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Előszó 

 Az egyházmegye – a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint 
(Christus Dominus 11) – „Isten népének egy része, amely a 
püspökre van bízva, hogy a papság közreműködésével lelkileg 
gondozza, hogy így pásztorához tartozva és általa az evangélium 
és az Eucharisztia révén a Szentlélekben összegyűjtve részegy-
házat alkosson, melyben valóban jelen van és működik Krisztus 
egy, szent, katolikus és apostoli Egyháza” (Codex Iuris Canonici 
[a továbbiakban: CIC] 369. kán.). 

 Az egyházmegyék a IV-V. század óta plébániákra oszlanak, 
vagyis olyan helyi közösségekre, amelyek lelkipásztori gondját a 
püspök egy papra bízza, aki ennek a közösségnek a saját pásztora 
(CIC 515. kán. 1. §). A plébániákon a keresztény küldetés teljesí-
tésének elősegítésére, a lelkipásztori tevékenység előmozdítására 
pasztorális tanácsot lehet alapítani, ha ezt a püspök alkalmasnak 
ítéli (CIC 536. kán. 1. §). A gazdasági tevékenység segítésére 
viszont minden plébánián gazdasági tanácsot is kell alapítani 
(CIC 537. kán.). Mindkét tanácsra érvényes, hogy szabályzatukat 
a megyéspüspök adja ki (CIC 536. kán. 2. §, 537. kán.). 

 Magyarországon az első világháború után – egyes egyházme-
gyék korábbi tapasztalatait hasznosítva – megalakították az egy-
házközségeket, amelyek az akkori jog szerint a plébániáktól kü-
lönböző egyházi jogi személyek voltak és az adott területen élő 
összes katolikus hívőket magukba foglalták. Nagyban segítették 
a plébániák közösségi életét és lelkipásztori küldetésük teljesíté-
sét. Ezeknek az egyházközségeknek az élén képviselőtestület 
állt, melynek elnöke a plébános volt, akinek munkáját segítette a 
választott világi alelnök is. A Magyar Püspöki Kar annak idején 
közös szabályzatot adott ki az egyházközségek és képviselőtestü-
letük működésére. Mivel a II. Vatikáni Zsinat a plébániát is úgy 
határozta meg mint a hívek közösségét (Sacrosanctum Concilium 
42; vö. CIC 515. kán. 1. §), ezért ugyanannak a közösségnek a 
számára feleslegesnek látszott két jogi személyt működtetni. Így 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1992. decemberi 
ülésén megállapította, hogy az egyházközség már nem külön jogi 
személy, hanem a plébánia közösségének régi, szép magyar 
elnevezése (A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek 
Szabályzata, Budapest 1993, 1.1). Ezért az egyházközségek 
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számára a püspöki kar már nem adott ki szabályzatot, mivel 
magának a plébániának a szervezetét és működését az Egyházi 
Törvénykönyv (CIC) megfelelően szabályozta, hanem csupán 
arra szorítkozott, hogy a képviselőtestületek szabályzatát bocsás-
sa közre. Ez azt jelentette, hogy Magyarországon a plébániai 
pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács szerepét a plé-
bániai képviselőtestület tölti be. A szabályzat kiadása az egyes 
megyéspüspökök joga és feladata, ám ezt a jogot a hazai püspö-
kök az adott esetben közösen gyakorolták egyhangú szavazással. 

 Az azóta eltelt évtizedek során a mindennapi gyakorlat szá-
mos pontosítást és változtatást kívánt ennek a közös szabályza-
tnak a szövegében. Ezeket azonban már nem egyhangú püspök-
kari határozattal adták ki, hanem egyes megyéspüspökök új 
szabályzatot állapítottak meg a saját egyházmegyéjük számára. 

 Ilyen előzmények után, a plébániákon végzett kánoni látoga-
tás tanulságait levonva, az esperes urak és a papi szenátus véle-
ményének meghallgatásával az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye számára az alábbi szabályzatot állapítottam meg. Adja 
Isten, hogy ez az útmutatás elevenebbé és hatékonyabbá tegye 
plébániai közösségeink életét, és segítse közös tanúságtételünket 
Krisztusról a minket körülvevő világban. 

 

Budapest, 2016. december 12. 

 

+ Péter 
bíboros, prímás, érsek 
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I. A plébániai képviselőtestület jogi természete és működési alapjai 

1. §. A plébániákon működő plébániai képviselőtestület a plébánia paszto-
rális és gazdasági részfeladatait fogja össze, ellátva a plébániai paszto-
rális tanács és a plébániai gazdasági tanács feladatait, amelynek jog-
alapja az Egyházi Törvénykönyv 536–537. kánonjaiban gyökerezik. 

2. §. A plébániai képviselőtestület természetét tekintve tanácsadó testület, 
amelynek feladata a plébánosnak – mint a plébánia egyszemélyi 
képviselőjének – a munkáját elősegíteni. 

