi nyilvántartások vezetését.”

3. § Az Igtv. XVI/A. fejezetének címe és 132/A. §-a ha-
tályát veszti.

4. § Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 7. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„b) az intézmény költségvetésének és beszámolójá-

nak elfogadása,”

5. § Az egyház törvényes rendjének és békéjének meg-
őrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 8. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A jogerős határozat (1) bekezdés szerinti kivona-
tát a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül 
meg kell küldeni az országos iroda igazgatójának, aki 
gondoskodik a kivonat közzétételéről az egyház hiva-
talos lapjának következő számában.”

6. § Az egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI. tör-
vény (a továbbiakban: Gtv.) 14. § (1) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép: 
„14. § (1) Az egyházmegye éves gazdálkodását meg-
határozó költségvetést és beszámolót készít, melyeket 
az egyházmegye presbitériuma fogad el, és az egyház-
megye elnöksége jóváhagyásra megküld az országos 
presbitériumnak.”

7. § A Gtv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„22. § (1) Az országos egyház által fenntartott intéz-
mények költségvetését és beszámolóját – az intézmény 
igazgatótanácsa, az országos gazdasági bizottság és a 
szakmailag illetékes országos bizottság véleményé-
nek figyelembe vételével – az országos presbitérium 
fogadja el.”

8. § A Gtv. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„52. § Az országos számvevőszék az országos egyház 
és az egyházmegyék költségvetéseinek és beszámoló-
inak elfogadásáról javaslatot tesz a zsinatnak, illetve 
az országos presbitériumnak.”

9. § E törvény 2018. szeptember 30-án lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2018. február 23.
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HATÁROZATOK

1/1/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – Székács György országos 
ügyész, országos tisztségviselő 2017. évben végzett 
tevékenységéről szóló jelentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/2/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés meghallgatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az egy-
házi bíróság 2017. évben folytatott tevékenységéről 
szóló jelentést meghallgatta.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/3/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés meghallgatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az orszá-
gos számvevőszék 2017. évben folytatott tevékenysé-
géről szóló jelentést meghallgatta.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/4/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – Gregersen-Labossa György 
országos diakóniai bizottsági elnök, országos tiszt-
ségviselő 2017. évben folytatott bizottsági munkáról 
szóló jelentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/5/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

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

a 140. § (2) bekezdésére – Kendeh Gusztáv országos 
egyházzenei bizottsági elnök, országos tisztségvise-
lő 2017. évben folytatott bizottsági munkáról szóló je-
lentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/6/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
beszámoló tudomásulvételéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – tudomásul vette Kalincsák 
Balázs országos evangélizációs és missziói bizottsági 
elnök, országos tisztségviselő tájékoztatását a meg-
választása óta eltelt bizottsági munkájáról.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/7/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – Benczúr László országos épí-
tési és ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tiszt-
ségviselő 2017. évben folytatott bizottsági munkáról 
szóló jelentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/8/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – Kondor Péter országos gaz-
dasági bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2017. 
évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 
elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/9/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – Lázárné Skorka Katalin or-
szágos gyermek- és ifjúsági bizottsági elnök, országos 
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tisztségviselő 2017. évben folytatott bizottsági mun-
káról szóló jelentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/10/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – Kovács Eleonóra gyűjtemé-
nyi tanácsi elnök, tisztségviselő 2017. évben folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/11/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva 
a 140. § (2) bekezdésére – Tölli Balázs országos neve-
lési és oktatási bizottsági elnök, országos tisztségvi-
selő 2017. évben folytatott bizottsági munkáról szóló 
jelentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/12/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utal-
va a 140. § (2) bekezdésére – Novotny Zoltán orszá-
gos sajtóbizottsági elnök, országos tisztségviselő 2017. 
évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 
elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/13/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva 
az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi 
V. törvény 46. § (2) bekezdésére – a Gusztáv Adolf Se-
gélyszolgálat Tanácsának 2017. évi jelentését elfogadja.

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

1/14/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Ma-
gyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgá-
latról szóló 1997. évi V. törvény 91. §-a alapján Jákob 
János tábori püspök jelentését a protestáns tábori püs-
pökség keretében végzett 2017. évi szolgálatról elfo-
gadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly
Határidő: 2018. március 22.

2/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
a gyülekezeti ének (korál) szerepének 

megerősítéséről az evangélikus köznevelési 
intézményekben

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 104. § (7) bekezdés a) pontja alapján elrende-
li az evangélikus egyházi ének iskolai oktatásának 
tartalomfejlesztését, az egyházi ének ismeretanyag 
beépítését a jelenlegi ének kerettantervbe. 

A feltételek meghatározására felkéri az egyházze-
nei bizottság által meghatalmazott szakembereket, 
az ének tantárgy tantárgygondozóját, valamint az 
EPSZTI-t. Kéri továbbá, az EPSZTI vizsgálja meg, hogy 
mely intézményekben kell további óraszámot biztosí-
tani az egyházi ének oktatására. A szakmai csoport 
tegyen javaslatot az országos presbitériumnak arra, 
hogy az énektanárok számára milyen továbbképzés 
szükséges ahhoz, hogy az egyházi ének ismeretanya-
got tanítani tudják.

A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot 
azon döntések meghozatalára, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az egyházi ének ismeretanyag beveze-
tésre kerüljön a helyi tantervekbe, legkésőbb 2019 
szeptemberéig.

Felelős: országos egyházzenei bizottság és a neve-
lési és oktatási bizottság elnöke, valamint az orszá-
gos elnökség

Határidő: 2019. június 30.

3/2018. (II. 23.) zsinati határozat 
pénzügyi befektetési politikáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 104. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján elvi támogatását adja az 
országos presbitérium által előterjesztett országos 
egyházi pénzügyi befektetési politikához.

Felkéri az országos presbitériumot a részletes sza-
bályozás országos szabályrendeletben való meghatá-
rozására azzal, hogy a hosszútávra befektethető va-
gyonösszeg legfeljebb 10-10-10 %-a tartható abszolút 
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hozam elérésére törekvő (nem indexkövető), alacsony 
kockázatú befektetési alapban, vállalati kötvényben, 
illetve részvényben.

A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot 
arra, hogy – a szabályrendelet elfogadása után – a be-

fektetési politikában meghatározott vagyonkezelési 
rendszer kialakításához és működéséhez szükséges 
döntéseket hozza meg.

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely
Határidő: 2018. március 22.
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUMA

HATÁROZATOK

1/1/2018. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
Szedik diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a 
Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai 
intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. február 8.

2/1/2018. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
Hegyhát diakóniai intézmény alapító 

okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján 
– utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Hegy-
hát Evangélikus Szeretetszolgálat (Gyönk) diakóniai in-
tézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. február 8.

4/2018. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai diakóniai intézmény szakmai 

programjának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjára – megállapítja, 
hogy a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat dia-
kóniai intézmény szakmai programjának módosítása a 
szakmai bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. február 8.

6/1/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
lelkészi életpályamodellről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 128. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatja 
a LÉM munkacsoport által kidolgozott lelkészi életpá-
lyamodell célkitűzéseit. Támogatja, hogy a munkacso-
port a zsinat elé terjessze az előkészített szabályozást.

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely
Határidő: 2018. február 12.

6/2/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
hitoktatói életpályamodellről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 128. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hitoktatói 
életpályamodellről szóló szabályozást támogatólag 
terjeszti a zsinat elé azzal, hogy a törvény elfoga-
dása előtt a gazdasági háttér áttekintése szükséges 
azzal, hogy az országos egyházi támogatás garan-
tált legyen. 

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely
Határidő: 2018. február 12.

7/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
befektetési politikáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 128. § (1) bekezdés a) pontja alapján a befekte-
tési politikáról szóló szabályozást támogatólag ter-
jeszti a zsinat elé.

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely
Határidő: 2018. február 12.

9/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2016. évi egyházi 

kiegészítő támogatásának korrekciós 
összegéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján úgy határoz, hogy a 2016. évi egyházi köznevelési 
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kiegészítő támogatás korrekciós összegéből 129.135,- Ft/
gyerek kerüljön kifizetésre a köznevelési intézmények 
részére, a fennmaradó összeg az oktatási tartaléka-
lapba kerüljön a tartalékalapi célok finanszírozására.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2018. március 7.

