A SMAPEK
lelkészének kötelességei és jogai

I.

A LELKÉSZ KÖTELESSÉGEI

II.

A LELKÉSZ JOGAI

III.

A LELKÉSZEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKŰ
MEGÁLLAPÍTÁSOK

1

I. A lelkész kötelességei
a.) A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség alkalmazásában álló lelkész a szolgálatát lelkészi
esküje és az Egyházi Törvények szerint önállóan és felelősséggel látja el, Isten dicsőségére, az Egyházi
Közösség javára és lelki épülésére.
b.) A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség egész lelkészi szolgálatát át kell, hogy járja a magyar
nemzeti identitás ápolásának és megőrzésének támogatására való törekvés, továbbá az ökumenikus nyitottság
és elkötelezettség szellemisége.
c.) A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség alkalmazásában álló lelkész szolgálati területe
Svédország, melyen belül jelenleg az alábbi gyülekezetekben végez rendszeres szolgálatot: Stockholm,
Uppsala, Västerås, Jönköping, Borås, Göteborg, Halmstad, Ljungby, Växjö, Helsingborg, Sölvesborg, Malmö
és Eskilstuna, melyek keretében a szokásos és rendszeres istentiszteleti élet, kauzáliák és más egyházi
tevékenység (gyermek- és ifjúsági munka, konfirmándusoktatás, idősgondozás, szeretetszolgálat, stb.)
fenntartása és működésének biztosítása a lelkész vezetésével minden gyülekezet elsőszámú feladata.
Összevont istentiszteleteket csak kivételes esetekben lehet megtartani az érintett gyülekezetek és a lelkész
megegyezése alapján. Gyülekezetek végleges összevonását, összeolvadását a SMAPEK csak az érintett
gyülekezetek határozott kezdeményezésére fogadja el – lásd Egyházközségi Működési Szabályzat 39 §.
d.) Amennyiben a lelkész Svédországon kívüli szolgálat ellátására kap felkérést, annak elvégzését csak úgy
vállalhatja, ha az semmilyen tekintetben nem terhelheti a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséget
és nem hátráltatja, illetve befolyásolja annak szolgálati rendjét.
e.) A lelkész a felekezete szerint megállapított liturgiai rend szerint végzi az istentiszteletet és általában az
egyházi szertartások szolgálatát, - vallásos ünnepélyeket, bibliaórákat, szeretetvendégségeket tart és rendez.
f.) Bevett szokás szerinti időben és alkalmakkor kiszolgáltatja az úrvacsora szentségét.
g.) Elvégzi a kauzális szolgálatokat, azaz kereszteléseket, esketéseket és temetéseket.
h.) Végzi a közösség híveinek lelki gondozását.
i.) A gyermekek körében szervezi, ellenőrzi, vezeti és végzi vagy végezteti a vallástanítást.
j.) A konfirmandusokat felkészíti a konfirmációra és gondoskodik az ifjúság hitbeli és erkölcsi nevelésének
irányításáról.
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k.) A családokat rendszeresen látogatja, a gyülekezet betegeit otthonukban vagy a kórházban felkeresi,
kérésükre úrvacsorát szolgáltat ki. A lehetőségeit meghaladó család- és beteglátogatás-igények kielégítése
érdekében a helyi presbitériumok segítségére számít.
l.) Gondoskodik bibliák, énekeskönyvek, hitvallási iratok, folyóiratok beszerzéséről és terjesztéséről.
m.) A gyülekezetek életéről és állapotáról rendszeresen beszámol a gyülekezetek presbitériumainak. Az évi
közgyűlésnek összesítő évi jelentést készít, melyet az egyháztanáccsal és a küldöttgyűléssel megtárgyal. Az
egyházépítés és egyháztársadalmi munka minden ágát felkarolja.
n.) A lelkész gondoskodik a szolgálati napló, egyházi anyakönyvek, egyéb nyilvántartások vezetéséről, az
anyakönyvekből kívánatra egyházi ügyekben vagy magánhasználatra kivonatot ad a GDPR
figyelembevételével.
o.) A presbitériumokban, az egyháztanácsban és a küldöttgyűlésen lelkész-elnöki feladatkörét teljesíti.
p.) Törekszik a jó társadalmi és civil kapcsolatok kialakítására és ápolására.
r.) Önképzéssel, hitének és tudásának mélyítésével, hivatásának és lelki egészségének gondozásával arra
törekszik, hogy azzal az Egyházi Közösség épülését és fejlődését szolgálja.
s.) A világi elnökkel együtt vezeti a közösség szellemi és anyagi életét.
t.) Mint a Tångagärde Gyülekezeti Otthon Alapítvány vezetőségének tagja, az alapítvány alapszabályának
alapján megszervezi a gyülekezeti otthon programjait és felelősséget vállal az alapítvány gondnokával együtt
az otthon ingatlanjainak karbantartásáért.
u.) A lelkész szolgálati helyettesítése csak az alkalmazott lelkész jól megindokolt akadályoztatása esetén