3. §. (1) Az egyházmegye valamennyi plébániáján kötelező jelleggel kell, 
hogy működjön képviselőtestület. 

 (2) Ahol valamilyen ok miatt nincs az ordinárius jóváhagyásával rendel-
kező érvényesen felállított képviselőtestület, ott ideiglenesen gond-
nokságot kell felállítani. Ilyen esetben a plébános terjessze fel jóvá-
hagyásra annak a – 9. §. (2) előírásainak is megfelelő – három 
személynek a nevét, akiket a gondnokságba választott. 

4. §. A plébániai képviselőtestület a hívő közösség egyes csoportjait, azok ta-
pasztalatait, lelki gazdagságát jeleníti meg, viszont nincs önálló jogké-
pessége. A plébánia és az ahhoz tartozó fíliák jogi képviselője a 
plébános (CIC 532. kán.). 

II. A plébániai képviselőtestület összetétele 

5. §. A plébániai képviselőtestület vezetője (elnöke) a megyéspüspök által a 
plébánia irányításával megbízott plébános vagy plébániai kormányzó. 

6. §. (1) A testület tagjai kizárólag katolikus vallású, nagykorú (18 éven 
felüli), cselekvőképes, és tartósan a Plébánia területén élő személyek 
lehetnek, akik a keresztségből fakadó küldetésüknek eleget téve 
készek lelkiismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébánia 
területén Isten szavának hirdetésével az istentiszteletek végzése által, 
a szeretet cselekedeteinek gyakorlatai és a testvéri közösség 
munkálása révén megvalósuló lelkipásztori célkitűzéseket. 

 (2) A testületben két tag között nem lehet sem egyenes ági rokonság, 
sem pedig negyedfoknál közelebbi oldalági rokonság vagy sógorság, 
illetve házastársi kapcsolat. Ettől való eltérés kellőleg indokolt 
esetben lehetséges. 
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7. §. A testület a hivatali tagokból, a választott tagokból, valamint a filiák 
által delegált tagokból áll (amennyiben e szervezeti egység él a 
tagdelegálási jogosultságával). 

8. §. Hivatalból tagok 

 Hivatali tagsággal rendelkezik: a plébánián dispozícióval rendelkező 
minden pap (a plébános vagy plébániai kormányzó, a plébánián szolgáló 
káplán és főpásztori dispozícióval odahelyezett kisegítő lelkész) és 
diakónus. A kántor, a plébánia alkalmazottai, a katekéták, a világi 
lelkipásztori kisegítők, az akolitusok hivatalból nem tagjai a testületnek, 
de a választott tagságra jelöltek listájának összeállításakor, illetve a 14 § 
(9) szerint a plébános által az ordináriusnak javasolt tagok 
megválasztásakor a plébános ügyeljen arra, hogy ezek közül a 
személyek közül is legyenek tagjai a képviselő testületnek, különösen 
olyanok, akik a plébánia területén is laknak.  

9. §. Választott tagok 

 (1) Választott tagok létszáma minimum 8, maximum 20 fő. 

 (2) Az a Katolikus Egyház teljes közösségében lévő megkeresztelt sze-
mély választható taggá, aki 

- a plébánia területén a lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkezik; 

- elsőáldozó volt és a bérmálás szentségében részesült; 

- példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a plébánia életében, a 
lelkipásztori szempontok érvényesítését az egyház iránti szeretettel 
és hűséggel segíti; 

- az egyházi előírások szerint szentáldozáshoz járulhat (vö. CIC 915. 
kán.); 

- házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel; 

- a választás időpontjában legalább 18, de legfeljebb 70 éves; 

- az egyházat anyagilag is rendszeresen támogatja. 

10. §.  Delegált tagok  

 (1) Delegált tagoknak azokat nevezzük, akiket az ordinárius a hivatalból 
tagsággal rendelkezőkön és a választott tagokon kívül saját 
kezdeményezésére, vagy a plébános javaslatára nevez ki a testületbe. 
(Vö. alább, 14. § /9/) 
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 (2) A delegált tagok kiválasztása során a plébános, illetve az ordinárius 
ügyel arra, hogy a plébániához tartozó külön települést alkotó vagy 
más módon megkülönböztetett plébániarészek (pl. fíliák) is 
képviselethez jussanak.  

 (3) A delegált tagoknak is meg kell felelniük a választott tagokkal 
szemben a 9. §. (2)-ben rögzített követelményeknek. 

11. §. A testület, illetve a tagsági jogviszony megszűnése 

 (1) A plébániai képviselőtestület megszűnik:  

- ha az ordinárius saját kezdeményezésére, vagy a plébános javaslatára 
feloszlatja; 

- ha valamely súlyos ok miatt a testület önmagát - a tagok abszolút 
többségének szavazatával – feloszlatja és ezt a megyéspüspök 
jóváhagyja;  

- a megbízási idő lejártával; ilyenkor a megszűnés az ordinárius jóvá-
hagyó rendelkezésének napjától számított öt év elteltével 
automatikusan áll be. 

