
  

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség 

Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 

e-mail: vadosfa@lutheran.hu 

honlap: http://vadosfa.lutheran.hu  

Egyházon belüli nyilvántartási száma: MEE-K0008/2011. 

Adószáma: 19884842-1-08. 

Működési terület:  
- Vadosfa, mint anyaegyház;  
- Gyóró, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Potyond és Zsebeháza, mint leányegyház; valamint  
- Himod, Bogyoszló és Páli mint szórvány. 

A Vadosfai Evangélikus Egyházközség önálló jogi személy - a Magyarországi Evangélikus Egyház 
törvényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez – a következő részekből áll: 

- Vadosfai Anyaegyház,  
- Gyórói Leányegyház, 
- Kisfaludi Leányegyház,  
- Magyarkeresztúri Leányegyház,  
- Mihályi Leányegyház,  
- Potyondi Leányegyház,  
- Zsebeházi Leányegyház. 

 
Az egyházközség lelkészi állást tart fenn. Presbitériumának létszáma: 25 fő. 

Istentiszteleti helyek: 

Vadosfa, Rákóczi tér 1., 
Mihályi Hunyadi u. 83., 
Kisfalud, Kossuth u. 37/a., 
Magyarkeresztúr, Kossuth u. 57., 
Zsebeháza, Kossuth u. 15., 
Potyond, Szabadság u. 
Gyóró, Fő u. 61. 

Döntéshozó és végrehajtó szervezetek: közgyűlés, presbitérium, elnökség (felügyelő és lelkész). A 
közgyűlés és a presbitérium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokat évenként sorszámozva 
kell nyilvántartani. 
Az Egyházközség tisztségviselői: lelkész, felügyelő, másodfelügyelő, számvevőszéki elnök, jegyző, 
pénztáros, az anya- és a leányegyházak gondnokai. 

 
Az anyaegyház és minden leányegyház önálló presbitériummal rendelkezik, amelyek élén a gondnokok 
állnak, létszámuk a következő: 

Gyóró: 5 fő + 3 póttag 
Kisfalud: 8 fő + 3 póttag 
Magyarkeresztúr: 5 fő + 3 póttag 
Mihályi: 9 fő + 3 póttag 
Potyond: 5 fő + 3 póttag 



- 2 - 
 

Zsebeháza: 5 fő + 3 póttag 
Vadosfa: 5 fő + 3 póttag 

 
Az Egyházközség (összgyülekezet) presbitériuma: lelkész, egyházközségi felügyelő, egyházközségi má-
sodfelügyelő, egyházközségi jegyző, egyházközségi pénztáros, az anya- és a leányegyházak gondnokai, 
valamint azok presbitériumaiból – egy meghatározott arányban választott tagokból – tevődik össze, 
amely élén az egyházközség lelkésze és a felügyelője áll. 
Az Egyházközségben az anya- ill. leányegyházak presbitériumai a következőképpen képviseltetik magu-
kat: 

- 16 fő (az anya- ill. leányegyházak presbitériumainak választása alapján). A létszám az anya- ill. 
leányegyházak választói névjegyzékben szereplő személyek arányában került meghatározásra a 
következők szerint: 

 Gyóró  1 presbiter 
 Kisfalud 4 presbiter  
 Magyarkeresztúr 3 presbiter 
 Mihályi 5 presbiter 
 Potyond 1 presbiter 
 Zsebeháza 1 presbiter 
 Vadosfa 1 presbiter 
 
Az anya- ill. a leányegyház presbitériuma kizárólag a saját ügyeiről dönthet, az egész gyülekezetet érintő 
ügyekben (amely ügyekben az anya- ill. leányegyházak anyagilag is érintettek - pl. vadosfai templom, 
parókia, gépkocsi) az egyházközségi presbitérium jogosult dönteni. 
 
Az egyházközségi presbitériumot szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal össze kell hívni. Az 
egyházközségi presbitériumot az elnökség hívja össze. Leányegyházban a presbiteri ülést a lelkész és a 
leányegyház gondnoka hívhatja össze – szükség szerint! A presbitérium tagjai egynegyedének írásban 
előterjesztett kérelmére az elnökség köteles 15 napon belüli időpontra presbiteri ülést összehívni. /2005. 
évi IV. törvény23.§ (1-2)/ 
 
Azok a leányegyházi presbiterek, akik nem tagjai az egyházközségi presbitériumnak, az egyházközségi 
presbiteri ülésre meghívást kapnak, amelyen tanácskozási joggal vehetnek részt. 
Olyan gyülekezeti tagok, akik hosszú időn keresztül aktív résztvevői voltak a gyülekezet életének, de 
koruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem vállalnak tisztséget, tiszteletbeli presbiternek megválaszt-
hatók. Az ülésekre ők is meghívást kapnak, amelyen tanácskozási joggal részt vehetnek. 
A tiszteletbeli presbiterek megválasztása határozatlan időre, a többi megválasztott mandátuma a válasz-
tási ciklus végéig szól. 

