A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek
képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat
(A Főtanács általi elfogadás és hatályba léptetés időpontja: 2014. június 28.)

I. fejezet: A lelkészek képesítése és jogállása
1. § A Magyar Unitárius Egyházban (a továbbiakban: Egyház) lelkész csak az lehet, aki lelkészi
képesítéssel rendelkezik. A lelkészi képesítés megszerzésének kötelező részei: a Protestáns
Teológiai Intézet Unitárius Kara (a továbbiakban: PTI Unitárius Kara) általi alapképzést lezáró
licenciátusi vizsga, a PTI Unitárius Karán a mesteri fokozat megszerzése, majd az Egyház
keretében teljesített egyéves gyakorló segédlelkészi szolgálatot követő lelkészképesítő záróvizsga.
2. § A lelkészképesítő záróvizsga megszervezéséről, valamint a lelkészképesítő oklevél
kibocsátásáról az Egyházi Képviselő Tanács (a továbbiakban: EKT) által elfogadott szabályzat
rendelkezik, akárcsak a lelkészek hivatalos továbbképzési fórumainak biztosításáról.
3. § A gyakorló segédlelkészi szolgálat és a hivatalos lelkészi továbbképzés szakmai felügyelete a
Teológiai és Szakképesítési Bizottság feladatkörébe tartozik.
4. § A lelkészi képesítést megszerzett személyeket a Zsinat a soron következő ülésén lelkésszé
szenteli. A lelkésszé szentelést tanúsító emléklapot a Főhatósági Hivatal bocsátja ki a Zsinat
nevében.
5. § (1) Azon unitárius egyháztagnak, aki más tanintézetben folytatott teológiai, illetve más jellegű
felsőfokú tanulmányokat, és lelkészi képesítést kíván szerezni, indoklással ellátott kérvényt kell
benyújtania a PTI Unitárius Karához, tanulmányainak igazolásával. A hatályos intézeti és egyházi
rendszabályok alapján a PTI Unitárius Kara megállapítja a teológiai alapképzettséghez, illetve a
mesteri fokozat megszerzéséhez szükséges tanulmányok és szakmai gyakorlatok tárgykörét,
időszakát és menetrendjét. A lelkészképesítési folyamat magiszteri vizsgát követő részeiről a jelen
szabályzat 1. § rendelkezik.
(2) Azon unitárius egyháztagnak, aki más egyházban szerzett lelkészi képesítést és Egyházunkban
kíván lelkészi szolgálatra jelentkezni, kérvényt kell benyújtania a PTI Unitárius Karához,
tanulmányainak igazolásával. A PTI Unitárius Kara megállapítja az unitárius teológiai
alapképzettséghez, illetve a mesteri fokozat megszerzéséhez szükséges tanulmányok és szakmai
gyakorlatok tárgykörét, időszakát és menetrendjét. A lelkészképesítési folyamat magiszteri vizsgát
követő részeiről a jelen szabályzat 1. §-e rendelkezik.
6. § A lelkészek jogállásának típusai:
(1) Rendes lelkész: lelkészképesítő oklevéllel és egyházközségi kinevezéssel rendelkezik.
(2) Segédlelkész: lelkészképesítő oklevéllel és egyházközségi kinevezéssel rendelkezik; szolgálatát
egy rendes lelkész, esperes vagy más, lelkész jellegű egyházi tisztviselő közvetlen felügyelete
mellett teljesíti.
(3) Gyakorló segédlelkész: a PTI Unitárius Kara általi alapképzés és mesterképzés sikeres elvégzése
után püspöki megbízással egyéves lelkészi szolgálatot teljesít; szolgálatát egy rendes lelkész,
esperes vagy más, lelkész jellegű egyházi tisztviselő közvetlen felügyelete mellett végzi.
(4) Teológiai tanár: lelkészképesítő oklevéllel rendelkezik, a PTI Unitárius Karán oktat.
(5) Egyházi tisztségviselő: lelkészképesítő oklevéllel rendelkezik, és az egyházkormányzásban
teljesít tisztségviselői szolgálatot.
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(6) Egyházi tisztviselő: lelkészképesítő oklevéllel rendelkezik, és hivatalnoki szolgálatot teljesít.
