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AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS 25/2013.09.06. ET SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
a lelkészi képesítés hatályban tatásával kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

Az egyházkerületi tanács felhívja az egyházkerületben szolgáló valamennyi lelkész, valamint 

az egyházmegyék elnökségének figyelmét arra, hogy a lelkészi képesítések hatályban tartási 

ügyeiben - a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 81-88. §-ainak 

maradéktalan betartása mellett - az alábbi  eljárásrendet alkalmazzák: 

 

1. Minden esetben kérnie kell a lelkésznek a lelkészi képesítése hatályban tartását, 

amennyiben lelkészi képesítésének megszerzése után nem lép szolgálatba, vagy 

lelkészi szolgálata - a nyugdíjazást kivéve - megszűnik. A lelkészi képesítés hatályban 

tartását a lelkészi szolgálat szünetelése esetén is kérni kell.  

 

2. A kérelmet a lelkészi szolgálat megszűnésétől számított egy éven belül kell 

benyújtani. Amennyiben a lelkész a hatályban tartást egy éven belül nem kéri, vagy 

azt elutasították, a lelkészi szolgálatra való jogosultságát elveszti.  

A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. Ha azonban a  kérelmet 3 éven 

belül sem nyújtják be, vagy azt elutasították, úgy a lelkészi képesítés visszaállítását csak a 

megszűnéstől számított 5 év elteltével lehet újra kérelmezni. 

 

3. A kérelmet az utolsó szolgálati hely szerint illetékes egyházmegyéhez kell benyújtani. 

Amennyiben a lelkész még sehol nem volt szolgálatban akkor a kérelmet a lelkészi 

diplomát kiállító teológia székhelye szerint illetékes egyházmegyéhez kell 

benyújtania. 

 

4. A hatályban tartási kérelmet  az  egyházmegyei közgyűlés vagy tanács csak akkor 

tárgyalhatja, ha  lelkész valamennyi alábbi iratot  hiánytalanul benyújtotta:  

a) a lelkészi képesítést igazoló oklevelet (másolatban), 

b) olyan kérelmet, melyben megjelölte, hogy a hatályban tartás alapjául milyen tény 

szolgál,  

c) a szolgálati bizonyítványt az utolsó szolgálati helyről és az azt megelőző 

szolgálatokról,  

d) igazolást arról, hogy melyik gyülekezet életében vesz részt és milyen módon, (milyen 

gyülekezeti tevékenységeket végez),  

e) nyilatkozatot arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában milyen (nem lelkészi)  

tevékenységet végez, és milyen indokok alapján kéri a lelkészi képesítés hatályban 

tartását,  

f) nyilatkozatot arról, hogy olyan foglalkozást, vagy életmódot nem folytat, amely a 

lelkészi hivatás gyakorlásával összeegyeztethetetlen, 

g) nyilatkozatot arról, hogy  egyházi, vagy világi  bírósági eljárás, vagy büntetés hatálya 

alatt nem áll. 

5. Az egyházmegye köteles a benyújtott iratokat 8 napon belül megvizsgálni, és amennyiben a 

benyújtott iratok közül bármelyik hiányzik felhívni a lelkészt a  hiányzó irat 8 napon 

belüli pótlására. Amennyiben valamennyi irat rendelkezésre áll, a kérelmet a legközelebbi 

egyházmegyei tanács vagy közgyűlés köteles megtárgyalni. 
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6. Az egyházmegyei tanács vagy közgyűlés a benyújtott iratok alapján köteles dönteni arról, 

hogy az egyházkerületnek a lelkészi képesítés hatályban tartását vagy  annak elutasítást 

javasolja.  A hatályban tartási javaslat legfeljebb öt évre szólhat.  

7. Minden esetben el kell utasítani a kérelmet abban az esetben, ha a kérelmező  olyan 

foglalkozást vagy életmódot folytat, mely a lelkészi hivatással összeegyeztethetetlen. 

Amennyiben az egyházmegyei testület elutasítást javasol, akkor a határozat indoklásában 

részletesen meg kell jelölni, hogy melyik benyújtott irat, vagy milyen ahhoz kapcsolódó 

körülmény miatt javasolja az elutasítást. A döntésnél a felsorolt iratokon illetve azokban 

megjelölt körülményeken túl más nem vizsgálható. 

8.  Az egyházmegye a javaslatot az egyházkerületi tanács vagy közgyűlés előtt legalább 15 

nappal, és a 4./ pontban megjelölt valamennyi irat másolatával együtt  köteles az 

egyházkerülethez beküldeni.    

9.  A lelkészi képesítés hatályban tartásáról szóló végleges - jogerős -   döntést az egyház 

alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. tv. 124. § (2) bek. u.) pontja alapján, 

az egyházkerületi közgyűlés vagy az egyházkerületi tanács hozza. Ezt a határozatot az 

egyházmegyével közli, és  az egyházmegyei közgyűlésen ki kell hirdetni.    

10. A jogerős döntést követően be kell jegyezni a törzskönyvbe:  

- az egyházmegyei és egyházkerületi határozatok számát, 

- a hatályban tartás lejárati időpontját, 

- vagy az elutasítást. 

 

11. A hatályban tartás időtartama alatt a lelkész rendelkezési állományba kerül. Köteles a 

lakóhelye vagy munkahelye szerinti gyülekezet munkájában rész venni. Ennek a 

gyülekezetnek a lelkésze pedig köteles évente egyszer - minden év április 30-ig -  írásban 

az esperesnek összesített jelentést írni a rendelkezési állományban lévő lelkész 

gyülekezeti tevékenységéről. 

 

12. Az esperes a rendelkezési állományban lévő lelkészek tevékenységéről az illetékes lelkész 

által benyújtott összesített jelenéseket - személyenként - rendezetten őrzi, és azokból 

szükség esetén az egyházkerületnek, vagy más egyházmegyének adatot szolgáltat. 

 

13. Jelen határozat 2013. szeptember 15. napján lép hatályba, és az azt  követően benyújtott  

hatályban tartási kérelmek  tekintetében kell alkalmazni.  


