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A M A G Y A R O R S Z Á G I EVANGÉLIKUS EGYHÁZ EGYETEM
nYÜODIJINTÉZETÉRŰL.
-Megállapította és 1943. évi január lió 1-iki hatállyal életbeléptette
a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1942. évi november hó
20-án tartott közgyűlése 75. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával.

I. Általános határozatok.

1. §.
Az 1891 -94-iki zsinaton hozott is a zsinat 1894. nov. 6-iki ülésében
kihirdetett törvény alapján létesült nyugdíjintézetnek az egyházegyetem 1927. évi közgyűlésén történt feloszlatása folytán, ugyanazon közgyűlés által alapított ú j egyetemes nyugdíjintézet önálló jogi személy.
(1934—37. évi zsinat X : t. cikk l.§.)
2- §•
A nyugdíjintézet fenntartója az egyházegyetem; de annak fenntartásához a X. t. cikk 4. §-ban felsorolt testületek, valamint a nyugdíjintézet tagjai — a jelen szabályrendeletben megállapított
arányban
hozzájárulni kötelesek.
3. §•
A nyugdíjintézet neve: »a magyarországi evangélikus egyházegyetem nyugdíjintézete«, mely az egyetemes egyház 1927. évi közgyűlési
határozatával szervezett nyugdíjintézettel azonos.
A nyugdíjintézet a kötelékébe felvett egyházi
alkalmazottaknak,
munkaképtelenné válásuk esetére nyugdíjat, elhalálozásuk esetére pedig
özvegyeiknek és árváiknak ellátási dijat biztosít.
(X. t. cikk 2. §.)
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II. Ä nyugdíjintézet tagjairól.

5. §.
A nyugdíjintézetnek belépésre kötelezett tagjai:
a) Az egyházkerületek püspökei;
1>) Az egyházegyetem kötelékébe tartozó egyházközségek és miszsziói egyházközségek rendes lel kés.:i állásaiban működő lelkészek;
e) A vallástanító lelkészek;
d) Az ifjúsági, egyesületi és intézeti lelkészek ;
e) Az egyházegyetem főtitkára és lelkészi képesítéssel bíró alkalmazottai.
f) A püspökök mellett alkalmazott s rendszeresített állásban működő lelkészek.
g) A missziói egyesülettől megbízást nyert, lelkészi oklevéllel bíró
külmissziói munkások (külmissziói szervezeti szabályzat (5 §-a alapján.
6. §.

A nyugdíjintézetnek —a jelen szabályrendeletben meghatározott feltételek fennforgása esetén — belépésre jogosult tagjai:
a) A segédlelkészek;
b) A helyettes lelkészek;
c) Az egyházkerületi és egyetemes egyházi irodáknak rendszeresített
állásban működő s lelkészi képesítéssel nem bíró férfi vagy női alkalmazottai;
d) Az énekvezérek (kántorok, karnagyok).
e) Az egyház kebelében levő főiskolák rendszeresített állásban működő, főiskolai képesítéssel bíró tisztviselői.
A c. és d. alattiak csak az általuk betöltött állást fenntartó egyházi önkormányzati testületek és intézetek kérelme alapján vehetők fel
a nyugdíjintézetbe. (X. t.-c. 3. §.)
7. §•
Jogosultak végül az illető fenntartó testületek és intézetek olyan
egyházi alkalmazottaknak a Nyugdíjintézet, kötelékébe való felvételét
kérni, kik — a X. t.-c. 5. §-ban. megadott felhatalmazáson alapuló szerződés létrejötte után e szerződés értelmében igényelnek m >guk, illetve
hozzátartozóik részére nyugellátást.
8. §.

Az előző (5, Ci, 7) szakaszokban felsorolt egyházi alkalmazottak csak
az esetben vehetők fel a nyugdíjintézet kötelékébe, amennyiben más,

közszolgálati vagy táísadaloin biztosítási ellátásra igényük nincs. (X. t.c. 2. §.)
A nyugdíjintézett bizottság azonban különös méltánylást érdemlőnek
talált okokból kivételesen az illetékes püspök, illetve az egyetemes felügyelő javaslatára a más, közszolgálati, vagy társadalombiztosítási igénynyel bíró lelkészek részére, a más forrásból biztosított nyugdíjnak évi
0400 pengőig terjedhető kiegészítés >t engedélyezheti.
A nyugdíjkülönbözetnek és a beszámíttatni kívánt szolgálati időnek
megfelelő díjtartalék az engedélyezéstől számított egy éven belül, aj
kiegészítés után járó évi díj pedig a tagdíj iizeté-ekre megszabott rendelkezések szerint (41. §.) a nyugdíjintézet pénztárába teljesen befizetendő.
A befizetendő összegeket a nyugdíjintézeti bizottság a részéről ai
jelen szabályrendelet 49. §-a alapján legutóbb beszerzett matematikai
szakvélemény számítási táblázatai alapján állapítja meg. A számításokkal
kapcsolatos költségeket az érdekelt egyházi alkalmazott viseli.
A szabályrendeletben fix összegben megszabott szolgáltatások (árvadíj, betegápolási díj, temetési segély) az illető egyházi alkalmazottat csak
a nyugdíjkülönbözetnek a minimális (3600.— P) nyugdíjigényhez viszonyított arányában illeti meg.
Egyebekben a nyugdíjkiegészítést igénylő egyházi alkalmazott jogai
és kötelezettségei tekintetében a jelen szabályrendelet rendelkezései értelemszerűleg alkalmazandók.
9. §.
A nyugdíjintézetbe való felvételért hivatalos egyházhatósági úton
az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz kérvény intézendő, melyhez
csatolandó :
a.) a keresztlevél, b) a hívány, illetve kinevezési okirat hiteles másolatban, c) a hivatali előd által élvezett fizetésben netán történt változás értékeléséről a 16. §. értelmében készített fizetési kimutatás, d) aa
eddigi szolgálatról szóló működési bizonyítvány.
A belépésre kötelezettek
kérvényét a kérvényező beiktatását végző
egyetemes felügyelő, illetve püspök vagy esperes, illetve a kérvényező
hivatali főnöke a beiktatás előtt átveszi, s azt a részéről megfelelően
záradékolt híványnak, vagy kinevezési okiratnak másolatával felszerelve hivatalos úton az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz haladéktalanul áttenni köteles.
A belépésre jogosultak (6. §.)és a szerződés alapján felvehető tagok
(7. §.) kérvényei megfelelően felszerelve a nyugdíjintézeti bizottsághoz
szintén haladéktalanul átteendők.
10. §.

