
Harangszó VÁLASZTÁSI  MELLÉKLET I.

I. ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK

1. szakasz: Jelen szabályzat az általános
és egyetemes titkos választások elvét való-
sítja meg.

a. Egyházközségi szinten az egyház
minden választó tagjának biztosítja a lelkiis-
merete szerint való jelölést. Egyházmegyei
és egyházkerületi szinten testületi jelölés
történik. Az elsõ fokú rokonsági viszonyban
lévõ, egy háztartásban élõ jelöltek közül az
egyik vissza kell lépjen.

b. A titkos jelölések biztosítani kívánják
a választói közgyûlések számára a legjobb
döntések meghozatalát, valamint a vá-
lasztás titkos jellegébõl adódó teljes lelki-
ismereti szabadságot.

2. szakasz: Egyházi tisztségekre általáno-
san jelölhetõk azok a választói névjegy-
zékbe felvett, 25. életévüket betöltött, köz-
tiszteletben álló, tiszta erkölcsû, vezetésre
alkalmas, konfirmált egyháztagok, akiknek
családi életük kifogástalan, az istentiszte-
leteket rendszeresen látogatják, úrvacsorá-
val rendszeresen élnek és az egyházi jog-
szabályokat tiszteletben tartják.

A lelkészjellegû tisztségekre azok az ak-
tív, egyházi szolgálatban álló lelkipásztorok
jelölhetõek, akikre az elõbbiekben felsorolt
feltételek fokozottan érvényesek, akik a II.
lelkészképesítõ vizsgával és legkevesebb 5
évi lelkipásztori szolgálattal rendelkeznek.

Egyházi tisztségekre nem jelölhetõk
azok, akik a kommunista diktatúra idején,
valamint napjainkban nyilvánvalóan egy-
házunk kárára jártak el, valamint azok, akik
presbiteri tisztségüktõl fegyelmi eljárás által
megfosztattak, vagy tisztségükrõl önkénye-
sen és elfogadhatatlan módon lemondtak.
Továbbá nem ajánlott a szektás irányt kép-
viselõ egyháztagok jelölése (CE Szövetség,
Rapp-féle presbiteriánus irányzat, Zimányi-
féle munkások stb.).

Egyházmegyei és egyházkerületi lel-
készjellegû tisztségekre nézve szükséges az
Átvilágító Bizottság tisztázó határozata,
vagy az átvilágítást kezdeményezõ kérvény
letételének bizonyítása. Az egyházmegyei
és egyházkerületi fõgondnokokra nézve
ugyanezen eljárás érvényes.

A választhatósági korhatárt tekintve a
Kánon rendelkezései érvényesek.

3. szakasz: A választások lebonyolítására
és felügyeletére Egyházkerületi Választási
Bizottság (EVB) alakul. Az EVB tagjait az
Egyházkerületi Közgyûlés választja úgy,

hogy minden egyházmegye képviselve
legyen egy-egy lelkészi, világi, valamint
póttag által.

Az Egyházkerületi Közgyûlés az EVB
számára biztosítja egy szakképzett jogász
segítségét.

AZ  EVB  JOG- ÉS HATÁSKÖRE

a. Az EVB alakuló gyûléssel kezdi meg
tevékenységét, mely alkalommal saját
kebelébõl elnököt, jegyzõt és egy három-
tagú intézõ bizottságot választ.

b. Az EVB kivizsgálja a jelöltek szemé-
lyével kapcsolatos esetleges óvásokat, pana-
szokat és az érintettek meghallgatásával
dönt a jelöltek minõsítése tárgyában. Titkos
szavazással hozott, alaposan indokolt hatá-
rozatát írásban közli az óvást benyújtóval,
az illetõ jelölttel, valamint az õt jelölõ
testülettel. Az EVB elnöke, illetve elnöksége
önmagában semmiféle határozatot nem
hozhat.

c. Az EVB felügyel a választások sza-
bályszerûségére. Nyilvánvaló szabálytalan-
ság esetén a választást ugyanazon a szinten
és helyen megismételteti.

d. Az EVB tagjának is jogában áll óvást
benyújtani, viszont annak intézésében nem
vehet részt.

