
 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház  

Jogértelmező Testülete 

 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Jogértelmező Testület saját hatáskörben az 

alábbi jogértelmezési állásfoglalást adja ki. 

 

I. 

 

A Jogértelmező Testülethez az alábbi kérdésfeltevés érkezett, mellyel kapcsolatban a 

Jogértelmező Testület az alábbiakat mondja ki. 

 

1.) Az egyik esperesjelölttel kapcsolatban merült fel a jogértelmezés kérdése. 

 

A hatályos törvény szerint: "Az esperessé választhatóság feltétele, hogy jelölt az 

egyházmegye valamelyik egyházközségében gyülekezeti lelkészi állást töltsön be, 

valamint az, hogy a jelölt 5 év gyülekezeti lelkészi vagy másodlelkészi szolgálattal 

rendelkezzen. Ezt a lelkészi állását esperesi megbízatása alatt is betölti" 

 

Kérdésként merül fel, hogy az öt év gyülekezeti lelkészi szolgálat a parókusi 

alkalmassági vizsgával rendelkező helyettes lelkészi megbízatás kezdetétől érvényes, 

mivel az önálló gyülekezeti lelkészi szolgálathoz parókusi alkalmasság a feltétel. 

 

Válasz: 

 

A 2005. évi VII. tv. 35.§ (1) bekezdése alapján az esperest és az egyházmegyei 

felügyelőt az illetékes egyházmegye egyházközségeinek presbitériumai választják. Az 

illetékes önkormányzati szint ebben az esetben az egyházmegye. 

Az esperessé választhatóság feltétele, hogy jelölt az egyházmegye valamelyik 

egyházközségében gyülekezeti lelkészi állást töltsön be, valamint az, hogy a jelölt 5 év 

gyülekezeti lelkészi szolgálattal, vagy 10 év lelkészi szolgálattal rendelkezzen. Lelkészi 

állását esperesi megbízatása alatt is betölti. 
 

Az egyház szervezetéről és igazgatásáról rendelkező 2005. évi IV. Tv. 58. §-a szerint 

az esperes az egyházmegye gyülekezeti lelkészei közül választott lelkész. 

 

A jogszabály pontosan fogalmaz akkor, amikor 5 év gyülekezeti lelkészi 

szolgálattal rendelkezést határoz meg  választhatósági feltételként. Ez a feltétel 

nem a parókusi alkalmassági vizsgához, hanem a gyülekezeti lelkészi szolgálati 

viszony létrejöttéhez kapcsolódik, a parókusi alkalmassági vizsga csak előfeltétele 

a gyülekezeti lelkészi jogviszony keletkezésének. A választhatóság feltétele tehát 

valóságosan betöltött lelkészi szolgálati viszony és nem a lelkészi szolgálati 

viszony létrejöttének egyik kötelező törvényi előfeltétele.  
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2.) További kérdésként merült fel, hogy mely időpontig kell meglennie az öt év 

gyülekezeti lelkészi szolgálatnak? A jelölés elfogadásáig, és a jelölő lista 

véglegesítéséig, ugyanis ettől az eseménytől számít hivatalosan jelöltnek, vagy az 

országos választási eljárás elindításáig? 
 

Válasz: 

 

A 2005. évi VII Tv. 21. §. (1) és (2) bekezdése szerint „ A jelölőbizottság a beérkezett 

ajánlások, valamint saját tagjainak javaslata alapján, többségi szavazással dönt a 

jelöltek listájára felkerülő személyekről, s ezt írásos indoklással a választó testület elé 

terjeszti Bármilyen tisztségre jelöltnek csak az nevezhető meg, aki a jelölést előzetesen 

– írásban, illetve a jelöltek listáját véglegesítő közgyűlés előtt szóban – elfogadta, és a 

tisztség betöltéséhez a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt. A 

nyilatkozatot attól az ajánlott személytől is meg kell kérni, akit a jelölőbizottság nem 

javasol a jelöltek listájára.” 

 

E törvényhely alapján a jelölési eljárás befejezésekor szükséges a feltételeknek 

megfelelés, vagyis a lista véglegesítésekor.  

    

 

Budapest, 2018. 02. 21. 

 

 

             Dr. Hafenscher Károly                                               Dr. Székács György 

                 zsinati elnök                                                                  országos ügyész 

 

 

 

Dr. Giró Szász János 

a bíróság elnöke 