Az 1908-ban alapított egyetemes nyugdíjintézetbe felvett és most is
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a magyarországi cv. egyháasgyetem kötelékében álló tényleges tagok
az új nyugdíjintézetben folytatólagosan élvezik a tagsági jogokat a jelen
szabályrendelet liatározmányai értelmében.
11. §.
A tagok pontos törzskönyvi nyilvántartása végett az esperes köteles
az egyházmegyéjében található akár tényleges, akár a jelen szabályrendelet alapján nyugdíjazott tagok között történt halálesetet, lemondást,
vagy átköltözést, valamint a nyugdíjra jogosult állomások létszámában
előforduló változást a püspök útján 15 nap alatt az ügyvivőnek bejelenteni.
A püspök mellett alkalmazott tisztviselőkre nézve ennek közlését az
illető püspök, az egyetemes egyházi alkalmazottakra nézve az egyetemes
felügyelő, a 7. §. alapján felvett tagokra nézve az illető hivatal vagy
intézet főnöke közvetlenül foganatosítja.
HI. Ä nyugdíjról.
12. §.

1. A püspök lOOo/o-os nyugdíja püspöki állása után lelkészi nyugdíjigényének érintetlenül hagyásával 10.000 pengő, mely a lelkészi szolgálatban eltöltött évek arányában állapítandó meg.
2. A C. §. a) és b) pontja alapján a felvett tagok 100<>/o-os nyugdíja
minimálisan évi 1200.— I': a G. §. c) pontja, Valamint a 7. §. alapján
felvett tagok nyugdíja minimálisan évi 300.— P. Ez utóbbiak maximális nyugdíja évi 1800.— P.
3. A többi nyugdíjintézeti tag 100o/o-os nyugdíja minimálisan 3000
pengő, ha azonban l eszámítható (16. §.) fizetése magasabb, abban az esetben nyugdíja beszámítható fizetésének megfelelő, de 4800 pengőt meg
nem haladható összeg; a szerzett jog érintetlen marad.
4. A lOOo/o-os lakbérnyugdíj mi iden tagnál egyformán B00 pengő.
5. A jelen szakasz 3. pontjában megállapított 3000 pengő összegen
felüli nyugdíjjogosultság igénybevétele nem kötelező, hanem csak a tag
kérelmére állapítható meg. Eziránt a tagok a belépéskor nyilatkozni
kötelesek.
6. Nyugdíjazásra a tag 40 évet meghaladó szolgálati ideje és 65. életévének betöltése alapján, vagy valamely testi, vagy szellemi fogyatkozásból eredő és szabályszerűen (18. §.) beigazolt, esetleg törvényszéki eljárás. alapján (1934—37. évi zsinat VIII. t.-c. 146—147. §§.) megállapított munkaképtelenség, vagy pedig a hivatal viselésére az 1934—37. évi
zsinat VIII. t.-c. 35. §-nak e) pontja alapján ítéletileg kimondott képtelenség, vagy végül és rendkívüli esetben az egyházi érdekek halasztást nem
tűrő megvódehnezésének szüksége esetén tarthat igényt. Az utóbbi címen
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előterjesztett nyugdíjazási kérelem tekintetében a nyugdíjintézeti bizottság
a püspök meghallgatása után határoz (1. 18. §. c) pont).
Amennyiben a nyugdíjintézeti tag nyugdíjaztatása iránti kérvényét
illetékes felsőbb egyházi hatóságánál egyházi közérdekkel kapcsolatban
történt megállapodás alapján nyújtotta be, — a kérvény a kérvényezőnek egyoldalú nyilatkozatával v:'ssza nem vonható.
A nyugdíj és illetve a lakbérnyugdíj mennyisége: a beszámítható 5
szolgálati évig a beszámítható fizetés.iek és a lakbérnek 3üo/0-a, mely
évenként 2«/o-kal növekszik, úgy, hogy 40 évi szolgálat után eléri a
100o/o-ot, amelynél magasabb nem lehet.
A megkezdett év minden teljesen lejárt hónapja után az illető évre
eső nyugdíjnövedék '/ 1S része számit'andó.
7. Aki munkaképtelenség miatt lOOo/o-os igényjogosultságának elérése előtt kényszerült nyugalomba vonulni, annak szabályszerű nyugdíjhányadát különös figyelmet érdemlő esetben az egyetemes nyugdíjintézeti
bizottság, amennyiben a nyugdíjintézet vagyona megengedi, felemelheti,
családi viszonyaira, vagyoni állapotára, betegsége nemére és teljes nyugdíjigényére való tekintettel.
Amennyiben a nyugdíjra, illetve özvegyének, vagy a szabályrendelet
szerint jogosított nőrokonának ellátására és árváinak neveltetésére igényjogosult tag, vagy ilyen tag állásának a fenntartója járulékfizetési kötelezettségének osak részben tett eleget, a szabályrendelet alapján járó
nyugdíj, ellátási díj, árvaneveltetési díj, betegápolási, vagy temetkezési
díj is osak az érdekelt tag által és illetve a fenntartó által az igény megnyílásáig tényleg eszközölt befizetések arányának megfelelő hányad erejéig folyósíttatik. Ennek a hányadnak kiszámításánál az egyes igények
fedezeteiből az egyházegyetem hozzájárulása 25o/0-ra, fenntartó díja
36»/o-ra, a tag díja pedig 39«/o-ra értékeltetik.
Ha azonban a tag, illetve ellátásra jogosult jogutódja, vagy a fenntartó az elmaradt járulékokat és azok késedelmi kamatait egészben,
vagy részben pótlólag befizeti, a már folyósított nyugdíj, özvegyi ellátás, árvaneveltetési díj, betegápolási díj, vagy temetési díj összege a tartozás kifizetését követő naptári negyedévtől kezdőelőleg megfelelően felemelendő.
I 1
A fenntartó tartozása miatt nyugdíjában, illetve özvegyi ellátásában.,
árvaneveltetési díjában, betegápolási, vagy temetkezési díjában rövidséget
szenvedett félnek a fenntartóval szemben érvényesíthető jogait ezek a
rendelkezések nem érintik.
13. §
A nyugdíj mennyiségét az előző 12., valamint a következő 14., 15.,
illetőleg 36. §-ok értelmében az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság álla-
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pítja meg: a tag beszámítható fizetésének azon összegét véve a kiszámítás alapjául, mely után a járulékok tényleg fizettetnek.
A megállapított nyugdíj az ugyanazon bizottság által egyidejűleg
meghatározott naptól kezdve az egyetemes nyugdíjintézet pénztárából a
nyugdíjazottnak életfogytáig havonkénti egyenlő részletekben előlegesen
folyósítandó.
ÍV. A szolgálati idő számításáról.

14. §.
A nyugdíjazásnál beszámítható szolgálati évek a tag hivatalbalépésének napjától veszik kezdetűket.
Az 1908-ban alapított nyugdíjintézetben már megszerzett tagsági
évek a most is működő tagoknál a szerzett jog elvénél fogva beszámíttatnak.
15. §.
A szolgálati évekbe csak az egyetemes nyugdíjintézetben jogosultsággal bíró állomásokon és csak a megszakítás nélkül folytatott működés
időtartama számítható be
I
A. szolgálat megszakítása esetében a szolgálati idő a működésnek
iíjból való megkezdésétől számítandó.
Különös figyelmet érdemlő, rendkívüli esetben a nyugdíjintézeti bizottság a szolgálati idő számítására nézve kivételesen is határozhat.
V. Ä nyugdíjba beszámítható fizetésről.
16. §.

