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I. AZ EGYHÁZKÖZSÉG 
 
 
1.§. A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség (SMAPEK) szervezeti alapegysége az 
egyházközség (gyülekezet). 
 
2.§. Egyházközség alakulhat minden olyan svédországi vagy környező országbeli helységben, ahol a 
SMAPEK Alapszabályzata 11. és 12. §-nak megfelelő legkevesebb 25 közteherviselést vállaló tag él.  
 
3.§. A 25 közteherviselést vállaló egyháztagnál kisebb közösségek szervezetileg a hozzájuk legközelebb eső 
egyházközséghez sorolandók, melynek presbitériumában a kisebb közösségnek arányos képviseletet kell 
biztosítani. A szervezeti hozzásorolás nem befolyásolja az istentiszteletek tartását vagy más jellegű 
gyülekezeti tevékenység folytatását a kisebb közösségben. 
 
4.§. Az egyházközség alapítását célzó írásbeli kérést az Egyháztanácshoz kell benyújtani, amely azt 
jóváhagyásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti. A kéréshez mellékelni kell az alakulandó egyházközség leendő 
tagságának névsorát, a leendő tagok által kitöltött és aláírt családi adatlapokat, feltüntetve ezeken a 
közteherviselés vállalását, annak mértékét. 
 
5.§. Az egyházközségek működésének alapja a SMAPEK Alapszabályzata, valamint a jelen Egyházközségi 
Működési Szabályzat. Az egyházközségek autonóm joga, hogy ezek végrehajtása és alkalmazása rendjén 
érvényesítsék az egyházközség azon sajátosságait és hagyományait, amelyek nem ütköznek az Alapszabályzat 
ill. Működési Szabályzat szellemével. 
 
6.§. Az egyházközséget a helyi világi hatóságok, más helyi egyházi közösségek, más helyi világi szervezetek 
felé az egyházközség felügyelője, akadályoztatása esetén helyettese, az egyházközség gondnoka képviseli. 
 
7.§. Az egyházközség testületei: az Egyházközségi Közgyűlés, a Presbitérium és az Ellenőr/ök/. 
 
 
 

II. AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 
 
 
8.§. Az egyházközség legfőbb határozathozó testülete az Egyházközségi Közgyűlés, mely az illető helységben 
élő, a SMAPEK Alapszabályzata 11. és 12.§-nak megfelelő tagok összességéből áll. Évente legalább egy 
alkalommal ülésezik, négyévenként mint Tisztújító Egyházközségi Közgyűlés ül össze. 
 
9.§. A Tisztújító Egyházközségi Közgyűlés választja meg a presbitereket, akik a Presbitériumot alkotják, 
valamint az ellenőrt vagy ellenőröket, akik az egyházközség pénzügyeit felügyelik. 
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10.§. Az Egyházközségi Közgyűlés összehívását a Presbitérium elnöke (aki egyben az egyházközség 
felügyelője) rendeli el. Összehívása rendszerint a közgyűlést megelőző istentisztelet alkalmával szószéki 
meghirdetés által történik, indokolt esetben személyre szóló vagy a gyülekezeti lapban közzétett írásbeli 
meghívó által történik. 
11.§. Az Egyházközségi Közgyűlést a jelenlevő (a SMAPEK Alapszabályzata 10-11.§-nak megfelelő) 
egyháztagok által javasolt és erre az alkalomra ideiglenesen megválasztott testület, az Egyházközségi 
Közgyűlés Elnöksége vezeti, mely egy elnökből, a jegyzőkönyvet vezető titkárból és legalább három további 
tagból áll. Tekintettel arra, hogy az Egyházközségi Közgyűlés feladata többek között a Presbitérium 
munkájának kiértékelése, az Egyházközségi Közgyűlés Elnökségének tagjait lehetőleg a Presbitériumon 
kívüli egyháztagok sorából kell választani. Munkájának megkönnyítésére az Egyházközségi Közgyűlés 
Elnöksége két szavazatszámlálót, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig két hitelesítőt kér fel. Érvényes határozat 
a megjelent egyháztagok általános többségű (fele+1) szavazata alapján hozható. 
 