e. Az EVB általában eljár és intézkedik
valamennyi, a választásokkal kapcsolatos
olyan kérdésekben és esetekben, melyeket
jelen szabályzat kifejezetten nem utal más
hatóságok és tisztségviselõk hatáskörébe.

f. Az EVB megbízatása a soron kö-
vetkezõ egyházkerületi választások befeje-
zése nyomán, az utolsó fellebbezési határ-
idõ lejártával szûnik meg.

g. Az egyházközségi, egyházmegyei és
egyházkerületi jelöléseket, illetve választá-

sokat követõen az EVB szúrópróbaszerû el-
lenõrzéseket végez.

II. EGYHÁZKÖZSÉGI JELÖLÉSEK

4. szakasz: Az egyházközségi közgyûlé-
sek idõpontját az Egyházkerületi Közgyûlés
határozza meg, szem elõtt tartva az elõké-
szítést igénylõ idõtartamot. 

5. szakasz: Minden olyan, 25. életévét
betöltött egyháztag jelölhetõ, aki a választói
névjegyzékben szerepel, és jelen szabályzat
feltételeinek eleget tesz. Minden egyháztag
jelölhet, aki a választók névjegyzékében
szerepel.

6. szakasz: A presbiteri valamint gond-
noki (fõgondnoki) tisztséget betöltõk vá-
lasztási ciklusa a Kánon által szabályozott.
Minden presbiter, gondnok (fõgondnok)
újraválasztható.

7. szakasz: Presbiteri tisztségre az egy-
házközségi jelölõ közgyûlés jelöl, melyet a
megelõzõ két vasárnapon istentiszteletek
alkalmával hirdetnek ki. 

A jelölõ közgyûlés elõtt egy héttel, a
rendes vasárnapi istentiszteleten a Presbi-
térium a gyülekezet kebelébõl egy 7 tagú
ügyintézõ bizottságot választ, oly módon,
hogy a bizottság 3 tagját a presbitérium to-
vábbra is szolgálatban maradó tagjai, 3 tag-
ját pedig a gyülekezeti tagok adják. A bi-
zottság hetedik tagja hivatalból a lelki-
pásztor.

Az ügyintézõ bizottság saját kebelébõl
megválasztja elnökét és jegyzõjét. A bizott-
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ság feladata a jelölés menete rendjén a jelö-
lõcédulák kiosztása, valamint a jelöltek
ellen beérkezõ panaszok kivizsgálása. Az
ügyintézõ bizottság tagja lehet az egyház-
községi elnökség is.

8. szakasz: A tisztségekre való jelölés az
egyházközség pecsétjével ellátott jelölõcé-
dulákkal történik. A jelölõcédulákra leg-
alább 5 jelölt nevének és foglalkozásának
feltüntetése kívánatos. Ahol ezt kevésnek
tartják, a Presbitérium dönthet a jelölõcé-
dulákra kerülõ nevek számát illetõen, ez
azonban nem haladhatja meg a választandó
presbiterek számának felét. 

9. szakasz: A jelölõcédulát az egyházta-
gok az intézõbizottságtól veszik át, a pres-
biteri gyûlésen meghatározott módon, a
választói névjegyzék alapján.

10. szakasz: A jelölõ közgyûlésre a kije-
lölt napon, a vasárnapi istentiszteletet köve-
tõen kerül sor, oly módon, hogy a temp-
lomból kivonuló gyülekezet az erre a célra
elõkészített urnákba helyezi jelölõcéduláját,
a választott ügyintézõ bizottság felügyelete
mellett. Minden szavazásra jogosult csak
egy jelölõcédulát helyezhet el.

Az ügyintézõ bizottságon kívül a köz-
gyûlés 5-7 tagú számlálóbizottságot hoz lét-
re, melynek feladata az eredmények össze-
sítése. A számlálóbizottság tagja lehet min-
den választásra jogosult egyháztag, kivéve
az egyházközség elnökségét (lelkipásztor,
fõgondnok, gondnok).

A jelölést követõen a számlálóbizottság
összeállítja a jelöltek névsorát a jelölések szá-
mának megfelelõen, csökkenõ sorrendben. 