A nyugdíjba beszámítható jövedelem megállapításánál alapul szolgálnak :
a) hiványi javadalom pénz-egyenértéke, be nem számítva abba a
kertet ;
b) a fenntartó által megajánlott s annak pénztárából élvezett fizetés
jellegével bíró illetmény, továbbá intézményesen biztosított fizetésemelés,
illetve személyi pótlék;
c) vallástanításért élvezett díj, ha a tagot a tanításra maga az egyházközség a díj összegének megjelölése és saját terhére való állandósít á s a mellett hiványilag kötelezte:
d) a jelen szabályrendelet szerint nyugdíjra jogosult állásokban elIöltött szolgálati évek a nyugdíj szempontjából kölcsönösen s egészben
beszámíttatnak s az előző állásban elért s nyugdíjalapul szolgáló jövedelem _ csorbítatlanul tekintetbe veendő még abban az esetben is, ha
az utóbbi állás javadalma az előzőét nyugdíj szempontjából el nem éri.
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Ebben az esetben a két fenntartói járulék közti különbözetet a tag
sajátjából megfizetni, köteles.
A segéd lelkészi szolgálati évek beszámítása tekintetében a 37. §.
végső bekezdése a mérvadó.
17. §.
Ha a jövőben keletkező valamely új állomás nyugdíjjogosultságának,
illetve nyugdíjigényének megállapítása, vagy pedig javadalomváltozás
esetén a nyugdíjigény felemelése bíráltatik el, a IC. §. rendelkezései
negf e k 'lő en al kai mazan dók.
VI. Ä nyugdíjaztatási eljárásról.

18. §.
a) A nyugdíjat igénylő tag az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságihoz intézendő kérvényét az illetékes egyházmegye esperesi hivatalához
adja be és a kérvényhez mellékeli az illetékes esepres által, illetve a
kérvényező felettes hatósága által kiállítandó szolgálati bizonyítványt,
esetleg bizonyítványokat.
Az egyetemes egyházi alkalmazottak az egyetemes felügyelőhöz, a
püspök mellé az egyházkerület által alkalmazott tisztviselők pedig a püspökhöz nyújtják be kérvényüket.
b) Ha a tag az 1934—37. évi zsinat VIII. t.-c. 35. §. e) pontja alapján kimondott s jogerőssé vált ítélet következtében, vagy az 1934—•
37. évi zsinat VIII. t.-c. 14C—147. §§. alapján hozott ítélet következtében nyugdíjazandó, az Ítélet végrehajtására hivatott esperes hivatalból tesz a nyugdíjaztatás céljából előterjesztést a püspök útján az egyetemes nyugdíjintéaeti bizottsághoz, csatolva a jogerős Ítéletet és a nyugdíjazandó szolgálati bizonyítványait.
c) Az egyházi közérdek halasztást nem tűrő megvédelmezésénck
szüksége esetén felmerült nyugdíjazásnál a bizottság a nyugdíjat igénylő tag nyugdíjazás iránti kérvénye alapján és a püspök előterjesztésének meghallgatása után határoz (lásd 12. §. G. pont.).
d) Ha a tag munkaképtelenség alapján kéri nyugdíjaztatását, az
agyetemes nyugdíjügyi bizottság részéről kiküldendő albizottság, illetve
az egyházkerületi és illetve az egyházmegyei nyugdíjügyi bizottság a
kérvényező tagot munkaképtelenségére nézve a bizottság elnöksége által
megbízott közhatósági orvos által zárt ülésben megvizsgáltatja, vagy
esetleg a kérvényezőnek saját lakásán két bizottsági tag jelenlétében
való orVosi megvizsgáitatását elrendeli. A bizottság az orvosi vizsgálat
-eredményéhez képest a munkaképtelenségre nézve nemcsak az orvos
szakvéleményét, lianem a saját észrevételeit is a nyugdíjazást ajánló, vagy
megtagadó javaslatával együtt jegyzőkönyvbe foglalja. Ezen jegyzőköny-
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vet, amely a vizsgálatot teljesítő orvos részéről is aláírandó, a nyugdijazandónak keresztlevelével és szolgálati bizonyítványával együtt az esperes a püspökhöz, ez pedig, valamint, az egyetemes egyházi tisztviselőknél az egyetemes felügyelő, az egyetemes nyugdíjintézett bizott,ságihoz átteszi.
A vizsgálatot megejtő orvosnak közhatósági orvosnak kell lennie. A
megvizsgáltatással járó összes költségek, tehát az illetékes nyugdíjügyi
albizottság készkiadásai is — amennyiben felszámíttatnak - - a kérvényező felet terhelik.
Amennyiben a nyugdíjintézeti tagnak 40 évet meghaladó szolgálati
ideje van és 65. életévét is betöltötte, a nyugdíjintézeti bizottság őt saját
kérelmére minden további eljárás mellett is nyugdíjazhatja.
e) Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság a jelen szakasz a—d) pontjaiban meghatározott úton s az ugyanott megállapított módon elébeérkezett kérvényt érdemlegesen tárgyalja s hia az előző eljárás pótlását,,
vagy az iratok kiegészítését nem látja szükségesnek, és ha az elutasításra semmi ok sem forog fenn, a nyugdíjat megállapítja (13. §.) és
folyósítja.
f) A nyugdíjintézett bizottság elutasító határozatával szemben a
nyugdíjazást kérő tag 30 napon belül újabb megvizsgáltatását kérelmezheti, amely esetben három orvos mond véleményt a munkaképtelenség
kérdésében, akik közül egyet a fél, egyet a nyugdíjügyi bizottság elnöksége jelöl ki, akik azután elnökül a harmadik orvosszakértőt választják
meg. Amennyiben pedig eziránt megállapodni nem tudnának, a harmadik orvosszakértőt az egyetemes nyugdíjintézett bizottság elnöksége nevezi ki. A három orvost — ha a munkaképtelenség nem nyer bejsazolást, a nyugdíjaztatást kérő fél, ellenesetben a nyugdíjintézett pénztár fizeti. A három orvosszakértő véleménye .alapján a nyugdíjintézeti
bizottság a nyugdíjazás kérdésében újabb határozatot hoz.
19. §.
Az utóbbi §. d) pontjából folyóan, tekintettel a Iß. §-ban kívánt
teendők ellátására is, az egyetemes nyugdíjintézett bizottság albizottságot, az egyházkerületek, valamint az egyházmegyék pedig nyugdíjügyi
bizottságot szervezni kötelesek, mély az elnökségen kívül legalább 3
tagból áll.
20. §.