(7) Lelkész–vallástanár: lelkészképesítő oklevéllel és vallástanári képesítéssel, valamint
valláserkölcsi-nevelési és oktatói kinevezéssel rendelkezik.
(8) Ifjúsági és/vagy egyetemi lelkész: lelkészképesítő oklevéllel rendelkezik; a fiatalok vallásos,
szellemi, lelki és közösségi életét elősegítő tevékenységre nyer kinevezést egyházközségekbe,
valamint egyetemi központokba.
(9) Kórházlelkész: lelkészképesítő oklevéllel és szakirányú képesítéssel rendelkezik; betegek
lelkigondozására nyer kinevezést kórházakba vagy más egészségügyi intézetekbe.
(10) A szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkész: lelkészképesítő
oklevéllel rendelkezik; az egyházi szeretetszolgálatban és más szociális munkaterületeken végzett
célirányos tevékenységre nyer kinevezést.
(11) Az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek: lelkészképesítő
oklevéllel rendelkeznek, és célirányos tevékenység végzésére nyernek kinevezést.
7. § (1) Átmeneti megbízatású lelkésznek minősülnek azok, akik lelkészképesítő oklevéllel
rendelkeznek és kinevezésük valamelyik lelkészi állásba ideiglenes jellegű.
(2) Állományon kívüli lelkésznek minősülnek azok, akik lelkészképesítő oklevéllel rendelkeznek,
de nincs egyházi kinevezésük.
8. § Több lelkészi jogállás egy személy általi egyidejű betöltéséhez az EKT engedélye szükséges, a
választott tisztségek kivételével.

II. fejezet: A gyülekezeti lelkészek választása és kinevezése
A gyülekezeti lelkészi állások megüresedése és betöltésük módozatai
9. § (1) A gyülekezeti lelkészi állás (a fejezet további részében: lelkészi állás) a következő
esetekben üresedik meg: a korábbi lelkész nyugdíjba vonulásával, lemondásával, más egyházi
munkakörbe történő távozásával, fegyelmi úton történő eltávolításával, egyházi fegyelmi bíróság
jogerős elmarasztaló ítélete nyomán kezdeményezhető visszahívásával, illetve elhalálozásával.
(2) Az újonnan létesült lelkészi állások betöltése ugyanazon szabályok szerint történik, mint az üres
lelkészi állások esetében.
10. § (1) A lelkészi állás megüresedését az egyházközség keblitanácsának elnöksége állapítja meg, és
intézkedik a közgyűlés összehívásáról, ugyanakkor értesíti az illetékes esperest, aki az átmeneti
időszakban gondoskodik a lelkészi beszolgálásról.
(2) A lelkészi állás betöltésének módozatáról az egyházközség közgyűlése határoz – az esperes vagy
egy általa megbízott egyházköri tisztségviselő jelenlétében –, a megüresedéstől számított negyvenöt
napon belül.
(3) A közgyűlés döntése előtt a keblitanács elfogadja a lelkészi állás díjlevelét.
(4) A keblitanács elnöksége haladéktalanul értesíti az esperesi hivatalt és a Püspöki Hivatalt a
közgyűlés határozatáról és a lelkészi állás díjlevelének tartalmáról.
11. § (1) A díjlevél elsősorban a lelkészi állás meghatározását és a lelkészi szolgálattal kapcsolatos
gyülekezeti elvárásokat rögzíti. A díjlevélnek tartalmaznia kell: a lelkészi jogállást; a rendszeres
lelkészi szolgálatokkal és a sajátos feladatokkal kapcsolatos elvárásokat; az egyházközség
adottságainak ismertetését; a lelkész pénzbeli és természetbeni javadalmazásával kapcsolatos
tehervállalás mértékét és formáját, beleértve a fizetés utáni kötelező járulékok fedezéséhez való
hozzájárulást; minden további elvárást, feltételt, körülményt, illetve egyházközségi
kötelezettségvállalást, amit a keblitanács fontosnak tart díjlevélben rögzíteni.
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(2) A díjlevél kibocsátásával a keblitanács kötelességet vállal a benne foglalt anyagi hozzájárulás
biztosításáért.
12. § A lelkészi állás betöltésének módozatai: pályázat, meghívás, a püspök felkérése a lelkészi állás
betöltésére.