11/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai 

támogatásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pont-
ja alapján az alulteljesítő köznevelési intézmények 
szakmai fejlesztésére, támogatására 12.000.000,- Ft-
ot elkülönít a tartalékalap stratégiai célok soráról. A 
támogatás eredményéről éves visszajelzést kell adni.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2018. március 7.

12/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
Péterfy köznevelési intézmény 

intézményvezetője megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pont-
ja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 60. § (5) bekezdésére a Péterfy 
Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium (Győr) köznevelési intézmény 
fenntartói intézményvezető választásáról szóló ha-
tározatát jóváhagyja.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2018. március 7.

13/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat köznevelési intézmény 

átvételéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítá-
si szándékát kifejezi a Vasút a gyermekeinkért Ala-
pítvány által fenntartott óvodák (Dunakeszi, Szeged, 
Székesfehérvár), valamint a szegedi közép- és felsőok-
tatási kollégium intézmény feladatátvétel vonatkozásá-
ban. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy 
e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2018. május 31.

14/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
Szedik diakóniai intézmény intézményi 

lelkészének megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma 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 30. §-ra – a Szombathelyi Evangéli-
kus Diakóniai Központ diakóniai intézmény ágfalvai 
telephelyén intézményi lelkésznek, Heinrichs Esztert 
2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig tar-
tó – heti 20 órás – időtartamra megbízza.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. március 1.

16/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
Hegyhát diakóniai intézmény igazgatótanácsa 

fenntartói küldöttéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
– utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. § (3) bekezdésére 
– a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (Gyönk) di-
akóniai intézmény igazgatótanácsa fenntartói küldöt-
tének Várkonyi Anitát és Dobék Diánát megválasztja. 

Felelős: Benkő Ingrid
Határidő: 2018. március 1.

18/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
Evangélikus Diakóniai intézmény 

intézményvezetője pályázati kiírásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 17/A. §-ra – az Evangélikus Diakónia (Bu-
dapest) diakóniai intézmény intézményvezetői meghí-
vásos pályázatát kiírja. Meghívott: Buda Annamária.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. március 1.

19/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
Luther Kiadó intézkedéseiről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbité-
riuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 103/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat-
ra – a Luther Kiadó tájékoztatási intézmény működésével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. március 7.
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21/2018. (II. 8.) országos presbitériumi határozat 
pályázatokhoz kapcsolódó lejárt tartozások 

rendezéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján, hogy az előterjesztési mellékletek szerinti 
egyházközségek és diakóniai intézmény pályázatai-
hoz kapcsolódó lejárt tartozások rendezése érdekében 
felkéri az egyházmegyei és egyházkerületi elnöksé-
geket, hogy tisztázzák az egyházi jogi személyekkel, 
hogy teherviselő képességük szerint milyen mérték-
ben és ütemezéssel tudják vállalni a visszafizetést, 
valamint az országos irodát a tartozások hátterének 
feltárására és további intézkedésekkel kapcsolatos 
javaslattételre.

Felelős: Kocsis István
Határidő: 2018. február 8.

23/2018. (II. 12.) országos presbitériumi határozat 
eszközfejlesztési pályázatok elbírálási 

szempontjairól és országos szabályrendelet 
módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pont-
ja alapján a köznevelési intézmények alaptevékeny-
ségének fejlesztéséből adódó, vagy a működési fel-
tételeinek, eszközeinek megteremtéséhez szükséges 
költségek tartalékalapból történő támogatásához kap-
csolódóan a 3/2017. (V. 11.) számú országos szabály-
rendelet 17. § (1) bekezdése módosításával a pályázat 
benyújtási határidejét február 28. napjával határozza 
meg. A pályázati kiírás foglalja magában a bírálati 
szempontokat, melynek alapja az előterjesztés.

Felelős: Varga Márta
Határidő: 2018. február 28.

25/2018. (II. 12.) országos presbitériumi határozat 
könyvtár gyűjteményi egységvezető jogviszony 

létesítéséhez való jóváhagyásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma 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 38. § (2) bekezdésére – jóváhagyja 
Balogh Kriszta könyvtár gyűjteményi egység vezető-
jének 2018. február 1. napjától 2023. január 31. napjáig 
való munkajogviszony létesítését az Evangélikus Or-
szágos Gyűjteményben.

Felelős: Hubert Gabriella
Határidő: 2018. február 12.

27/1/2018. (III. 14.) országos presbitériumi 
határozat 

Szedik diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ 
diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása 
a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását kö-
vetően megtörtént. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. március 22.

28/1/2018. (III. 14.) országos presbitériumi 
határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény alapító 
okiratának módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, 
hogy a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Kistarcsa) diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóvá-
hagyását követően megtörtént. 

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. március 22.

33/1/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 
keretének elosztásáról (Cinkota)

Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján – utalva az építési beruházások rendjéről 
szóló 2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 5. § 
(6) bekezdésére – az X112010000 Kiemelt felújítások, 
beruházások költségvetési keret terhére, a Cinkotai 
Evangélikus Egyházközség mátyásföldi templomá-
nak toronyépítéssel együttes felújítása beruházáshoz 
11.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt, támogatási 
szerződés megkötése mellett. 

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2017. április 23.
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33/2/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 
keretének elosztásáról (Bócsa)

Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján – utalva az építési beruházások rendjéről 
szóló 2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 5. § (6) 
bekezdésére – az X112010000 Kiemelt felújítások, be-
ruházások költségvetési keret terhére, a Bócsa-Tázlári 
Evangélikus Egyházközség bócsai imaháza bővítése 
beruházáshoz 4.470.000,- Ft összegű támogatást nyújt, 
támogatási szerződés megkötése mellett. 

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2017. április 23.

33/3/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 
keretének elosztásáról (Szolnok)

Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján – utalva az építési beruházások rendjéről 
szóló 2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 5. § 
(6) bekezdésére – az X112010000 Kiemelt felújítások, 
beruházások költségvetési keret terhére, a Szolnoki 
Evangélikus Egyházközség temploma bővítése be-
ruházáshoz 15.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt, 
támogatási szerződés megkötése mellett. 

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2017. április 23.

33/4/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 
keretének elosztásáról (Vecsés)

Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján – utalva az építési beruházások rendjéről 
szóló 2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 5. § (6) 
bekezdésére – az X112010000 Kiemelt felújítások, be-
ruházások költségvetési keret terhére, a Vecsési Evan-
gélikus Egyházközség temploma bővítése II. ütemé-
nek beruházáshoz 11.300.000,- Ft összegű támogatást 
nyújt, támogatási szerződés megkötése mellett. 

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2017. április 23.

33/5/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 
keretének elosztásáról (Kölcse)

Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján – utalva az építési beruházások rendjéről 
szóló 2/2007. (VII. 17.) országos szabályrendelet 5. § 
(6) bekezdésére – az X112010000 Kiemelt felújítások, 
beruházások költségvetési keret terhére, a Kölcsei 
Evangélikus Egyházközség temploma belső felújítá-
sának befejezéséhez és a parképítési beruházáshoz 
4.730.000,- Ft összegű támogatást nyújt, támogatási 
szerződés megkötése mellett. 

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2017. április 23.

33/6/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási 
keretének elosztásáról (Felsőpetény)

Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján – utalva az építési beruházások rendjéről 
szóló 2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 5. § (6) 
bekezdésére – az X112010000 Kiemelt felújítások, be-
ruházások költségvetési keret terhére, a Felsőpetényi 
Evangélikus Egyházközség parókiájának felújítása be-
ruházásához 3.500.000,- Ft összegű támogatást nyújt, 
támogatási szerződés megkötése mellett. 

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2017. április 23.

34/1/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

belső ellenőrök beszámolójáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alap-
ján – utalva az egyház háztartásáról szóló 2016. évi 
VI. törvény 46. § (5) bekezdésére, valamint a belső el-
lenőr 2017. évi munkatervéről szóló 163/2016. (XII. 15.) 
országos presbitériumi határozatra – a belső ellenőrök 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2017. április 23.
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35/3/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

Rózsák tere köznevelési intézmény 
intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján – utalva az 
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére – rendkívüli esetre történő hi-
vatkozással, az Evangélikus Középiskolai Kollégium 
(Budapest) intézményvezetői feladatainak ellátásá-
val Károlyfalvi Zsoltot megbízza 2018. augusztus 1. 
napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időszakra az-
zal, hogy az országos irodaigazgatót felhatalmazza a 
szerződés aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. július 31.