Elveszti nyugdíjigényét, illetőleg már folyósított nyugdíját — a nélkül, hogy a teljesített befizetések visszatérítésére igényt tarthatna — az,.
a) aki hivataláról lemond, vagy állását vétkesen elhagyja; aki
azonban, mint nyugdíjintézeti tag, hivataláról oly kép "mond le, hogy e
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lemondással egyidejűleg olyan lelkészi képesítéshez kötött és egyházi
érdekű községi, vagy állami szolgála ba lép, (hitoktató, vallástanár, tábc.ri lelkész) amely új állásában, nyugdíjjogosultságot csak meghatározott szolgálati idő után nyer, az egyházi hivatalról való lemondástól számított 30 nap alatt az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz benyújtott, kérelmére, a nyugdíjintézet, tagja maradhat mindaddig, amíg új
állásában a nyugdíjjogosultságot elérj, feltéve, hogy a tag terhére rótt
fenntartói és tagdíj járulékokat továbbra is pontosan fizeti. Ilyen tagnak! az új állásában való nyugdíjjogosultság" elérése előtt bekövetkező
munkaképtelenség esetére (18. §. d) pont) történő nyugdíjaztatása esetén nyugdíjából, illetve ugyanezen időben való elhalálozása esetén az
özvegynek és árváinak folyósítandó díjakból a nyugdíjintézeti bizottság
által meghatározandó részletekben levonandók a fenntartó terhét képező
hátralékos járulékok s azok kamatai. Viszont, ha az ily tag új állásában
nyugdíjjogosulttá, válik, nyugdíjintézeti tagsága és nyugdíjigénye végleg
megszűnik.
A nyugdíjintézeti bizottság indokolt esetekben kivételesen megengedheti, hogy az érdekelt nyugdíjintézeti tag az előbb említett fizetési kötelezettségek mellett tagja maradhasson a nyugdíjintézetnek akkor is, ha
más közületnél vállalt állásával kapcsolatban az ottani nyugdíjintézetnél
is nyugdíjjogosultságot nyert.
b) aki az ág. hí tv, evang. egyház kebeléből kitér;
c) aki a magyarországi ág. hity. evang. egyházegyetem kötelékéből
bármi oknál fogva kiválik;
d) aki az 1934—37. évi. zsinat A'111. t.-c. 36. §-nak 5. pontja alapján hivatalvesztésre ítéltetett. .
e) aki, tekintettel az említett. VIII. t.-c. 35. §-nak j) pontjára, bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jogerősen elítéltetett.
VII. Rz özvegyi ellátásról.
21. §.

A nyugdíjintézeti tag evang., vagy rcf. vallású neje férjének elhunytával ellátási díjra jogosult, mely a férj 100<>/a-os • nyugdíjigényének
(nyugdíj és lakbérnyugdíj) 50o/0-a, tekintet nélkül arra, hogy a férj
maga elérte-e már 5 évi szolgálattal a nyugdíjjogosultságát, vagy som.
A férj nyugdíjigényének megállapításánál a 37.
rendelkezései iá
fi gy ele mbe vee n d ő k.
22. § .

Özvegyi ellátásra jogosult. házastárs hátraltagyása.jnélkül elhunyt tagnak felmenő .ágbeli nőrokona, vagy neveltetési járulékra
életkoránál

12

fogva már nem jogosult lemenő ágbeli nőrokona, végül nőtestvére részére
az özvegyi ellátási díjnak megfelelő ellátási dijat folyósíthat méltányosságtól a nyugdíjintézeti bizottság, ha ezek bármelyikénél a következő feltélelek mindenike fennforog:
a) evang. vallású ;
b) megélhetést biztosító vagyonnal, vagy jövedelemmel nem bír ;
e) életének javarészét az özvegyen, vagy nőtlenül elhunyt tag haláláig. annak mint özvegynek és illetve nőtlennek háztartásában mint annak vezetője és a gyülekezeti életben a lelkésznek önfeláldozóan működő
segítőtársa töltötte el, amennyiben mindezekről a nyugdíjintézeti bizottság
az illetékes esperes jelentéséből, esetleg szükség esetén a helyszínére
kiküldött bizottsági tag beható vizsgálata alapján beterjesztett jelentéséből teljesen hitelt érdemlően meggyőződik.
Amennyiben a nyugdíjintézett bizottság a c) pont alatti feltételeket
csak részben látná lennforogni, abban az esetben méltányossági alapon
s legfeljebb a 1800 pengő ellátási díjnak megfelelő kegydíjat állapíthat
meg. Az oldalági igényjogosult azonban csakis akkor tarthat igényt a
teljes özvegyi ellátási díjra, ha az elhalt tag és közte a korkülönbség
8 évnél nem több. Minden további kétévi korkülönbség után az igény öo/nkal csökken. Az ilyképen megállapítandó ellátási díj azonban nem lehet
kisebb 800 pengőnél.
Többszörös igényjogosultság esetében az ellátási díj kizárólag egy
személy javára, és pedig annak javára állapítandó meg, akinek ellátását az
elhalt tag biztosítani kívánta. Ha a tagnak e tekintetben! akarata hitelesen megállapítható nem volna, a nyugdíj intézeti bizottság belátása szerint határoz, de ha az igény jogosultság megállapításának alapja elesik,
az ellátási díj folyósítása megszüntetendő és az ellátás más személy
részére semmiesetre sem biztosítható.

A 22. §. szerint meghatározott ellátási d í j # s gyermekei után a neveltetési díjat különös méltánylást érdemlő okokból a nyugdíjintézeti
bizottság megadhatja annak a feleségnek is, akinek férje az 1934—1937.
évi zsinaton hozott VII I. t.-c. 36. §-nak 4. pontja alapján, viselt hivatalától való elmozdításra, vagy 5. p. alapján hivatalvesztésre ítéltetett.
Az így engedélyezett ellátási díjat azonban a nyugdíjintézett bizottság megszűntetheti, ha a férj új állandó keresetre tesz szert.
24. §.
Ugy az özvegynek, mint az árváknak díjazása, ha az elhunyt tag
hivatalban állt, özvegyi félév élvezésé esetén ennek leteltével, ha peüit,
özvegyi félévet nem élve-zett, vagy a tag már nyugdíjas állapotban halt
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meg, a halála napját követő hó elsején veszi kezdetét havonkénti egyenlő és előleges részletekben. A 22. §. alapján járó ellátási díjnak folyósítása a jogerős engedélyezést követő hó első napjától eszközlendő.
25. §.
Az ellátási díjra nem tarthat jogigényt, illetőleg a már megszerzett
igényt elveszti azon özvegy:
a) aki férjétől ennek halálakor önhibája miatt külön élt;
b) aki férjével ennek aggkorában, vagy halálos betegségében nyilvánvaló célzatossággal az özvegyi ellátási díj maga részére való biztosítása végett lépett házasságra;
c) aki a hatvanadik életévet már betöltött férjével kötött h a / ó s á g ban 3 éven belül lett özveggyé;
d) aki férjével ennek nyugdíjaztatása után kötött házasságot,
e) aki újból férjhezment; ha azonban újból megözvegyül és férje
után nyugdíjélvezésre nem jogosult, rendkívüli viszonyok fennforgása
esetén kegydíjra tarthat igényt.
1) aki az ág. hitv. evang., illetve a ref. egyházból kitér, ha férjének
evangélikus vallású árváit nem az evangélikus vallásban neveli, vagy
egyházhűség szempontjától kifogás alá esik;
g) aki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget megbotránkoztató életmódot folytat;
h) aki tekintettel az 1934 37. évi zsinaton hozott VIII. t.-o. 35.
§-nak ;j) pontjára, bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jogerősen elítéltetett.
A 22. §-ban jogosítottakra nézve jelen §. b) e) g) és li) pontjai
iértelemszerűen magyarázandók.
VIII. Az árva neveltetési dijáról.