13. § Az egyházközség előző lelkésze nem vállalhat beszolgáló lelkészi tevékenységet a lelkészi
állás megüresedett időszakában, és kötelessége tartózkodni a lelkészi állás betöltésének
folyamatától. Ugyanez maradéktalanul érvényes a nyugalomba vonult lelkészre is.
Választásra, illetve gyülekezeti lelkészi állás betöltésére jogosultak
14. § Választásra jogosultak: a közgyűlés tagjai.
15. § (1) Lelkészi állás betöltésére jogosult személyek: a jelen szabályzat 6. §-ben és 7. § (1)-ben
meghatározott jogállású lelkészek, a gyakorló segédlelkészek kivételével. Úgyszintén kivételt
képeznek azok a lelkészek, akiknek jogosultságát egyházi fegyelmi bíróság jogerős ítélete
felfüggesztette vagy megszüntette.
(2) Azok a lelkészi képesítéssel rendelkező személyek, akiknek megszűnt a 6. § szerinti lelkészi
jogállása, az EKT Elnökségétől kérelmezhetik jogosultságuk visszaszerzését lelkészi állás
betöltésére. Az EKT Elnökség a kérésről tizenöt napon belül határoz.
(3) Azok a lelkészi képesítéssel rendelkező személyek, akiknek megszűnt a lelkészi jogállásuk,
egyházkerületi lelkészi állás betöltésére való jogosultságuk visszaszerzését a Magyarországi
Egyházkerület egyházkerületi képviselők tanácsának elnökségétől kérelmezhetik. Az egyházkerületi
képviselők tanácsának elnökség a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az EKT
Elnökség elé terjeszti javaslatát.
16. § A beszolgáló lelkészek adott gyülekezetbeli szolgálatuk befejezésétől számított egy éven belül
nem pályázhatnak, illetve nem hívhatók meg ugyanannak a lelkészi állásnak a betöltésére.
A lelkészi állás betöltése pályázattal
17. § (1) A lelkészi állás pályázattal való betöltéséről határozó közgyűlés jegyzőkönyvét a
hitelesítéstől számított nyolc napon belül kötelező eljuttatni az esperesi hivatalba.
(2) A közgyűlés jegyzőkönyve alapján az esperes megállapítja a közgyűlési határozathozatal
szabályosságát, majd a véleményével ellátott jegyzőkönyvet haladéktalanul továbbítja a Püspöki
Hivatalba.
18. § (1) A Püspöki Hivatal a pályázati hirdetést eljuttatja minden egyházközség lelkészi hivatalába;
a pályázati hirdetést – a díjlevél részleteinek mellőzésével – az Egyház honlapján is közzé teszi.
(2) A pályázási határidő a pályázati hirdetés közlésétől számított harminc nap.
19. § A pályázati hirdetésnek tartalmaznia kell a lelkészi állás díjlevelét, a pályázat benyújtásához
szükséges iratok jegyzékét, a pályázási határidőt és a pályázat benyújtásának helyét (az illetékes
esperesi hivatal címét).
20. § A kötelezően benyújtandó pályázati iratok jegyzéke:
(1) A pályázási szándék indoklása és a gyülekezeti tevékenységi terv ismertetése (legfeljebb két
oldal terjedelemben).
(2) Kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a lelkészi állást elfoglalja.

3

(3) Szakmai önéletrajz az egyházi, illetve azon kívüli közösségszolgálat, megvalósítások, tisztségek,
képesítések és képességek összefoglalásával (legfeljebb két oldal terjedelemben).
(4) A lelkészképesítő oklevél másolata.
(5) A Főhatósági Hivatal által kiállított szolgálati bizonyítvány, amely igazolja a 15-16. §-ekben
meghatározott feltételek teljesülését.
(6) Esperesi igazolás arról, hogy a pályázó az akkori egyházközségében esedékes ügyviteli és
anyagi kötelezettségeknek eleget tett. Nem gyülekezeti lelkészek esetében hasonló igazolás
szükséges az illetékes egyházi hivataltól.
(7) Nyilatkozat a múltbeli és a jelenlegi államvédelmi szervekkel, titkos vagy az alapvető emberi
jogokat sértő szervezetekkel (titkosszolgálatok, erőszakszervezetek, titkos politikai szervezetek,
stb.) való esetleges kapcsolatokról.
