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Jegyzet. 

1. Az Egyházi Alkotmány 65. §-a. 
Lelkésznek választható minden ág. hitv. evangelikus, 

24 éves, feddhetetlen erkölcsű magyar honpolgár, aki az egye-
temes közgyűlés által megszabott hit tanfolyamot elvégezte és 
az ugyanazon közgyűlés által meghatározott vizsgálatokat 
megállotta. 

2. A hit tantanfolyam elvégzése és a meghatározott vizs-
gálatok letétele ez idő szerint a magyar kir. Erzsébet-tudomány-
egyetem hit tudományi karán a magyarországi evang. egyház-
egyetem hozzájárulásával megállapított tanulmányi és vizsgá-
lati rend szerint történik. 

3. E tanulmányi és vizsgálati rendnek a lelkészképesítés-
hez való viszonyát az egyetemes közgyűlés saját hatáskörében 
a lelkészképesítő szabályzat megfelelő szakaszaiban szabá-
lyozta. 



I. Általános elvi rendelkezések. 

1. §. 

Az evangélikus lelkészképesítés szabályozása, feltéte-
leinek megállapítása az állami törvények, nevezetesen az 
1790/91. évi 26. t.-c. és az Egyházi Alkotmány 65., 187— 
191., 194., 216—221. §-ai értelmében a magyarországi ág, 
hitv. evang. keresztyén egyetemes egyház jog- és hatáskörébe 
tartozik. 

2 . § . 

A lelkészi képesítés módjá t az egyetemes egyház kép-
viseleti és kormányzó hatósága, az egyetemes közgyűlés, 
állapítja meg. A képesítést magát pedig általa alakított lel-
készképesítő bizottság ú t j án gyakorolja. 

3. §. 

Az egyetemes evang. lelkészképesítő bizottság egysé-
ges, azonban működésének könnyítése és célszerűsége vé-
gett kerületi osztályokra oszlik. A kerületi osztályok az 
illetékes püspök elnöklete alatt önállóan működnek. Eset-
leg felmerülő elvi kérdések és a joggyakorlat egységének 
megbeszélése végett a szükség szerint az egyetemes közgyű-
lés egyházi elnöke közös gyűlésre hívhat ja össze. A közös 
gyűlés hatáskörébe tartozik az áttért lelkészek, az oklevél-
honosítás s a lelkészi oklevél elévülése ügyében való intéz-
kedés (V. 38—44., VI. 45—54., VII. 55—61. §§.). 

4. §. 

Az egyetemes lelkészképesítő bizottság bármelyik 
kerületi osztálya által kiállított lelkészi oklevél hatálya a 
magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház egész 
területére kiterjed. 

5. §. 

A külföldön szerzett lelkészi oklevél csupán a lelkész-
képesítő bizottság honosító határozatával és az egyetemes 
közgyűlés jóváhagyásával válik a magyarországi evang. 
•egyház területén érvényessé s a hazai oklevelekkel egyenlő 
joghatá lyúvá . 
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6. §. 

Ha a magyarországi evang. egyetemes egyház vala-
mely külföldi evang. egyházzal szerződést kötne, vagy meg-
állapodást létesítene, vagy m á r e szabályzat jogerőre emel-
kedése előtt létesített, e szerződésnek vagy megállapodás-
nak a lelkészi oklevelek honosítására vonatkozó pontjai » 
szerződést, vagy megállapodást kötő egyház által kiállított 
lelkészi oklevelek honosításánál figyelembe veendők. A 
bizottság határozatai azonban a hi t tudományi kar jogerős 
tanulmányi és vizsgálati rendjének intézkedéseit nem csor-
bí that ják. (Lásd VI. fej. 45—54. §§.). 

7- §• 

Más egyházakból áttért és evangélikus lelkészi képe-
sítésért folyamodó lelkészek kérvényeinek elbírálása s a 
képesítés feltételeinek megállapítása az V. fej. 38—44. §-a í 
szerint történik. 

8. §. 

A szolgálatra jelentkező lelkészjelölteket, ha a szük-
ség kívánja, akár a sikeres egyetemi szigorlat után közvet-
lenül, akár később, a megállott lelkészi vizsgálat befejezté-
vel törvényes jogon mindig az a püspök avatja fel, akinek, 
kerületében a jelölt lelkészi szolgálatát megkezdi. 