2ü. §.
A nyugdíjintézeti tagnak 20-ik életévét még 1« nem töltött törvényes gyermekét az apának bármikor l>ekövetkezett halála esetében
neveltetést díj illeti meg, mely az atyátlan (fél) árvák mindenike részére évi 150 pengő, a szülőtlen (teljes) árvák mindenike részére évi 500
-pengőben áliapíttatik meg, azzal a korlátozással, hogy együttes összegük
nemiebet magasabb az anyát megillető özvegyi ellátási díjnál.
A. 23. §. által meghatározott esetben a gyermekek a lel árvák díját
kapják.
Ha az özvegy anya a 25. §. következtében elveszti az ellátási díjhoz
való jogigényét, gyermekei,- teljes árváknak tekintendők és e szerint
dijazandók.

l-l

Kivételesen a 20 éves életkoron túl is az olyan árvák, akik felsőbb tanulmányokat folytatnak, legkésőbb a 24-jk életév betöltéséig;
továbbá az olyan árvák, akik valamely testi, avagy szellemi figyatkozásmiatt teljesen keresetképtelenek, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság
által esetenként meghatározandó módon és mértékben tovább is díjazhatok.
27. §.
Megszűnik a neveltetési díj a 20. életév betöltése előtt is a leányra
nézve, ha férjhez ment, továbbá azon árvára nézve:
a) aki meghal ;
b) aki az ág. hitv. evang. egyházból kitér, vagy abból kitért
özvegy anyja vallását követi (1868. évi LIII. t.-c. 14. §.);
e) aki nyilvánvalóan közerkölcsiséget sértő életet folytat, avagy az
1934—37. évi zsinaton hozott VIII. t.-o. 35. §-nak j) pontjára való
tekintettel bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jogerősen elítéltetett.
IX. Ä betegápolási díjról.
28. § .

A hivatalban álló tagnak halála esetében özvegyét, vagy neveltetési díjra még nem jogosult árváját, végül a 22. §-ban jogosítottat az
ehhez való jogosultságot kellően igazoló bizonyítvánnyal felszerelt és a
30. §. útmutatása szerint intézendő kérvény alapján a nyugdíjintézeti
bizottság egyszersmindenkorra 300 pengő betegápolási díjban részesítheti.
X. A nyugdíjazott tag halála esetén járó temetési illetményről.

29. §.
A már nyugdíjazott állapotban elhalt, tag temetésére az egyetemesnyugdíj intézeti bizottság 300 (háromszáz) pengő temetési illetményt folyósít az elhunyt özvegyének, vagy a neveltetési díjra még jogosult árvájának, vagy a 22. §-ban jogosítottnak a 30. §. útmutatása szerint intézendő s az előbb felsoroltak jogcímét kellően igazoló bizonyítvánnyal
felszerelt kérvényére.
.
Ha valamely nyugdíjazott tag elhagyatottan és vagyontalanul halna el,
abban az esetben tisztességes "temetéséről a lakóhelyére nézve illetékes
lelkész gondoskodik a temetési illetmény terhére és erejéig az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz teendő elszámolás kötelezettsége mellett.
XI. Az ellátási és neveltetési díjért való folyamodásról.

. 30. §.
Az özvegy a saját ellátási, valamint

gyermekeinek

neveltetési
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díjáért együttesen, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz intézett folyamodványát az illetékes espereshez, a püspöki alkalmazott özvegye az
illetékes püspökhöz, az egyetemes. egyházi alkalmazott özvegye pedig
az egyetemes felügyelőhöz adja be következően felszerelve:
a) ha az özvegy csupán csak a saját személyére nézve igényli az
ellátási díjat, ez esetben melléklendő: férjének halálesetéről egyházi anyakönyvi kivonat, a házasságról egyházi esketési anyakönyvi kivonat és
az illetékes lelkész bizonyítványa arról, hogy a szabályrendelet 25. §ában érintett -esetek nem forognak fenn. (Lásd alább még a d) pontot.)
b) Ha az özvegy a saját ellátási díja mellett egyszersmind gyermekeinek neveltetési díjáért is folyamodik, ez esetben az előző a) pont
alatt kívánt bizonyítványokon kívül melléklendő a neveltetési . díjra
jogosult gyermekek keresztelési anyakönyvi kivonata is, vagy pedig családi értesítő. (Lásd alább még a d) pontot.)
c) A szülőtlen árvák neveltetési díjáért törvényes gyámjuk intézi
és adja be e §. első pontjának útmutatása szerint a folyamodványt, melyhez melléklendő: a családi értesítő és a törvényes gyám kinevezését
tartalmazó árvaszéki végzés, vagy annak hiteles másolata. (Lásd alább
még a d) pontot.)
d) A felsorolt okmányokon kívül minden esetben melléklendő még
az esperes, illetve a püspök és illetve az egyetemes felügyelőnek az elhalt családfő szolgálatáról szóló bizonyítványa.
Az a), b), c) pontok alatt jelzett okmányokat az illetékes lelkész:
»hivatalból egyházi belkezelési oélra bélyegmentes« jelzéssel ellátva (1896.
évi egyetemes jegyzőkönyv 69.) díjmentesen állitja ki.
A folyamodványt az esperes, esetleg a saját észrevételeivel ellátva,,
a püspök útján terjeszti fel, a püspök és az egyetemes felügyelő pedig
közvetlenül a nyugdíjintézeti ügyvivőhöz juttatja el.
A 22. és 23. §§-ban jogosítottakra jelen §. értelemszerűen alkalmazandó.
XII. Ä nyugdíj, ellátási és árvadíj kifizetéséről.

31. §.
Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság által folyóvá tett nyugdíj,
ellátási es árvadíjnak esedékessé vált részleteit az ügyvivő utasítására
a nyugdíjintézet pénztára minden hó elsején előre s folytatólagosan a
postatakarékpénztár útján fizeti ki nyugta előzetes és utólagos bekívánása nélkül.
XIII. Az alapítási, fenntartási és tagsági járulékokról.