A jelölõ közgyûlésrõl jegyzõkönyvet
vesz fel, azt hitelesíti. A jelölõcédulákat a
ciklus végéig az egyházközségi levéltárban
megõrzésre helyezi el. 

A jelöltek névsorát (foglalkozásuk meg-
jelölésével) a templomban közszemlére ki-
függeszti.

A lelkipásztor a soron következõ isten-
tisztelet alkalmával a hirdetés rendjén is-
merteti a jelöltek névsorát. Felhívja a válasz-
tók figyelmét arra, hogy a jelöltekkel szem-
ben kifogással élhetnek, melyet a jelölõ köz-
gyûlést követõ három napon belül írásban
nyújthatnak be a lelkipásztori hivatalba.

A panaszok elbírálása az ügyintézõ
bizottságok hatáskörébe tartozik. A tárgya-
lásra be kell hívni a panasztevõket, vala-
mint mindazokat, akik ellen panaszt nyúj-
tottak be, hogy védekezésüket elõterjeszt-
hessék.

Az ügyintézõ bizottság négy napon
belül határozatot hoz, és azt az érintettekkel
írásban közli.

Az ügyintézõ bizottság határozatának
megfellebbezése az EVB ügyintézõ bizottsá-
gához öt napon belül benyújtandó. Az EVB
nyolc napon belül véglegesen intézkedik az
ügyben. 

11. szakasz: A jelölõ közgyûlést követõ
második vasárnap elsõ ízben kihirdetendõ a
választási közgyûlés idõpontja. 

12. szakasz: A jelölõ közgyûlést követõ
harmadik vasárnapi istentiszteleten törté-
nik a jelöltek gyülekezet elõtti bemutatása
és megkérdezése, valamint a választói köz-
gyûlés második ízben való meghirdetése. A
lelkipásztor ez alkalommal kötelezõen fel-
hívja a gyülekezet figyelmét, hogy a válasz-
tó közgyûlésre, annak titkos volta miatt
hozzanak írószert.

Az ügyintézõ bizottság gondoskodik a
jelöltek ez alkalomra szóló idõbeni meghí-
vásáról. Amennyiben valamelyik jelölt nem
tud megjelenni, írásban juttatja el nyilatko-
zatát, arra vonatkozóan, hogy megválasz-
tása esetén vállalja-e a presbiteri tisztséget.
Aki semmilyen módon nem nyilatkozik, ki-
zárja magát a jelöltek sorából.

A tisztséget vállalókból áll össze a pres-
biterjelöltek végleges névjegyzéke. A je-
löltlistára való felkerülés feltétele legalább 2
jelölés elnyerése. A jelöltlistára maximálisan
a megválasztandók számának a kétszerese
kerülhet fel a jelölések számának megfele-
lõen, csökkenõ sorrendben.

13. szakasz: A presbiterválasztó köz-
gyûlésre a megkérdezés utáni vasárnap
kerül sor.

Az istentiszteletet követõen a lelki-
pásztor ismerteti a titkos szavazás módját,
majd ez alkalomra is új szavazatszámláló
bizottságot választanak, melynek nem lehet
tagja egyik jelölt sem. Nem lehet tagja sem
az egyházközség elnöksége, sem a pres-
biterjelöltek valamelyike.

Az ügyintézõ bizottság tagjai szét-
osztják a választók között a választólapokat,
melyek a presbiterjelöltek végleges név-
sorát tartalmazzák. Ellenõrzik, hogy csak a
választásra jogosultak szavazhassanak. 

A választók a választottaik neve elé egy-
egy plusz (+) jelet tesznek. Minden vá-
lasztó annyi nevet jelölhet meg, ahány je-
löltet a presbiteri tisztségre méltónak tart,
de nem többet, mint a megválasztandó
presbiterek létszáma.

A templomból kivonuló gyülekezet
urnába helyezi az összehajtott szavazó-
lapokat. A bizottság tagjai õrködnek a vá-
lasztók jogosultsága felett.

