
 
 
Összefoglaló a 2018. október 3-i, Budakeszin tartott LMK ülésről 

Az ülés úrvacsorás igeliturgiával kezdődött. A liturgiában közreműködött Lacknerné Puskás Sára A Budakeszi 

Gyülekezet lelkésze, valamint Keczkó Pál esperes. 

A Budakeszi Egyházközség nevében Benczúr László köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy templomépítési 

projektjük kisebb-nagyobb akadályokat szenved, ugyanakkor a közösség erősödik.  

Az ülésen rövid szünet után Lackner Pál a lelkészi életpályamodellel kapcsolatos tudnivalókról tartott előadást.    

A törvényi szabályozás bemutatását követően (ld. LÉM törvény), rövid nemzetközi kitekintés után, az 

országos szabályrendelet megalkotásának folyamatáról beszélt. 

Első problematikus pont a gyülekezeti lélekszámadatok számolásának módja.   

Az illetmények számolásához a lelkészi munka mérhetősége merült fel problémaként.  

Ebben egy pontozásos/százalékos rendszert dolgoztak ki. Ennek kipróbálása után tervezik a rendszer 

finomhangolását.  

Az LMK tagjaiban felmerült, hogy a táblázatban nem szerepelnek olyan teendők, amelyek viszont szorosan 

hozzákapcsolódnak a lelkészi szolgálathoz. Ezek némelyikének (pl. a látogatásokat) százalékos értékét a 

létszámadatok függvényében határoznák majd meg.  

A mérhetőséggel kapcsolatban előadó elmondta, hogy természetesen nincs igazságos rendszer, de a 

lehetőségekhez mérten jelenleg ez tűnik a legelfogadhatóbb verziónak. De természetesen püspöki és 

esperesi szintről az egyéni mérlegelés lehetősége is számításba jöhet.  

A gazdasági kérdések kapcsán egyelőre nincs biztos információ. Ennek kidolgozása folyamatban van. A trv. 

beszél „lelkészi minimális illetmény”-ről, amelyet a szolgálatba állító, tehát a gyülekezet fizet, de szól az 

ehhez nyújtható országos egyházi támogatásról, illetve bizonyos szolidaritási hozzájárulásról. Ezzel 

kapcsolatban megtudtuk, hogy pl. ha egy gyülekezet több fizetést kíván adni a lelkészének, akkor ezt 

megteheti, de ebben az esetben szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. 

A LÉM a tervek szerint januártól életbe lép.  

 

Hirdetések: 

Esperesi tájékoztató:  

o Az egyházmegyei tisztségviselők felé kontakt embereket megadni.  

o Kiosztásra kerültek az OLMK által javasolt témák, kiegészítve néhány egyéb előadás javaslattal. A javasolt 

témák közül a résztvevők választhattak (5-öt), aki nem tudott eljönni hamarosan e-mail-en kiküldésre 

kerülő témajavaslatok alapján jelezheti mely témák érdekelnék. A válaszokat összegezzük, a legtöbb 

szavazatot kapott témák lesznek előttünk az előttünk álló hónapokban. 

o Honlap http://buda.lutheran.hu  - A honlap fontos információkat tartalmaz!!! Használata gyülekezeti 

lelkészek számára kimondottan javasolt!!! 😊  

o A többi esperesi hirdetés a honlapon olvasható, a Lelkészi munkaközösség fülön a hónap nevére 

kattintva. (Vagy egyszerűen ide: https://buda.lutheran.hu/index.php/lelkeszi-munkakozosseg/29-

oktober ) FONTOS INFORMÁCIÓK! ÉRDEMES KATTINTANI! 
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- Horváth-Hegyi Olivér: Az egyházkerületi választások megtörténtek, de még van feladat, néhány tisztségnél újabb 

választási fordulót kell tartani, így október 16-án rendkívüli közgyűlés póttagok választására. Az egyházkerületi 

közgyűlés eredménye mellékletben olvasható.  

- Dr. Széchey Béla: A 28. teremtési ünnep kapcsán: Keresztény Ökumenikus Környezetvédelmi Szövetség 

Katowicében tart közgyűlést, melynek fő témája a klímaváltozás minden embert érintő hatása. A székesfehérvári 

teremtésvédelmi konferencia evangélikus képviselete hiányos volt, ennek egyik oka, hogy a többi felekezet 

aktivitása nagyobb a témában. Sz.B. buzdított az ügy fontossága mellett. (H.Zs. Felhívta a figyelmet a Teremtés 

Hete programfüzetre, amely az őszi hálaadó istentiszteletekhez is jól használható: 

http://www.teremtesunnepe.hu/sajat_fajlok/2018/Teremtes_hete_2018.pdf   

- Az LMK-n elhangzott, hogy a Lelkészi Munkaközösségek Országos Szövetsége (OLMK) elnökének, az LMK vezetők 

Vancsai József Győr-nádorvárosi lelkészt választották. Az ő feladata lesz többek között a májusi Országos 

Lelkészkonferencia szervezése, valamint az alakuló LÉM bizottságot is ő fogja vezetni. 

 

LMK alkalmunkon Szabó Bertalan Péter nagybörzsönyi lelkész homiletikai előkészítőjét hallgathattuk meg, amelyet 

elküldött a levelezőlistára.  

 

Köszönjük a Budakeszi Gyülekezet vendégszeretetét! 
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