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SZABÁLYRENDELET 

AZ EGYETEMES PRESBITÉRIUM 

HATÁSKÖRÉRŐL és MŰKÖDÉSÉRŐL 

Megállapította és azonnali hatál lyal életbe léptette a Magyarországi 
Evangélikus Egyházegyetem Budapesten, 1942. évi november hó 20.-án. 
tar tot t közgyűlése 7. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával . 

I. Cím. 
ELSŐ F E J E Z E T . 

Önállóan intézkedő hatáskör. 

1. §. Önállóan s ál talában határoz az egyházegyetem kormányza-
tának és közigazgatásának, az egyetemes iskolaügynek, jótékonysági és 
egyéb intézményeknek és ház ta r tásnak az egyetemes közgyűlés vagy 
más egyházi szerv hatáskörébe nem. utalt , jogerősen még el nem dön-
tött kérdéseiben, valamint az országos törvények és törvényes szabály-
rendeletek végrehaj tása tárgyában, amennyiben az nem tartozik az egye-
temes közgyűlés hatáskörébe. (E. T. I I . t.-c. 74. és 76. §. 7 j ) pon t , 
I I t.-c. 63. és 69. §.) 

2. §. önál lóan intézkedik az E. T.-ek, valamint az azok a lap ján 
és hatálybaléptük óta már megalkotott , valamint ezután megalkotandó 
egyetemes szabályrendeletek által meghatározot tan megjelölt s külön is 
az egyetemes presbitériumhoz utalt ügyekben. í g y nevezetesen : 

MÁSODIK F E J E Z E T . 

Kormányzati és közigazgatási ügyek. 

3. §. Dönt az alsóbbfokú közigazgatási hatóságok között felmerült 
hatásköri kérdésekben, valamint az egyházkerület i presbitériumok ée 
közgyűlések között felmerült elvi el térések esetén. (E. T. I I . t.-c. 76. §.) 

4. §. Jogegységi határozatot hoz, ha az egyházkerület i hatóságok! 
joggyakorlata fellebbezési ha táskörükben elvi természetű közigazgatási 
kérdések tekintetében nem egyöntetű. 
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5. §. A határozathozatalt az ellentétes joggyakorlat tüzetes megje-
lölésével bármely egyháztag kérheti. A presbitérium saját hatáskörében 
dönti el, hogv szükség van-e jogegységi határozat hozatalára. A meg-
hozott határozat a már jogerős döntéseket nem érinti. A hatóságok a 
kihirdetett jogegységi határozatot alkalmazni kötelesek. (E. T. II . t.-c. 
76. §.) 

fi. §. Intézkedik az egyetemes i ioda útján a meghozott határozatnak 
az egyetemes közgyűlés által meghatározott evangélikus lapban való ha-
ladéktalan kihirdetése iránt. 

7. §. Az anya-, leány-, fiókegyházközségek és szórványhelyek egy-
máshoz való viszonyát és az ennek alapján keletkezhető jogokat és kö-
telességeket - az érdekeltek közt létesítendő egyezség meghiúsulása 
esetén — harmadfokon megállapítja. (E. T. II . t.-c. 14. §.) 

8. §. Végérvényesen dönt az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság ha-
tározatai ellen beadott fellebbezések lelett. 

9. §. Tárgyalja az egyetemes bizottságok és különféle intézmények 
évi jelentéseit, azokról határozatot hoz s a hatáskörébe tartozó további 
intézkedéseket megteszi. A jelentéseket csupán abban az esetben ter-
jeszti érdemben való elintézés végett az egyetemes közgyűlés elé, ha 
azokban, olyan indítvány vagy kérelem foglaltatik, amely feletti döntés 
az ügy elvi vagy általános természeténél fogva az E. T. II . t.-c. 7. íj-
ának a) pontja szer 'nt , vagy pedig egyéb törvényhelyek vagy szabály-

. rendeletek kifejezett rendelkezése, értelmében az egyetemes közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 

10. §. Az egyetemes bizottságok és különféle intézmények jelentései 
tárgyában érdemben hozott határozatairól az egyetemes presbitérium az 
egyetemes közgyűlésnek évenként összefoglaló jelentést tesz. 