35/7/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

Kerekerdő köznevelési intézmény 
intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján – utalva az 
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére és a 57/2/2017. (V. 11.) országos 
presbitériumi határozatra – rendkívüli esetre történő 
hivatkozással, a Kerekerdő Evangélikus Óvoda (Lajos-
komárom) intézményvezetői feladatainak ellátásával 
Keresztes Arankát további egy évig terjedő időszakra 
megbízza azzal, hogy az országos irodaigazgatót fel-
hatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. április 23.

36/2018. (III. 22.) országos presbitériumi határozat 
Evangélikus Diakónia diakóniai intézmény 

intézményvezetője megbízásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma 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 – az Evangéli-
kus Diakónia intézményvezetői feladatainak ellátá-
sával, külön megállapított díjazás nélkül, megbízza 
Buda Annamáriát, a 2018 április 1. napjától kezdő-
dően 2023. március 31. napjáig terjedő időtartamra.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. március 31.

37/1/2018. (III. 22.) országos presbitériumi 
határozat 

Silo diakóniai intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma 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. §-ra – a Siló Evangélikus Szere-
tetszolgálat (Piliscsaba) intézményvezetőjének Dávid 
István Csabát megválasztja 2018. március 23. napjától 
2023. március 22. napjáig terjedő öt éves időtartamra 
azzal, hogy felhatalmazza az országos iroda igazga-
tóját a szerződés aláírására. 

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. március 23.

39/2018. (III. 22.) országos presbitériumi határozat 
TISZK tulajdonrész eladásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos 
presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatá-
sáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján az Országos Egyházi TISZK Szak-
képzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Non-
profit Kft-ben fennálló részesedését 1.000,- Ft-os vé-
teláron eladja.

Felelős: Csorba Gábor
Határidő: 2018. április 23.

41/2018. (III. 22.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alap-
ján – utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére – a belső egyházi 
jogi személyek nyilvántartásáról, és az abból törté-
nő igazolásáról szóló 1/2012. (III.7.) módosítását el-
fogadja. Az országos presbitérium kéri az országos 
irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása 
egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hiva-
talos lapjában.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. április 23.

42/2018. (III. 22.) országos presbitériumi határozat 
EHE felsőoktatási intézmény rektora 

választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pont-
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ja alapján – utalva az egyház intézményeiről szó-
ló 2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen a rektorvá-
lasztási eljárást eredménytelennek nyilvánítja: a pá-
lyázatok tartalma és a fenntartó pályázati kiírásában 
megfogalmazott elvárások közötti meg nem felelés, 
valamint a választás folyamatában tapasztalt, az in-
tézmény egységét veszélyeztető megosztottság jelei 
miatt.

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely
Határidő: 2018. július 31.

43/2018. (III. 22.) országos presbitériumi határozat 
EHE felsőoktatási intézmény egyetemi 

docensének választásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma 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 docensének, Kodácsy-Simon 
Eszter megválasztását jóváhagyja.

Felelős: Krámer György
Határidő: 2018. április 23.

ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELETEK

3/2017. (V. 11.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 
AZ ÁTLAGBÉRALAPÚ TÁMOGATÁS ÉS A MŰ
KÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESÍTETT EGYEN
LEGÉNEK RENDEZÉSE SORÁN ELŐÁLLT KOR
REKCIÓS ÖSSZEG, VALAMINT A MŰKÖDÉSI 
TÁMOGATÁS TARTALÉKBA HELYEZETT RÉ

SZÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiak-
ban: MEE) országos presbitériuma (a továbbiakban: OP) 
2008. évi I. törvényében kapott felhatalmazás alapján 
az MEE köznevelési intézményei után az MEE-nek az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. állami törvény (a to-
vábbiakban: Ehtv.) 6. § (1) és (5) bekezdései alapján járó 
átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás ösz-
szesített egyenlegének rendezése során előállt korrekci-
ós összeg (a továbbiakban: korrekciós összeg) valamint 
az MEE köznevelési intézményei után az MEE-nek járó 
működési támogatás tartalékba helyezett részének fel-
használásáról a következő szabályrendeletet alkotja.

I. fejezet 
Általános rendelkezések

1. § (1) E szabályrendelet hatálya kiterjed a működési 
támogatás és a korrekciós összeg tartalékba helyezett 
részének felhasználásra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget az MEE 
– az e szabályrendeletben meghatározottak szerint – 
az MEE köznevelési intézményei, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatások támogatására fordítja.

II. fejezet 
Értelmező rendelkezések

2. § E szabályrendelet alkalmazásában:
1. működési támogatás: a köznevelési intézményt mű-

ködtető egyházaknak, az egyházak hitéleti és közcé-
lú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. állami törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 6.§ (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint az egyháznak 
járó – a mindenkori állami költségvetési törvényben 
számszerűen meghatározott – támogatás.
2. korrekciós összege: a közoktatási intézményt mű-
ködtető egyházaknak, az Ehtv. 6.§ (5) bekezdésében 
meghatározottak szerint járó – a mindenkori állami 
költségvetési törvény végrehajtásáról szóló törvény-
ben számszerűen meghatározott – támogatás.
3. MEE köznevelési intézménye: az MEE 2005. évi VIII. 
törvénye alapján alapított és fenntartott olyan közok-
tatási intézmény, amelynek működése alapján az MEE 
működési támogatás igénylésére jogosult, és amely 
intézmény után az MEE ténylegesen támogatásban 
részesül (a továbbiakban: intézmény).
4. forráshiányos intézmény: az az intézmény, amely a 
célszerű és szakszerű gazdálkodás mellett nem képes 
az intézmény alapfeladatának ellátását a részére folyó-
sított állami támogatásból, saját bevételekből, illetve 
az intézménynek juttatott adományokból biztosítani.
5. oktatási stratégia: A nevelési és oktatási bizottság (to-
vábbiakban: NOB) és az OP javaslatára a zsinat által el-
fogadott, feladattervet is magába foglaló dokumentum.
6. egyházi díj: Péterfy Sándor-díj
7. működési előleg: az oktatási intézmények részére a 
likviditási nehézségek áthidalására folyósítható visz-
szafizetendő támogatás.

III. fejezet 
Az oktatási tartalék képzése

3. § (1) A zsinat a mindenkori állami költségvetési 
törvény, valamint a mindenkori állami költségveté-
si törvény végrehajtásáról szóló törvény kihirdetését 
követően – a NOB és az országos gazdasági bizottság 
(a továbbiakban: GB) javaslatának figyelembevételé-
vel és az OP javaslata alapján – törvényben dönt arról, 
hogy a korrekciós összegalapját képező, valós ellátott 
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gyermek- és tanulói létszám alapján mekkora összeget 
nyújt az intézményeknek. A fennmaradó összeget a 
zsinat az oktatási tartalékba (továbbiakban: tartalék) 
helyezi. A tartalékba helyezett összeg mértékéről a 
tárgyévi egyházi költségvetési törvény is rendelkezik. 
(2) A tartalék jogi sorsát osztja az adott költségveté-
si évre a tartalékból kiadásként előirányzott, de fel 
nem használt összeg, az intézmények által tartalék-
ba visszafizetett összeg, valamint a tartalék lekötött 
részének hozama.

A tartalék felhasználható mértékének meghatározása

4. § (1) A zsinat legkésőbb a márciusi ülésén – a NOB, 
a GB és az OP javaslatának ismeretében – törvényben 
dönt a tartalék terhére felhasználható összeg mértéké-
ről, valamint arról, hogy az összeget e szabályrende-
let 5. §-ában meghatározott célok közül az adott költ-
ségvetési évben mely célokra lehet fordítani. A zsinat 
meghatározza az egyes célokra fordítható összeg mér-
tékét is. A zsinat a támogatási célok kiválasztásánál 
figyelembe veszi a mindenkori állami költségvetési 
törvénynek a működési támogatás felhasználására 
vonatkozó előírásait, valamint az MEE oktatási stra-
tégiájában kiemelt célokat. A zsinat erre vonatkozó 
külön döntése nélkül minden évben támogatásban 
részesülnek az 5. § c–e), és j) pontjaiban meghatáro-
zott célok. A támogatásról szóló előzetes döntés nélkül 
köteles az OP az 5. § i) pontjára hivatkozással a teljes 
tartalék terhére támogatás megítélésére, amennyiben 
arra állami vagy egyházi jogszabály kötelezi.
(2) A tartalékból az adott költségvetési évre – az (1) 
bekezdés szerint – felhasználásra előirányzott összeg 
mértékét az OP akkor lépheti túl, ha a támogatási 
körbe bevont célhoz felhasználásra előirányzott ösz-
szegből, a körülmények előre nem tervezhető változá-
sa miatt az intézmények támogatása nem lehetséges.
(3) Az OP az adott költségvetési évben valamely cél-
hoz felhasználásra előirányzott, de fel nem használt 
összeget átcsoportosíthatja az adott költségvetési év-
ben az (1) bekezdés szerint támogatott további célok-
hoz felhasználásra előirányzott összeghez. 