21. § (1) A pályázási határidőt követő nyolc napon belül az esperes és az egyházközség gondnoka
megvizsgálják a beérkezett pályázati iratokat, amelyek alapján megállapítják, hogy a pályázók
teljesítik-e a megválaszthatóság egyházjogi feltételeit. Szükség szerint lehetőséget kell biztosítani
egyszeri hiánypótlásra, az értesítéstől számított nyolc napon belül.
(2) A keblitanács elnöksége a beérkezett pályázati iratokat a közgyűlési tagok számára
hozzáférhetővé teszi.
22. § (1) A pályázóknak nem szabad sem személyesen, sem áttételesen tisztességtelen vagy
szabálytalan módon befolyásolni a választás kimenetelét. A pályázóknak nem szabad sem
közvetlenül, sem közvetve nyilatkozniuk egymásról.
(2) A fentiekkel kapcsolatos kifogásokat az egyházköri tanács elnökségéhez írásban kell benyújtani,
legkésőbb a közgyűlés napjáig. A kifogások benyújtására a közgyűlési tagok, valamint a pályázók
jogosultak. Az elnökség a kifogásokat köteles hét nap alatt kivizsgálni és erről jelentést küldeni a
Püspöki Hivatalnak.
(3) A kifogások megalapozottsága esetén a püspök felfüggeszti a lelkészválasztási eljárást, és ezzel
együtt kezdeményezi az ügy kivizsgálását az illetékes egyházi fegyelmi bíróság által.
(4) A pályázók a lelkészválasztó közgyűlésen nem vehetnek részt.
(5) Jelen cikkely előírásai értelemszerűen alkalmazandóak a lelkészi állás meghívással történő
betöltésekor is.
23. § (1) A bemutatkozó istentisztelet(ek) és a lelkészválasztó közgyűlés időpontját a keblitanács
elnöksége állapítja meg az esperessel egyetértésben. A lelkészválasztó közgyűlést a bemutatkozó
istentiszteleteket követő tizenöt napon belül össze kell hívni.
(2) Társegyházközségek esetében mindkét érintett gyülekezet számára biztosítani kell a
bemutatkozó istentiszteleteket, és a lelkészválasztó közgyűlésen való részvétel lehetőségét.
(3) A lelkészválasztó közgyűlés időpontját úgy kell megállapítani, hogy a pályázók – sorshúzással
megállapított sorrendben – vasárnapi istentiszteletek alkalmával bemutatkozhassanak, és a
bemutatkozó istentiszteletek ne essenek egybe egyházi vagy nemzeti ünnepeinkkel.
(4) A keblitanácsnak, a beszolgáló lelkésznek és az esperesnek egyaránt törekedniük kell arra, hogy
a pályázók bemutatkozása azonos feltételek között történjen, és esélyegyenlőségük semmilyen
módon ne csorbuljon.
24. § A lelkészválasztó közgyűlés ülésvezetői az esperes és az egyházközség gondnoka, akik a
határozatképesség megállapítása, a tárgysorozat elfogadása, a jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése és
az öttagú szavazatszedő bizottság megválasztása után ismertetik a lelkészválasztás folyamatának
tudnivalóit, majd a pályázati iratokat (a pályázók bemutatkozásának sorrendjében).
25. § (1) A választólapok átadása előtt az ülésvezetők újból ismertetik a választás további
menetrendjét és technikai módját (a támogatott jelölt nevének érintetlenül hagyása, a többi
kihúzása), majd az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása után elrendelik a választólapok
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kiosztását.
(2) A jelenlevő közgyűlési tagok a választólapot aláírás ellenében veszik át.
(3) A szavazatszedő bizottság előre bejelentett időtartam elteltével a választólapokat urnába gyűjti,
azok adatait összesíti és jegyzőkönyvbe foglalja.
(4) Azok a választólapok, amelyeken egynél több jelölt neve maradt érintetlenül, érvénytelennek
számítanak. Úgyszintén érvénytelenek azok a szavazatok, amelyek választói szándékát a
szavazatszedő bizottság értelmezhetetlennek minősíti.
26. § (1) A lelkészi állás elnyeréséhez egyszerű többségű támogatás (a leadott szavazatok fele + egy
támogató szavazata) szükséges, ami hiányában második választási forduló tartandó az első két
helyezett között. A második forduló eredményeként az a jelölt nyeri el a lelkészi állást, akit a
választók több érvényes szavazattal támogatnak.