12.§. Az évenként tartott Egyházközségi Közgyűlés feladata megvitatni az eltelt esztendőre vonatkozó, az 
egyházközség életéről és ezen belül a Presbitérium munkájáról szóló felügyelői beszámolót és a pénztáros 
által előterjesztett költségvetési mérleget. Az Egyházközségi Közgyűlés meghallgatja az ellenőr jelentését, s 
ennek figyelembevételével hoz döntést a beszámolóról ill. a mérlegről. 
 
13.§. A felügyelői beszámoló és a költségvetési mérleg jóváhagyása egyben a Presbitériumnak, mint 
testületnek és az egyházközségi pénztárosnak az eltelt esztendőre vonatkozó felelősség alóli felmentését 
eredményezi, elvetése a hiányosságok helyrehozatalára tett utasítást vagy felelősségre vonást eredményez. 
 
14.§. A felelősség alóli felmentés megadása után az Egyházközségi Közgyűlés feladata megvitatni és a 
javasolt módosításokkal együtt jegyzőkönyvben rögzített határozatba foglaltan elfogadni a Presbitérium 
következő esztendőre vonatkozó munkatervét és költségvetési tervezetét. 
 
15.§. Az Egyházközségi Közgyűlés hatáskörébe tartozik megvitatni, elfogadni vagy elvetni a Presbitérium 
minden jelentős vagyoni ügyet érintő határozati javaslatát, amely: 
ingatlan szerzésére vagy eladására; nagyértékű ingóságok beszerzésére vagy eladására; kölcsön felvételére; 
tőkepénz kihelyezésére; anyagi vonzatú szerződés kötésére; feltételhez kötött ajándékozás, örökség vagy 
adomány elfogadására; perek indítására stb. vonatkozik. 
 
16.§. Azokat a jelentős vagyoni ügyeket érintő presbitériumi határozati javaslatokat, amelyeket az 
Egyházközségi Közgyűlés jóváhagyott, végrehajtás előtt előzetes véleményezésfre az Egyháztanács elé kell 
terjessze. 
 
17.§. A gyülekezet lelki életét nemkívánatos formában befolyásoló és érintő kérdések esetén (pl. Különböző 
szektás vagy egyházellenes nézetek gyülekezeten belüli terjedése, szekták gyülekezeten belüli ténykedése), 
továbbá súlyos és helyileg megoldhatatlan testületi vagy személyi nézeteltérések esetén, vagy a Presbitérium 
feloszlatása esetén, az Egyháztanács Rendkívüli Egyházközségi Közgyűlést hívhat össze, amelyen a 
SMAPEK Elnöksége vagy megbízottai elnökölnek. A Rendkívüli Egyházközségi Közgyűlés tárgyát képező 
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ügyet az ott felvett jegyzőkönyv alapján az Egyháztanács megtárgyalja, s határozati javaslatával együtt, 
végleges döntésre a Küldöttgyűlés elé terjeszti.  
 
 

III. A PRESBITÉRIUM 
 
 
18.§.  Két Egyházközségi Közgyűlés között az egyházközség vezető és határozathozó, intéző és felügyelő 
testülete a Presbitérium, melynek tagjait és póttagjait négyéves mandátumra a Tisztújító Egyházközségi 
Közgyűlés választja meg. 
 
19.§.  Presbiternek az egyházközség azon egyháztagja választható, aki a SMAPEK Alapszabályzata 11. és 
12. §-nak megfelel, és aki életvitelével példamutatója az egyházi közösségnek, az istentiszteleti alkalmakat 
rendszeresen látogatja, az úrvacsorával rendszeresen él, az alkalmi egyházi szolgálatokat  egyházi 
közösségünktől veszi igénybe, gondoskodik gyermekeinek vallásos neveléséről, hitoktatásáról, a gyülekezeti 
életbe való bekapcsolódásukról, gondoskodik az egyházi közösség fennmaradásáról és jövőjének 
biztosításáról. 
 
20.§.  A presbitériumot alkotó presbiterek és presbitériumi póttagok számát az illető egyházközség tagjainak 
arányában az Egyháztanács határozza meg. A póttagok száma a tagok negyede kell legyen.   
 