- A képviselőtestület bármely okból történt megszűnése esetén a 
plébánosnak 90 napon belül gondnokság felállítását vagy új testület 
választását kell kezdeményeznie. 

 (2) Az egyes tagok megbízatása megszűnik: 

- ha a megbízást ordinárius visszavonja; 

- ha a testület tagjai többségi szavazással és a plébános 
jóváhagyásával megállapítják, hogy az adott személy a tagsági 
feltételeknek nem felel meg; 

- ha a tag maga kéri írásban felmentését és a plébános a kérelemnek 
helyt ad; 

- ha két évig indokolatlanul nem vesz részt a testület egyetlen 
gyűlésén sem; ez utóbbi esetben a tagság megszűnését a plébános 
írásban állapítja meg. 

 (3) A testületből kivált választott tag helyét a póttagok közül a soron 
következő foglalja el. 
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III. A választási eljárás, a választás menete 

12. §. A választási eljárást a jelöltlista összeállításával kell kezdeni. A lista 
összeállítása során figyelemmel kell lenni a fentieken (6. és 9. §) kívül 
az alábbi szabályokra:  

 (1) A listát a hívek ajánlására és az előző testület tagjainak megkérde-
zésével a plébános állítja össze. 

 (2) A jelöltlistán lehetőség szerint legalább a megválasztandók 
számának kétszerese szerepeljen. 

 (3) A listát a templomi hirdetésekben szóban, a templom hirdetőtábláján 
és a plébánia irodájának bejárata közelében, jól látható helyen 
írásban legalább egy héten át ismertetni kell. 

 (4) A lista hívja fel a figyelmet arra, hogy ha valakinek bármelyik 
jelölttel kapcsolatban jogos kifogása van, jelentse a plébánosnak. Ha 
van helyi plébániai újság, abban is közöljék a fentieket, vagy más 
alkalmas módon is hozzák a hívek tudomására. 

 (5) A képviselők jelölésékor figyelni kell arra, hogy a plébánia híveinek 
lehetőleg minden rétege képviselve legyen, életkor, nem, foglalkozás 
és a település földrajzi részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos 
és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd 
megbízatásában és vállalja a vele járó munkát is. Továbbá példaadó 
egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és 
fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik. 

13. §. Választási bizottság 

A választási eljárás során az előkészítésben, valamint a konkrét 
lebonyolításban a plébános által felkért három főből álló választási 
bizottság segíti a plébános munkáját. E bizottsági tagok nem szere-
pelhetnek a jelöltek listáján. 

14. §. A választás menete 

 (1) Főszabály szerint a választás két módon történhet. Lehetőség van 
azonban arra, hogy ezektől eltérő módon kerüljön sor a választásra, a 
helyi adottságoknak megfelelően. Ehhez azonban a tervezett mód 
pontos leírásával az ordináriustól előzetes engedélyt kell kérni. 

 (2) Az első mód szerint a 12. §-ban foglaltak alapján összeállított 
véglegesített jelöltlistát (mint szavazólapot) a plébániát anyagi 
hozzájárulásukkal támogató valamennyi családhoz el kell küldeni, 
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kérve őket, hogy ezt a listát két héten belül vagy a templomban, vagy 
a plébániahivatalban saját nevük feltüntetése nélkül adják le; 
aláhúzva azok nevét, akiket megválasztani akarnak. Egy-egy család 
annyi szavazólapot kap és adhat le, ahány a plébániát évente anyagi 
hozzájárulással is támogató cselekvőképes nagykorú személy él a 
családban. Ez esetben gondoskodni kell a szavazólapok 
hitelesítéséről. Azok, akik korlátozott anyagi lehetőségeik miatt 
hozzájárulásukkal nem tudják támogatni a plébániát (pl. karitász 
gondozottjai), de vallásukat példásan gyakorolják, a közösség 
életében aktívan részt vesznek, ugyanúgy jogosultak szavazatuk 
leadására. 

 (3) Az így összegyűjtött lapokat a választási bizottság az előírt két hét 
eltelte után összeszámlálja és a végleges névsort a kapott szavazatok 
száma alapján összeállítja. 

 (4) A második mód szerint a legalább 1 hónappal korábban 
meghirdetett, két egymást követő vasárnapon, a 
plébániatemplomban minden szentmisén a jelenlévő nagykorú hívek 
a 12. §-ban foglaltak alapján összeállított véglegesített jelöltlistán 
(szavazólapon) húzzák alá azok nevét, akiket megválasztani akarnak. 
Ez esetben a szavazáskor fel kell jegyezni, hogy ki adott le 
szavazatot, hogy kétszer senki se tehesse azt meg. Ha a plébánia 
területén a plébániatemplomon kívül jelentős egyéb templomok is 
vannak (lelkészség, misézőhely), ezekben a szavazást nem kötelező 
lebonyolítani, de a plébános a jelöltek listájának összeállításakor, 
vagy majd a saját maga által a jelen paragrafus (9) pontja szerint 
javasolt személyek megnevezésekor ügyeljen arra, hogy az ezekbe a 
templomokba járó hívek is valamilyen képviselethez jussanak.  