11. §. A bizottságok és intézmények fontosabb jelentéseit — indo-
kolt esetben csak kivonatosan — a z egyetemes közgyűlés jegyzőköny-
véljen közzé kell tenni. 

12. §. Az egyetemes egyházi ós iskolai felügyelő hivatalának meg-
üresedése esetén átveszi az egyetemes felügyelői hivatalt. 

Megállapítja, hogy ki az egyetemes felügyelő törvényes helyette-
seként sorban következő, h ivata lára nézve legidősebb egyházkerületi 
felügyelő s őt az egyetemes felügyelő teendői végzésére felhívja s neki 
az egyetemes felügyelői hivatalt átadja. 

13. §. Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztségre a sza-
vazást az E. A. 159—160. §§. értelmében elrendeli. 

A szavazásra szóló felhívást és utasítást elkészíti, a sza-
vazásra jogosultaknak elküldi s meghagyja, hogy szavazataikat a meg-
jelölt határidőre, az egyetemes iroda útján küldjék be. 



14. §. A beérkező szavazatokat a presbitérium által e célra kiküldött 
bizottság az E. A. 161. §-ának figyelembevételével jegyzékbe veuzi, 
ielI-ontja, érvényességüket vagy érvénytelenségüket megállapítja. A nem 
szavazó egyházakat és intézményeket külön jegyzékbe veszi. Ezt köve-
rőleg a presbitérium a szavazás eredményét megállapítja. 

15. §. Ha a szavazás általános többséget eredményezett, az ered-
ményt — a külön csomagba zárt szavazó-lapok, a felvett jegyzőkönyvek 
é-; a tett intézkedések közlése mellett — a z egyetemes közgyűlésnek be je-
louti, amely az általános többségetnyert egyént megválasztottnak je-
lenti ki, felesketi ós az egyetemes felügyelői méltóságba beiktatja. 

16. §. Ha a szavazás nem eredményez általános többséget, az egye-
temes presbitérium a két légtöbb szavazatot nyert, jelöltre ú j szavazást 

rendel el és a 14. §-ban előírt e l j á r á s befejeztével a szavazás eredmé-
nyét — egyenlő szavazatszám esetében a szavazó egyházközségek lé-
lekszáma többségének figyelembevételével — megállapítja s az egyete-
mes közgyűlésnek jelentést tesz. Az egyetemes közgyűlés az egyetemes 
presbitérium el járásának tárgyalása és jóváhagyása után állapítja meg 
véglegesen s mondja ki a választás eredményét. 

17. §. Nyilvántart ja az egyetemes egyházi méltóságokat, tisztviselő-
ket és bizottsági tagokat. 

Ennek alapján az elhalálozás, lemondás vagy más okból — mint 
pl. más kerületbe távozás, hivatali változás miatt megszűnt jogcím, fe-
gyelmi ítélet, stb. folytán .szükségessé vált intézkedéseket megteszi. 

IS. .§.. A felsőházi képviseletre jogosult egyházi méltóságok helyei-
nek megüresedése esetén a törvény értelmében soron levő. s beiktatá-

suk alapján következő egyházi méltóság személyének megállapítása után 
jelentést tesz az egyetemes felügyelőnek, hogy illetékes helyen a so-
ron. levő egyházi méltóságnak a felsőházba leendő meghivatása iránt 
megfelelő előterjesztést tehessen. 

19. §. A megüresedett és szakismereteket igénylő, élethivatást je-
le.itő egyetemes tisztségek betöltésénél, amilyenek az egyetemes ügyész, 
egyetemes főtitkár, egyetemes missziói lelkészek, egyetemes nyugdíjin-
tézeti ügyvivő, egyetemes pénztáros és ellenőr, stb., — javaslatot tesz 

20. S- Az egyetemes közgyűlés által megejtendő választásoknak az 
egyetemes közgyűlés tárgysorozatára való kitűzése iránt az egyete-
mes felügyelőnek javaslatot tesz. 

21. §. Előterjesztést tes/, zsinat tartására, előkészíti azt és összehí-
vására javaslatot terjeszt az egyetemes közgyűlés. elé. 