II. A lelkészképesítő bizottság. 

9. §. 

Az egyetemes lelkészképesítő bizottságot a kerületek 
előterjesztése és javaslata a lapján kerületenként az egyete-
mes közgyűlés alakít ja meg a) az egyetemi theol. szaktaná-
rok, b) a tudományos készültségükért, a gyakorlati egyházi 
életben végzett munká juké r t és elért sikereikért köztiszte-
letben álló lelkészek, tanárok és világiak közül. 

10. §. 

Az egyetemes lelkészképesítő bizottság közös gyűlésé-
nek tagjai: a püspökök, az egyházkerületi osztályok rendes 
tagjai, továbbá a 3. §-ban körvonalazott tárgykörre való-
tekintettel hivatalból való tagjai a hi t tudományi kar dé-
kán ja és prodékánja , illetőleg akadályozásuk esetén az: 



egyetemi szabályzat vagy joggyakorlat a lapján illetékes 
helyetteseik, az egyetemes egyház ügyésze s a tanügyi bi-
zottság elnöke. 

A közös gyűlések elnöksége: az egyetemes közgyűlés 
«elnöksége. 

A határozatképességhez szükséges az elnökségen 
kívül nyolc tagnak jelenléte. 

11. § . 

Egy-egy kerületi osztály tagjainak száma legalább 
négy, póttagjainak száma legalább kettő. A kerületi osztály 
elnöke a kerület püspöke, aki az elnökséggel járó összes jo-
goka t (a bizottság összehívása, idejének, helyének kitűzése) 
gyakorol ja . 

12. § . 

A kerületi osztály ülésének határozatképességéhez 
szükséges az elnökön kívül három tagnak jelenléte. 

III. A lelkészjelöltek. 

13. §. 

A lelkészképesítő vizsgálatra, illetőleg annak első ré-
szére (IV. fej. 21. §. és az 1932. évi egyetemes jegyzőkönyv 
11. pontja) jelentkezhetnek azon lelkész jelöltek, akik 

a ) az evang. hi t tudományi kar tanulmányi és vizsgá-
lati rendjében, valamint az egyetemes közgyűlés jogerős 
határozataiban megszabott tanfolyamokat elvégezték, a 
megállapított vizsgálatokat, nevezetesen az érettségi vizsgá-
latot latin és görög érettségivel, a hi t tudományi alapvizs-
gálatot és a hi t tudományi szigorlatot sikerrel letették és ezt 
hiteles bizonyítvánnyal igazolják. 

b) továbbá az a) pontban követelt vizsgálatokon kívül 
ugyancsak hiteles bizonyítvánnyal igazolják, hogy a szigor-
lat letétele után (1932. é. egyet, jegyzőkönyv 11. p.) egy 
évet az egyházi hatóságoktól kijelölt valamely magyar-
országi gyülekezetben segédlelkészi, esetleg ideiglenes hit-
oktatói szolgálatban, vagy pedig valamely, szabályzataink 
által elismert külföldi egyetem evangélikus, esetleg protes-
t áns hi t tudományi karán, elismert hazai, vagy külföldi 
evangélikus lelkészképző intézetben (theol. szeminárium-
ban) tanulmányozással töltöttek, mely év segédlelkészi évül 
e l fogadható; 
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c) akik az illetékes egyházi hatóság bizonyítványával 
igazolják, hogy erkölcsi kifogás alá nem esnek és egyház-, 
hitvallás- és nemzethűség szempontjából feddhetetlenek. 

14. §. 

Azon lelkészjelöltek jelentkezése, akik a szigorlat u tán 
félévet töltöttek valamely külföldi egyetem hi t tudományi 
karán, vagy elismert lelkészképző intézetben és félévet 
segédlelkészi, vagy egyéb hasonló egyházi (ideiglenes hit-
oktatói) szolgálatban, szintén érvényes és ha egyéb gátló ok 
nincsen, vizsgálatra bocsátandók. 

15. § ; 

Az egyetemi szigorlattól a lelkészképesítő vizsgálat 
második részéig terjedő időből legalább egy évet, akár egy-
folytában, akár két félévre felosztva, feltétlenül egyházi 
szolgálatban kell tölteni s a 13. §-ban megjelölt egyetemi, 
vagy lelkészképző intézeti tanulmányozás idejéből legfel-
jebb két félévnyi idő számítható be. 

16. §. 