 (5) Az így összegyűjtött lapokat a választási bizottság az egyes szentmi-
séket követően összeszámlálja, és a végleges névsort a kapott szava-
zatok száma alapján összeállítja. 

 (6) Mindkét választási módot tekintve a fentebb rögzítettek szerint a hi-
vatalból tagsággal rendelkező személyek, valamint a delegált 
tagok mellett a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek a testület 
tagjai. Szavazategyenlőség esetén az idősebb jelölt kerül 
megválasztásra. 

 (7) A választások alkalmával legalább 2 póttagot is kell választani, akik 
akkor válnak teljes jogú taggá, ha valamely választott tag a 
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mandátum lejárta előtt kiválik a képviselőtestületből. A póttagok 
között a kapott szavazatok számának megfelelően, vagy ha az 
egyenlően, akkor az életkor alapján sorrendet kell felállítani. 

 (8) A teljes jegyzéket a plébános a szavazatszámláló bizottság tagjai 
által is aláíratva az ordináriushoz terjeszti fel megerősítésre. 

 (9) Ha az ordinárius szükségesnek látja, saját megítélése alapján, vagy a 
plébános javaslatára további tagokat is kinevezhet a testületbe. 

 (10) Az újonnan megválasztott és az ordinárius által megerősített tagok a 
következő vasárnapok egyikén, a hívek jelenlétében, szentmise kere-
tében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben az Egyház 
apostoli célját és a plébánia jogos érdekeit fogják képviselni. 

Az ígéret szövege:  

„Én …. / Isten előtti felelősségem tudatában / ünnepélyesen 
megígérem, / hogy mint a ………….. Plébánia mellett működő / 
Plébániai Képviselőtestület tagja / életemmel és munkámmal / 
egyházunk javát akarom előmozdítani, / erkölcsi és anyagi értékeit 
védve. / Plébániánk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve / Isten és 
az Anyaszentegyház törvényei szerint / akarok munkálkodni. / Kérem 
ehhez az Úr Jézus kegyelmét, / a Magyarok Nagyasszonya, / valamint 
egyházmegyénk védőszentje, / Szent Adalbert püspök vértanú pártfo-
gását, / a hívek áldozatos támogatását / és egyházunk áldását. / Ámen. 

 (11) A megbízás öt évre szól. Az ordinárius meghatározhat rövidebb időt 
is, vagy elrendelhet indokolt estben új választást is. 

IV. Tisztségek 

15. §. A plébániai képviselőtestület elnöke a plébános. 

16. §. Az elnök általános helyettese az alelnök, akit a testület választ meg 
tagjai közül titkos szavazással, egyszerű többséggel. Az alelnök olyan 
világi hívő legyen, akinek személyét köztisztelet övezi, együttműködő 
készsége kiemelkedő, valamint szükség esetén az elnök által könnyen 
elérhető. Az elnök írásbeli megbízása alapján, szükség esetén a testület 
üléseit vezeti, a testület véleményét jóváhagyásra az elnök elé terjeszti. 
További feladata az egyes munkacsoportok vagy bizottságok 
ellenőrzése, tevékenységük elősegítése, a tagok ösztönzése. 
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17. §. A jegyzőt a testület tagjai közül választja meg titkos szavazással. Ennek 
a szavazásnak a során az tekintendő érvényesen megválasztottnak, aki a 
legtöbb szavazatot kapta, függetlenül attól, hogy a rá leadott szavazatok 
száma eléri-e a jelenlévők abszolút többségét. A jegyző feladata, hogy a 
gyűléseken elhangzott érdemi ügyeket, különösen a javaslatokat és a 
határozatokat jegyzőkönyvbe foglalja a 19. §. szerint. 

V. A testület működése 

18. §. (1) A testület évente legalább kétszer tart összejövetelt. Ha az adott 
plébánia helyzete, vagy a megtárgyalandó ügyek mennyisége 
indokolja, ennél több ülést is össze lehet hívni.  

 (2) A plébános írásbeli meghívóval hívja össze a testületet a tervezett 
időpont előtt legkésőbb 8 nappal. A meghívónak tartalmazni kell 
legalább az összejövetel helyszínét és időpontját, a napirendi 
pontokat, valamint a határozatlanképtelenség esetére a megismételt 
összejövetel időpontját.  

 (3) A plébánosnak rendkívüli ülésre kell összehívnia a tanácsot, ha ezt a 
tagok többsége írásban kéri. Félévente legfeljebb egy rendkívüli ülés 
tartható.  