21.§.  A presbiterek titkos szavazással választják meg soraikból a Presbitérium elnökét (aki egyben az 
egyházközség felügyelője, és annak képviselője az Egyháztanácsban) valamint a felügyelő helyettesét (aki 
egyben az egyházközség gondnoka), továbbá közmegegyezéssel a Presbitérium titkárát (aki egyben az 
egyházközség jegyzője).  A különféle feladatok megoldására a Presbitérium állandó jelleggel vagy 
alkalomra szólón egy-egy megbízottat nevez ki, akár saját tagjainak, akár az egyházközség tagjainak 
sorából, és szükség szerint különféle bizottságokat is alakíthat. 
 
22.§.  A Presbitérium feladatai: 
 

a) Mindent megtesz Isten Igéjének magyar nyelvű hirdetése, a szentségek (sákramentumok) 
kiszolgáltatása érdekében. Őrködik afelett, hogy minden istentiszteleten, vagy keresztelés, 
úrvacsoraosztás, konfirmáció, esketés, temetés alkalmával, minden jó renddel történjen. 
 

b) Buzdítja az egyháztagokat, hogy a vasárnapot, egyházi és nemzeti ünnepeinket híven és illendően 
megtartsák, és ebben példamutatóan elöl jár. Tiszteletben tartja más egyházi közösségek ünnepeit és 
hagyományait, és általában támogatja az egyházak egységét és együttműködését szolgáló 
törekvéseket. 
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c) Hangsúlyosan kiáll a hitbeli és felekezeti sajátosságok, a történelmi magyar egyházak 
hagyományainak megőrzése mellett, az anyanyelv és anyanyelvi kultúra ápolása és továbbadása 
érdekében. 

 
d) Őrködik a gyülekezet keresztény tanítás szerinti életfolytatása fölött, védi a gyülekezetet minden 

tévtanítással szemben. 
 

e) Felügyel arra, hogy az egyházközség érdeke sérelmet ne szenvedjen. Fegyelmi úton eljár a 
gyülekezet érdekeit sértő egyháztagokkal szemben; kívülállók ügyében az Egyháztanácshoz fordul 
segítségért. 

 
f)  Az egyházközséget presbiteri körzetekre osztja és azokban a presbiteri feladatok ellátásáról 

gondoskodik. 
 

g) Megszervezi az egyházközség területén élő családok, öregek, egyedülállók, betegek 
nyilvántartásának, a presbiterek általi rendszeres látogatásának rendjét, egyúttal közli a lelkésszel, 
mely családok, öregek, egyedülállók vagy betegek igénylik a lelkész látogatását. 

 
h) Megszervezi és irányítja a szeretetszolgáltot és támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a 

rászorulók megsegítésére irányulnak. 
 

i) A hitterjesztési munkában a reá bízott feladatokat teljesíti. Támogat minden olyan országos szinten 
meghirdetett tevékenységet, melynek célja a hívek lelki, erkölcsi életének, egyházias szellemének 
előmozdítása és ápolása. Ösztönzi az egyházközséghez tartozó gyermekek vallásoktatását, az ifjak 
konfirmációs felkészítőre (katekézisre) való jelentkezését. 

 
j)  Istentiszteletek és más rendezvények számára alkalmas helyiségről templomról vagy imaházról, 

gyülekezeti teremről stb. gondoskodik. 
 

k) Beszerez és egyházközségi tulajdonba vesz vagy bérel istentiszteletek tartásához és más gyülekezeti 
tevékenységhez szükséges kegytárgyakat, felszereléseket vagy berendezéseket, és ezeknek járulékos 
költségeit megtéríti. 

 
l) Az egyházközség ingó és ingatlan javait, valamint a kezelésére bízott alapítványokat nyilvántartja, 

kezeli, jövedelmezteti, és azokról pontos leltárt vezet. Őrködik az egyházi és templomi kegyszerek, 
vagyontárgyak felett, és azokat jó karban, pontos nyilvántartás szerint tartja. 