A vizsgálat első részére szóló jelentkezés ideje az 
egyetemi szigorlattól számítva egy év. 

17. §. 

A lelkészjelöltek vizsgálatra az illetékes püspöknél 
jelentkeznek. 

18. §. 
A jelentkezéshez a 13. §-ban foglalt követelményeket 

igazoló iratokon kívül minden jelölt részletes élet- és pálya-
rajzot is tartozik mellékelni, amit később a kerületi lelkészi 
törzskönyvbe köteles sajátkezüleg beírni. 

19. §. 

Kellőképpen fel nem szerelt jelentkezések tárgytalan-
nak tekintendők. 

20. §. 

Nő theológusok lelkészképesítő vizsgálatra nem bo-
csáthatók. 
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IV. A vizsgálat. 

21. §. 

A lelkészképesítő vizsgálat két részből áll. Az első 
rész ideje a sikeres hi t tudományi szigorlat u tán egy év 
múlva, a második rész ideje a vizsgálat első részének sikere 
után egy év múlva (1932. é. egyet, közgy. jegyzőkönyv 11. 
p.) következik be. 

22. §. 

A vizsgálat írásbeli és szóbeli. 
A vizsgálati eljárás részleteit az ügyrend szabályozza 

(VIII. 63. §.). 

23. §. 

Az írásbeli vizsgálat a következő dolgozatok készíté-
séből áll: 

a ) a vizsgálat első részében a szóbeli előtt készítendő, 
alapos í rásmagyarázaton alapuló egyházi beszédvázlat és 
egy teljesen kidolgozott egyházi beszéd, amelyeknek tárgy-
körét, alapigéjét az illetékes püspök jelöli ki; 

b) a vizsgálat második része előtt pedig a gyakorlati 
theológia köréből kitűzött tárgyról tudományos dolgozat 
készítendő, amely a szerzőnek a tudományágban való jár-
tasságát tanúsí t ja s egyházias, komoly, érett felfogásáról 
megbízható, hű képet adhat . A dolgozat tételét a püspök 
tűzi ki. 

24. §. 

Mindegyik kerületi osztálynak, illetőleg elnökének 
jogában van akár ügyrendben szabályozott állandó hatály-
lval, akár esetről-esetre felmerülő szükség szerint hozott 
határozattal e követelményeket a kerületi szokás és hagyo-
mány figyelembevételével bővíteni. 

25. §. 

A dolgozatok az általa kitűzött határidőig az illetékes 
püspökhöz küldendők. A püspök a dolgozatokat bírálás vé-
gett közli a bizottság tagjaival. 
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26. §. 

Az írásbeli dolgozatok sikertelensége esetén a jelöltek 
szóbeli vizsgálatra nem bocsáthatók, hanem ú j dolgozat 
készítésére utasítandók. 

27. §. 

A szóbeli vizsgálat idejét a püspök tűzi ki. 

28. §. 

A szóbeli vizsgálat első részének tárgyai: 
a) a hitvallási iratok, elsősorban az Ágostai Hitvallás 

és káték alapos ismerete, különös figyelemmel a szektákra 
és a magyar viszonyokra, polemikai és apologetikai meg-
világításban (symbolika) ; 

b) gyakorlati bibliaismeret, alapos tájékozottság a 
bibliai könyvekben, kiváltképpen az Újszövetség irataiban 
és a zsoltárok könyvében; 

c) az evang. egyházi élet ismerete, föld- és néprajzi 
megvilágítása, az evang. intézmények vázlatos ismertetése; 

d) az evang. istentisztelet felépítése, fejlődése, különös 
figyelemmel a magyar viszonyokra; az egyházi ének, egy-
házi költészet és zene, liturgikus fo rmák ismerete. 

29. §. 

A szóbeli vizsgálat második részének tárgyai: 
a) gyakorlati í rásmagyarázat az istentiszteletek és 

bibliaórák tárgyalásmódja szerint; 
b) lelkipásztorkodás, különös figyelemmel a lelkész 

szociális és közéleti tevékenységére; 
c) a belmissziói m u n k a története és jelenkori fel-

adatai ; 
d) a hazai protestáns iskola- és nevelésügy szerveze-

tének és igazgatásának ismerete; a nevelésügy fontosabb 
kérdései; 

e j a néplélektan alapkérdései, különös tekintettel a 
gyermek és i f jú korára ; 

f ) a magyarországi egyházi áhítatos irodalom isme-
rete a használatos nyelvek szerint; 

g) az egyházjogtanból az egyház közigazgatási és 
pénzügyi joga, törvénykezése, az egyházi alkotmányt ki-
egészítő alapvető szabályrendeletek (alapítványok, lelkész-
választás stb.) 
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30. §. 

