
2017. évi II. törvény 

a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi 

költségvetéséről szóló 2015. évi IV. törvény 

végrehajtásáról, valamint a Magyarországi Evangélikus 

Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. 

törvény módosításáról 

 

1. § A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 

egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 104. § (6) bekezdés c) pontja alapján – utalva az 

egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI. törvény 19. § (1) 

bekezdésére – a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. 

évi beszámolóját 31.189.607 eFt mérlegfőösszeggel és 

1.955.044 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

 

2. § A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház 

2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény) 7. § (1) 

bekezdése szerinti költségvetési sorokba írt keretek 

összesített maradványát – a 3. §-ban foglaltak kivételével - 

az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.  

 

3. § (1) A 2016. évi költségvetési törvény 7. § (2) 

bekezdése szerinti – céltámogatást tartalmazó, valamint 

külön nevesített – költségvetési sorokba írt keretek 

maradványai e törvény 1. számú mellékletében foglaltak 

szerint az adott költségvetési soron maradnak a következő 

évi keretekhez hozzáadva. Az elkülönített alapok 

maradványai az e törvény 1. számú mellékletében foglaltak 

szerint, a következő évi tervezett keretet módosítva, az 

adott költségvetési soron maradnak. 

(2) Az (1) bekezdésben írtakon túlmenően az alábbi 

költségvetési sorokba írt keretek maradványai is az adott 

költségvetési soron maradnak a következő évi keretekhez 

hozzáadva: 

a) A/K/IV.1.2.12. Országos iroda működési költségek – 

Informatikai feladatok: 1.504 eFt, 

b) A/K/IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok: 8.036 eFt. 

  

4. § (1) E törvény elfogadása napján lép hatályba. 

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 

Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény (a 

továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény) 1. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház (a 

továbbiakban: országos egyház) költségvetésének 2017. évi 

a) bevételi főösszegét 17.759.600.000,- forintban, 

valamint 

b) kiadási főösszegét 20.176.981.000, - forintban 

állapítja meg.” 

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 2017. évi 

költségvetési törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) A zsinat a 2016. évi költségvetési törvényben rögzített 

kötelezettségeken túlmenően vállalja  

a) az Üllői úti székház felújítására 2030. évre 

66.000.000,- Ft + járulékos költség, 

b) az Üllői úti székház felújítására 2031. évre 

66.000.000,- Ft + járulékos költség, 

c) a Szélrózsa találkozó megszervezésére 2018. évre 

24.600.000,- Ft 

támogatás biztosítását az egyház adott évi költségvetésének 

terhére.” 

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 2017. évi 

költségvetési törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Külön döntés nélkül tovább kell vinni a 2017. évet 

követő időszakra - a céltámogatásként megkapott, de 

tárgyévben fel nem használt támogatások, adományok, 

befizetések mellett – a tartalékok, az elkülönített alapok és 

az alábbi költségvetési sorok maradványát: 

a) A/K/IV.2.5.1. reformációi emlékbizottság feladatai, 

b) A/K/IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj, 

c) A/K/II.4.2.8.1. pályázati előkészítés, önrész, 

előfinanszírozás, 

d) A/K/IV.2.11.1. szociális alap, 

e) A/K/III. egyházkerületi feladatok ellátása.” 

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 2017. évi 

költségvetési törvény 1. számú melléklete helyébe e 

törvény 2. számú melléklete lép. 

 

Budapest, 2017. május 26. 