 (4) A testület határozatképességéhez az összes tag kétharmadának jelen-
létére van szükség. A (2)-ban említett megismételt összejövetel 
alkalmával a testület a résztvevők számától függetlenül 
határozatképes. 

 (5) A testület határozatai tanácsadó jellegűek. Elfogadásukhoz a 
jelenlévő tagok abszolút többségének szavazata szükséges. 
Megbízott útján szavazni nem lehet. A határozatok akkor nyerhetnek 
kötelező erőt, ha a plébános elfogadja és az ordinárius jóváhagyja 
(magáévá teszi) őket.  

 (6) Az összejövetelen a plébános meghívására más is részt vehet 
előadói, tanácsadási szerepben, de szavazati joggal nem rendelkezik. 

 (7) A plébános igyekezzen a testület többségi, főként pedig egyhangú 
véleményét megszívlelni és támogatni, de annak döntése nem köti a 
plébánost. Amennyiben véleménykülönbség alakul ki a plébános és 
a testület között, a plébános az adott kérdésben, a testület véleményét 
is ismertetve, kérjen tanácsot az esperestől vagy ha az ügy főpásztori 
illetékességbe tartozik, az ordináriustól. Az ordinárius 
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illetékességébe tartozó ügyek főként a költségvetés és a zárszámadás 
jóváhagyása, valamint a rendkívüli vagyonkezelés körébe tartozó 
vagy egyébként az ordináriusnak, vagy az egyházmegyei 
vagyonkezelőnek fenntartott ügyletek engedélyezése (vö. CIC 1277. 
kán; A Magyar Püspöki Konferencia kiegészítő szabályai az Egyházi 
Törvénykönyvhöz, 13. cikkely; kiadása Codex Iuris Canonici. Az 
Egyházi Törvénykönyv, hivatalos latin szöveg magyar fordítással és 
magyarázattal, 5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest 2015, 894; 
lásd még a főegyházmegyei körlevelekben közölt rendelkezéseket az 
egyházmegyei vagyonkezelői engedélyhez kötött ügyletekről).  

 (8) A testület minden tagja törekedjen arra, hogy az egész plébánia javát 
tartsa szem előtt mind a gazdasági, mind a lelkipásztori kérdések 
terén. Ha olyan ügy tárgyalására kerül sor, amely a plébániának csak 
egy-egy részét (filia) érinti, legyenek különös figyelemmel az adott 
részt képviselők véleményére. 

 (9) Azokról a fontosabb döntésekről, amelyek az egész plébániát érintik, 
a plébános a döntések jóváhagyása után alkalmas helyen és időben 
tájékoztassa a közösséget. 

19. § (1) A testület üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A határozati 
javaslatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet az ülést követő 2 héten 
belül az ordináriushoz jóváhagyásra fel kell terjeszteni. A 
javaslatokat az adott éven belül folyó sorszámmal kell ellátni. 

 (2) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a gyűlés helyét is időpontját 
továbbá azt, hogy kik vannak jelen, kik vannak távol igazoltan, 
valamint igazolatlanul. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti 
ív, amely tartal-mazza a jelenlévők névsorát és aláírását. 

 (3) A jegyzőkönyv hitelesítéséről az elnök, az alelnök, a jegyző és 
két jegyzőkönyv-hitelesítő tanácstag gondoskodjék, akiket az 
összejövetel kezdetekor kell kijelölni. 

 (4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az adott határozati 
javaslat kapcsán hányan szavaztak és milyen volt a szavazatok 
megoszlása (hányan szavaztak mellette, hányan ellene és hányan 
tartózkodtak). 

 (5) A 18. §. (8)-ban említett esetben a többségi határozati javaslat mel-
lett a kisebbségi vélemény is kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyvben, 
valamint az is, hogy az elnök melyik véleményt osztja. 
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 (6) A jegyzőkönyveket a plébánia irattárában gondosan őrizzék. 

VI. A plébániai képviselőtestület mint pasztorális tanács 

20.§. A plébániai képviselőtestület minden olyan kérdést megvitathat, mely a 
hívek lelki életével, a lelkipásztorkodással kapcsolatos. E minőségében 
a plébánia lelkipásztori terveit segíti elkészíteni és megvalósítani a 
maga eszközeivel: pl. szervezéssel, lelki napok rendezésével, 
fiatalok, idősek foglalkoztatásával, beteglátogatások, kórházi és 
otthoni beteglátogatások szervezésével, szegények részére történő 
gyűjtésekkel. Ezeket a feladatokat többnyire bizottságokba, 
munkacsoportokba osztva végzi. Az egyes csoportok vezetőjét a 
plébános nevezi ki a testület tagjai közül. A csoport vezetője gyűjti 
össze a plébániához tartozó hívek közül munkatársait, akiket irányít, 
tanáccsal lát el. Munkálkodásuk eredményeiről köteles időnként a teljes 
testületnek beszámolni. 