(2) Amennyiben a második forduló szavazategyenlőséget eredményez, akkor ugyanazon
lelkészválasztó közgyűlés keretében még egy forduló tartandó. Ismételt szavazategyenlőség esetén
a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt határidők betartásával újból össze kell hívni a
lelkészválasztó közgyűlést, amely a versenyben maradt két jelölt közül választhat.
27. § Társegyházközségek esetében a gyülekezetenkénti lelkészválasztó közgyűléseken leadott
szavazatok közvetlenül összevont eredménye képezi a döntést.
28. § Amennyiben a lelkészi állás betöltése pályázati úton eredménytelen marad, akkor a
közgyűlésnek harminc napon belül választania kell a lelkészi állás betöltésének másik két
módozata, a meghívás, illetve a püspöki rendelkezés közül.
A gyülekezeti lelkészi állás betöltése meghívással
29. § A lelkészi állás meghívásos betöltésére a keblitanács megnevez egy lelkészt, aki megfelel a
15-16. §-ekben foglalt feltételeknek.
30. § (1) A megnevezést eszközlő keblitanácsi ülés jegyzőkönyvét a hitelesítéstől számított nyolc
napon belül kötelező eljuttatni az esperesi hivatalba.
(2) A jegyzőkönyv alapján az esperes megállapítja a keblitanácsi határozathozatal szabályosságát,
majd haladéktalanul felkéri a meghívandó lelkészt a következő iratok beterjesztésére:
a) Nyilatkozat a lelkészi állás betöltésére vonatkozó meghívás elfogadásáról.
b) A felkérés elfogadásának indoklása és a gyülekezeti tevékenységi terv ismertetése (legfeljebb két
oldal terjedelemben).
c) Szakmai önéletrajz az egyházi, illetve azon kívüli közösségszolgálat, megvalósítások, tisztségek,
képesítések és képességek összefoglalásával (legfeljebb két oldal terjedelemben).
d) Lelkészképesítő oklevél másolata.
e) A Főhatósági Hivatal által kiállított szolgálati bizonyítvány, amely igazolja a 15-16. §-ekben
meghatározott feltételek teljesülését.
f) Esperesi igazolás arról, hogy a meghívandó lelkész az akkori egyházközségében esedékes
ügyviteli és anyagi kötelezettségeknek eleget tett. Nem gyülekezeti lelkészek esetében hasonló
igazolás szükséges az illetékes egyházi hivataltól.
g) Nyilatkozat a múltbeli és a jelenlegi államvédelmi szervekkel, titkos vagy az alapvető emberi
jogokat sértő szervezetekkel (titkosszolgálatok, erőszakszervezetek, titkos politikai szervezetek stb.)
való esetleges kapcsolatokról.
31. § (1) A fentiekben felsorolt iratok beérkezésétől számított nyolc napon belül az esperes és az
egyházközség gondnoka megvizsgálják a bekért iratokat, amelyek alapján megállapítják, hogy a
jelölt teljesíti-e a megválaszthatóság egyházjogi feltételeket. Szükség szerint lehetőséget kell
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biztosítani egyszeri hiánypótlásra, az értesítéstől számított nyolc napos határidővel.
(2) A keblitanács elnöksége a beérkezett pályázati iratokat a közgyűlési tagok számára
hozzáférhetővé teszi.
32. § (1) A bemutatkozó istentisztelet és a lelkészválasztó közgyűlés időpontját a keblitanács
elnöksége állapítja meg az esperessel egyetértésben. A lelkészválasztó közgyűlést a bemutatkozó
istentiszteletet követő tizenöt napon belül egybe kell hívni.
(2) Társegyházközségek esetében mindkét gyülekezet számára biztosítani kell a bemutatkozó
istentiszteletet és a lelkészválasztó közgyűlésen való részvétel lehetőségét.
33. § (1) A közgyűlés ülésvezetői az esperes és az egyházközség gondnoka, akik a
határozatképesség megállapítása, a tárgysorozat elfogadása, a jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése és
az öttagú szavazatszedő bizottság megválasztása után ismertetik a benyújtott iratokat.