A tartalék terhére támogatható célok

5. § Az OP javaslatára a zsinat a tartalékból – a 4. § 
(1) bekezdése szerint meghatározott – az adott költ-
ségvetési évben felhasználható összegből biztosíthatja 
a) az 1. számú mellékletben felsorolt országos tanul-

mányi versenyen 1–5. helyezett diákjainak jutal-
mazását biztosítja a NOB döntése alapján;

b)  az 1. számú mellékletben felsorolt országos tanul-
mányi versenyen helyezést elért diákok felkészítő 
tanárainak, továbbá a „tanév tanítója”, a „tanév 

óvodapedagógusa” és a „tanév tanára” jutalmazá-
sát, a NOB döntése alapján;

c) a forráshiányos intézmények támogatása, melyről az 
NOB és a GB véleményének ismeretében az OP dönt;

d) az Evangélikus Pedagógiai Szakmai-szolgáltató és 
Továbbképző Intézet (a továbbiakban: EPSZTI) mű-
ködésének támogatására;

e) az intézményvezetők teljesítményértékelésén alapu-
ló kétévenként megállapításra kerülő minőségirá-
nyítási illetményét a NOB javaslatára az OP dönt;

f) közművelődési programok pályázati úton történő tá-
mogatását, mely keret felhasználásáról az NOB dönt;

g) az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből 
adódó, vagy a működése feltételeinek, eszközeinek 
megteremtéséhez szükséges költségek támogatását, 
mely keret felhasználásáról a NOB és GB javaslata 
alapján az OP dönt;

h) pályázatírás költségeinek támogatását, melyről az 
éves keret erejéig az országos irodaigazgató dönt;

i) stratégiaicélok, feladatok támogatására jogosult 
fordítani, melyekről a NOB, majd a GB véleményé-
nek ismeretében az OP dönt;

j) szakmai felügyeletet ellátó oktatási osztály által mun-
kajogi jogviszony vagy egyéb munkavégzésre irányu-
ló jogviszony keretében foglalkoztatottak díjazását;

k) az oktató-nevelő munkával összefüggő módszer-
tani feladatok és szakértői tevékenység finanszí-
rozására, amelyekről a NOB dönt;

l) oktatási tartalékalap működéséhez szükséges ki-
adások támogatása (tranzakciós díjak);

m) oktatási osztály működési költsége;
n) Péterfy-díj;
o) Libra ügyviteli rendszer működtetésével kapcsola-

tos díjak; valamint
p) a 6. §-ban írt működési előleg.

6. § (1) Működési előleget az oktatási intézmény veze-
tője igényelheti. A kérelemben részletesen indokolni 
kell az igénylés okát. 
(2) A támogatás odaítéléséről a nevelési és oktatási 
osztály és a gazdasági osztály vezetőjének javaslata 
alapján az országos iroda igazgatója dönt.
(3) A támogatást a folyósítás évében vissza kell fizetni. 
A visszafizetés ütemezésére a kérelemben ki kell térni.

7. § Az országos iroda az OP 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott döntéseiről haladéktalanul tájékoz-
tatja az intézményeket és megjelenteti az egyház hi-
vatalos lapjában.

A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás 
felhasználásáról

8. § Az intézmények – amennyiben e szabályrende-
let másképp nem rendelkezik – az országos irodához 
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benyújtott kérelemmel (a továbbiakban: támogatá-
si kérelem) igényelhetnek támogatást az 5. § szerint 
meghatározott célokra. 

9. § (1) A támogatást kizárólag arra a célra lehet fel-
használni, amely célra azt az OP megítélte.
(2) Valamennyi támogatásban részesülő intézmény 
elszámolási kötelezettséggel tartozik az OP felé. Az 
intézmények beszámolót küldenek a támogatás fel-
használásáról tárgyév december 31. napjáig az orszá-
gos irodának. A beszámoló tartalmazza a felhasználás 
tételes kimutatását, valamint annak rövid szöveges 
bemutatását. Jutalmak esetében a jutalom a jutalma-
zott részére történő kifizetését kell igazolni.
(3) Az intézmények a fel nem használt összeg vonat-
kozásában visszafizetési kötelezettséggel tartoznak 
az MEE felé. A visszafizetést az elszámolással egyi-
dejűleg kell teljesíteni.
(4) A nevelési és oktatási osztály a tárgyévet követően 
a tartalékalap tárgyévi felhasználásáról és az intéz-
mények elszámolásáról tájékoztatást készít az NOB, 
a GB és az OP felé.

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

IV. fejezet 
Az egyes támogatási célok

Az OKTV, az OSZTV, valamint az OÁTV 1–10., és a szak-
ma kiváló tanulója 1–5., valamint a Diákolimpia 1–3. he-

lyezett diákjainak jutalmazása

11. § (1) Az intézményvezetők az oktatási osztály fe-
lé bejelentési kötelezettséggel tartoznak, ha intézmé-
nyük diákja az 1. számú mellékletben felsorolt verse-
nyek egyikén helyezést ért el. 
(2) A bejelentést az OKTV és az OSZTV esetében legké-
sőbb a helyezett diákok névsorának az Oktatási Köz-
lönyben való közzétételt követő 20. napig, az OÁTV 
esetében a versenyeredmények hivatalos közzétételét 
követő 20. napig kell megküldeni.
(3) A diákok az OP döntése alapján pénz- és/vagy tár-
gyjutalomban részesülnek.
(4) A jutalmazás minden érintett diákra kiterjedően, 
az elért helyezéstől függően differenciáltan történik.
(5) Az oktatási osztály a támogatás megítéléséről és 
annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyről 
a NOB javaslata alapján az OP dönt.

Az OKTV, az OSZTV, valamint az OÁTV 1–10., és a szak-
ma kiváló tanulója 1–5., valamint a Diákolimpia 1–3. he-
lyezett diákokat felkészítő tanárok jutalmazása, továbbá 
a „tanév tanítója, a „tanév óvodapedagógusa” és a „tanév 

tanára” elismerések odaítélése

12. § (1) Az intézményvezetők bejelentik az oktatási 
osztálynak, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt 
versenyek egyikén helyezést elért diákjainak felké-
szítésében mely, az intézmény alkalmazásában álló 
pedagógus(ok) vettek részt. A bejelentést a 11. § (2) be-
kezdésében meghatározott határidőig kell megtenni.
(2) A jutalmazás valamennyi pályázott pedagógusra 
kiterjedően, a felkészített diákok helyezésétől függő-
en differenciáltan történik.
(3) Az oktatási osztály a jutalom megítéléséről és an-
nak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyről a 
NOB dönt.
(4) Az MEE közoktatási intézményvezetői legkésőbb 
tárgyév március 30-ig egy, az intézmény alkalmazásá-
ban álló óvodapedagógust, illetve tanítót, és egy felső 
tagozatos tanárt a „tanév óvodapedagógusa”, illetve a 
„tanév tanítója”, a „tanév tanára” jutalmazással járó 
címre felterjesztenek a NOB elé. Az intézményvezetők 
a felterjesztést indokolni kötelesek a pedagógus mun-
kájának, a tanév során elért szakmai eredményeinek 
bemutatásával. A többcélú intézmények a feladatel-
látás szerint egy óvodapedagógus és egy tanító fel-
terjesztésére jogosultak.
(5) A NOB határozatban dönt arról, hogy kit javasol 
az (4) bekezdésben meghatározott cím elnyerésére. A 
NOB a határozatban foglalt döntését indokolja.
(6) Az oktatási osztály a jutalom megítéléséről és an-
nak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyről a 
NOB javaslata alapján az OP dönt.
(7) Az e § vonatkozásában támogatási kérelemnek kell 
tekinteni az intézményvezetők írásban megküldött indo-
kolással ellátott „tanév óvodapedagógusa”, a „tanév taní-
tója” és a „tanév tanára” címre történő felterjesztő levelét.