A szóbeli vizsgálat nyelve a magyar ; más nyelv csu-
pán a jelölt nyelvbeli jár tasságának megállapítása végett 
használható. 

31. §. 

A lelkészképesítő bizottság a vizsgálat eredményét ré-
szint az általános tájékozottság, részint az egyes tárgyak-
ban tanúsított részletismeret a lapján állapít ja meg és nyil-
vánít ja a jelöltet képesítettnek vagy utasít ja a vizsgálatnak 
megfelelő idő, legfeljebb félév múlva való ismétlésére. 

32. §. 

A vizsgálat első részének sikere nélkül a jelölt a vizs-
gálat második részére nem bocsátható. 

33. §. 

A lelkészképesítő bizottság a vizsgálat mind a két ré-
széről jegyzőkönyvet szerkeszt, amely az általános ered-
mény egyénenként megállapított érdemfokát is (kiváló, 
jeles, jó, elégséges) magában foglalja. A jegyzőkönyvet a 
jelenlevő bizottsági tagok aláír ják. 

A vizsgálat eredményét az elnöklő püspök hirdeti ki. 

34. §. 

Sikeres vizsgálat esetén a második rész befejezése 
után a jelölt lelkészképesítő oklevelet kap a jelenlevő bi-
zottsági tagok aláírásával és az egyházkerület pecsétjével. 

35. §. 

A magyar nyelven kívül az egyházban használatos 
egyéb nyelvű (német, tót, vend stb.) egyházi szolgálatra való 
képesítést a jelöltek az általános lelkészképesítő vizsgálatra 
jelentkezéskor, vagy ké.sőbb, a lelkészi oklevél kiadása után 
is kérhetik. A jelöltek írásbeli dolgozattal és szóbeli úton 
tartoznak igazolni az illető egyházi nyelvben való jártassá-
gukat. 

A kiüönnvelvű képesítés megszerzéséről a jelöltek bi-
zonyítvány gyanánt jegyzőkönyvi kivonatot kapnak a je-
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lenlevő bizottsági tagok aláírásával és az egyházkerület 
pecsétjével. 

36. §. 

A képesített lelkészek névsora a kerületi gyűlés jegy-
zőkönyvébe évről-évre beiktatandó s az egyetemes közgyű-
lésnek bejelentendő. 

37. §. 

A lelkészképesítő oklevél jogot ad arra, hogy birto-
kosa rendes lelkészi vagy hitoktatói, vallástanári állásra pá-
lyázhassák, ha a lelkészválasztási szabályrendeletben meg-
állapított egyéb feltételeknek is megfelel. Önálló hatáskörrel 
bíró helyettes lelkészül csupán okleveles lelkész küldhető 
ki. Kivételt csak olyan eset képezhet, ha valamely gyüle-
kezetnek lelki gondozása sürgős intézkedést kíván és a 
gyülekezet helyi viszonyai s egyéb figyelemre méltó körül-
mények más megoldásra módot nem adnak. (Egyet. Gyű-
lési jegyzőkönyv 1932. 11. p. — Lelkészvál. szabály-
rendelet.) 

V. Áttért lelkészek képesítése. 

38. §. 

Más hazai keresztyén egyházból áttért lelkészek, ha 
mul t juk tiszta, jellemük feddhetetlen és rátermettségükről, 
hivatottságukról bizonyságot tesznek, az alább következő 
szakaszokban megjelölt módon az evangélikus lelkészi ké-
pesítést megszerezhetik. 

39. §. 

A tanulmányi évek beszámításának mértékét az át-
tért lelkész szellemi képességeinek, tudományos színvonalá-
nak számbavételével a hi t tudományi kar javaslata a lapján 
az egyetemes lelkészképesítő bizottság együttes ülésen álla-
pít ja meg. A kedvezmény rendszerint négy félévet meg nem 
haladhat . 

Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl. elismert 
tudományos és közéleti munkásság, vagy egyetemi hittudo-
mányi, bölcsészeti és jogtudományi doktori oklevél, esetleg 
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egyéb tudományos kitüntetés stb.) ugyancsak a lelkészké-
pesítö bizottság együttes ülése állapítja meg a kedvezmény 
mértékét. 

40. §. 

Az összes hallgatókat kötelező vizsgálatok, úgymint 
az érettségi vizsgálat (kiegészítő latin és görög érettségivel), 
az alapvizsgálat, egyetemi, illetőleg akadémiai szigorlat 
(szakvizsgálat), továbbá a lelkészképesítő vizsgálat az áttért 
lelkészekre is kötelezők és hatályuk alól fel nem menthetők. 

A 39. §. 2. kikezdésében említett rendkívüli esetekben 
a hi t tudományi kar előterjesztésére a lelkészképesítő bizott-
ság az alapvizsgálat egyes tárgyai alól felmentést adhat . 

41. §. 

Minden áttért lelkész köteles, mint rendes hallgató, 
a hi t tudományi karon a 39. §. a lapján a hi t tudományi k a r 
tanulmányi és vizsgálati rendjéből kijelölt tárgyakat hall-
gatni, szabályszerűen kollokválni. Egy félévet valamely kül-
földi egyetem evangélikus theológiai fakul tásán is tölthet 
a kijelölt tárgyakból való kollokviumi kötelezettség felté-
tele mellett. E félév a tanulmányi időbe beszámíttatik. 

42. §. 

Az áttért lelkész a 39. §-ban megállapított tanulmányi 
időszak igazolt sikeres befejezése után szigorlatra bocsát-
ható. 

43. §. 

Az áttért lelkész a hi t tudományi tanfolyam sikeres 
elvégzése s a kötelező egyetemi vizsgálatok letétele után, 
mint lelkészjelölt, a többi lelkészjelöltekkel egyenlő felté-
telek mellett jelentkezhetik lelkészi vizsgálatra az illetékes 
püspöknél. 

44. §. 

Az áttért lelkészeket a vizsgálat sikere esetén alkal-
mazás előtt az illetékes püspök felavatja. 
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VI. Külföldi lelkészi oklevelek honosítása. 

45. §. 

Külföldi evang. egyházi hatóságtól kiállított lelkészi 
oklevél a magyarországi ág. hitv. evang. egyház területére 
ki ter jedő joghatállyal csakis azon esetben honosítható, ha 

a ) az oklevele honosítását kérelmező lelkész a magyar 
ál lampolgárságot megelőzőleg megszerezte; 

b) a magyarországi evang. egyetemes egyház és az 
oklevelet kiállító külföldi evang. egyház között a kölcsönös 
honosításra vonatkozó szerződés vagy megállapodás léte-
sül t ; 

c) a kérelmező múl t jának feddhetetlenségéről, egyház-
hüségéről elfogadható bizonyítványokat csatol és egész sze-
mélyisége kezességet Inyujt arra nézve, hogy benne egyhá-
zunk hű munkást , a magyar nemzet pedig megbízható, 
áldozatra kész polgárt remélhet; 

d) a honosítást kérő lelkész előbbi országos evang. 
egyházának theológiai tanulmányi és vizsgálati rendje, lel-
készképesítő szabályzata a magyarországi evang. egyház 
theológiai tanulmányi és vizsgálati rendjével, lelkészképesítő 
szabályzatával egyenlő tudományos színvonalon áll és a 
folyamodó lelkész e rend és szabályzat követelte hittudo-
mányi tanfolyamot elvégezte és az összes kötelező vizsgá-
latokat sikerrel letette; 

e) egyházi szolgálatának kifogástalan voltát az illeté-
kes hatóság hiteles bizonyítványa igazolja; 

f ) a folyamodó írásbeli és szóbeli vizsgálat ú t ján a 
magyar nyelvben, i rodalomban és történelemben, magyar 
a lko tmánytanban való jártasságát az egyetemes lelkészké-
pesítő bizottság előtt, illetőleg, ha erre vonatkozó magyar 
állami kormányrendelet kötelezőleg intézkednék, valamely 
magyarországi evangélikus gimnázium érettségi bizottsága 
előtt igazolja; 

g) a folyamodó a hi t tudományi kar bizottsága előtt 
kiegészítő szigorlatot tesz a magyar nevelés történetéből, a 
magyar egyháztörténetből, a magyar evangélikus egyház-
jogból. 

