
Szeretetszolgálati eljárás 
 
Beérkezett segélykérvények: 
 

1. A gyülekezetek presbitereihez beérkezett kérvényeket mindenesetben az Országos 
szeretetszolgálati felelőshöz kell beküldeni. 

2. Az Országos szeretetszolgálati felelős összesíti és az Egyháztanács elnöksége elé tárja. 
Az elnökség megtárgyalja, eldönti és az egyháztanács elé tárja elfogadásra. 

3. A döntés után, az országos pénztárnok kiutalja az eldöntött pénzösszeget arra a segélykontóra 
amire a segélykérő kéri. Amennyiben ezt az összeget egy megjelölt presbiter szeretné 
személyesen átadni, úgy az országos pénztárnok a megjelölt presbiterünknek utalja át. Ebben 
az esetben a presbiterünk egy elismervényt is visz magával és ezt aláírva az átvevő személy által 
visszahozza és beküldi a központi pénztárba.  

 
 
Gyülekezeti pénztárnokok: 
 

1 Minden Istentisztelet után a begyűlt pénzösszegről számlát kell írni, külön számla a 
perselypénzre és külön a szeretetszolgálatra. 

2 Az a gyülekezet, amelyik nem gyűjt külön a szeretetszolgálatra, minden alkalommal elkülönít 
a perselypénzből minimum 100 koronát erre a célra. 

3 Félévkor, a júniusi istentisztelet után a gyülekezet pénztárosa átutalja a központi pénztárba az 
összes eddigi szeretetszolgálatra elkülönített pénzt, valamint a perselypénz felét.  

4 Év végén, az utolsó decemberi istentisztelet után ugyanígy a gyülekezeti pénztáros átutalja a 
szeretetszolgáltra elkülöníttet pénzt. A persely pénzből maximum 3 000 koronát lehet 
megtartani, a többit pedig átutalni a központi pénztárba. Az év végi utalásnál fontos, hogy a 
pénzösszegek december 31-e elött megérkezzenek a pénztárba! 

5 Minden egyes pénzügyi tranzakcióról kell egy bizonylat, a vásárlásokról egy kvitto, a 
begyűjtött pénzekről egy kvittens. Ezeket postán el kell juttatni az országos pénztárnokhoz az 
utalásokkal egyidőben. 

 
Sürgős kérvény esetében: 
 

1. Ebben az esetben is az Országos szeretetszolgálati felelősnek kell a kérvényt átjuttatni, aki 
továbbítja a SMAPEK Főfelügyelőjéhez. 

2. A SMAPEK Főfelügyelője összehívja az elnökséget megtárgyalás érdekében. 
3. A tárgyalás után az elnökség dönti el, hogy mennyi segélyt utalhat ki a célra. 
4. A Főfelügyelő értesíti a főpénztárost a döntésről és felkéri, hogy az erre a célra szánt összeget 

utalja át a megadott számlára, avagy a megadott presbiter nevére, aki majd egy elismervénnyel 
igazolja, hogy hová jutott az összeg. 

5. A főfelügyelő értesíti az országos szeretetszolgálati felelőst a döntésről. 
6. Az országos szeretetszolgálati felelős feljegyzi és majd ezt is közli az évi közgyűlésen. 
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