Forráshiányos intézmények támogatása

13. § (1) Az intézmények a költségvetésük országos 
irodára történő benyújtásával egyidejűleg támogatá-
si kérelmet nyújthatnak be az országos irodához. A 
költségvetés benyújtásának határideje tárgyév február 
28-a. Az intézmények e § alapján támogatási kérelem 
benyújtására jogosultak költségvetési év közben akkor 
is, ha valamely előre nem tervezhető esemény, vagy a 
működést jelentősen befolyásoló körülmény változá-
sa miatt az intézmény forráshiányossá válik. A támo-
gatási kérelmet minden esetben a forráshiány okának 
és a hiány összegének pontos meghatározásával lehet 
benyújtani. A forráshiány vizsgálatakor, a célszerűség 
és szükségszerűség megállapításánál vizsgálni kell 
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különösen a kiadások szükségszerűségét, azt, hogy 
az intézmény minden elvárhatót megtett-e kiadásai 
csökkentésére, valamint, hogy bevételét valameny-
nyi lehetséges bevételi forrás feltárásával határozta-e 
meg. A forráshiány megállapításakor az azonos fela-
datot ellátó intézmények költségvetésének és gazdál-
kodásának összehasonlító értékelését el kell végezni. 
Az összehasonlítás során az azonos feladatot ellátó in-
tézmények létszámát arányosan kell tekintetbe venni.
(2) Az országos iroda által felkért szakértő – az intéz-
mények éves részletes költségvetésének megküldését 
és az intézményben lefolytatott helyszíni pénzügyi 
vizsgálatot követően – szakvéleményt készít az in-
tézmény gazdálkodásáról. 
(3) Az előre nem tervezhető esemény miatt év közben 
forráshiányossá vált intézmény vizsgálatakor a szak-
értő a forráshiány okát, valamint azt vizsgálja, hogy 
az intézmény költségvetésében van-e a támogatáson 
kívül más forrás a hiány fedezésére.
(4) Az oktatási osztály a javaslattétel megfogalmazása 
során figyelembe veszi, hogy az intézmények az előző 
években lefolytatott szakértői vizsgálatok, továbbá az 
intézményben az MEE számvevőszéke által, vagy va-
lamely állami hatóság, így különösen a Magyar Ál-
lamkincstár, az Állami Számvevőszék által lefolytatott 
vizsgálatok, vagy egyéb szakmai ellenőrzések megálla-
pításait működésük kialakításánál tekintetbe vették-e.
(5) Az oktatási osztály a szakvélemény alapján, a szak-
vélemény beérkezését követően a tárgyévi költségve-
tés elfogadásakor tesz javaslatot az intézmények tá-
mogatására és a támogatás összegére, amelyet a NOB, 
valamint a GB – indokolással ellátott – ajánlásának 
beszerzését követően az OP elé terjesztenek. 
(6) Az MEE a támogatást elnyert intézmények gaz-
dálkodását a támogatás átutalását követő egy éven 
belül belső ellenőr vagy független szakértő kirende-
lésével ellenőrzi.

Az Evangélikus Pedagógiai Szakmai-szolgáltató és To-
vábbképző Intézet működésének támogatása

14. § Az EPSZTI pedagógiai szakmai szolgáltató in-
tézet, melynek vezetését intézményvezető látja el a 
nevelési és oktatási osztály mindenkori vezetőjének 
szakmai iránymutatásával.

Teljesítményértékelésen alapuló intézményvezetői minő-
ségirányítási illetmény

15. § (1) Az 5. § e) pontjában meghatározott támoga-
tási célhoz rendelt összeget a zsinat köteles – az OP 
által elfogadott vezetői teljesítményértékelés folyama-
tának és eljárásrendjének alapján – ciklikus rendben 
az értékelt intézményvezetők illetményére fordítani.
(2) Az intézményvezetők teljesítményét ötéves ciklu-

suk alatt kétszer (a második évben, illetve a negyedi-
kévben) a NOB javaslatára az OP által meghatározott 
eljárás szerint történik.
(3) A minősítést a meghatározott eljárás alapján az 
OP fogadja el.
(4) A vezetői teljesítményértékelés alapján meghatá-
rozott illetmények az adott év december 31-ig kell át-
utalni az értékelt vezetők részére.

Közművelődési programok támogatása

16. § A közművelődési programok támogatása keret 
terhére egy évben egyszer az oktatási osztály felméré-
se alapján, az OP döntése értelmében kizárólag a Lu-
ther Kiadó által forgalmazott termékekből a ballagó 
diákok és ballagtató tanáraik számára jutalom adható.

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adó-
dó, vagy a működésük feltételeinek, eszközeinek megte-

remtéséhez szükséges költségek támogatása

17. § (1)1 Az intézmények az alaptevékenységi körükbe 
tartozó konkrét közoktatási feladatok ellátását biztosító 
feltételek fejlesztésének, vagy a működés feltételei, esz-
közei megteremtéséhez szükséges költségeknek támo-
gatására támogatási kérelmet nyújthatnak be. A támo-
gatási kérelmet tárgyév február 28-ig kell benyújtani.
(2) Az e §-ban meghatározott támogatást igényelni a 
konkrét feladat, a pedagógiai módszer, illetve eszköztár 
fejlesztésének leírása mellett, a tervezett fejlesztés in-
dokának és költségigényének meghatározásával lehet.
(3) Az oktatási osztály a támogatás megítéléséről és 
annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet 
a NOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az 
OP elé terjeszt. Amennyiben a beruházás építmény, 
építményrész megépítésével, felújításával, korszerűsí-
tésével, átalakításával, bővítésével, helyreállításával, 
lebontásával, elmozdításával, vagy rendeltetésének 
megváltoztatásával jár, az oktatási osztály beszerzi 
az építési és műemléki osztály javaslatát is.

Pályázatírás költségeinek fedezése

18. § (1) Intézményi pályázatok megírása költségeinek, 
valamint az ehhez kapcsolódó szakértői költségek fe-
dezésére, a pályázat benyújtására jogosult intézmény 
támogatást igényelhet.
(2) Támogatásra a pályázati szabályrendelet hatálya 
alá tartozó pályázatok esetében az a pályázó jogosult, 
akinek pályázati szándékát az illetékes pályázati fele-
lős megvalósíthatóság és fenntarthatóság szempontjá-
ból támogathatónak ítéli. Egyéb pályázatok esetében 

 1 Módosította a 23/2018. (II. 12.) országos presbitériumi határo-
zat. Hatályos: 2018. február 12-től.
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e szabályrendelet nem határoz meg előminősítési kö-
telezettséget, a támogatás megítélhetőségéről a dön-
tésre kijelölt dönt. Támogatást mindkét esetben csak 
a pályázatírás költségeinek legfeljebb 80 %-ának fe-
dezésére lehet igényelni. 
(3) A támogatási kérelmet 2. számú melléklet szerinti 
űrlapon lehet benyújtani a pályázati kiírás megjelené-
sét követően. Az űrlapot a pályázati szabályrendelet 
hatálya alá tartozó pályázatok esetében a területileg 
illetékes pályázati felelősnek, egyéb pályázatok ese-
tében közvetlenül az országos irodának kell eljuttat-
ni. A pályázati felelős javaslatát öt munkanapon belül 
juttatja el az országos irodának.
(4) Az országos iroda a támogatás megítéléséről és 
annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet 
az OP által kijelölt keretgazda elé terjeszt. A javaslat 
alapján a keretgazda dönt a támogatás odaítéléséről.
(5) Az OP a „Pályázatírás költségeinek fedezése” cél ese-
tében keretgazdának az országos irodaigazgatót jelöli ki.
(6) Nyertes pályázat esetén a pályázó a támogatást, a 
pályázatkészítés – a pályázati kiírás szerinti – elszá-
molható mértékéig visszafizetni köteles.
(7) Amennyiben a támogatást elnyert intézmény a 
pályázatot önhibájából nem nyújtja be, a támogatás-
ra kifizetett összeget köteles a mindenkori jegybanki 
alapkamattal növelve visszafizetni. Annak bizonyí-
tására, hogy a pályázat beadása nem a támogatást 
elnyert hibájából maradt el, a pályázati határidő le-
zárultát követő nyolc napon belül a keretgazdához 
címzett, de az országos irodának benyújtott igazolási 
kérelmet terjeszthet elő. A kérelem elfogadásáról az 
országos iroda javaslatára a keretgazda dönt. Dönté-
se alapján a támogatás összegének visszafizetésétől 
részben vagy egészben eltekinthet.
(8) A támogatás összegével az azt elnyert pályázó kö-
teles elszámolni. Az elszámolást
a) a pályázati szabályrendelet hatálya alá tartozó 

pályázatok esetében a garanciavállalás iránti kér 
lemmel egyidejűleg, 

b) egyéb pályázatok esetében a pályázati határidő le-
jártát követő 5 munkanapon belül

a felmerült költségekről szóló számlák bemutatásá-
val kell elvégezni.