46. §. 

Amennyiben a folyamodó bizonyítványaiból az tűn-
nék ki, hogy a magyar evangélikus hi t tudományi kar tanul-
mányi rendjében követelt tárgyak valamelyikéből a kérel-
mező vizsgálatot még nem tett, ezen tárgyból a folyamodó a 
vizsgálatot a hi t tudományi kar előtt pótolni tartozik. 
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47. §. 

Ha a folyamodó a 45. §-ban foglalt feltételeknek meg-
felel, vizsgálatra bocsátható azon tárgyakból, amelyeket a 
bizottság kijelöl. A vizsgálat két része honosítást kérők ese-
tében a bizottság belátása szerint összevonható. 

48. §. 

Azon honosítást kérő lelkészek oklevele, akik képe-
sítésüket 1919. évi j anuár elseje előtt az egykori pozsonyi, 
soproni és eperjesi theol. akadémiákon végzett tanfolyam 
sikeres elvégzése s a kötelező vizsgálatok letétele után a 
magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház lelkész-
vizsgáló bizottsága előtt szerezték meg, külön honosításra 
nem szorul és csupán a 45. §. c) pont jában kívánt feltétele-
ket tartoznak hitelt érdemlő módon igazolni. Vizsgálatra 
csak azon esetben kötelezhetők, hogyha lelkészi működésű-
ket megszakítatlan öt éven át nem folytatták. 

49. §. 

Az oklevelük honosításáért folyamodó lelkészek kér-
vényéről az egyetemes lelkészképesítő bizottság együttes, 
ülése határoz és a jelentkezőt kedvező elintézés esetén vizs-
gálatra a 45. §. f ) és g) pont jának megfelelően a hittudo-
mányi kar és a lelkészképesítő bizottság illetékes kerületi 
osztálya elé utalja. Az írásbeli dolgozatok tételeit a gyakor-
lati theológia tárgyköréből a püspök tűzi ki s a szóbeli vizs-
gálat kiváló értékű, tudományos irodalmi működés vagy 
általánosan elismert nagysikerű egyházi gyakorlati mun-
kásság esetében egyszerűsíthető, esetleg mellőzhető, azon-
ban a 45. §. rendelkezései, mint a honosítás feltételei, akkor 
is érvényben maradnak . 

50. §. 

A vizsgálatról jegyzőkönyv szerkesztendő, amelyben 
a lelkészképesítő bizottság illetékes osztálya a sikeres vizs-
gálat a lapján kimondja a lelkészi oklevél honosítását. A 
jegyzőkönyvet a jelenlevő tagok aláír ják. 

51. §. 

A honosításról szóló határozat jegyzőkönyvi kivonat 
fo rmájában jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez 
felterjesztendő és tudomás végett a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek bejelentendő. 
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52. §. 

Az egyetemes közgyűlés jóváhagyó határozata után 
az 51. §-ban említett és a honosítást kimondó jegyző-
könyvi kivonat az egyetemes közgyűlés jóváhagyó záradé-
kával és az egyetemes egyház pecsétjével ellátva, az eredeti 
oklevél hitelesített magyar fordításához hozzáfűzve a befo-
gadott lelkésznek oklevél gyanánt kiadatik. 

53. §. 
A honosított lelkészek, ha hitvallásaink szerint erre 

jogosított püspöktől felavatásban részesültek, ú j felavatás 
helyett sikeres vizsgálat esetén a képesítő bizottság szine 
előtt alkotmányszerű esküt tesznek. 

Az eskütételről jegyzőkönyv készítendő, mely az eskii 
szövegét is magában foglalja. E jegyzőkönyvet a bizottság 
összes jelenlévő tagjai s a honosított oklevelű lelkész is alá-
í r j a s a püspök az egyházkerület pecsétjével hitelesíti. 

54. §. 
Ha utólag az derülne ki, hogy az oklevél honosítá-

sáért folyamodó lelkész megelőző szolgálata folyamán a 
lelkészi állás jellemébe ütköző vétséget követett volna el, 
vagy az 1893. évi XXVI. t.-c. 13. §-ában meghatározott 
államellenes viselkedést tanúsított volna, az illetékes egy-
házi hatóság vizsgálatot indít és annak eredményét, esetleg 
ítéletét közli a lelkészképesítő bizottsággal nyilvántartás 
vagy intézkedés végett. 