32. §.
Ugy a nyugdíjintézetet fenntartó testületek, mint az annak kötélé-
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fcébc felvett tagok a szerzett jogok fedezése végett, elsősorban alapítási
járulékot kötelesek fizetni, amely a lakbérnyugdíj beszámításával megállapított minden egyes nyugdíjigény után 15—15o/o-ban megszabott
összegben a fenntartók részéről az illető állás megszervezésétől, a tagok
részéről pedig igényjogosultságuk kezdetétől számított egy éven belül a
nyugdíjintézet pénztárába befizetendő. A nyugdíjintézeti bizottság a kötelezettségnek 45 o/o kamattérítés ellenéten, 10 évi részletben való teljesítését engedélyezheti. Rendkívüli nehézségekkel küzdő egyházközségek résziére a törlesztési idő kivételesen 20 évben állapítható meg. Segédlelkészek és helyettes lelkészek engedélyt nyerhetnek arra, hogy az
alapítási járulékra vonatkozó fizetési kötelezettségük teljesítését a rendes lelkészi állás elnyeréséig elhalaszthassák.
A nem egyházi testülettől javadalmazott vallástanító lelkészek állása tekintetében fenntartó testületnek az az egyházközség tekintendő,
melynek területén az illető vallástanító lelkész működik.
Ha valamelyik tag az alapítási járulék teljes törlesztése előtt nyugalomba vonulna, vagy meghalna, a neki, vagy az utódainak szabályszerűen járó díjból a hátralékos összeg levonandó, indokolt esetben a
nyugd. int. bizottság által esetről-esetre megállapítandó részletekben.
33. §.
Az egyházegyetem a nyugdíjintézet alapjához és a nyugdíjintézet
fenntartásához való hozzájárulás címén:
a) az egyházi közalap jövedelmének az egyetemes közgyűlés által
megállapított részét ;
b) az 1848: XX. t. v. alapján élvezett államsegélynek ugyancsak az
egyetemes közgyűlés által - - az államsegélynek egyelőre egyharmadában — megállapítandó részét biztosítja s évenkint folyóvá teszi.
Ezenfelül az egyetemes egyház az egyetemes közgyűlés részéről jóváhagyott megállapodás alapján a nyugdíjállamsegélyügyi bizottság' rendelkezésére álló összegeket is átengedi a nyugdíjintézetnek; minek ellenében a nyugdíjintézet az 1928. előtti nyugdíjintézet ellátottjairól és a
nyugdíjállamsegély terhére segélyben részesültek segélyezéséről is gondoskodik.
34. §
A nyugdíjintézetet fenntartó testületek minden olyan állás után,
melynek javadalmazásáról az illető testület gondoskodik - ideértve a
•nom egyházi testülettől javadalmazott azon vallástanítódelkésZek állását
is, melyek után az alapítási járulékot is az illető egyházközség viseli (32.
§. 2. bek.) —• az állás után biztosított nyugdíjigény, valamint 600 pengő
Jakbérnyugdíjigény összegének 4 o'o-át évenkénti fenntartási járulékké-
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pen kötelesek befizetni az egyeteme5 nyugdíjintézet pénztárába.
Az egyházközségek ezenfelül kötelesek az egyetemes nyugdíjintézet
javára évenként egyszer templomi offertóriumot tartani s azt az egyházmegyei pénztár útján a lénntaivási járulékkal egyszerre beszolgáltatni.
; ;
A püspök lelkészi nyugdíjigénye utáni fenntartási járulékot egyházközsége, a püspöki nyugdíjigény után pedig a fenntartási 4 o/0-ot
egyházkerülete fizeti.
A hozzájárulási kötelezettség csak az állomás végleges megszüntetése esetében szűnik meg; ellenben nem veszti el érvényét, ha az állomás csak ideiglenesen van üresedésben.
Azon segédlelkészek után, kiknek állása rendszeresítve nincsen, a
fenntartási járulék befizetése az illető segédlelkészre hárul.
35. §.
Az 1934 —37. évi zsinaton hozott II. t.-c. 47. §. (2-ik Lfek.) által
meghatározott esetben az illető egyházközség tartozik az időközi lelkészi
fizetés egynegyedévi részletét az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába
beszolgáltatni.
Az illetékes esperes ilyen esetben az időközi jövedelem pontos kiszámítását és beszól;gáltatását ellenőrizni s erről a püspök útján a nyugdíjintézet ügyvivőjét értesíteni köteles.
A püspöki javadalmi célvagyon időközi jövedelmének beszolgáltatása tekintetében a fenti rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.
36. §.
Évi tagdíjjárulékul minden minimális nyugdíjigénnyel bíró tag a
nyugdíj- és lakbérnyugdíjigényt kitevő összegnek 4 o/o-át köteles fizetni. Az évi 3600.— P-nél nagyobb igénnyel bírók a minimális igény
200—200 pengős növekedése arányában —\U %-kal nagyobbodó 0/0-os
nyugdíjjárulékot fizetnek, amely a maximális nyugdíjigény mellett évi
UV» 0/0, amely a püspöki nyugdíjigénynél is alkalmazandó.
37. §.