22. §. Végrehajtja a zsinati törvények hatálybalépte tárgyában ho-
zott egyetemes közgyűlési határozatokat. 



23- §. A jogéi-vényei határozatok végrehaj tását figyelemmel kíséri 
s ha ezen a téren mulasztást- észlel, felterjesztést intéz az egyetemes fel-
ügyelőhöz. 

HARMADIK FEJEZET. 

Tanügyek. 

24. Jóváhagyásáva l léphet csak életbe az egyházkerület i presbi-
tér iumnak íi nevelőintézetek és iskolák tantervének, tantervi utasítá-
sainak, rendtar tás i és a tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályainak a h • 
Jyi viszonyok által indokolt módosítása. (V. t.-c. 5. §.) 

25. §. Közép- és középfokú, úgyszintén felsőfokú iskola vagy egyéb 
intézet felállításához, más jellegű iskolává vagy egyéb intézetté átalakí-
tásához vagy megszüntetéséhez az egyetemes presbitérium jóváhagyá -a 
szükséges; a főiskolák feláll í tásánál azonban az 1790- 1791. évi XXVI . 
t.-c. 5. ij-ában foglalt feltételeket figyelembe kell venni. Szakiskola fel-
állításához pedig az illetékes miniszter előzetes hozzájárulása szükséges. 
<V. t.-C. 7. §.) 

26. §. Jóváhagy ja az egyházi önkormányzat i testületek által közö-
sen, egyesült erővel felállított nevelőintézetek és iskolák fenntartó tes-
tületének a fenntar tássa l járó jogait és kötelezettségeit szabályozó szer-
ződést. Ugyanígy jóváhagyja a nevelőintézetek és iskolák felállí tása és 
fenntar tása érdekében az evangél ikus egyház önkormányzat i hatóságai-
nak a református egyházzal, állami és más világi hatósággal, vagy más 
jogi személlyel és egyesekkel kötött szerződését (V. t.-c. 8. §.). 

27. §. Jóváhagy ja az iskolát fenntar tó egyházi testületnek orszá-
gos törvény alapján államsegély igénybevétele i ránt kötött szerződését, 
amennyiben közvetlen hatósága n e m az egyházkerület . (V. t.-c. 10. §.) 

28. §. Felsőbb fokban felügyeleti hatóságot gyakorol az egyházkerü-
letek által fenntar tot t nevelőintézetek és iskolák felett. A tanító- és ta-
nítónőképző-intézetek, úgyszintén a főiskolák egyetemes jellegűek, füg-
getlenül attól, hogy milyen fokozatú önkormányzati testület a fenntar-
tójuk. Ez a rendelkezés azokra az intézetekre is vonatkozik, amelyeket, 
az evangélikus egyház nem egyházi jogi személyekkel közösen tart fenn. 
Más autonom egyházzal közösen fenntar tot t intézetekre nézve az egy-
házi főhatóságot, illetőleg a felette* hatóságokat szerződésben kell meg-
állapítani. (V. t.-c. 11. .§•) 

29. §. Jóváhagy ja a közép- és középfokú iskola mellett szervezett he-
lyi iskolai bizottság általános szabályzatán a helyi viszonyokra való te-
kintettel szükségessé vált módosításokat. (V. t.-c. 12. §.) 
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30. S' Jóváhagy ja a felügyelete alá tartozó nevelőintézetben a szük-
ségképpen benn lakás kötelezettsége mellett alkalmazottal szemben ho-
zott s házasságkötést megtiltó fenn ta r tó testületi határozatot . (V. t - t . 
16. §.) 

N E G Y E D I K F E J E Z E T . 

Pénzügyek. 

31. §. Jóváhagy ja az egyházkerüle teknek: kölesöli felvételére, in-
gat lanvagyon el idegenítésére vagy szerzésére, ú j épí tkezésekre, meg-
lévő épületek gyökeres á ta lak í tásá ra , vagyonál lagának csere út ján való 
megvál tozta tására vonatkozó ha tá roza tá t . (VII. t.-c. 10. §.) 

32. §. Határoz az egyházi tö rvények és m á s jogszabályok keretein 
belül az egyházegyetem háztar tásának nem elvi jelentőségű é s nem ál-
ta lános természetű kérdéseiben s evégből igény beveheti az egyeteme-
pénzügyi bizottság előkészítő tevékenységét. (VII. t.-c. 31. §.) 