 
m) A 15.§.-ban felsorolt jelentős vagyoni ügyekben határozati javaslatot tesz az Egyházközségi 

Közgyűlésnek. Az ez által jóváhagyott, és a 16.§. értelmében az Egyháztanács által is pozitívan 
véleményezett határozati javaslatot jogerőre emeli és végrehajtja. 
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n) Az elhasználódott vagy alkalmatlanná vált vagyontárgyakról kimutatást készít, és azoknak leírására 
javaslatot tesz az Egyházközségi Közgyűlésnek. A javaslat jóváhagyása esetén a leírandó 
vagyontárgyakat törli a nyilvántartásból. 

 
o) Az egyházközség költségvetését évenként elkészíti. A jóváhagyott költségvetés végrehajtását a 

pénztárosra bízza. Gondoskodik az egyházfenntartói járulék (egyházadó) begyűjtésének és 
nyilvántartásának egyházközségi szintű megszervezéséről, a központi járulék beküldéséről, legátusok 
számára és a szeretetszolgálat, vagy központilag meghatározott más célokra történő gyülekezeti 
adománygyűjtésről. 

 
p) Gondoskodik egyházközségi levéltár és irattár alapításáról, megfelelő helyen való elhelyezéséről, 

épségéről és jó rendjéről. Gondoskodik egyházközségi könyvtár alapításáról, a könyv- és 
folyóiratállomány, audiovizuális anyagok beszerzéséről, gyarapításáról, megőrzéséről, a 
kikölcsönzés megszervezéséről. 

 
q) Végrehajtja az Egyházközségi Közgyűlés, valamint a központi testületek: a Küldöttgyűlés, az 

Egyháztanács vagy az Elnökség által hozott határozatokat. 
 

r) Egyházközségi szinten gondoskodik az Egyházi Közösség Küldöttgyűlésére szóló küldöttállításról. 
 
23.§. Az egyházközség pénzének és vagyonának kezelését a Presbitérium egy pénztárosra bízza, akit a 
presbiterek, az egyházközségi tagok, vagy az egyházközségen kívüliek sorából kér fel e feladat ellátására. 
 
24.§.  A pénztáros feladata a Presbitérium által összeállított és az Egyházközségi Közgyűlés által 
jóváhagyott költségvetést végrehajtani. Pontos számadást vezet az egyházközség bevételeiről és kiadásairól. 
Az egyházközség pénzforgalmáról legalább félévenként (június 30-a illetve december 31-ével bezárólag) 
jelentést készít, azt a Presbitérium elé terjeszti és elküldi a központi pénztárosnak. A költségvetési számadást 
és a vagyonleltári jelentést felülvizsgálatra az egyházközségi ellenőr elé terjeszti. 
 
 
 

IV. A PRESBITERI GYŰLÉS 
 
  
25.§.  Presbiteri gyűlést negyedévenként legalább egyszer kell tartani, de mindannyiszor össze kell hívni, 
valahányszor a szükség kívánja. Összehívását a Presbitérium elnöke (az egyházközség felügyelője) rendeli 
el, összehívója a Presbitérium titkára (az egyházközség jegyzője). 
 
26.§.  A Presbiteri Gyűlésre a Presbitérium összes tagját meg kell hívni. A gyűlés helyét, idejét és a 
tárgysorozati pontokat lehetőleg egy héttel korábban meghívó útján, sürgős esetben 24 órával előtte 
megfelelő módon közölni kell. A meghívás tényét jegyzőkönyvben igazolni kell. A tárgysorozatban nem 
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közölt vagy önálló indítványok  
csak a jelenlevő presbiterek többségének hozzájárulásával tárgyalhatók. 
 
27.§.  A Presbiteri Gyűlésen tanácskozási joggal hivatalból részt vehet(nek) az Egyházi Közösség 
lelkésze(i), az egyházközségi pénztáros és az egyházközségi ellenőr(ök). A presbiteri gyűlések egyébként 
nyilvánosak, de a Presbitérium elnökének vagy a jelenlevő presbiterek egyharmadának kívánságára zárt 
ülést lehet tartani. 
 