A szavazást követõen a számlálóbi-
zottság azonnal munkához lát. A megvá-
lasztottakról névsort készít a kapott szava-
zatok csökkenõ sorrendjében, a közgyû-
lésen meghirdetett és a Kánon által megha-
tározott számban. A sorban ezután követ-
kezõkbõl kerülnek ki a Kánon által meg-
szabott számban a pótpresbiterek.

Az utolsó helyekre azonos szavazat-
számmal kerülõ presbiterek, illetve pótpres-
biterek között a számlálóbizottság sors-
húzással helyben dönt.

A bizottság a választásról jegyzõköny-
vet készít, és a szavazólapokat a következõ
választásig az egyházközség levéltárában
megõrzésre rendeli.

A választás eredményét 24 órán belül
közzé kell tenni. A közzétételtõl számított
10 nap a fellebbezési határidõ.

Az újonnan megválasztott Presbitérium
a fellebbezési idõ lejárta után 3 napon belül
megtartja elsõ ülését, melyen saját kebelé-
bõl titkos szavazással megválasztja az egy-
házközség fõgondnokát és gondnokát.

A soron következõ vasárnapon a lelki-
pásztor kihirdeti a presbiter-, illetve
gondnokválasztás jogerõre emelkedett
végeredményét és sor kerül az ünnepélyes
gyülekezeti eskütételre.

A fõgondnok és gondnok megválasztá-
sa külön menetben történik és a tisztség
elnyeréséhez a szavazatok több mint fele
elnyerése szükséges. Amennyiben egyik
jelölt sem érné el az 50%+1 szavazatot,
akkor a két legtöbb szavazatot kapott között
új választást kell elrendelni.

Az újonnan alakult gyülekezetekben a
presbiterválasztást a Közgyûlés megerõsíti.

Azokban az egyházközségekben, ahol
az Egyházkerületi Közgyûlés engedélye
nélkül tartottak presbiterválasztást, ott a
választások eredménye semmisnek tekin-
tendõ és el kell rendelni a választási ütem-
terv szerinti új választásokat.

Indokolt esetben a választások lebo-
nyolításában egy hét eltérés lehetséges.

III. EGYHÁZMEGYEI
TISZTSÉGVISELÕK
JELÖLÉSE ÉS VÁLASZTÁSA

14. szakasz: Az illetékes egyházmegye
EVB tagjai összeállítják a tisztségeket tartal-
mazó listát (Kánon szerint) és azt minden
anyaegyházközségnek idõben kiküldik.
Azon gyülekezetek, melyek az elmúlt esz-
tendõre a jelölõ közgyûlés napjáig nem ren-
dezték köztartozásaikat, elveszítik jelölõi,
választói jogaikat és képviselõi a választha-
tóság jogát.

Minden egyházmegyei tisztségre
mindegyik anyaegyházközség presbité-
riuma egy jelöltet állít. A jelölõlista

VÁLASZTÁSI  SZABÁLYZAT
FOLYTATÁS AZ I. OLDALRÓL
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kitöltését az illetõ presbitérium tagjai
kötelezõ módon ellenõrzik. Az egyház-
megyei fegyelmi bizottságot illetõen, azok
létszámával azonos számú egyházi, illetve
világi jelöltet állítanak.

15. szakasz: Az egyházmegyei jelölõ köz-
gyûlés alkotó tagjai: minden anyaegyház-
község lelkipásztora, fõgondnoka, vagy
gondnoka, illetve presbiteri küldötte.

A jelölõ közgyûlés saját kebelébõl egy 5-
7 tagú számláló bizottságot választ. Ennek
a bizottságnak nem lehet tagja az egy-
házmegye elnöksége.

A számlálóbizottság összesíti az egyház-
községektõl beérkezett jelölõ íveket. A jelöl-
tek listáját a jelölések számának meg-
felelõen csökkenõ számsorrendbe állítja. Az
egyszemélyes tisztségekre szóló jelölések
esetében az elsõ három jelölt kerül a
jelöltlistára, illetve a harmadikat követõen
annyi, ahány jelöltnek a jelölési száma az
övével megegyezik. A jelöltek névsorát
tartalmazó összesítõ listára csak azok
kerülhetnek fel, akik legalább 2 jelölést
kaptak. Az egyházmegyei fegyelmi bizott-
ság esetében a testület létszámának a két-
szerese marad a jelöltlistán.