21.§. (1) Lehetőleg minden plébániai képviselőtestület hozzon létre 
bizottságot vagy munkacsoportot az alább megfogalmazott feladatok 
ellátására: 

 Evangelizációs Munkacsoport: Isten szavának erejében felfedezi a 
közösségben lévő karizmákat, összefogja a szolgálatokat, segíti a 
plébániai közösség, különös tekintettel a munkatársak képzését. 
Segíti a jegyesoktatást, figyel a különféle lelkiségi mozgalmak, 
közösségek hitbeli fejlődésére és munkájuk segítésére, feladata a 
különös gondoskodást igénylő csoportok programjainak 
összehangolása, segítése (elváltak, függőségben élők, stb.), törekszik 
a közösség és a társadalom új evangelizációjára. 

 Liturgikus Munkacsoport: felelősségteljesen részt vesz a vasárnap 
megszentelésének előkészítésében, az ünnepek és liturgikus 
alkalmak megszervezésében, segíti a liturgikus szolgálatban részt 
vevőket, törekszik a hívek közösségi szolgálatának 
előmozdítására a liturgikus ünnepek alkalmával, gondot visel a 
liturgikus öltözékekre, kellékekre és helyiségekre, a mindenkori 
liturgikus előírások megtartásával. 

 Karitász Munkacsoport: figyelmet fordít a szegényekre és a 
szükséget szenvedőkre. A plébániai közösség felelősségét 
felébreszti a közösség rászoruló tagjai iránt, és hatékony segítséggel 
fordul a bajba jutottak felé. Egyházmegyénk legjobb 
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hagyományainak megfelelően utcafelelősök és házapostolok 
segítségével igyekszik megtalálni azokat, akik szegénység, betegség, 
vagy más krízishelyzet miatt segítségre szorulnak. Lehetőség szerint 
kapcsolatot keres a plébánia területére újonnan költöző 
katolikusokkal. Segít eljuttatni az emberekhez az egyházmegyei és 
plébániai értesítőt. Kapcsolatot épít ki a társadalom szociális 
intézményeivel, egyesületeivel, jótékonysági szervezeteivel. 
Megszervezi és koordinálja az idősek, betegek és házi gondozottak 
lelkipásztori ellátását. Kapcsolatot tart az egyházmegyei karitásszal. 

 (2) A fentieken túlmenően létrehozatók egyéb bizottságok vagy munka-
csoportok is a helyi igények és adottságok figyelembevételével.   

VII. plébániai képviselőtestület, mint gazdasági tanács 

22.§. (1) A plébániai képviselőtestület az elnök vezetésével a jó gazda 
gondosságával rendben tartja az egyházi épületeket, fenntartásukhoz 
anyagi forrásokat próbál biztosítani. Figyeli a plébánia számára 
hasznos pályázatok kiírását. A plébános kifejezett kérésére segítséget 
nyújt a szakemberek kiválasztásában a szükséges karbantartások, 
felújítások esetén, kivéve ha a beruházás egyházmegyei szervezésben 
folyik. 

 (2) Hatáskörébe tartozik különösen: 

- az egyházmegye által kiadott rendelkezéseknek megfelelően a meg-
adott határidőig az évi zárszámadás elkészítése, valamint a 
következő évre a költségvetés összeállítása, 

- az alkalmazottak fizetésének megállapítására a plébános kifejezett 
kérésére javaslatot tehet, 

- az adók, járulékok, az egyházmegye részére az anyagi járandóságok 
időben történő befizetéséről való gondoskodás, a plébános kérésére a 
plébános segítése a rendes és rendkívüli vagyonkezelési ügyek 
intézésében, a plébános kérésére. 

 (3) Rendes vagyonkezelésnek minősül azon esetkör, amely a hétköznapi 
gazdálkodás körébe tartozó pénzügyi, vagyoni vonatkozású döntése-
ket öleli fel. A rendes vagyonkezelésen belül nagyobb jelentőségű 
ügyeknek tekintjük a megyéspüspök által előírt értékhatárt 
meghaladó ügyeket. 
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 (4) A plébános érvénytelenül hoz olyan intézkedéseket, amelyek 
meghaladják a rendes vagyonkezelés határait és módját, hacsak 
előzőleg az ordináriustól írásbeli felhatalmazást nem kapott rá. 

 (5) Rendkívüli vagyonkezelésnek minősül:  

- „Örökségek, vagy ajándékok elfogadása, amennyiben azokhoz teher, 
vagy meghagyás járul. 

- Kezesség vállalása idegen kötelezettségekért. 

- Százezer USD értéket meghaladó kölcsön felvétele 

- Adásvételi vagy megbízási szerződések kötése, ha az egyes 
szerződésekben szereplő érték a százezer USD-t meghaladja. 