28.§.  A presbiteri gyűlésen a Presbitérium elnöke (az egyházközség felügyelője), annak akadályoztatása 
esetén annak helyettese (az egyházközség gondnoka) elnököl. Jegyzőkönyvvezetője a Presbitérium titkára 
(az egyházközség jegyzője), akadályoztatása esetén valamelyik alkalmilag felkért presbiter. 
 
29.§.  A presbiteri gyűlés határozatképes, ha összes tagjainak kétharmada jelen van. Ellenkező esetben a 
gyűlést egy vagy néhány nappal későbbi időpontra újból össze kell hívni. A másodszorra összehívott 
Presbiteri Gyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Érvényes határozat mindkét esetben 
a megjelent presbiterek általános többségű (fele+1) szavazata alapján hozható. A határozatok jogerőre 
emelkedéséről a 33.§. rendelkezik. 
 
30.§.  Rendkívüli presbiteri gyűlést kell összehívni akkor, ha azt a Presbitérium tagjainak egyharmada a 
tárgyalandó ügyek megjelölése mellett írásban kéri, vagy ha az összehívást felsőbb egyházi hatóság rendeli 
el. 
 
 
31.§. A határozathozatal kézfelemeléssel, titkos szavazással vagy névszerinti szavazással történik. 
 

a) Titkos szavazás rendelendő el, ha ezt a Presbitérium elnöke vagy a jelenlevő presbiterek fele kéri. 
Személyi kérdésekre vonatkozó határozathozatal esetén a titkos szavazás kötelező. 

 
b) Névszerinti szavazás rendelendő el a 15.§-ban felsorolt, jelentős vagyoni kérdéseket érintő 

határozatok esetén. A névszerinti szavazásnál mind a határozat mellett, mind az az ellen szavazók 
neveit jegyzőkönyvbe kell foglalni. A szavazásban a Presbitérium minden jelenlevő tagja köteles 
részt venni. 

 
c) Ha a 15.§-ban felsorolt jelentős vagyoni kérdésekben az Egyházközségi Közgyűlés jóváhagyása 

nélkül, illetve az Egyháztanács negatív véleményezése ellenére a Presbitérium mégis határozatot 
hoz, s annak végrehajtása során bebizonyosodik, hogy az az egyházközségnek kárt okozott, az 
Egyházközségi Közgyűlés ill. az Egyháztanács a felelősség megállapítására vizsgálatot rendelhet el 
és személyes kártérítést igényelhet. 
A kártérítési kötelezettség természetesen nem érinti azokat, akik – a jegyzőkönyvből 
megállapíthatóan – az illető határozatot ellenezték, vagy ha a határozatot hozó ülésről igazoltan 
hiányoztak. 
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d) Közteherviselésre és egyéb ügyekre vonatkozó határozatok esetében a Presbitérium kézfelemeléssel 

határoz. 
 
 

32.§. Minden Presbiteri Gyűlésről pontos és kimerítő jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Presbitérium 
elnöke, titkára és két presbiter aláírásával hitelesít. A Presbitérium titkára az egyházközség bármely tagjának 
kérésére a jegyzőkönyv másolatát meg kell küldje. 
 
33.§. Fellebbezés. A Presbitérium bármely határozata ellen a határozathozatal idejétől számított 15 napon 
belül – aláírással ellátott írásbeli – fellebbezés nyújtható be az Egyháztanácshoz, ha annak valamelyik 
határozata elleni fellebbezés érkezett. A fellebbezés kivizsgálása idején a megfellebbezett határozat 
végrehajtása halasztást nyer.   
Azok a presbitériumi határozatok, amelyek ellen 15 napon belül nem érkezett fellebbezés az 
Egyháztanácshoz, jogerőre emelkednek. 
 
 
 

V. AZ ELLENŐRÖK 
 
 
34.§.  Az egyházközségi szinten megválasztott ellenőr(ök) felügyeli(k) az egyházközség vagyoni helyzetét, 
gazdasági és pénzügyeit. Kívánatos, hogy a Tisztújító Egyházközségi Közgyűlés négy éves mandátumra 
lehetőleg két ellenőrt válasszon. A Presbitérium tagja vagy elnöke nem lehet egyidejűleg ellenőr.  
 