A jelöltek megkérdezése a tisztség el-
fogadása felõl a jelölõközgyûlésen történik,
ahol a jelöltek írásbeli nyilatkozatot tesznek.

Minden jelölt csak egy egyházmegyei
tisztségre való jelöltséget vállalhat, kivé-
telt képez az egyházmegyei tanácstagság-
ra, illetve a fegyelmi bizottságba való je-
lölés.

A szavazatszámláló bizottság munká-
járól és annak eredményérõl jegyzõkönyvet
vesz fel. A jelöltek listáját nyilvánosságra
hozza, és a jelölõíveket az egyházmegyei
levéltárba megõrzésre rendeli.

A jelöltlista alapján, a jelölõközgyûlésen
megtörténik a jelöltek bemutatása.

A jelölõközgyûlést követõ három napon
belül az EVB illetõ egyházmegyei megbí-
zottjai a jelöltek névsorát, a gyûlés jegyzõ-
könyvével együtt átadják az EVB intézõ
bizottságának.

A lelkipásztorok, istentiszteletek alkal-
mával, a gyülekezeteikben ismertetik a je-
löltek névsorát.

A jelölõgyûlést követõ 15 napon belül,
a jelöltek személyét illetõen, panaszt lehet
tenni és óvást lehet emelni az EVB intézõ
bizottságánál.

A jelölõközgyûlést követõ 15 napos óvá-
si és 10 napos elbírálási idõ elteltével kerül
sor az egyházmegyei választóközgyûlésre.

A jelölõközgyûlés napján minden anya-
egyházközség megkapja az egyházkerületi
tisztségekre és a zsinati tagságra szóló je-
lölõívet. A jelölõlista kitöltése presbiteri
gyûlés keretein belül történik. A jelölõlista
kitöltését a presbiterek kötelezõ módon el-

lenõrzik. A tisztségekre való jelölés nem
korlátozódik az egyházmegye szolgálat-
tevõire.

16. szakasz: Az egyházmegyei választó-
közgyûlés alkotó tagjai: hivatalból az anya-
egyházközségek lelkipásztorai, fõgond-
nokai, vagy gondnokai. Ahol a lelkipásztori
állás betöltetlen, ott a gondnokon kívül még
egy presbiteri megbízott képviseli az egy-
házközséget. Az egyházmegyei választó-
közgyûlés tagjai ugyanazok, mint a rendes
közgyûlés tagjai (Kánon I. fõrész 102. pa-
ragrafusa).

Az 1500 lelket meghaladó gyülekezetek
esetében minden megkezdett 1500 lélek
után még egy presbiteri képviselõt külde-
nek a választóközgyûlésre.

A küldöttek száma egy gyülekezet ese-
tében sem haladhatja meg az ötöt.

A tisztségek kettõzõdése esetén a szava-
zati jog nem átruházható.

17. szakasz: Az egyházmegyei válasz-
tóközgyûlés istentisztelettel kezdõdik,
amely után az egyházmegyei lelkészi fõ-
jegyzõ számba veszi a szavazati joggal
rendelkezõ résztvevõket. Ez alkalommal
megállapítja a szavazásra jogosultak szá-
mát, és jelenti a választóközgyûlés hatá-
rozatképességét.

A választóközgyûlés 2/3-os jelenlét mel-
lett válik határozatképessé.

Az elnök ismerteti a választóközgyûlés
napirendjét és a választás lefolyásának
módját. Ezután felkéri a közgyûlést egy 5-
7 tagból álló szavazatszámláló bizottság
megválasztására, melynek nem lehet tagja
a hivatalban lévõ egyházmegyei elnökség.
A megválasztott szavazatszámláló bizottság
a maga kebelébõl elnököt választ.

Az egyházközségek tegyék lehetõvé
jelöltjeik közgyûlésen való megjelenését,
akár mint egyházközségi közgyûlési kül-
dött, akár mint közgyûlési meghívott minõ-
ségében.

A számláló bizottság a választási listát, a
szavazási joggal rendelkezõ közgyûlési
tagok számának megfelelõ példányszám-
ban, kiosztja a választásra jogosultak között.