33. §. Felmenthet i a közalaphoz járulás alól sa já t személyére nézve 
azt a családfőt, aki évi állami adóalapja fél százalékának húszszorosát a 
közalap javára egyszerre lefizet i . (VII. t.-c. 36. §.) 

ÖTÖDIK F E J E Z E T . 

Alapítványi ügyek. 

34. §. Ar ra , hogy az egyházi a lap í tvány jogi léteit nyer jen , szüksé-
ges, hogy az alapítványt, az illetékes alapí tványi hatóság, tehát adott 
esetben az egyetemes presbitérium, elfogadja s az alapítólevelet az ille-
tékes alapítványi bizottság tudomásul vegye. (Alapí tványi szab. ren-
delőt 5. §.) 

Az alapí tványt elfogadó a lapí tványi hatósági határozat ellen külön 
fellebbvitelnek lielye nincs. Az elfogadást megtagadó határozat ellen — 
amennyiben első fokon az egyetemes alapí tványi bizottság határozott — 
az érdekel tek 15 napon belül fellebbezéssel é lhetnek az egyetemes pres-
bitériumhoz. (Alapitv. szab. rende.et- 5. §.) 

Az alapí tványt tudomásul vevő, vagy a tudomásulvételt megtagadó 
alapítványi bizottsági határozat ellen — amennyiben első fokon az egye-
temes alapí tványi bizottság határozott volna — az érdekeltek 1.5 napon 
belül fellebbezéssel é lhetnek az egyetemes presbitériumhoz. (Alapitv. 
szab. rend. 5. §.) 

35. §. Azok az a lapí tványok, amelyek az egyházi vagyon megter-
helésével já rnak, amennyiben első fokon az egyetemes a lapí tványi bizott-
ság járt volna el, az egyetemes presbitérium jóváhagyásával fogadha-



r-ók csak el és csak ennek részéről történt,, jóváhagyás után nyernek 
jogi léteit. (Alapítv. szab. rend. 6. §.) 

36. §. Az alapítványi hatóság az, amelyet az alapító ilyenként az 
alapítólevélben megjelöl. Ha az alapítólevélben ilyen rendelkezés nin-
csen, akkor oly alapítványoknál, melyek az ogyháxegyetem, vagy annak 
közvetlen hatósága alá tartozó intézmények vagy személyek javára tétet-
nek, az egyetemes presbitérium az alapítványi hatóság. (Alapitv. szab. 
rend. 12. §.) 

37. §. Ha vita támad aziránt, hogy melyik alapítványi hatóság ille-
tékes, az alapítványi bizottság határozata ellen abban az esetben, ha e 'ső 
fokon az egyetemes alapítványi bizottság járt volna cl, az érdekelteknek 
lő napon belül fellebbezési joga van az egyetemes presbitériumhoz. (Ala-
pítv. szab. rend. 14.. §.) 

38. §. Mint egyházi alapítványi hatóság, köteles, mihelyt valamely 
hatásköre alá tartozó alapítványról értesül, az alapítólevelet és ha az 
alapítvány végrendeletben tétetett, a végrendelet hiteles másolatát meg-
szerezni. (Alapítv. szab. rend. 1(5. §.) 

39. §. Ha az alapítvány szóval, vagy nem teljes bizonyító erővel 
bíró okiratban (1911. 1. t.-e. 317. §.) tétetett , az alapító, ha pedig vég-
rendeletben tétetett, a végrendeleti örökös esetleg a végrendeleti 
végrehajtó szabályszerű alapítólevél kiállí tására felhívandó és lia 
azok ezen felhívásnak eleget nem tennének, úgy az alapítólevél az ala-
pító intézkedéseinek megfelelőleg az egyetemes presbitérium által készí-
tendő el. Ha a törvény az alapítólevél jogérvényességéhez bizonyos 
alakszerűséget kívánna, az alapító, ha életben van, felhívandó, hogy e /e-
ket az alakszerűségeket teljesítse. (Alapítv. szab. rend. 16. §.) (L. még 
az alapítványi szabályrendelet 18, 19, 20. 21. és 22. §-át.) 