(2) A választólapok átadása előtt az ülésvezetők újból ismertetik a választás menetrendjét és
technikai módját (a jelölt támogatása esetén nevének érintetlenül hagyása, vagy kihúzása), majd az
esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása után elrendelik a választólapok kiosztását.
(3) A jelenlevő közgyűlési tagok a választólapot aláírás ellenében veszik át.
(4) A szavazatszedő bizottság előre bejelentett időtartam elteltével a választólapokat urnába gyűjti,
azok adatait összesíti, és jegyzőkönyvbe foglalja.
(5) Azok a választólapok, amelyek választói szándékát a szavazatszedő bizottság
értelmezhetetlennek minősíti, érvénytelennek számítanak.
(6) Társegyházközségek esetében a gyülekezetenkénti közgyűléseken leadott szavazatok
közvetlenül összevont eredménye képezi a döntést.
(7) A lelkészi állás elnyeréséhez egyszerű többségű támogatás (a leadott szavazatok fele + egy
támogató szavazata) szükséges.
34. § (1) Amennyiben a lelkészi állás betöltése meghívásos módozattal eredménytelen marad, akkor
a közgyűlésnek harminc napon belül újból rendelkeznie kell a lelkészi állás betöltésének
módozatáról.
(2) Amennyiben a második meghívás is eredménytelennek minősül, akkor az azt követő harminc
napon belül a közgyűlésnek választania kell a lelkészi állás betöltésének másik két módozata, a
pályázati hirdetés, illetve a püspöki rendelkezés közül.
A gyülekezeti lelkészi állás betöltése püspöki rendelkezéssel
35. § A közgyűlés felkérheti a püspököt a lelkészi állás betöltésére. Az erről határozó közgyűlés
jegyzőkönyvét és a díjlevelet a hitelesítéstől számított nyolc napon belül kötelező eljuttatni az
esperesi hivatalba.
36. § (1) A közgyűlés jegyzőkönyve alapján az esperes megállapítja a közgyűlési határozathozatal
szabályosságát, majd a véleményével ellátott jegyzőkönyvet és a díjlevelet haladéktalanul
továbbítja a Püspöki Hivatalba.
(2) A Püspöki Hivatal biztosítja az egyházközség általi felkérés nyilvánosságát a lelkészi karban.
37. § A püspök által kinevezett lelkészt az illető egyházközség köteles elfogadni. Kivételt képez a
fegyelmi úton történő áthelyezés, amikor az egyházközség az áthelyezendő lelkészt nem köteles
elfogadni.
38. § Amennyiben a felkérésről határozó közgyűlés napjától számított hat hónapon belül püspöki
rendelkezés útján nem sikerül betölteni a lelkészi állást, akkor a közgyűlés újból rendelkezhet a
lelkészi állás betöltésének más módozatáról.
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39. § A gyakorló segédlelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek feletti rendelkezés joga a
püspök hatáskörébe tartozik.
A gyülekezeti lelkészek közötti szolgálati helycsere püspöki rendelkezéssel
40. § A püspöknek joga van a gyülekezeti lelkészek között szolgálati helycserét eszközölni,
amennyiben az érintett egyházközségek közgyűlése és a két lelkész egyaránt elfogadja a
kezdeményezést.
41. § A gyülekezeti lelkészek közötti szolgálati helycserét a püspökön kívül az érintett egyházi
hatóságok és lelkészek bármelyike kezdeményezheti, megindokolva a javaslat egyházi előnyeit és
kivitelezhetőségének esélyét.
A gyülekezeti lelkészek kinevezése előtti szabályossági ellenőrzés
42. § (1) A lelkészválasztással kapcsolatos közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok alapján a Püspöki
Hivatal és a Főhatósági Hivatal közigazgatási ügyosztálya megvizsgálja az eljárás szabályosságát,
és annak megállapítása esetén a püspök haladéktalanul kinevezi a megválasztott, illetve meghívott
lelkészt.
(2) A lelkészi kinevezés hatályba lépésének időpontját a püspök a lelkésszel, valamint a
keblitanáccsal való egyeztetés alapján állapítja meg. Az időpont nem haladhatja meg az ügydöntő
határozat meghozatalától számított kilencven napot. A kinevezett lelkésszel a kinevezés hatályba
lépésével egyidejűleg írott formájú munkaszerződést kell kötni.