A szavazás két menetben történik:
a. Az elsõ menetben az esperesi és fõ-

gondnoki tisztségre történik szavazás.
b. A második menetben az egyházme-

gyei tisztségviselõket (fõjegyzõ, missziói
elõadó, katekétikai elõadó, számvevõ, levél-
táros, jogtanácsos, mûszaki elõadó, zenei
szakelõadó, egyházkerületi közgyûlési ta-
gok), valamint az egyházmegyei tanács és a
fegyelmi bizottság tagjait választják meg.

A szavazás oly módon történik, hogy a
választó az általa méltónak tartott jelölt ne-
vét aláhúzza. Személyi tisztségre nézve csak
egy jelölt neve húzható alá, ellenkezõ eset-

ben a szavazat – az illetõ tisztségre – ér-
vénytelen.

Az egyházmegyei – lelkészi és világi –
tanácsosok és fegyelmi bizottsági tagok
megválasztását illetõen, annyi jelölt neve
húzható alá, ahány választott tanácsost,
illetve fegyelmi bizottsági tagot határoz
meg a Kánon 2006. évi 1. jogszabályának 80.
paragrafusa.

A választók urnába helyezik szavazó-
lapjukat. Ezt követõen a számláló bizottság
összesíti a leadott szavazatokat.

A szavazás eredményét – menetenként
– a számláló bizottság elnöke hirdeti ki.

Egyszemélyes tisztségek esetében az
50%+1 szavazati arány tekintendõ eredmé-
nyesnek. Ha egy jelölt sem nyerte el az
egyszerû többséget, a két legtöbb szavaza-
tot nyert személy jelölésével meg kell is-
mételni a szavazást.

A választásról a számláló bizottság által
hitelesített jegyzõkönyvet kell felvenni.

A választás eredményének kihirdetése
után – az új egyházmegyei közgyûlés tag-
jai közül – titkos szavazással megválaszt-
ják az egyházmegyei tanácsot, a Kánon
2006. évi 1. jogszabályának 79. paragrafusa
szerint.

A szavazócédulákat, a számláló bizott-
ság, borítékba zárva hat évre az egyházme-
gyei levéltárba titkos megõrzésre rendeli.

18. szakasz: A szavazás befejezését kö-
vetõen – még a szavazatszámlálás elõtt –, a
számláló bizottsággal együtt, a választó-
közgyûlés egyházkerületi és zsinati tag-
ságra jelölõ közgyûléssé alakul át. Ennek
érdekében, saját kebelébõl, kiküld egy új 5-
7 tagú jelölõlistákat összesítõ bizottságot,
mely a presbitériumokkal elõzõleg egyetér-
tésben kitöltött jelölõlistákat egy külön ur-
nába összegyûjti és az urna felbontása után
összesíti, elkészíti az egyházmegye kerületi
és zsinati összesített jelölõlistáját.

Az egyházközségi jelölõlisták összesí-
tésekor minden egyes jelölés számon tar-
tandó, hogy azokat az EVB más egyházme-
gyékbõl származó jelölésekkel összesíteni
tudja.

Az egyházmegyei szavazatszámláló bi-
zottság és a jelölõlistákat összesítõ bizottság
egyazon idõben, egymástól függetlenül
végzi munkáját.

Az eredmények kihirdetése a következõ
sorrendben történik:

a. Az egyházmegyei tisztségekre törté-
nõ szavazás második menete eredményé-
nek kihirdetése.

b. Az egyházkerületi tisztségekre és zsi-
nati tagságra történt jelölések eredmé-
nyének kihirdetése.

CSIHA KÁLMÁN
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19. szakasz: Az egyházkerületi tisztsé-
gekre és zsinati tagokra történt jelölésekrõl
a számláló bizottság jegyzõkönyvet vesz fel,
és az egyházmegye EVB tagjai által továb-
bítja azt az EVB intézõ bizottságához.

Az egyházmegyék intézkednek jelölt-
jeik megkérdezése felõl, és válaszukat írás-
ban jelentik az EVB intézõ bizottságának.