,

A belépésre kötelezett tagok nyugdíjigényének szabályszerűen megállapított emelkedése esetén, amennyiben ez az emelkedés állás változtatás folytán állott elő, valamint a belépésre jogosult azon tagoknál, akik
nem segédlelkészi minőségben léptek be a nyugdíjintézetbe, az eredeti
és a felemelt nyugdíjigény között mutatkozó különbözeti összeg 50 0/0-a
egy éven belül lerovandó; ez esetben a magasabb nyugdíjigénynek megfelel'ôf tagdíjjárulék csak a következő évtől kezdődőleg fizetendő,
azonban ezen magasabb nyugdíjigény csak öt év eltelte után hatályosul.
Amennyiben a nyugdíjigény felemelése nem állásváltoztatás, hanem
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osak a fizetés emelkedése címén kérelmeztetik, a magasabb nyugdíjigénynek 5 év eltelte után való hatályosítása is csak az esetben biztosítható,
h a a tag vagy a fenntartó a fenntartói díjban mutatkozó különbözet
összegét is a nyugdíjigény megnyíltáig visszamenőleg 6 o/o-os kamatokkal együtt megtéríti és 5 éven belül a nyugdíjintézet pénztárába befizeti.
Ezen rendelkezések az özvegy ellátásánál is mérvadók és a püspöki
állás után járó nyugdíj és ellátási igényekre is alkalmazandók.
Amennyiben a püspök özvegye ezen rendelkezések folytán nevezetesen a püspöki szolgálatnak 5 évnél rövidebb időtartama alapján csak
olyan mérvű ellátásra tarthatna igényt, mely a nyugdíjintézeti bizottság megítélése szerint az özvegy társadalmi helyzetének megfelelő megéltetését kellően nem biztosíthatja, a bizottság részére az özvegyi díjon
felül megfelelő kegydíjat is folyósíthat.
A segédlelkészek minimális nyugdíjigénye — a II. 5. §-ban felsorolt állások valamelyikének elnyerése esetén •— megfelelően felemelendő s amennyiben az illető tag a nyugdíjigények különbözetének
megfelelő tagdíjak és fenntartási járulékok összegét (1 o/0 kamataival
együtt kifizeti, segédlelkészi szolgálata egészben beszámítandó. Ellenkező
esetben segédlelkészi szolgálati idejének csak} a már befizetett díjak arányában leendő beszámítását igényelheti.
38. §.
Az egyházközségeket, illetőleg fenntartó testületeket, valamint a tagokat szabályszerűen terhelő s az ügyvivő által évenként részletes járulékszámlán előírt járulékok közvetlenül a nyugdíjintézet postatakarékpénztári számlájára fizetendők be. A befizetett összegeket az ügyvivő elkönyveli.
39. §.
Az egyházközségek, illetve fenntartó testületek az őket terhelő (32.
- és 34. §§.) alapítási és fenntartási járulékok összegét, valamint a netán
• még kiegyenlítetlen hátralékok összegeit vagyonmérlegeikben feltüntetni, költségvetéseikbe pedig úgy az esedékessé vált járulékok összegét,
mint a hátralékoknak egyházhjatóságilag megállapított összegeit (részletfizetés engedélyezése esetén a megállapított törlesztési részletek cszszegeit) felvenni kötelesek; melynek hiányában a'költségvetés és vagyonmérleg jóváhagyásban nem részesíthető.
Mindezen rendelkezések megtartását az illetékes számvevőszékek ellenőrizni kötelesek.
40 §.
A nyugdíjintézeti hátralékok felszaporodásának meggátlása érdeké-
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ben az esperesek gondoskodni tartoznak arról, liogy a járulékbefizetéseikkel hátralékban levő nyugdíjintézeti tagoknak egyházi forrásból
származó fizetéséből (természetbeni javadalmazás esetén annak egyenértékéből) az illető tagok évi járulékai visszatartassanak s a nyugdíjint ézet péiíztárába 1 «szolgáltassanak.
41. §.
A járulékok l efizetésére nézve a következők határoztatnak:
a) A nyugdíj intézeti évi járulékok, illetve az alapítási járulék évi
részletei az illető naptári év január havának első napján válnak esedékessé, de az év december havának 31. napjáig egy összegben, vagy
.részletekben kamatmentesen fizethetők be a nyugdíjintézet számlájára.
Ezen határnap elteltével a hátralékos tartozás után 6 o/„ késedelmi
kamat jár, melyet az ügyvivő az esedékesség napjától (január 1.-től
számítva) kiróni köteles.
b) A tartozás beszedése iránt az ügyvivő jelentése alapján az esperes, illetve püspök, illetve egyetemes felügyelő intézkedik. A nyugdíjintézeti bizottságnak a püspök, illetve az egyetemes felügyelő javaslatára kivételesen indokolt esetekben — jogában áll:
a behajtási intézkedéseket meghatározott ideig függőben tartani és
az érdekelt adósok részére fizetési haladékot engedélyezni.
c) A püspökök, a fenntartó testületek ós tagok javára bármely egyházi hatóság által bármily címen folyósított segélyek összegét a segélyben részesítettek nyugdíj intézeti tartozásának kiegyenlítésére, vagy törlesztése végett — különös méltánylást érdemlő esetektől eltekintve —
az érdekeltek nyugdíjintézeti díjhátralékainak számlájára befizettetni
tartoznak.
d) A nyugdíjintézeti bizottság feljogosíttatik arra, hogy a tagoknak
lelkészi kongrua, vagy korpótlék címén járó közpénztári illetményeit
azok egyharmad része erejéig, az illetők nyugdíjintézeti tagdíjtartozásának kiegyenlítése, vagy törlesztése végett a nyugdíjintézeti ügyvivő útján letilthassa.
c) Az offertóriumok beszolgáltatásának határnapja december 31.,
melynek elteltével az offertóriumot beszolgáltatni köteles egyházi testület fenntartói járulékának 6 o/0-át köteles beszolgáltatni.
42. §.
A szabályszerűen kirótt és befizetett járulékok visszakövetelésére
senkinek semmiféle esetben sincs joga.
XIV. Äz egyetemes nyugdíjintézet pénztáráról.

43. §.
Az egyetemes nyugdíjintézet pénztára

szervezetileg

a

magyarort

szági ág. hitv. evaug. ker. egyházegyetem pénztárával egységes, úgy
azonban, liogy a nyugdíjintézet pénztári vagyona külön folyó- és tőkeszámlán nyilvántartandó.
A pénztári szervezet egységéből folyólag az egyetemes pénzügyi bizottságnak és az egyetemes számvizsgálóbizottságnak hatásköre a felügyelet és ellenőrzés, valamint a vagyonnak gyümölcsöző elhelyezése,,
illetőleg a zárszámadás megvizsgálása tekintetéten kiterjed az egyetemes nyugdíjintézet! pénztárra is.
44. §.
Az előbbi 43. §. liatározmánya következtében az egyetemes nyugdíjintézet pénztárának kezelői az egyetemes egyházi pénztáros és ellenőr,
kik a nyugdíjintézet pénztári vagyonának kezelésénél és elkönyvelésénél
szintén, az egyetemes közgyűlés által megállapított pénztárkezelést szabályzat utasításai értelmében tartoznak eljárni.
A pénztárosnak kötelessége ezenfelül:
a) hogy a postatakarékpénztári befizetési értesítések szelvényeit, illetve a nyugdíjintézett számlára eszközölt bárminemű befizetésekről szólóértesítvényeket az ügyvivőhöz áttegye.
b) Hogy a nyugdíjintézet terhére az egyetemes felügyelő, vagy az
ügyvivő előzetes rendelkezése nélkül semmiféle kifizetést ne foganatosítson ;
c) hogy az ügyvivő által kiutalt díjakat közvetlenül a jogosult nevére címezve postatakarékpénztári befizetési lappal megküldje.
A pénztáros és ellenőr évi fizetését az egyetemes nyugdíjintézeti bízott*
ság javaslata alapján az egyetemes közgyűlés állapítja meg.
XV. Ä nyugdíjintézet kormányzásáról.