40. §. Mint alapítványi hatóság, a hatáskörébe utalt alapítványoknak 
alapítólevelében meghatározott feltételeket megváltoztathatja, ha az ala-
pítványi vagyon fenntartása vagy a z alapítvány céljának megvalósulása 
érdekében szükséges. (Alapítv. szab. rend. 24. §.) 

41. §. Az alapítvány célját is megváltoztathatja, ha az a közjóval 
ellenkezik, ha megvalósítása lehetetlenné vált, vagy ha nyilvánvaló^ 
hogy az a megváltozott viszonyok között az alapító szándékának töbltó-
nem felel meg. 

A cél megváltoztatásánál az alapító szándékát lehetőleg figyelembe 
kell venni. (L. még alapítv. szab. rend. 21 - 24. §§.) 

42. S- Az egyetemes egyház alapítványai állásáról és jövedelmei 
hovafordításáról, valamint az egyetemes alapítványi bizottság intézke-
déseiről és határozatairól az egyetemes presbitérium az egyetemes köz-
gyűlés elé jelentést tesz. (Alapítv. szab. rend. 30 31. §§.) 
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H A T O D I K F E J E Z E T . 

Törvénykezési ügyek. 

43. §. Az egyházkerületek közigazgatási ügyekben kelt felterjesztő-
«eiuek és az onnan érkezet t fellebbezéseknek végérvényes elintézése. 
(1941. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 17. pont.) 

44. Megtámadhat ja az egyházegyetemi választást. I lyenkor köte-
les megbízottul nagykorú férf i egyháztagot kirendelni, ak i az egész 
e l j á rás során képviseli az egyetemes presbitériumot mint panaszost s ne-
vében minden perbeli cselekményre jogosult. (E. T. VIII . t.-c. 116. §. 
4. b) és ö. pont.) 

II. Cím. 
Előkészítő hatáskör. 

45. §. Közgyűlési t á rgya lás ra előkészíti a saját hatáskörébe tartozó 
összes ügyeket . Tisztázza azok előzményeit, az eldöntésüknél számbit 
jöhető körülményeket , vonatkozásokat s jogszabályokat s ezek után — 
az ügyek természete szerint — evangéliumi alapokon, egyházi szempon-
tokon, számszerű adatokon s megfelelő jogi alapokon nyugvó határo-
zati javaslatot készít . 

46. §. Az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben ön-
álló előterjesztéseket és indí tványokat tehet. 

47. §. Előkészítő bizottságokat küldhet ki, melyeket sa j á t tagjain kí-
vül másokkal is kiegészíthet. (E. T. I I . t.-c. 76. és 78. §§.) 

48. §. Az E. T. I I . t.-c. 76. § -ának a ) pont ja szerint az egyetemes 
közgyűlés közvetlen előkészítő szerve kizárólag az egyetemes presbitéri-
um, ennélfogva az egyetemes közgyűlésben mindig csak az egyetemes 
presbi tér iumnak, mint a lkotmányjogi hatóságnak határozat i javaslata vagy 
indí tványa szolgál tárgyalás i alapul, amelyet egyébként a bizottságok 
véleményének mérlegelésével készit elő. 

49. §. Az egyetemes bizottságok az egyetemes presbi tér iumnak jegy-
zőkönyveik kapcsán terjesztik elő tárgyalásaik anyagát , valamint az ügy-
iratokat , előadói javaslataikat , az el lenvéleményeket és a bizottsági hata-
rozatokat . 

Ugyanígy tá rgya l ja és terjeszt i elő a közvetlenül általa felvett 
ügyeket. 

50. §. A jegyzőkönyveket az egyetemes főjegyzők, illetőleg akadá-
lyoztatásuk esetén az esetenként megbízottak készítik el. 
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51. §. .Minden tárgyalandó ügy részére az elnökség a presbitérium 
tagjai közül előadót rendel ki, aki a presbitérium tagjai sorába nem tar-
tozó, de esetenként netán külön megbízott szakelőadó által előkészített 
anyagot és munkálatokat felülvizsgálja, esetleg kiegészítteti s az ügyet 
véleményes javaslattal az egyetemes presbitérium elé terjeszti. 