Szakmai felügyeletet ellátó oktatási osztály munkatár-
sainak illetménye

19. § Az oktatási intézmények szakmai felügyeletet el-
látó nevelési és oktatási osztály által munkavégzésre 
irányuló jogviszony keretében, valamint a tartaléka-
lap terhére támogatható célok, feladatok megvalósí-
tásának előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése során 
létesített munkajogi jogviszonyok és egyéb munka-
végzésére irányuló jogviszonyok alapján megvalósuló 
kiadások teljesítése a tartalékalap terhére történik.

Módszertani feladatok, szakértői tevékenység

20. § A NOB és a GB javaslatának figyelembe véte-
lével az OP a tartalék terhére az alábbi célokra nyújt 
támogatást:
a) bajor kapcsolatok,
b) hittan szakmai programok,
c) rendezvények, vezetői konferenciák,
d) törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja,
e) EHE továbbképzés,
f) katechetika munkacsoport,
g) intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és 

szállásköltségek.

Stratégiai célok, feladatok támogatása

21. § (1) Az 5. § i) pontjára hivatkozással az OP támogatás 
kifizetésére jogosult, amennyiben állami vagy egyházi 
jogszabály a közoktatási szférában nyújtandó támoga-
tás vagy juttatás kifizetésére kötelezi és az állam arra 
fedezetet vagy az MEE arra más forrást nem biztosít. 
A kifizetés módja és mértéke vonatkozásában a fizeté-
si kötelezettséget meghatározó jogszabály az irányadó. 
(2) A támogatás vagy juttatás megítéléséhez szükséges 
adatszolgáltatásról, valamint annak határidejéről az 
országos iroda értesíti az intézményeket.
(3) Az 5. § i) pontjára hivatkozással jogosult a NOB és 
GB támogatásával az OP támogatást megítélni stra-
tégiai célok és feladatok ellátásához.

LIBRA ügyviteli rendszer támogatása

22.§ (1) LIBRA ügyviteli rendszer a nevelési és okta-
tási intézmények által kötelezően használatos könyv-
viteli rendszer.
(2) A könyvviteli rendszer fenntartásával, jogosult-
ságok beszerzésével kapcsolatos költségek a NOB tá-
jékoztatása mellett az oktatási tartalékalapból kerül-
nek rendezésre.

Péterfy Sándor-díj

23. § A nevelési és oktatási intézmények vezetői részé-
re az OP által létrehozott elismerés. Évente egy intéz-
ményvezető részére adható. A díj odaítélése a nevelési 
és oktatási osztály javaslata alapján a NOB támoga-
tásával az OP döntése alapján történik.

24. § E szabályrendelet az elfogadása napján lép ha-
tályba, és ezzel egyidejűleg az egyházi kiegészítő tá-
mogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás 
korrekciós összegének felhasználásáról szóló 5/2008. 
(XII. 22.) országos szabályrendelet hatályát veszti.

Budapest, 2017. május 11.
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1/2012. (III. 7.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 
A BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK NYIL
VÁNTARTÁSÁRÓL ÉS AZ ABBÓL TÖRTÉNŐ 

IGAZOLÁSÁRÓL1

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a további-
akban: MEE) országos presbitériuma – utalva a lel-
kiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jog-
állásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 11. § (4) bekez-
désében és 12. § (1) bekezdésében meghatározott belső 
jogi személyek igazolása kötelezettségére – az MEE 
belső egyházi jogi személyei egyházi nyilvántartásba 
vételéről, az ott meghatározott adatok módosításáról, 
a nyilvántartásból való törlés szabályairól, valamint a 
belső egyházi jogi személyiség igazolására vonatko-
zóan a következő szabályrendeletet alkotja.

I. fejezet 
A belső egyházi jogi személyek nyilvántartásba 

vételének szabályai

1. § (1) A belső egyházi jogi személyek a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyházról szóló 1997. évi I. törvény 10. 
§ (1) bekezdésére, az egyház szervezetéről és igazga-
tásáról szóló 2005. évi IV. 11. § (1) bekezdésére és 12. 
§-ra, valamint az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 1. §-ra utalással az országos irodá-
nak megküldött bejelentésükben kérhetik egyházi 
nyilvántartásba vételüket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a 
belső egyházi jogi személy:
a) nevét,
b) székhelyét, 
c) képviselőjének nevét, lakóhelyét és a képviselet 

gyakorlásának módját, továbbá
d) – ha azzal rendelkezik – címerének képi megjele-

nítését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a belső egy-
házi jogi személy csatolja:
a) a szervezeti és működési szabályzatát vagy azok-

nak megfelelő más szabályozást, 
b) a székhely használatának jogcímét igazoló, az in-

gatlan helyrajzi számát is tartalmazó okirat (tulaj-
don lap, szerződés) egyszerű másolatát,

c) a képviselője képviseleti jogosultságának igazolá-
sára alkalmas, a megválasztásról szóló közgyűlési 
okirat, jegyzőkönyv eredeti példányát vagy hiteles 
másolatát, és

d) – ha azzal rendelkezik – címerének tartalmi leírá-
sát.

 1 Módosította a 41/2018. (III. 22.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2018. március 22-től.

2. § (1) Országos iroda a kérelem beérkezéstől számí-
tott 8 napon belül ellenőrzi, hogy a bejelentés tartal-
mazza-e az 1. § (2) bekezdés a–c) pontjaiban, valamint 
az 1. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 
dokumentumok meglétét, azok tartalmi és formai 
megfelelését. Az országos iroda a kérelem beérkezését 
követő munkanapon tájékoztatja az illetékes püspöki 
hivatalt, amely 3 munkanapon belül határidőn belül 
kifogást emelhet, ha tudomása szerint megalapozat-
lan nyilvántartásba vételre kerülne sor.
(2) Az országos iroda bejegyzéshez megfelelő bejelen-
tés alapján, az ellenőrzés befejezését követően azonnal 
kiadja a nyilvántartási számot, és a nyilvántartásba 
vétel tényéről tájékoztatja az országos presbitériumot.
(3) Amennyiben az országos iroda a benyújtott doku-
mentumokban hiányosságot, tartalmi vagy formai hi-
bát észlel, 30 napos határidővel felszólítja a bejelentőt 
a hibák, hiányosságok javítására, pótlására. A javítást, 
illetve pótlást követően az országos irodának a (2) be-
kezdés, illetve (4) bekezdés szerint kell eljárnia.
(4) Amennyiben az országos iroda a (3) bekezdésben 
írtak szerint lefolyatott eljárást követően, illetve a 
püspöki hivatal az (1) bekezdésben meghatározottak-
ra hivatkozva kifogást emel, az országos iroda köte-
les a kérelmet, annak minden mellékletével együtt 
az országos elnökség elé terjeszteni, mely testület 3 
napon belül dönt a nyilvántartásba vételről, illetve 
annak elutasításáról.
(5) A (1) bekezdésben írtakon túl a bejelentéshez nem 
csatolt dokumentumok beszerzése érdekében az egy-
házi jogi személlyel az országos iroda – szükség ese-
tén – az illetékes esperes, illetve egyházi intézmény 
esetén a szolgálati ágat felügyelő püspök bevonásával 
egyeztetést kezdeményez.

3. § A belső egyházi jogi személy a nyilvántartásba 
vétel során nyilvántartási számot kap, amelyben az 
első betű jelöli a belső egyházi jogi személy egyház-
községi, egyházmegyei és egyházi intézményi minő-
ségét, melyhez perjellel kapcsolódó négy jegy a nyil-
vántartásba vétel sorszámát jelenti, amelyhez perjellel 
a nyilvántartásba vétel éve kapcsolódik.