45. §.
Az egyházegyetem nyugdíjintézetének kormányzó főhatósága az
egyetemes közgyűlés, illetve a jelen szabályrendeletben, valamint
az
egyetemes presbitérium hatásköréről és működéséről szóló szabályrendeletben meghatározott esetekben az egyetemes presbitérium. Az egyetemes közgyűlés a kormányzói teendők közvetlen ellátására bizottságot
küld ki. Ennek a bizottságnál hivatalból tagjai az egyetemes közgyűlés
mindkét elnöke, akik egyúttal a nyugdíjintézeti bizottság elnökei. Hivataluknál fogva tagjai még: az egyetemes ügyész, a nyugdíjintézeti
ügyvivő, az egyetemes főtitkár, az egyetemes pénztáros és az egyetemes
ellenőr, végül a Magyarországi Evangélikus Lelkészegyesület
elnöke.
Választott tagjai a bizottságnak: négy lelkész, akiket a közgyűlés az
egyházkerületek ajánlása alapján választ úgy, hogy mindenik egyházkerületből egy-egy lelkésztagja legyen a bizottságnak. A választott ta-
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gok megbízatása 6 évi időtartamra szól, de oly kép, hogy a megbízatás
az egyetemes presbitérium megbízatásának lejártával lejár.
4G. §.
Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság a jelen szabályrendelet utasításai, valamint az egyetemes közgyűlés esetenként hozott határozatai
által megszabott feladatát a szükséghez képest összehívott üléseiben
jegyzőkönyvi határozatokkal végzi. Különösen pedig:
a) a tagokat lel veszi;
b) a szolgálati éveknek, valamint a fizetésnek a nyugdíjba való beszámítása felett határoz;
c) a nyugdíjazásért, valamint az összes ellátási-, segély- és kegyel íjakért beadott kérvényeket érdemlegesen elbírálja s ehhez képest a
díjakat folyóvá teszi, vagy a jogéi ni elvesztése esetében további esedékességüket megszüntet i ;
d) ellenőrző felügyeletet gyakorol az ügyvivő által vezetett ügymenetre s nyilvántartásra;
e) megállapítja a szükséghez képest ügyrendjét. Halasztást nem
tűrő sürgős esetben, amikor az egyház érdeke súlyos kárt szenvedhetne,
az a), b) és c) pontokban körülírt esetekben, kivéve a munkaképtelenség alapján való nyugdíjigény megállapítását (18. §.), végül a 22.
§-ban jogosítottak igényének megállapítását, az illetékes egyházi hatóság felhívására az egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő is érdemlegesen
eljárhat a legközelebbi egyetemes nyugdíjintézeti bizottsági ülés j ' v á l n gyásának feltétele mellett.
47. g.
A nyugdíjintézeti bizottság üléseiben, megjelenő nem budapesti lelkész tagok az egyetemes nyugdíjintézeti pénztár terhére az egyetemes
egyháznak e tárgyú szabályrendelete értelmében útiköltséget és napidíjat
számíthatnak fel.
48. §.
Azon fél, aki az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságnak valamely
határozatát magára nézve sérelmesnek véli, ez ellen birtokon kívül a
határozat kézhezvétele után .30 nap alatt fellebbezéssel élhet az egyetemes presbitériumhoz, amely végérvényesen dönt. A fellebbezés joga a
nyugdíjintézeti ügyvivőt is megilleti oly határozatokkal szemben, amelyeket ő a nyugdíjintézet érdekei szempontjából aggályosaknak vagy
károsaknak ítél.
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Ez a szakasz a 18. §. í') pontjában foglalt rendelkezéseket nem érinti.
49 §.
A nyugdíjintézet mathematikai mérlege 5 évenként újból kiszámítandó.
>
Az új mérlegben esetleg mutatkozó felesleg elsősorban az egyetemes
egyházi közalapot terhelő járulék megszüntetésére fordítandó.
Ha az egyetemes egyház a 33. §-ban az államsegélyből megszabott
hozzájárulást tőle nem függő bármely ok miatt netán nem folyósíthatná,
vagy a matematikai mérleg egyéb okokból válnék kedvezőtlenné, ez
esetben úgy a fenntartási, mint a tagjárulékok, valamint a nyugdíj s
szintúgy az özvegyi ellátási és az árvaneveltetési, valamint egyéb díjak
is a mérleg egyensúlya által megkívánt szükséghez képest újból szabályozhatók.
50. §.
A nyugdíjintézet vagyona elsősorban kellő jövedelmet biztosító ingatlanokban helyezendő el. A tőkevagyon egy harmadrésze 100.000
pengő készpénzt mindenkor szabad rendelkezésre
tartva,
elsősorban
evangélikus egyházaknak és egyházi közületeknek és önálló jogi személyt alkotó egyházi intézeteknek nyújtható kölcsönök útján is gyümölcsöztethető. A kölcsön feltételeit anyugdíjintézeti bizottság saját hatáskörében állapíthatja meg, általánosságban irányadóul véve a Pénzintézeti Központ első kúriájába tartozó budapesti pénzintézetek nyugdíjintézeteinek idevonatkozó szabályait, de azzal, hogy oly ingatlanok, amelyek, vagy amelyeknek jövedelme meghatározott egyházi célokra van
lekötve, jelzálogul nem szolgálhatnak és épületek általában csak akkor, ha
állandóan bérbeadás útján vannak hasznosítva s az ingatlanok igazolt
értékének legfeljebb 30 o/o-a erejéig nyújtható kölcsön első helyű jelzálog! biztosítás mellett s ez is azzal a korlátozással, hogy
kölcsönigénnyel jelentkező egyházak és egyházi intézetek ily megalapozott igényei az egyes kölcsönök összegének a megállapításánál figyelembe vétessenek.
XVi. R nyugdíjintézet ügyvivőjéről.

51. §.
Az ügyvivőt ti évi időtartamra az egyetemes közgyűlés választja, aki
megválasztásakor, mint az egyetemes egyház rendes tisztviselője, hivatali
esküt tesz,
Évi fizetését a nyugdíjintézeti bizottság javaslatához képest az
egyetemes közgyűlés állapítja meg.
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52. §.

Az ügyvivő kötelessége az egyetemes nyugdíjintézet igazgatását a
szabályrendelet határozniányai értelmében teljesíteni, a nyugdíjintézeti
bizottság utasításait végrehajtani s általában az ügyvitelből folyó összes
teendőket végezni. Különösen pedig kötelessége:
a) vezetni a nyugdíjintézeti tagok s nyugdíjintézeti járulékra kötelezett állomások törzskönyvét, a nyugdíjazottak s a díjazott özvegyek, árvák és egyéb ellátottak nyilvántartó könyvét, az esedékessé vált díjrészletek kifizetését, Ellenőrző-könyvet és a járulékok évenkénti előírására
szolgáló Járulék-számla könyvet;
b) előírni és a püspököknek megküldeni évenként március 31.-édg a
hátralékok feltüntetése mellett a részletes járulék-számlán a nyugdíjintézet pénztáránál befizetendő fenntartási és tagsági járulékokat;
c) előkészíteni a nyugdíjintézeti bizottsághoz érkezett ügyeket s azokat a bizottság ülésében előadni;
d) vezetni a bizottság ülésének jegyzőkönyvét s végrehajtani annak határozatait;
ej utasítani az egyetemes nyugdíjintézet pénztárát a nyugdíjasok,
özvegyek, árvák és egyéb ellátottak járandóságainak minden hó elsején
postatakarékpénztár útján való kifizetésére;
f) a bizottság működéséről s a nyugdíjintézet alapításáról évenként
jelentést készíteni és az egyetemes közgyűléshez beterjeszteni.
53. §.
Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz intézett s annak hatáskörébe tartozó minden beadvány, megkeresés, átirat, jelentés és kérvény — kivéve mégis a pénzküldeményt — az előző §-ból folyólag az
ügyvitelt vezető egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivőhöz küldendő.
XVII. Äz életbelépésről.

54. §.
Jelen szabályrendelet 1943. évi január hó l.-ével lép hatályba.
Megállapíttatott a magyarországi evangélikus egyházegyetem Budapesten, 1942. évi november 20. napján tartott közgyűlése által.
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