E célból a presbitérium tagjait szakképzettségüknek megfelelően 
lehetőleg arányosan kell foglalkoztatni. 

52. §. Az egyetemes presbitérium a szükséghez képest ta r t ja üléseit. 
Az egyetemes közgyűlést megelőzőleg azonban legalább két ülést kell 
tartania. Egyet oly időben, hogy a meghozott és kikézbesített határozati 
ellen netán beérkező fellebbezések a közgyűlést közvetlenül megelőző 
második ülésen közgyűlési tárgyalásra még előkészíthetek legyenek. Ez 
utóbbi alkalommal kivételesen más, később beérkezett ügyek is napi-
rendre tűzhetők, feltéve, hogy közgyűlési előkészítésüknek akadálya 
nincs. 

53. §. Az egyetemes presbitérium határozatait közmegegyezéssel, 
vagy pedig közönséges, illetőleg legalább három presbiter írásbeli kéré-
sére elrendelendő név szerinti szavazás alapján megállapítandó szótöbb-
séggel hozza. 

III. Cím. 
Szervezeti és eljárási szabályok. 

54. §. Az egyetemes presbitérium elnöksége az egyetemes közgyű-
lés elnöksége. 

55. §. Tagjai a) hivatalból: az egyetemes egyházi és iskolai felü-
gyelő, a püspökök, az egyházkerületek felügyelői, az egyetemes főjegyzők, 
az egyetemes ügyész és az egyetemes főtitkár; b) választás útján: az 
egyetemes közgyűlés által megválasztott tizenkét presbiter. 

56. §. A tagokat az egyetemes közgyűlés úgy választja, hogy azok 
közt az egyházi kormányzat mindegyik ágára vonatkozólag hozzáértők 
foglaljanak helyet. 

57. §. A választott tagok közé minden kerületből legalább két tagot 
kell választani. 

58. §. A választottak megbízatásának tartama hat év. 
59; §. Az esetleg megüresedő helyek betöltésére tizenkét póttagot kell 

választani. ' ' 
60. §. Ha valamelyik megválasztott presbiter tagsága a hat évi idő-

szak letelte előtt megszűnik, a helyébe behívott, esetleg megválasztott 
tag megbízatása csak a hátralevő időre szól. (E. T. II . t.-c. 75. ée 
52. §.) 
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61. §. Az egyetemes presbitériumot az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő és a hivatalra nézve legidősebb püspök a szükséghez képest 
hívja össze. 

62. §. Elnökei az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és a hiva-
talra legidősebb püspök. Helyetteseik a hivatalra nézve legidősebb egy-
házkerületi felügyelő és püspök. 

63. §. Jegyzői az egyetemes főjegyzők. 
64. §. Azoknak a tagjainak, ak ik nem laknak az ülésezés helyén, 

az egyházegyetem pénztárából fedezendő költségmegtérítést állapíthat 
meg. (E. T. II . t.-c. 77. §.) 

65. §. Az egyetemes presbitérium ülése nem nyilvános. Határozatké-
pes, ha a tagoknak legalább fele jelen van. 

66. §. A presbitériumi tagságot el kell vonni attól a választott tag-
tól, aki a presbitérium egymásután következő három ülését igazolás nél-
kül elmulasztja. 

67. §. A jegyzőkönyvet az elnökség és a jegyzők hitelesítik. (E.- T. 
II . t.-c. 79. §.) 

68. §. Határozatát az érdekelteknek kézbesíti, ami tértivevény mel-
lett is történhetik. 

69. §. Amennyiben a presbitérium határozata valamely egyházkerü-
let közgyűlési vagy presbitériumi határozatára vonatkozik, azt az egyház-
kerület püspökének kell kézbesíteni. A határozatot az egyházkerületi 
közgyűlésen vagy presbitériumi ülésen fel kell olvasni; kézbesítésnek 
azonban ilyen esetben is a püspök kezéhez teljesített kézbesítést kell szá-
mítani . (E. T. II . t.-c. 80. §.) 

70. §. Működéséről az egyetemes felügyelői jelentés külön pontban 
beszámol. (E. T. II. t.-c. 76. §.) 
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