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I.

PASTORNS SKYLDIGHETER

a.) En pastor anställd av den Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige utför sin tjänst självständigt och
ansvarsfullt i enlighet med sin pastorala ed och kyrkliga lagar, till Guds ära, till förmån för det kyrkliga
samfundet och dess andliga uppbyggelse.
b.) Hela den pastorala tjänsten i det Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige måste genomsyras av strävan
för stöd av vårdandet och bevarandet av den ungerska nationella identiteten, samt andan av ekumenisk
öppenhet och engagemang.
c.) Pastorn som är anställd av det Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige tjänstgör regelbundet för
närvarande i följande församlingar: Stockholm, Uppsala, Västerås, Jönköping, Borås, Göteborg, Halmstad,
Ljungby, Växjö, Helsingborg, Sölvesborg, Malmö och Eskilstuna. I tjänsten ingår regelbundna gudstjänster,
evenemang och annan kyrklig verksamhet (barn- och ungdomsarbete, konfirmandsundervisning, äldreomsorg,
välgörenhet osv.) vars upprätthållande och drivande, under ledning av pastorn, ligger i varje församlings
huvudansvar. Sammandragna gudstjänster får endast hållas i undantagsfall efter överenskommelse mellan
berörda församlingar och pastorn. Slutgiltig sammanslagning, sammansmältning av församlingar accepteras
av UPROSS endast på bestämt initiativ från berörda församlingar - se § 39 i Församlingens Stadgar.
d.) Om pastorn blir tillfrågad att utföra tjänst utanför Sverige, får han åta sig den endast om det inte på något
sätt belastar det Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige och inte hindrar eller påverkar dess
tjänstordning.
e.) Pastorn utför gudstjänster och kyrkliga ceremonier i enlighet med den liturgiska ordning som upprättats
enligt hans trossamfund, - håller i och arrangerar religiösa ceremonier, bibelstunder, stipendier.
f.) Delar ut nattvarden vid tider och tillfällen enligt gängse praxis.
g.) Utför kausaltjänsterna, dvs. dop, vigslar och begravningar.
h.) Ger andlig vård för trossamfundets medlemmar.
i.) Organiserar, bevakar, leder och genomför eller låter genomföras religionsundervisning bland barn.
j.) Förbereder konfirmanderna och tar hand om styrning av ungdomarnas religiösa och moraliska utbildning.
k.) Besöker familjerna regelbundet, uppsöker församlingens sjuka hemma eller på sjukhuset, och serverar
sakrament på deras begäran. Hen räknar med att få hjälp av det lokala presbyteriet för att tillgodose behoven
i familj- och patientbesök.
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l.) Ser till förvärv och distribution av biblar, psalmböcker, trosbekännelsedokument, tidskrifter.
m.) Rapporterar regelbundet om församlingarnas liv och tillstånd till presbyteriet i församlingarna. Förbereder
en sammanfattande årsrapport för Samfundets årsmöte, som hen diskuterar med kyrkorådet. Bistår alla grenar
för uppbyggande av kyrkan och kyrkligt samhällsarbete.
n.) Pastorn ska se till att tjänstgöringsdagboken, kyrkoregistret och andra register förs och på begäran ska
tillhandahålla utdrag ur registren i kyrkliga ärenden eller för privat bruk, med beaktande av GDPR.
o.) Han tjänstgör som pastor-ordförande i presbyterier, kyrkoråd och Samfundets årsmöte.
p.) Strävar efter att upprätta och vårda goda sociala och civila relationer.
r.) Genom självbildning, fördjupning av sin tro och kunskap, vårdande om sitt kall och psykiska hälsa strävar
hen efter att tjäna byggandet och utvecklingen av den Kyrkliga Gemenskapen.
s.) Tillsammans med den sekulära ordföranden leder det andliga och materiella livet i gemenskapen.
t.) Som styrelseledamot i Stiftelsen Tångagärde Församlingshem (Congregational Home) organiserar
hemmets program i enlighet med stiftelsens stadgar och tar ansvar för underhållet av hemmets fastigheter
tillsammans med stiftelsens vaktmästare.
u.) Ersättandet av en pastor får accepteras endast ifall den anställda pastorn har välgrundat förhinder, med
godkännande av UPROSS Huvudordförande.
v.) Användandet av UPROSS tjänstebil/-ar regleras av föreskrifterna vid Trafikverket i Sverige. Således är
föraren till bilen, inbegripen pastorn (som oftast använder bilen), i alla förekommande fall ansvarig för
användningen av tjänstebilen, respekterandet av gällande regler eller tilldömda straff för regelbrott.
z.) UPROSS förväntar sig att pastorn ska ha kunskaper i svenska språket åtminstone på mellannivå.