VII. A lelkészi képesítés elévülése. 

55. §. 
Azon felavatott lelkészek képesítése, akik bármely 

időponttól kezdődően 5 (öt) éven át a lelkészi hivatásnak 
megfelelő vagy azzal rokonpályán nem működtek, vagy 
más pályára léptek, elévül és a képesítés érvényesítését csak 
ú j a b b lelkészi vizsgálat ú t j án szerezhetik meg. 

56. §. 
A képesítés elévülését az illetékes egyházi hatóság 

előterjesztésére a lelkészképesítő bizottság állapítja meg. 
Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények, súlyos be-
tegség okán történt nyugdíjazás, hadifogság, ha kellő-
képpen bizonyítva vannak, az elévülés idejét megszakítják. 
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57. §. 

A lelkészi oklevél elévülését, illetőleg érvényének 
szünetélését az egyetemes lelkészképesítő bizottság együttes 
ülése mondja ki. 

58. §. 

Az elévült oklevelű lelkészek a képesítés ú jabb meg-
szerzése előtt lelkészi képesítést kívánó állásra nem jelöl-
hetők. 

59. §. 

Lelkészképesítő vizsgálatra az elévült oklevelű lelké-
szek csak azon esetben bocsáthatók, hogyha lelkészi mun-
ká juk szünetelése alatt űzött foglalkozásuk nem ellenkezik 
az evang. lelkészi pálya erkölcsi jellemével, magánéletük 
kifogástalan volt és őket sem egyház-, sem nemzetellenes 
vétség nem terheli. 

60. §. 

A jelentkező elévült oklevelű lelkészek, ha az általá-
nos feltételeken kívül az 59. §-ban foglalt követelmények-
nek megfelelnek és vizsgálatra bocsáttatnak, kötelesek ma-
gukat alávetni a 14—19. §-okban foglalt rendelkezéseknek. 

61. §. 

A lelkészképesítő bizottság, ha megokoltnak látja, a 
jelentkezőket régebbi, érdemes egyházi szolgálatuk vagy 
szakirodalmi munkásságuk a lapján az írásbeli vagy szó-
beli vizsgálat alól részben felmentheti. 

VIII. Vegyes kiegészítő rendelkezések. 

62. §. 

A lelkészképesítő vizsgálat díjtalan. A bizottsági ta-
gok útiköltségét szükség esetén az egyetemes egyház pénz-
tára viseli. 

63. §. 

Az egyetemes közgyűlés felhatalmazza a lelkészképe-
sítő bizottságot a jelen szabályzat kiegészítése végett ügy-
rend készítésére. 
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64. §. 

A működő és működésre jogosított, lelkészi jellegű 
munká t végző, lelkésszé avatott egyének az egyetemes fel-
ügyelői i rodában e célra szolgáló törzskönyvben nyilván-
tar tandók. 

65. §. 

Ezen szabályzat azon hi t tudománykar i hallgatókra 
bír joghatállyal, akik 1933. évi július hó l-ig szigorlatot 
nem tettek. (1932. évi egyet, gyűlési jkv. 11. p.) 

66. §. 
Azon hallgatók, akik 1933 július 1. és december 31. 

közt tettek szigorlatot, különös méltánylást érdemlő esetek-
ben a hi t tudományi kar hozzájárulásával a külön lelkészi 
vizsgálat alól felmenthetők, azonban a szabályzat 13. 
§-ában felsorolt követelmények hatálya alól felmentés nem 
adható. 

IX. Kivonat az 1935. évi egyet, közgyűlés 
jegyzőkönyvéből. 

53. pont. 

A theol. bizottság előterjesztése alapján a lelkész-
képesítő bizottság javaslatára az egyetemes közgyűlés ki-
mondja , hogy mivel a lelkészképesítő szabályzat a kitűzött 
határidőnél egy évvel későbben lépett életbe, a szabályzat-
ban megállapított lelkészi vizsgálat azon lelkészjelöltekre 
kötelező, akik 1934 június 30-a után tettek szigorlatot. A 
kétéves segédlelkészi gyakorlatra vonatkozó intézkedés 
azonban az összes lelkészjelöltekre vonatkozólag hatály-
ban marad . 

93.726. — Hornyánszky Viktor R.-T. m. kir. udv. könyvnyomda, Budapest. 
Nyomdaigazgató: Sebők Géza. 
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