fogadható el, a SMAPEK főfelügyelőjének a beleegyezésével.
v.) A SMAPEK szolgálati autójának/tóinak a használatát a Svédországi Közlekedésrendészeti Hatóság
(Trafikverket i Sverige) rendelkezései szabályozzák. Ennek értelmében a szolgálati autó használatáért, a
vonatkozó szabályok betartásáért vagy a szabálytalanságok miatt kirótt büntetésekért minden esetben az felel,
aki a szolgálati autót vezeti, beleértve az autót leggyakrabban használó lelkészt.
z.) A SMAPEK elvárja a lelkész legalább középfokú svéd nyelvtudását.
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II. A lelkész jogai
a.) A lelkész méltányos javadalmazásra, a szolgálati évekkel és képzettségével arányosan fokozatos
fizetésemelésre jogosult. A javadalmazás feltételéül a lelkész és az egyháztanács között létrejött megállapodás
teljesítése áll.
b.) A lelkész a törvény által előírt hivatalos és fizetett évi szabadságra jogosult.
c.) A lelkész betegsége idején táppénzre jogosult.
d.) A lelkész nyugállományba vonulásakor nyugdíjra jogosult.
e.) A szolgálat végzéséhez a lelkész megfelelő körülményekre jogosult
f.) A közösség a lelkész számára megfelelő helyen, megfelelő nagyságú, megfelelően berendezett lelkészi
hivatalt biztosít, melyben híveit és vendégeit is fogadhatja. A hívek és látogatók tisztességes fogadásához a
lelkész protokolláris költségek térítésére jogosult.
g.) A Közösség a lelkészi hivatalban folyó munkához megfelelő és korszerű felszerelést biztosít és
gondoskodik annak fenntartásáról, karbantartásáról, időben való lecseréléséről, minden ezekkel kapcsolatos
járulékos költség térítéséről, előzetes egyeztetés alapján a főfelügyelővel.
h.) A közösség a lelkészi szolgálatra megfelelő gépjárművet biztosít, és gondoskodik a lekésszel együtt annak
fenntartásáról, karbantartásáról, időben való lecseréléséről. Minden ezzel kapcsolatos járulékos költség
térítéséről a SMAPEK elnöksége nevében a főfelügyelő gondoskodik. A gépjármű a közösség tulajdonát
képezi.
i.) A közösség támogatja lelkész számára az egyház által szervezett szakmai továbbképzéseken való részvételt.
j.) A szolgálati utakon a lelkész megfelelő szálláshely igénybevételére, annak költségei térítésére jogosult. A
híveknél/családoknál való elszállásolás csak abban az esetben vehető igénybe, ha az sem a hívek/családok,
sem az őket felkérő presbitérium vagy gyülekezet számára nem jelent terhet, sem a lelkész számára
lekötelezettséget.
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III. A lelkészekre vonatkozó általános érvényű megállapítások
a.) Egyházi és vallási ügyekben a lelkész egyedül az őt kiküldő vagy megbízó felettes egyházi hatóságtól függ.
A közösség azt az egyházi hatóságot tartja - lelkészeire nézve - felettesként illetékesnek, amellyel ilyen
értelemben egyházjogi kapcsolatban áll.
b.) Azt, hogy a lelkész melyik gyülekezetben és mikor végez szolgálatot vagy egyéb teendőket, a lelkész által
összeállított és javasolt, az egyháztanács által jóváhagyott szolgálati rend határozza meg.
c.) A lelkész szolgálatában való akadályoztatása esetén helyettesítéséről igyekszik gondoskodni, a SMAPEK
főfelügyelőjével való egyeztetés alapján. Helyettes lekészről, alkalmi vagy hosszabb időtartamra csak lelkész
betegsége, utazásban való akadályoztatása, más lelkészi szolgálatra rendelése esetén kerülhet sor.
d.) A szolgálati területen belül bárki csak a lelkész tudtával, felhatalmazásával vagy engedélyével teljesíthet
szolgálatot. A közösség meghívására, és a küldő egyház felhatalmazásával érkező lelkészek, legátusok vagy
teológiai hallgatók a lelkésztől értelemszerűen szolgálati engedélyt nyernek. A szolgálati területen a magyar
protestáns egyházak püspökei bármikor tarthatnak istentiszteletet. A szolgálatokért a felhatalmazást vagy
engedélyezést, illetve meghívást adó lelkész - adott esetben az egyháztanács - tartozik felelősséggel. A
felsoroltakon kívül templomi szószékbe istentisztelet végzése céljából mások nem bocsáthatók.
e.) A lelkész szolgálati tevékenységével kapcsolatos kérdések az egyháztanács, ill. a küldöttgyűlés
illetékességébe tartoznak.

Kelt:
Stockholm, 2020 április 20
ET által elfogadva: 2020. május 10
Ettől a naptól kezdve ezek az alapdokumentumok lépnek életbe, ezek adnak alapot egyházi közösségünk
működéséhez. Ezen dokumentumok korábbi változatai érvényüket vesztik.
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