IV. EGYHÁZKERÜLETI
TISZTSÉGVISELÕK 
ÉS ZSINATI TAGOK 
JELÖLÉSE ÉS VÁLASZTÁSA

20. szakasz: Az EVB, az egyházmegyei
jelölõ közgyûlésre, minden anyaegyházköz-
ség számára kézbesíti az egyházkerületi,
illetve a zsinati tagok tisztséglistáit (lásd a
15. szakaszt).

A kerületi tisztségekre és a zsinati tag-
ságra történt egyházmegyei jelölõgyûlést
követõ 7 napon belül az EVB összesíti a
jelölõlistákat. Azon egyházmegyék, melyek
a jelölõközgyûlés napjáig nem rendezték
köztartozásaikat elvesztik jelölõi, választói
és választhatósági jogaikat.

Az összesítõ jelöltlistára a három
legtöbb jelölést kapott személy neve kerül, a
jelölések számának megfelelõen csökkenõ
számsorrendben, illetve a harmadikat
követõen annyi, ahány jelölt jelölési száma
az övével megegyezik. Kivételt képez a
fegyelmi bizottság, illetve a zsinati tagságra
való jelölés. Ezen esetekben a megválasz-
tandók számának kétszerese marad a jelölt-
listán, a jelölések számának megfelelõen,
csökkenõ számsorrend szerint.

Minden jelölt csak egy tisztségre való je-
lölést vállalhat.

Az EVB minden jelölttõl írásbeli nyilat-
kozatot kér.

Az EVB még az összesítés napján közzé-
teszi a jelöltek listáját (Közlöny, Harangszó),
amelyen a Kánon által megszabott tiszt-
ségek szerepelnek: püspök, egyházkerületi
fõgondnok, egyházkerületi lelkészi és világi
fõ- és aljegyzõ, egyházkerületi missziói
elõadó (generális direktor), egyházkerületi
katekétikai elõadó, egyházkerületi fegyelmi
bizottsági – lelkészi és világi – tagok, egy-
házkerületi jogtanácsos, egyházkerületi
levéltáros, egyházkerületi zenei szakelõadó
és a zsinat tagjai szerepelnek.

A választóközgyûlésig hátralévõ idõben
az EVB gondoskodik a jelöltek nyilvános
megismertetésérõl és tisztességes népszerû-
sítésérõl. Egyházi sajtónk különszámban
mutatja be õket, a lelkipásztorok pedig a
gyülekezeti hirdetések rendjén számolnak
be róluk.

A nyilvánosságra hozatal után számított
15 napon belül panaszt, illetve óvást lehet
benyújtani a jelöltek ellen az EVB tit-
kárságán. A 15 napos határidõ letelte után
az EVB 10 napon belül az óvások ügyében
végleges döntést hoz. 

A választás elõtt három nappal kam-
pánycsend lép életbe.

21. szakasz: Az egyházkerületi választó-
közgyûlést az egyházkerület elnöksége
hívja össze, a választási ütemtervben rög-
zített idõpontra.

Az egyházkerületi választóközgyûlés
alkotó tagjai:

- az egyházkerületi közgyûlés Kánon
szerinti tagjai, valamint a Zsinat által fel-
hatalmazott tagok. Közgyûlési póttag csak
rendes közgyûlési tag hiányzása vagy aka-
dályoztatása esetén hívható be;

- minden egyházkerületi tanintézmény
egy képviselõje (nagyváradi, szatmári és
zilahi református kollégiumok), valamint a
kolozsvári Teológiai Intézet képviselõ
tanára;

- minden megkezdett 30 gyülekezeti
szám után az egyházmegyék még egy-egy
lelkészi és világi tagot delegálnak a vá-
lasztóközgyûlésre.

A tisztségek kettõzõdése esetén a
szavazati jog nem átruházható.

Az egyházkerületi választóközgyûlés
istentisztelettel kezdõdik, mely alkalommal
a rangidõs esperes végzi a szószéki
szolgálatot.

Az egyházkerületi elnökség (püspök,
fõgondnok) a megbízólevek számbavétele
nyomán, az egyházkerületi fõjegyzõ jelen-
tése alapján, megállapítja a közgyûlés tör-
vényességét és határozatképességét.