43. § (1) Szabálytalanságok észlelése esetén az EKT Elnöksége felülvizsgálja az eljárás
szabályosságát, és – a Jogügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – megállapítja, hogy
az adott körülmények között kibocsátható-e a püspök általi kinevezés.
(2) Amennyiben az az EKT Elnöksége szabálytalanság miatt nem járul hozzá a kinevezéshez, akkor
a lelkészválasztási eljárást érvénytelennek minősíti, ugyanakkor intézkedik a szabálytalanságok
szükség szerinti kivizsgálásáról.
A gyülekezeti lelkészi állás elhagyásával, illetve elfoglalásával kapcsolatos rendelkezések
44. § (1) A püspök által kinevezett lelkész köteles a kinevezés hatályba lépésétől számított harminc
napon belül új szolgálati helyére költözni. Ugyanezen határidőn belül kötelező átadni az előző
egyházközségben gyakorolt hivatali és pénzügyi felelősséget, és ugyanezt átvenni az új
egyházközségben.
(2) Az elhunyt lelkész családja legfeljebb hat hónapig, illetve a nyugdíjba vonult lelkész és családja
egy hónapig használhatja a lelkészi lakást. Ez utóbbi feltétel a lelkész alkalmazása megszűnésének
más eseteire is vonatkozik.
(3) Az új lelkész családjának költöztetési költségei az egyházközséget terhelik, akárcsak az elhunyt
lelkész családja esetében.
45. § Amennyiben valaki a kinevezésétől számított három éven belül távozik lelkészi állásából,
köteles az egyházközség által fedezett költöztetési költségeket megtéríteni, az adott gyülekezetben
töltött szolgálati időszak egyenes arányában.
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46. § A lelkészváltáskor előálló természetbeni javadalom-megosztás kérdéseiben a keblitanács
intézkedik a tárgyévben végzett szolgálati időszakok alapján.
47. § A kinevezett lelkész hivatali beiktatásának megtartása kötelező, az állás elfoglalását követő
hat hónapon belül. A szervezésről a keblitanács gondoskodik.
48. § Az átmeneti megbízatású lelkészek esetében a jelen szabályzat 44–47. §-einek előírásai a
Püspöki Hivatal alkalmi rendelkezése szerint alkalmazandóak. Ennek körülményeiről, valamint az
átmeneti lelkészi megbízatás feltételeiről a Püspöki Hivatal köteles egyeztetni az érintett
egyházközség keblitanácsával és az illetékes egyházköri tanács elnökségével.

III. fejezet: A nem gyülekezeti lelkészek választása és kinevezése
49. § A nem gyülekezeti lelkészi állások létesítése és betöltése az illetékes egyházi hatóságok által
történik. Jelen szabályzat általános előírásai értelemszerűen alkalmazandóak a sajátos munkakörű
lelkészekre is. A nem gyülekezeti lelkészek választásának és kinevezésének körülményeit a hatályos
egyházi jogszabályok vonatkozó előírásai alapján egyedi szabályzatok, hatósági rendelkezések és
munkaszerződések határozzák meg.

IV. fejezet: Záró rendelkezések
50. § Ahol a jelen szabályzat a püspök munkaadói jogkörére utal, ott a Magyarországi
Egyházkerület esetében a püspök munkaadói jogkörét a püspöki helynök gyakorolja. Az
egyházkerületet érintő kinevezéseket a püspök a püspöki helynökkel egyetértésben végzi.
51. § Az Egyház énekvezéreinek, vallástanárainak és más alkalmazottjainak képesítéséről,
választásáról és kinevezéséről az EKT által elfogadott szabályzat rendelkezik, akárcsak hivatalos
továbbképzési fórumaik biztosításáról.
52. § Jelen szabályzat 2014. június 28-án lép hatályba a Főtanács általi elfogadásával, és
előírásainak nincs visszamenőleges hatálya.
53. § A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló
szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szabályzat az Unitárius Egyház lelkészeinek,
énekvezéreinek, valamint vallástanárainak képesítéséről, továbbképzéséről, választásáról és
kinevezéséről című korábbi jogszabály, valamint a jelen szabályzat tartalmával ellentétes minden
egyházi rendelkezés.
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