4. § Az egyházi nyilvántartásba vett egyházi belső 
személy köteles az állami hatóságok és egyéb szer-
vek előtt a működés megkezdéséhez szükséges eljá-
rásokat lefolytatni azzal, hogy az erre vonatkozóan 
kiadott alábbi igazolások másolati példányát köteles 
30 napon belül, de legkésőbb a jelen szabályrende-
let 8. §-ban meghatározott igazolás megkérésével egy-
idejűleg megküldeni az országos irodának:
a) adószám,
b) bankszámlaszám,
c) NAV törzsadatok,
d) biztosító és biztosítási kötvény száma, valamint
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e) az 50 millió forint bevételt elérő egyházközségek 
és valamennyi egyházi intézmény esetén a könyv-
viteli nyilvántartást vezető, beszámolót készítő re-
gisztrált mérlegképes könyvelő nevét, regisztrációs 
számát. 

II. fejezet 
A nyilvántartásba bejegyzett adatok változása 

bejelentésének szabályai

5. § (1) A nyilvántartásba vett belső egyházi jogi sze-
mély nyilvántartásba vett adatainak módosítása, a 
benyújtott írásbeli kérelem alapján történik.
(2) A változás bejelentési kérelem tartalmazza
a) a nyilvántartási számot,
b) a létesítő okiratának módosítása határozatát és idő-

pontját – illetve amennyiben az a szervezeti és mű-
ködési szabályzat vagy azoknak megfelelő más sza-
bályzat módosítását is jelenti utalni kell arra is –,

c) a belső egyházi jogi személy 1. § (2)–(3) bekezdésé-
ben és 4. §-ban meghatározott adatait, valamint 

d) ezen adatok módosítására történő utalást.
(3) A változás bejelentési kérelemhez a módosítással 
összefüggő, e szabályrendeletben a nyilvántartásba 
vétel iránti kérelemhez megjelölt, benyújtandó do-
kumentumokat kell csatolni.
(4) A változás bejegyzésére során az országos iroda 
a 2. § (1)–(4) bekezdésében írtak betartásával jár el.

III. fejezet 
A nyilvántartásba vett belső egyházi jogi 
személy nyilvántartásból való törlésének 

szabályai

6. § (1) Ha a nyilvántartásba vett belső egyházi jogi 
személy közgyűlése annak megszűnéséről határoz, 
illetve az egyházi törvényekben meghatározott meg-
szüntetésre kerül sor, akkor az erről szóló döntés meg-
hozatalát követő 8 napon belül a belső egyházi jogi 
személy, illetve a megszüntetésről határozó testület a 
nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet nyújt be 
írásban az országos irodának.
(2) A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez 
csatolni kell:
a) megszűnését elhatározó, illetve a megszüntetést 

kimondó ülésről készített jegyzőkönyvet és hatá-
rozatot,

b) jogutódlással történő megszűnés esetén meg kell 
jelölni a jogutód egyházi belső jogi személyt.

(3) A belső egyházi jogi személy köteles a vagyoni 
ügyeinek lezárását bizonyító, a számvitelről szóló tör-
vénynek megfelelően elkészített záró beszámolót és 
végleges vagyonmérleget, az adószám törléséről szó-
ló határozatot, jogutódlással történő megszűntetés 
esetén az erről szóló megállapodást, valamint mind-

azon okiratokat, nyilatkozatokat megküldeni, ame-
lyek alapján megállapítható, hogy a nyilvántartásból 
való törlés feltételei bekövetkeztek.
(4) Az országos iroda tájékoztatja az országos presbi-
tériumot a belső egyházi jogi személy nyilvántartás-
ból való törléséről.

7. § A nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy 
adatainak nyilvántartásból való törlését oly módon 
kell végrehajtani, hogy a megszűnt egyházi belső jogi 
személy adatai a nyilvántartásból továbbra is megál-
lapíthatóak legyenek.

IV. fejezet 
A nyilvántartás és az abból történő 

adatszolgáltatás

8. § Az belső egyházi jogi személy nyilvántartásba 
bejegyzett 1. § (2) bekezdésben meghatározott adatai 
az MEE hivatalos honlapján bárki számára korláto-
zásmentesen hozzáférhetőek. 

9. § (1) A nyilvántartásba vett belső egyházi jogi sze-
mély a nyilvántartásban szereplő 1. § (2) bekezdésben 
meghatározott adatairól írásban kérhet igazolást az 
országos irodán, megjelölve az igény indokát s ameny-
nyiben legkésőbb ezzel egyidejűleg bejelenti a 4. §-ban 
meghatározott adatokat. 
(2) Az igazolást az országos iroda a nyilvántartásá-
ban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fenn-
álló állapotnak megfelelő adattartalommal, az igény 
indokának feltüntetésével legkésőbb 2 munkanapon 
belül állítja ki a bélyegzővel is ellátott hiteles igazolást.
(3) A kiadott igazolást be kell vezetni a belső egyhá-
zi személyek nyilvántartásába azzal, hogy annak a 
belső egyházi jogi személy a nyilvántartásba vételre 
utaló évszámát követő perjellel és alszámként feltün-
tetett sorszáma utal a kiadott igazolás megtörténtére. 
(4) A kiadott igazolást 45 napig érvényes. Nem szük-
séges időbeli hatály feltüntetése a következő felhasz-
nálási igények esetében:
a) banki ügyintézés,
b) NAV ügyintézés,
c) postai ügyintézés,
d) közmű ügyintézés,
e) távközlési szolgáltatás ügyintézése,
f) aláírási címpéldány ügyintézése.
(5) Az országos iroda köteles bárki részére a nyilván-
tartásba vett egyházi jogi személy 1. § (2) bekezdés-
ben meghatározott adatairól tájékoztató nyilatkozat 
kiadására az (1)–(2) bekezdésben írtak betartásával 
azzal, hogy azon fel kell tűntetni, hogy az a belső 
egyházi jogi személy egyházi nyilvántartásba való 
bejegyzését igazolja. 
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10. § Amennyiben az országos iroda észleli, hogy az 
igazolás kiadási kérelemben megjelölt indok ellenté-
tes az állami, illetve egyházi szabályozással, akkor 
köteles erre a belső egyházi jogi személyt, valamint 
a feladat és hatáskörrel rendelkező testületeket erről 
tájékoztatni. Ebben az esetben a 9. § (2) bekezdésben 
írt határidő további 30 nappal meghosszabbodik.

V. fejezet 
Átmeneti rendelkezések

11. § A korábban hatályos állami törvény szerint már 
adószámmal rendelkező belső egyházi jogi személy 
e szabályrendelet szerinti nyilvántartásba vétele so-
rán az 1–4. § rendelkezéseit az alábbi eltéréssel kell 
alkalmazni:
a) a belső egyházi jogi személy a 9. § (1) bekezdésében 

kért igazolás kiadása iránti eljárással egyidejűleg 
megkezdődik a nyilvántartásba vételi eljárás,

b) az igazolást a 9. § (2) bekezdésben meghatározott 

határidőben, a 3. § és 9. § (3) bekezdése szerinti tar-
talommal kell kiadni;

c) az igazolás kiadással egyidejűleg az országos iroda 
felhívja a belső egyházi jogi személyt az 1. § (3) be-
kezdésében felsorolt mellékletek csatolása, vagy az 
arra vonatkozó nyilatkozat megtételére, hogy ezen 
dokumentumok az országos irodának igazoltan 
megküldésre kerültek, és azok az igazolás kiadási 
kérelem időpontjában változást nem tartalmaznak.

VI. fejezet 
Záró rendelkezések

12. § (1) E szabályrendelet – a (2) bekezdésben megje-
löltek kivételével – elfogadása napján lép hatályba az-
zal, hogy az 1. § (3) bekezdésben és a 4. § (1) bekezdésé-
ben meghatározottakat legelső alkalommal legkésőbb 
a 2012–2017. évi tisztújítást követően kell becsatolni.
(2) A 8. § szerinti nyilvánosságra hozatalt 2013. janu-
ár 1-től kell alkalmazni.
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE

HATÁROZATOK

1/1/2018. (III. 14.) országos elnökségi határozat 
kistarcsai diakóniai intézmény 2018. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az Evan-
gélikus Papnék Johannita Szeretetotthona (új elneve-
zéssel) Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Kistarcsa) diakóniai intézmény 2018. évi költségve-
tését 380.664 eFt bevételi és 380.606 eFt kiadási ösz-
szeggel, 3.200 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. március 22.

1/2/2018. (III. 14.) országos elnökségi határozat 
Ótemplomi diakóniai intézmény 2018. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el-
nöksége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-

ló 2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján az 
Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) 
diakóniai intézmény 2018. évi költségvetését 977.205 
eFt bevételi és 939.864 eFt kiadási összeggel, 24.327 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. március 22.