 
Az Egyházközség tisztségviselői és gyülekezeti tagjai választás alapján részt vesznek és vehetnek az egy-
házmegye, egyházkerület és az országos egyház igazgatási, bíráskodási és törvényhozási feladatainak 
ellátásában. Az egyházközség tagjai részt vesznek az egyházközség alapítványának kuratóriumában. 
Munkájukról évente egyszer beszámolnak a presbitériumnak. 

Az Egyházközség munkáját szabályozó belső szabályzatok és rendelkezések:  

- Szervezeti és működési szabályzat, 
- Iratkezelési szabályzat, 
- Pénzkezelési szabályzat, 
- Lelkészi hivatal működési ügyrendje, 
- Leltározási szabályzat, 
- Lakás-használatbavételi megállapodás 
- Nyilatkozat. 

Az Egyházközség a vonatkozó törvényi előírásokon kívül az alábbi egyházi szolgálatot és egyházhoz kap-
csolódó tevékenységet tartja többek között szükségesnek:  

- gyermek-istentisztelet, 
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- bibliaóra, 
- szeretetvendégség, 
- lelkészi szolgálat gyülekezeten kívül (kórházban, stb.) gyülekezeti kirándulások, 
- egyházi és állami ünnepi alkalmak, 
- egyházzenei alkalmak, 
- ifjúsági táborok, 
- országos találkozók, 
- szórványmunka, 
- gyülekezeti alapítvány, 
- ökumenikus alkalmak, 
- önkormányzati kapcsolatok, 
- rászorulók támogatása, 
- iratterjesztés, 
- gyülekezeti körlevél. 

Az egyházi alkalmakat elsősorban a templomban, a gyülekezeti teremben vagy a rendező (szer-
vező) által alkalmasnak talált helyen lehet megtartani a lelkész előzetes tájékoztatása mellett. Ha a ren-
dezvénynek költségkihatása van, annak kifizetését az Egyházközség elnöksége engedélyezi. A közösségi 
helyiségek egyházi, ökumenikus, egyesületi vagy egyéb célra (külső szervezeteknek is) átengedhető vagy 
bérbe adható az elnökség engedélyével, a presbitérium utólagos tájékoztatása mellett. 

A templom, a gyülekezeti ház, a kegytárgyak és a muzeális értékű emlékek megtekintése egyé-
nek és csoportok számára is engedélyezhető. Ilyenkor gondoskodni kell a látogatók megfelelő tájékozta-
tásáról és a vagyonvédelemről, melyért a lelkész vagy a látogatást engedélyező személyében felelős. 

A feladatok teljesítésének pénzügyi hátterét az Egyházközség és az egyházközség Alapítványa a 
vonatkozó szabályok figyelembevételével biztosítja. A szabályzatok és a feladatok teljesítéséről évenként 
a lelkészi jelentés számol be. 
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Vadosfai Evangélikus Egyházközség szervezeti ábrája 

Egyházközségi presbitérium 

  
 
 Egyházközségi presbitérium létszáma: lelkész + felügyelő + másodfelügyelő + 25 fő 

Egyházközség másodfel-
ügyelője 

Egyházközség elnöksége 
(Lelkész + Felügyelő) 

Egyházközség jegyzője 

Egyházközség pénztárosa 

Gyórói leányegyház presbitere (1 fő) 

Kisfaludi leányegyház gondnoka 

Kisfaludi leányegyház presbitere (4 
fő) 

Magyarkeresztúri leányegyház 
gondnoka 

Magyarkeresztúri leányegyház pres-
bitere (3 fő) 

Mihályi leányegyház gondnoka 

Mihályi leányegyház presbitere (5 
fő) 

Potyondi leányegyház gondnoka 

Potyondi leányegyház presbitere (1 
fő) 

Vadosfai anyaegyház gondnoka 

Vadosfai anyaegyház presbitere (1 
fő) 

Zsebeházi leányegyház gondnoka 

Zsebeházi leányegyház presbitere (1 
fő) 

Gyórói leányegyház gondnoka 
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Egyéb egyházközségi tisztségviselők 
 

Számvevőszék:  elnök + 3 fő + 2 póttag 

Jelölőbizottság:  3 fő (saját maguk választanak elnököt) + 2 póttag 

Egyházmegyei küldött: 1 fő + 2 póttag 

Tiszteletbeli presbiter:  választás alapján (nincs korlátozás) 

 
 

Az anya- ill. a leányegyház presbitériuma 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Presbiterek száma  Ebből az egyházközségi presbitérium  
  tagja (választás alapján) 
 Gyóró: 5 + 3 póttag 1 
 Kisfalud: 8 + 3 póttag  4 
 Magyarkeresztúr: 5 + 3 póttag  3 
 Mihályi: 9 + 3 póttag  5 
 Potyond: 5 + 3 póttag  1 
 Vadosfa: 5 + 3 póttag  1 
 Zsebeháza: 5 + 3 póttag  1 
 
 

 
 

Gondnok 

Presbiter (1 fő) 

Presbiter (1 fő) 


