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HATÁROZATA 
Az egyházkerületi szolgálati gépkocsik beszerzésére és használatára vonatkozó 

eljárásrend 

 

1./ A szolgálati gépkocsikat az egyházkerület szerzi be, és azok az egyházkerület 

tulajdonában maradnak. A gépkocsik használatát az egyházmegyék és egyházközségek 

részére az egyházkerület az üzembentartói jogosultság átengedésével biztosítja. A gépkocsik 

üzemben tartásával (szervizelésével, javításával, állagmegóvásával stb), kötelező gépjármú 

felelősségi és CASCO biztosításával kapcsolatos valamennyi költség az üzembentartót terheli. 

A biztosítási szerződéseket – az általa kiválasztott biztosítóval – az egyházkerület köti meg. 

2./ Az egyházkerületi gépjárművek átengedésével az egyházmegyei, és azon rászorult 

gyülekezetekben végzett szolgálatokat kívánja elsősorban támogatni, ahol a lelkipásztor több 

gyülekezetben végez szolgálatot. A személygépkocsi használata a szolgálati helyhez kötött és 

nem a lelkipásztor személyéhez. A személygépkocsi a szolgálatok elvégzésére használható. 

3./ Intézményfenntartó gyülekezetek esetében a szolgálati gépjármű iránti igény külön 

elbírálást igényel, melyet az intézmény és a gyülekezet zárszámadásával kell alátámasztani. A 

zárószámadásokat és a külön elbírálás indokait az egyházmegye köteles az egyházkerület 

elnökségéhez küldött felterjesztéséhez csatolni.  

4./ A beszerzés egységesen az egyházkerület döntése szerint történik. A meghatározott 

márkára, műszaki tartalomra vagy színre vonatkozó egyéni kívánság nem teljesíthető. 

5./ Az egyházközségi használatban lévő szolgálati gépkocsik kiosztásáról, cseréjéről az 

egyházmegye elnökségének javaslatára az egyházkerület elnöksége dönt. 

6./ Az üzembentartó a szolgálati gépjárműveket félévente köteles az egyházkerület által 

megjelölt szakszervizben bemutatni ingyenes állapotfelmérés céljából. Ennek elmulasztása 

esetén a személygépkocsi használatára való jogosultságot az egyházkerület visszavonja, és a 

gépjárművet az egyházkerület részére vissza kell szolgáltatni. 

7./ A jelenlegi szolgálati gépkocsi állományt a fenti szempontok alapján az egyházmegyei 

elnökségek kötelesek 2015. december 31-ig felülvizsgálni, és erről 2016. január 20-ig az 

egyházkerület elnökségének írásban beszámolni. Amennyiben a gépjárműhasználat 

jogosultsága már nem indokolható, abban az esetben az egyházkerület elnöksége dönthet 

arról, hogy az üzembentartó megvásárolhatja-e a személygépkocsit, vagy köteles 

visszaszolgáltatni a tulajdonos egyházkerület részére. Az utóbbi esetben az egyházmegye 

elnöksége javaslatot tehet az egyházkerület elnökségének arra, hogy a gépkocsit az 

egyházmegye más erre rászoruló gyülekezetének adja használatába.  

Az egyházmegye elnöksége bármely más indokolt esetben is javasolhatja az egyházkerület 

elnökségének az üzembentartói jogosultság felülvizsgálatát. 

8./  Jelen eljárásrend az egyházközségek vagy intézményeik által pályázati vagy bármely más 

forrásból beszerzett személygépkocsikra nem terjed ki. Ilyen saját személygépkocsival 

rendelkező egyházközség vagy intézmény egyházkerületi szolgálati gépkocsi üzembentartói 

jogosultságát csak különösen indokolt esetben kaphatja meg. 


