AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
JOGÁLLÁSA ÉS FELADATA
1. §
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem múltja és jelene
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (továbbiakban: EHE) a Magyarországi Evangélikus
Egyház törvényei szerint:
(1) lelki-szellemi örököse és jogutódja az 1557 óta evangélikus szellemben működő soproni
latin scholából kialakult Teológiai Intézetnek, és az 1892-ben önállóvá vált Soproni
Evangélikus Theológiai Főiskolának, majd az 1923-ban létesített Magyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem (Pécs) Evangélikus Hittudományi Karának (Sopron), és az abból 1950ben megalakult Evangélikus Teológiai Akadémiának,
(2) egyetemi elismerését a Magyar Országgyűlés 1990. évi XXIII. törvény 5. § alapján hozott
30/1990.III.21./OGY határozatban kapta meg újra, amit a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX., majd a 2005. évi CXXXIX. törvény ismét kijelentett.
2. §
Államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmény
Az EHE a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint:
(1) egyrészt a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, mint fenntartónak, felsőoktatási és
tudományos intézménye, tehát egyházi intézmény,
(2) másrészt a magyar egyetemi oktatás szerves része, amely a tanulmányi rendjét és a
tudományos minősítés módozatait az egyetemi rendszer követelményei szerint, de a teológiai
tudomány és az egyházi intézmény sajátosságaiból adódó különbségekre tekintettel alakítja ki,
(3) mint a Magyarországi Evangélikus Egyház intézménye, önkormányzattal rendelkező jogi
személy, amely a vonatkozó állami és egyházi törvények előírásainak megfelelően saját
hatáskörében önállóan intézi működését.
3. §
A fenntartó jogai és kötelességei
(1) Fenntartói jogait és kötelességeit a Magyarországi Evangélikus Egyház az Országos
Presbitérium által gyakorolja.
(2) Az Országos Presbitérium
a) jóváhagyja a rektornak a Szenátus által történt megválasztását,
b) hozzájárulását adja az egyetemi tanárnak a Szenátus által történt megválasztásához,
amennyiben a választás nem ellenkezik az egyházi törvények előírásaival,
c) jóváhagyja az EHE lelkészének az Szenátus által történt megválasztását.
d) ellenőrzi és jóváhagyja az EHE költségvetését és zárszámadását,
e) az Országos Egyház háztartásában évenként fedezetet biztosít az EHE fenntartására,
működésére, és megfelelően gondoskodik az EHE tanári ellátottságáról személyi és
dologi vonatkozásban,
f) meghallgatja a rektornak az Szenátus által elfogadott jelentését.
(3) A püspökök joga, hogy az EHE záró szigorlatain a fenntartó képviselőiként részt
vegyenek.

4. §
Az EHE feladata
Az EHE feladata
(1) a teológia művelése
a) a Szentírásnak megfelelően,
b) a lutheri reformációnak elkötelezetten,
c) tudományos igényességgel,
d) más felekezeteknek és vallásoknak, más tudományok és a világ tudományossága
eredményeinek figyelembevételével nyitottsággal, és
e) szabadon,
(2) továbbá
a) evangélikus lelkészképzés,
b) felsőfokú hitoktató-, hittantanár- és kántorképzés,
c) teológiai doktori képzés, doktori és habilitációs eljárások lefolytatása,
d) egyéb felsőfokú hittudományi alap- mester és továbbképzés
(3) és az egyházi munkások képzésének, és továbbképzésének szakmai irányítása és
ellenőrzése.
Jóváhagyta az Evangélikus Teológiai Akadémia kari ülése 1994. augusztus 19-én. Módosította az ETA Egyetemi
Tanácsának 1995. február 27-én tartott ülése. Módosította az Evangélikus Hittudományi Egyetem Tanácsának
1997. június 20-án és 2000. augusztus 30-án tartott ülése, az EHE Szenátusának 2009. június 18-ai ülése.
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