A választóközgyûlés határozatképessé-
géhez a tagok 2/3-os jelenléte szükséges.

Ezt követõen az elnökség ismerteti a
napirendet, és felkéri a közgyûlést, hogy
saját kebelébõl szavazatszámláló bizottságot
küldjön ki. A bizottságnak nem lehet tagja
az egyházkerületi elnökség. A szavazat-
számláló bizottság megválasztja elnökét.

22. szakasz: A szavazatszámláló bizottság
elnöke ismerteti a választás, illetve a
szavazás lefolyásának módját.

A szavazás két menetben történik:
a. az elsõ menetben – külön szavazó-

lapon – megválasztják a püspököt és a
fõgondnokot.

b. A szavazás második menetében
választják meg a többi tisztségviselõket.

A választójoggal rendelkezõ küldöttek a
kapott jelölõíven szavaznak, oly módon,
hogy az egyes tisztségekre választandó
jelöltek közül annak nevét húzzák alá, akit
a tisztségre méltónak tartanak. Személyi

tisztségre nézve csak egy jelölt neve húz-
ható alá. Ellenkezõ esetben az illetõ tiszt-
ségre vonatkozó szavazat érvénytelen.

A választók urnába helyezik szavazó-
lapjukat. Ezt követõen a számláló bizottság
összesíti a leadott szavazatokat, és a vá-
lasztás eredményét a szavazatszámláló bi-
zottság elnöke menetenként kihirdeti.

A fegyelmi bizottsági tagságra jelöltek
közül a választók négy lelkészi és három
világi jelöltre szavazhatnak. A soron
következõ hét jelölt – három lelkészi és
négy világi jellegû – póttag lesz.

A tizenkét legtöbb szavazatot kapott
zsinati tagjelölt – hat lelkészi és hat világi
jellegû – a zsinat alkotó tagja lesz. A sorban
következõ nyolc jelölt – négy lelkészi és
négy világi jellegû – a zsinat póttagja lesz.

23. szakasz: A szavazás eredményét me-
netenként a számláló bizottság elnöke hir-
deti ki. Egyszemélyes tisztségek esetében
az 50%+1 szavazat eredményes. Ha egy je-
lölt sem nyerte el az egyszerû többséget, a
két legtöbb szavazatot nyert személy jelö-
lésével a szavazást meg kell ismételni.

A választásról a számláló bizottság által
hitelesített jegyzõkönyvet kell felvenni. A
szavazóíveket az egyházkerületi levéltárban
megõrzésre elhelyezik.

24. szakasz: Az egyházmegyei és egyház-
kerületi választásokkal kapcsolatban felleb-
bezni lehet a választást követõ 15 napon be-
lül, a választásra jogosultak 1/10-nek közös,
írásbeli kérése alapján. A fellebbezést az
EVB intézõ bizottságához kell benyújtani.

A fellebbezés ügyében az EVB 10 napon
belül intézkedik, és a vizsgálat eredményét
a panaszosokkal és az érintettekkel írásban
közli.

Az EVB döntése 2/3-os többséggel válik
jogerõssé. Amennyiben szabálysértés tör-
tént, a választást – indokolt esetben – az ille-
tõ szinten meg kell ismételni.

A fellebbezések lejárta után egy hóna-
pon belül az egyházkerület alakuló köz-
gyûlése összehívandó. Az alakuló közgyû-
lés elsõ napirendi pontja az EVB jelen-
tésének elfogadása.

25. szakasz: Amennyiben az egyszemé-
lyes tisztségek megüresednek (haláleset, le-
mondás, fegyelmi eljárás), a soron követ-
kezõ rendes közgyûlésen, az egyházmegyei
közgyûlések elõzetes jelölése alapján töl-
tendõk be.

26. szakasz: Jelen határozat érvénybe lép
az Egyházkerületi Közgyûlés elfogadó hatá-
rozatával.

Az egyes ciklusokra szóló ütemtervet
minden esetben az Egyházkerületi Közgyû-
lés fogadja el.

VÁLASZTÁSI  SZABÁLYZAT
FOLYTATÁS A III. OLDALRÓL