35.§. Az ellenőr minden pénzügyi év végén belső vizsgálatot folytat és annak eredményét írásos jelentés 
formájában az Egyházközségi Közgyűlés elé tárja. A jelentésnek tartalmaznia kell a költségvetési mérleg 
elfogadására vagy felülvizsgálatára tett javaslatot, továbbá a Presbitériumnak, mint testületnek és az 
egyházközségi pénztárosnak az eltelt esztendőre vonatkozó felelősség alóli felmentéséről vagy felelősségre 
vonásáról szóló javaslatot. 
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VI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 
 
36.§.  Ha a Presbitérium törvényellenesen vezeti az egyházközség ügyeit, ha a felsőbb egyházi hatóság 
törvényes rendelkezéseit nem hajtja végre, vagy azok végrehajtását megtagadja, ha az egyházközség jólétét 
vagy fejlődését, lelki életét akár a keresztény tanítás vagy erkölcs szempontjából, akár gazdasági tekintetben 
veszélyeztető határozatot hoz, az Egyháztanács az Egyházi Közösség Elnöksége által megokolt 
előterjesztésre kimondhatja a Presbitérium feloszlatását. 
 
37.§.  A Presbitérium feloszlatása esetén az Egyháztanács Rendkívüli Tisztújító Egyházközségi Közgyűlést 
hív össze, amelyen a SMAPEK Elnöksége vagy megbízottai elnökölnek. A Rendkívüli Tisztújító 
Egyházközségi Közgyűlésig, az egyházközség ügyvitelére az Egyházi Közösség Elnöksége a helyi 
viszonyok figyelembevételével ideiglenes vezetőséget alakít, vagy valamelyik szomszéd egyházközség 
Presbitériumának ad erre vonatkozó megbízást. 
 
 
38.§. Ha a feloszlatott Presbitérium helyére a Rendkívüli Tisztújító Egyházközségi Közgyűlés új 
Presbitériumot választani nem tud vagy nem akar, vagy ha a megválasztottak az ügyek rendes vitelét 
megtagadják, az egyházközség ügyvitele az Egyháztanács legközelebbi üléséig az Elnökség rendelkezésére 
marad. 
 
39.§. Két gyülekezet összevonását, egyesülését csak a két éríntett gyülekezet kezdeményezheti, külön-külön 
gyülekezeti közgyűlési határozat alapján. 
 
40.§. Gyülekezet megszűntetése, megszűnése: 

a) Egy gyülekezet megszűnését az illető gyülekezet két egymást követő gyülekezeti közgyűlése 
döntheti el. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatot, amelyet a gyülekezet presbitériumának minden 
tagja aláírt, előterjesztik a SMAPEK soron következő Küldöttgyűlésének tudomásul vételre és 
SMAPEK gyülekezeteinek sorából való törlésre. 

b) Egy gyülekezet megszűntetését az Egyháztanács az Elnöksége javaslatára elrendelheti abban az 
esetben, ha a gyülekezet többsége egyetért a presbitériuma tevékenységével, amely 36 §-ban foglalt 
kritérium alapján a Presbitérium feloszlatásához vezettek. Ezt a határozatot a soron következő 
Küldöttgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra és a SMAPEK gyülekezeteinek sorából való törlése 
érdekében. 
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Jelen Egyházközségi Működési Szabályzat az 1999. november 20-án a Svédországi Magyar Protestáns 
Egyházi Közösség Alapító és Alkotmányozó Küldöttgyűlésén elfogadott és hatályba lépett 
ALAPSZABÁLYZATÁNAK szerves része (Alapszabályzat, Ötödik fejezet, 21.§.), melyet az Egyházi 
Közösség 2020. május 10-én tartott digitális szavazással a Küldöttgyűlés aktualizált formájában megerősített. 
Ettől a naptól kezdve ezen dokumentum korábbi változatai érvényüket vesztik. 
 
Kelt:  
Stockholm, 2020 április 20 
SMAPEK elnöksége 
 
 