1/3/2018. (III. 14.) országos elnökségi határozat 
Szedik diakóniai intézmény 2018. évi 

költségvetéséről

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnök-
sége az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 132. § e) pontja alapján a Szom-
bathelyi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai 
intézmény 2018. évi költségvetését 794.240 eFt bevé-
teli és 733.126 eFt kiadási összeggel, 51.500 eFt felhal-
mozási kiadással elfogadja.

Felelős: Buda Annamária
Határidő: 2018. március 22.
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLETEK
DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 

EGYHÁZKERÜLETI JELŐLŐBIZOTTSÁG

Jegyzőkönyv 
jelölőbizottság üléséről

Készült 2018. március 5. napján a 9 órakor kezdődött 
szavazatbontásról a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Déli Egyházkerülete Püspöki Hivatalában.

Jelen vannak:
dr. Solt-Száraz Csenge Gitta, a jelölőbizottság elnöke
Lászlóné Házi Magdolna jelölőbizottsági tag
Kendeh György jelölőbizottsági tag
Halasi László jelölőbizottsági tag
Bujáki Imre jelölőbizottsági tag

A jelölőbizottság 9 óra 45 perckor kezdte meg munká-
ját. A jelölőbizottság megállapította, hogy a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének 
minden gyülekezete határidőben megküldte a szava-
zatát tartalmazó zárt borítékokat.

Ezt követően a jelölőbizottság a zárt borítékokat fel-
nyitotta, és a szavazatok egyenkénti átvizsgálásával 
megállapította, hogy egy érvénytelen szavazat érke-
zett. Az érvénytelenség oka az volt, hogy a szavazás 
eredményét közlő jegyzőkönyv nem tartalmazta az 
összes, a 2005. évi VII. tv. 45. § (1) bekezdése szerinti 
aláírásokat.

A jelölőbizottság a szavazatok összeszámlálása után 
megállapította, hogy 65 egyházközség 78 szavazattal 
rendelkezett. Ezekből az egy érvénytelen szavazatot 
leszámítva Aradi György 13 szavazatot kapott, Kondor 
Péter 56 szavazatot kapott, Szeverényi János 5 szava-
zatot kapott, Vető István 3 szavazatot kapott.

A jelölőbizottság megállapította, hogy a választás 
érvényes és eredményes volt, melynek eredménye, 
hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egy-
házkerületének gyülekezetei Kondor Pétert választot-
ták püspöknek.

A szavazatokat tartalmazó jegyzőkönyvek és bo-
rítékok elhelyezésre kerültek a püspöki hivatalban.

Budapest, 2018. március 5.

dr. Solt-Száraz Csenge Gitta s. k.
a jelölőbizottság elnöke

Lászlóné Házi Magdolna s. k.
jelölőbizottsági tag

Kendeh György s. k.
jelölőbizottsági tag

Halasi László s. k.
jelölőbizottsági tag

Bujáki Imre s. k.
jelölőbizottsági tag
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ JOGÉRTELMEZŐ TESTÜLETE

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A Magyarországi Evangélikus Egyház Jogértelmező 
Testülete saját hatáskörben az alábbi jogértelmezési 
állásfoglalást adja ki.

I.
A Jogértelmező Testülethez az alábbi kérdésfeltevés 
érkezett, mellyel kapcsolatban a Jogértelmező Testü-
let az alábbiakat mondja ki.

1) Az egyik esperesjelölttel kapcsolatban merült fel a 
jogértelmezés kérdése.

A hatályos törvény szerint: „Az esperessé választ-
hatóság feltétele, hogy jelölt az egyházmegye vala-
melyik egyházközségében gyülekezeti lelkészi állást 
töltsön be, valamint az, hogy a jelölt 5 év gyülekeze-
ti lelkészi vagy másodlelkészi szolgálattal rendelkez-
zen. Ezt a lelkészi állását esperesi megbízatása alatt 
is betölti.”

Kérdésként merül fel, hogy az öt év gyülekezeti 
lelkészi szolgálat a parókusi alkalmassági vizsgával 
rendelkező helyettes lelkészi megbízatás kezdetétől 
érvényes, mivel az önálló gyülekezeti lelkészi szol-
gálathoz parókusi alkalmasság a feltétel.

Válasz

A 2005. évi VII. tv. 35.§ (1) bekezdése alapján az espe-
rest és az egyházmegyei felügyelőt az illetékes egy-
házmegye egyházközségeinek presbitériumai választ-
ják. Az illetékes önkormányzati szint ebben az esetben 
az egyházmegye.

Az esperessé választhatóság feltétele, hogy jelölt 
az egyházmegye valamelyik egyházközségében gyü-
lekezeti lelkészi állást töltsön be, valamint az, hogy 
a jelölt 5 év gyülekezeti lelkészi szolgálattal, vagy 10 
év lelkészi szolgálattal rendelkezzen. Lelkészi állását 
esperesi megbízatása alatt is betölti.

Az egyház szervezetéről és igazgatásáról rendelke-
ző 2005. évi IV. Tv. 58. §-a szerint az esperes az egyház-
megye gyülekezeti lelkészei közül választott lelkész.

A jogszabály pontosan fogalmaz akkor, amikor 5 év 

gyülekezeti lelkészi szolgálattal rendelkezést határoz 
meg választhatósági feltételként. Ez a feltétel nem a 
parókusi alkalmassági vizsgához, hanem a gyüleke-
zeti lelkészi szolgálati viszony létrejöttéhez kapcsoló-
dik, a parókusi alkalmassági vizsga csak előfeltétele 
a gyülekezeti lelkészi jogviszony keletkezésének. A 
választhatóság feltétele tehát valóságosan betöltött 
lelkészi szolgálati viszony és nem a lelkészi szolgála-
ti viszony létrejöttének egyik kötelező törvényi elő-
feltétele. 

2) További kérdésként merült fel, hogy mely időpontig 
kell meglennie az öt év gyülekezeti lelkészi szolgá-
latnak? A jelölés elfogadásáig, és a jelölő lista végle-
gesítéséig, ugyanis ettől az eseménytől számít hiva-
talosan jelöltnek, vagy az országos választási eljárás 
elindításáig?

Válasz

A 2005. évi VII Tv. 21. §. (1) és (2) bekezdése szerint „A 
jelölőbizottság a beérkezett ajánlások, valamint saját 
tagjainak javaslata alapján, többségi szavazással dönt 
a jelöltek listájára felkerülő személyekről, s ezt írásos 
indoklással a választó testület elé terjeszti. Bármilyen 
tisztségre jelöltnek csak az nevezhető meg, aki a je-
lölést előzetesen – írásban, illetve a jelöltek listáját 
véglegesítő közgyűlés előtt szóban – elfogadta, és a 
tisztség betöltéséhez a jogszabályokban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelt. A nyilatkozatot attól az 
ajánlott személytől is meg kell kérni, akit a jelölőbi-
zottság nem javasol a jelöltek listájára.”

E törvényhely alapján a jelölési eljárás befejezé-
sekor szükséges a feltételeknek megfelelés, vagyis a 
lista véglegesítésekor. 

Budapest, 2018. február 21.

 Dr. Hafenscher Károly Dr. Székács György
 zsinati elnök  országos ügyész

Dr. Giró Szász János
a bíróság elnöke
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II.

A Jogértelmező Testülethez az alábbi kérdésfeltevés 
érkezett (Isó Zoltán részéről), mellyel kapcsolatban a 
Jogértelmező Testület az alábbiakat mondja ki.

A valóságosan betöltött gyülekezeti lelkészi szolgálati 
jogviszonyba beleérthető-e a helyettes lelkészi szolgá-
lat ideje is a megválasztott és beiktatott lelkészi szol-
gálati időn kívül? 

Válasz

A hatályos törvény (2005. évi IV.) 34. §. szerint: „Az 
egyházközség lelkészi tisztségviselője az egyházköz-

ségben megválasztott és beiktatott lelkész vagy oda 
kiküldött helyettes lelkész.”

E törvényhely tehát nem tesz különbséget a meg-
választott… és a kiküldött helyettes lelkész között, 
vagyis ez a jogviszony a szolgálati idő szempontjá-
ból azonos értékű.

Budapest, 2018. február 27.

 Dr. Hafenscher Károly Dr. Székács György
 zsinati elnök  országos ügyész

Dr. Giró Szász János
a bíróság elnöke
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