II. Pastorns rättigheter
a.) Pastorn är berättigad till en skälig ersättning, en gradvis löneförhöjning i proportion till tjänsteår och
utbildning. Villkor för ersättningen är att avtalet mellan pastorn och kyrkorådet uppfylls.
b.) Pastorn har rätt till den officiella och betalda årliga ledighet som föreskrivs i lag.
c.) Pastorn har rätt till sjukpenning under sin sjukdomstid.
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d.) Pastorn har rätt till pension vid pensionering.
e.) Pastorn har rätt till lämpliga förhållanden för att utföra tjänsten.
f.) Gemenskapen tillgodoser pastorn med ett pastoralkontor av lämpligt storlek och ändamålsenligt inredd, på
en lämplig plats, där han kan ta emot sina troenden och gäster. För värdigt mottagande av troende och besökare
har pastorn rätt till ersättning för protokollkostnader.
g.) Gemenskapen tillhandahåller lämplig och uppdaterad utrustning för arbetet på pastoralkontoret och
säkerställer dess drift, underhåll och utbyte i rätt tid, står för alla tilläggskostnader, efter överenskommelse i
förväg med generalinspektören.
h.) Gemenskapen tillhandahåller ett lämpligt fordon för pastoral tjänst och tar hand om dess underhåll och
snabb utbyte, tillsammans med pastorn. Alla tilläggskostnader tillgodoses av huvudordföranden på UPROSSstyrelsens vägnar. Fordonet ägs av gemenskapet.
i.) Gemenskapen stödjer pastorn i deltagande i vidareutbildningar för yrket, organiserade av kyrkan.
j.) Under tjänstgöringsresorna har pastorn rätt att använda lämpligt boende och få ersättning för
logikostnaderna. Boende hos troende/familjer kan endast nyttjas om det varken är en börda för
troenden/familjerna eller presbyteriet eller församlingen som tillfrågar dem, eller förpliktelse för pastorn.
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III. Allmänna bestämmelser gällande pastorer
a.) I kyrkliga och religiösa frågor lyder pastorn enbart den överordnade kyrkliga myndighet som skickar eller
auktoriserar honom. I denna mening anser gemenskapen att den kyrkliga myndigheten de har en kyrklig
relation med är behörig och överordnad för sina pastorer.
b.) I vilken församling och när pastorn utför sina uppgifter bestäms av tjänstgöringsordningen som upprättats
och föreslagits av pastorn och godkänts av kyrkorådet.
c.) Vid förhinder i utövandet av sin tjänst ska pastorn försöka ordna ersättare i samråd med huvudordförande
för UPROSS. Vikarierande pastor, tillfälligt eller under en längre tid, kan endast ske i händelse av pastorns
sjukdom, förhinder gällande resor eller uppdrag för en annan pastoral tjänst.
d.) Någon får endast utföra tjänster inom tjänstgöringsområdet med pastorns vetskap, auktorisation eller
tillstånd från. Pastorer, legater eller teologistudenter som kommer på inbjudan av gemenskapen och med
tillstånd från den sändande kyrkan får ett tjänstgöringstillstånd från pastorn, i förekommande fall. Biskopar
från de ungerska protestantiska kyrkorna kan tillbe när som helst i tjänstgöringsområdet. Pastorn eller i
förekommande fall kyrkorådet, ansvarar för tjänsterna. Ingen annan än de nämnda får inta en kyrkans
predikstol för tillbedjan.
e.) Frågor angående pastorns tjänstgöring behandlas av kyrkorådet, resp. faller inom delegatförsamlingens
behörighet.

Datum:
Stockholm, 20 april 2020
Antogs av Samfundets kyrkoråd den 10 maj 2020
Från denna dag träder dessa grunddokument i kraft, dessa utgör grunden för verksamheten i vår kyrkliga
gemenskap. Tidigare versioner av dessa dokument gäller inte.
Molnár-Veress Pál
avgående pastor
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