- Egyházi vagy állami jog szeriunt elismert intézmények (önálló szer-
vezeti egységek) létesítése, átvétele, megszüntetése vagy átadása.” 
(A Magyar Püspöki Konferencia kiegészítő szabályai az Egyházi 
Törvénykönyvhöz, 13. cikkely; kiadása Codex Iuris Canonici. Az 
Egyházi Törvénykönyv, hivatalos latin szöveg magyar fordítással és 
magyarázattal, 5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest 2015, 894). 

- Minden olyan pénzügyi vonatkozású és az egyházi vagyon állagának 
megóvásával, fenntartásával, gyarapításával, egyházi vagyon 
hasznosításával kapcsolatos döntés, amely túlmutat a hétköznapi 
gazdálkodás körén a javak nagy mennyisége, a veszteség 
kockázata, a vagyon stabilitását veszélyeztető tényezők, a dolog 
értéke, a végrehajtás hosszú időtartama, az ügy bonyolultsága, a 
gazdasági eredmények bizonytalansága, a plébánia vagyonjogi 
helyzetének biztonsága miatt. 

 (7) A rendkívüli vagyonkezelést megelőzően a plébános köteles kikérni 
a plébániai képviselőtestület véleményét, valamint szükséges az 
ordinárius engedélye is. 

 (8) A plébánia tulajdonát képező ingatlan, védett nagy értékű képzőmű-
vészeti tárgy, könyv, egyéb vagyontárgy elidegenítéséhez ki kell 
kérni a plébániai képviselőtestület véleményét, valamint az 
ordinárius engedélyére is szükség van. Az elidegenítéssel 
kapcsolatban meg kell tartani az Egyházi Törvénykönyv 
vonatkozó előírásait (1290–1298. kán.), valamint a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia rendkívüli vagyonkezelésre 
vonatkozó kiegészítő rendelkezéseit is. 



 
15

 (9) A bérbeadásról mindig írásbeli szerződést kell kötni. A plébánia 
tulajdonában vagy használatában levő tulajdon bérbeadásához az 
ordinárius engedélye szükséges. (A Magyar Püspöki Konferencia 
kiegészítő szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz, 13. cikkely). 

 (10) Az egyházmegyei körlevelekben meghatározott érték feletti építési 
és felújítási munkák vagyonkezelői illetve ordináriusi 
engedélyezésére irányuló kéréshez mellékelni kell a plébánia 
képviselőtestületének jegyzőkönyvi határozatát (állásfoglalását) is. 
(ez az összeghatár jelenleg nettó 2.000.000. forint; vö. 
Főegyházmegyei körlevelek, Esztergom-Budapest, 2009/I, 609.sz). 

23.§. Gazdasági bizottság  

 (1) Elsődleges feladata a 22. §. (3) alpontjaiban felsorolt feladatok 
döntéshozatalra történő előkészítése. 

 (2) Figyelemmel arra, hogy a plébánián vezetendő egyetlen pénztár-
könyvbe történik a könyvelés, a bizottság kiemelkedő feladata, hogy 
a plébános kérésére e könyvelés alapján előkészítse a közös költség-
vetést és zárszámadást, amelynek elfogadása viszont a teljes 
plébániai képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 

24.§. A Gazdasági Bizottság tagjai 

A Gazdasági Bizottság összetétele: 

- plébános (elnök) 

- világi alelnök 

- valamint három fő a Képviselőtestület tagjai közül. 

(1) A plébános:  

- irányítja a bizottság munkáját, 

- ügyel arra, hogy a gondjára bízott javak bármi módon el ne 
vesszenek, vagy kárt ne szenvedjenek,  

- gondoskodik arról, hogy az egyházmegyei előírásoknak megfelelően 
a rá bízott javak biztosítva legyenek, 

- gondoskodik arról, hogy az egyházi javak tulajdonjoga a hatályos 
polgári jog szerint érvényes jogcím szerint a vonatkozó hatósági 
nyilvántartásokban be legyen jegyezve; 
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- gondoskodik arról, hogy a kánoni és a világi jog előírásait 
megtartsák, főként ügyel arra, nehogy a világi törvények meg nem 
tartása miatt a plébániát kár érje, 

- gondoskodik arról, hogy a javak jövedelme és a bevételek pontosan 
és megfelelő időben beszedésre kerüljenek, köteles azokat biztonsá-
gosan őrizni és az alapító szándéka vagy a törvényes előírások 
szerint használni, 

- gondoskodik arról, hogy a kapott kölcsönt megfelelő módon 
visszafizessék, valamint a kölcsön vagy jelzálogkölcsön alapján járó 
kamatokat a meghatározott időben megfizessék, 

- gondoskodik arról az ordinárius engedélyével, hogy a Plébánia 
kiadásait meghaladó és hasznosan elhelyezhető pénzeszközök 
biztonságos módon befektetésre kerüljenek, 

- gondoskodik a bevételeket és a kiadásokat tartalmazó könyvek 
rendes vezetéséről, 

- köteles minden év végén az egyházmegye által előírt módon számot 
adni vagyonkezeléséről, valamint a következő évre költségvetést 
készíteni és benyújtani, 

- gondoskodik arról, hogy a plébánia anyagi javakkal kapcsolatos ok-
mányai, iratai a plébániai levéltárban rendezett módon 
megőrzésre kerüljenek. 

- A fenti feladatok ellátásában a Bizottság tagjai segítséget nyújtanak, 
tanácsot adnak a plébánosnak, annak kifejezett kérésére. 

 (2) A számvizsgálók (két fő):  

- A gazdasági bizottság saját tagjai sorából két számvizsgálót választ; 

- feladatuk negyedévenként ellenőrizni azt, hogy a pénztárkönyvbe 
beírt tételeknek megvan-e a hivatalos igazolása, azaz a teljesség és 
valódiság ellenőrzése. A vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel és 
annak eredményéről a teljes ülésnek kötelesek beszámolni. 

 (3) A plébános kifejezett kérésére kiegészítő bizottságot lehet alakítani 
temetőgondnokság néven ott, ahol a plébániának saját temetője 
van. E gondnokság tagjait is a képviselőtestület tagjai közül 
célszerű kiválasztani. Saját temetői szabályzatot kell készíteniük, 
amely a következőket tartalmazza: 

- sírhelyek kijelölése, 

- a sírhelyekért járó összeg, 
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- a sírhely időtartama, 

- a sírhasználati díjak begyűjtési módja, 

- a síremlék állítás joga, 

- a síremlék tulajdonjoga, 

- a sírkert gondozása, 

- egyházi személyek sírjainak gondozása, 

- a sírok gondozása általában, 

- a temetőcsősz ill. sírásó alkalmazásának feltételei, 

- a ravatalozó, kápolna karbantartása, 

- kertészeti megoldások, 

- temetői nyilvántartás készítése, vezetése. 

E szabályzat készítésekor szem előtt kell tartani az ide vonatkozó 
állami és önkormányzati előírásokat, valamint a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia e tárgyban kiadott hatályos szabályzatát. 

VIII. Záró rendelkezések 

25. §. A megyéspüspök által kinevezett plébános egyházi szempontból nem 
alkalmazottja a plébániának, sem pedig a képviselőtestületnek, hanem a 
püspök munkatársa apostoli küldetésének megvalósításában. Ezért Isten 
után a megyéspüspöknek tartozik felelősséggel. Istentiszteleti ténykedé-
sét és plébánosi munkáját a megyéspüspök az esperesen keresztül, vagy 
személyesen ellenőrzi. 

26. §. A plébánia minden tulajdona egyházi tulajdon. Kezelésére, illetőleg a 
plébánia mint jogi személy képviseletére az egyetemes egyházjog 
rendelkezései érvényesek. 

27. §.  Bármilyen vitás kérdésben a megyéspüspök dönt. A testület tagjainak 
óvakodniuk kell, hogy nézeteltérés esetén szakadást ne idézzenek elő a 
hívek körében. 

28. §. A jelen szabályzatban foglaltak betartását az ordinárius saját maga vagy 
megbízottja útján ellenőrzi. Az egyházi és világi törvények megtartását 
érintő súlyos szabálytalanság esetében, ha a figyelmeztetés 
hatástalannak bizonyult, az ordinárius gondoskodik a megfelelő lépések 
megtételéről és a törvényesség biztosításáról. 
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29. §. A jelen szabályzat által nem szabályozott esetekben az érintettek fordul-
janak iránymutatásért az ordináriushoz. 

IX. Átmeneti rendelkezések 

30. §. (1) A jelen szabályzatnak a képviselő testületek választására vonatkozó 
előírásait kell alkalmazni, valahányszor a jelenlegi testületek 5 éves 
megbízási idejének lejárta után új választásra kerül sor.  

 (2) Azon a plébánián, ahol nincs érvényesen működő testület és gond-
nokság sem került felállításra, gondoskodni kell annak pótlásáról 
2017. június 1-ig. 

 (3) Amennyiben egy önálló plébánia a későbbiekben filiai státuszt kap, 
és ezáltal önállósága megszűnik, és egy másik plébánia részévé 
válik, a létező testület sorsáról és az új testület felállításának 
határidejéről a megyéspüspök egyidejűleg okiratban rendelkezik. 

 (4) Minden önálló plébánián, legyen betöltött vagy oldallagosan ellátott, 
önálló testületet kell létrehozni, hacsak a megyéspüspök másként 
nem rendelkezik. 

A jelen szabályzat használatát 2017. január 1-jével az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegyében elrendelem. Minden korábbi intézke-
dés, mely a szabályzattal ellenkezik, vagy a szabályzatban rendezett 
kérdéseket, mint összefüggő egészet tárgyalja, hatályát veszti. 

 

Budapest, 2016. december 31. 

 

Dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás, érsek 


