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A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt, illetve az egyházközségi 
közgyűlés által átruházott jogok és kötelezettségek alapján a Budapest-Kelenföldi 
Evangélikus Egyházközség (a továbbiakban: egyházközség) képviselő-testülete az alábbiak 
szerint szabályozza a választások és szavazások rendjét. 
 
 
 

A Szabályrendelet jogforrásai 

1. § 

 
Jelen szabályrendeletet a választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény, 
valamint az annak módosításáról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, továbbá a 
mindenkor hatályos egyházi jogi rendelkezések alapulvételével kell alkalmazni.  
 
Jelen szabályrendelet célja az általános szabályozás érintetlenül hagyása mellett annak 
tartalommal megtöltése a helyi sajátosságok figyelembevételével, amely mind az általános 
tisztújítás, mind pedig rendkívüli választás esetén iránymutatásul szolgál. 
 

Választó- és szavazati jog (aktív és passzív választójog) 

2. § 

1. Választható és választhat az a nagykorú egyházközségi tag, aki az egyházközség választói 
névjegyzékében szerepel. 

2. A választói névjegyzék kezelése, aktualizálása, ide értve az új egyházközségi tagok saját 
kérésük alapján történő felvételét is, a mindenkori elnökség feladata, illetve hatásköre. 
Az egyházközség mindenkori elnöksége köteles legalább évente egy alkalommal, 
legkésőbb a zárszámadás határnapjáig gondoskodni a választói névjegyzék 
felülvizsgálatáról és kifüggesztéséről.  
Az elnökség jogosult továbbá egyéb időpontban, illetve rendszerességgel, továbbá az 
általános és rendkívüli tisztújításhoz kapcsolódóan köteles a választói névjegyzéket 
felülvizsgálni és kifüggeszteni. 
Választásokat megelőzően az ajánlások beérkezésének határnapjáig van lehetőség a 
névjegyzék aktualizálására. 



Az elnökség a választói névjegyzék aktualizálása során az előző évben elfogadott 
névjegyzéket tekinti át és nem csak azokat az egyházközségi tagokat tünteti fel benne, 
akik a gyülekezet fenntartásához nevüket vállalva pénzben hozzájárultak, hanem azokat 
is, akik a tőlük elvárható egyéb módon működnek közre a gyülekezet építésében, és kérik 
a névjegyzékbe való felvételüket. 
A kifüggesztés helyszíne egyidejűleg a Bocskai úti templom előtere, valamint a lelkészi 
hivatal előtti várórészen elhelyezett hirdetőtábla, továbbá a farkasréti templomban erre a 
célra szolgáló hely, ahol minden esetben legalább két hétig kell a kifüggesztést biztosítani.  
Nem megengedett a választói névjegyzéknek a gyülekezet weboldalán, illetve egyéb 
internetes felületen, továbbá e-mail útján történő hozzáférhetővé tétele.  
A névjegyzék aktualizálásáról illetve a kifüggesztés időpontjáról az egyházközség tagjait 
a lehető legszélesebb körben elérhető módokon tájékoztatni kell. 
A névjegyzékbe való felvétel, illetve annak elutasítása ügyének vitás kérdéseiről a 
presbitérium dönt. 
 

3. Egyházi tisztségre csak rendezett életvitelű, nagykorú egyházközségi tag választható meg, 
ha egyébként a tisztség betöltéséhez megkívánt többi feltételnek eleget tesz. 

 

A(z általános és rendkívüli) választás előkészületei 

3. § 

1. A választások lefolytatásáról, menetéről a jelölőbizottság általános tájékoztatót tesz közzé 
választási hirdetmény formájában, amely legalább a Bocskai úti, valamint a farkasréti 
templomban, továbbá a gyülekezet weboldalán kerül kihelyezésre.  
A választási hirdetményben a jelölőbizottság – az elnökséggel egyetértésben – kitűzi az 
ajánlások beérkezésének határnapját és a választás időpontját.   

2. Az egyházközségi jelölőbizottság az egyházközség tagjaitól gyűjt ajánlásokat. 

3. A jelölőbizottság az ajánlások gyűjtésére ajánlásgyűjtő urnákat helyez el a Bocskai úti 
templom előterében, a lelkészi hivatalban, továbbá a farkasréti templomban. A gyülekezet 
bármely tagja jogosult saját nevének megadása nélkül, vagy annak megadásával, 
ajánlásokat tenni azzal, hogy azokat kizárólag az ajánlások gyűjtésére szolgáló urnákba 
helyezve adhatja le.  
A jelölőbizottságot bármely egyházközségi tag közvetlenül is felkeresheti ajánlásával. 
A gyülekezet igazgató lelkésze az ajánlott személyekkel a lehetőségek szerint 
személyesen elbeszélget. 

4. A jelölőbizottság a beérkezett ajánlásoknak, valamint saját tagjainak a javaslata alapján 
többségi szavazással dönt a jelöltek listájára felkerülő személyekről, s ezt írásos 
indoklással a választó testület elé terjeszti. Bármilyen tisztségre jelöltnek csak az 
nevezhető meg, aki a jelölést előzetesen – írásban, illetve a jelöltek listáját véglegesítő 
közgyűlés előtt szóban – elfogadta, és a tisztség betöltéséhez a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelt. A nyilatkozatot attól az ajánlott személytől is meg 
kell kérni, akit a jelölőbizottság nem javasol a jelöltek listájára. 

5. A jelölőbizottság által jelöltlistára kerülő személyek bemutatására általában fényképes 
összeállítást készít a bizottság, amelyet a gyülekezet tagjai részére a Bocskai úti, illetve a 
farkasréti templomban a szükséges példányszámban kihelyez. 



A választás lefolytatása 

4. § 

1. Az egyházközség nem lelkészi tisztségviselőit, presbitereit és képviselő-testületi tagjait az 
általános tisztújítás esetén az egyházközség közgyűlése választja. Időközi választásokkor 
az egyházi törvényben meghatározott kivételektől eltekintve a képviselő-testület 
választhatja meg a nem lelkészi tisztségviselőket. 
A közgyűlés, illetve a képviselő-testületi ülés mindenkori helyszíne a Bocskai úti 
épületnek a meghívóban megjelölt helyisége. A szavazólapot átvenni, illetve szavazni 
csak személyesen, a személyazonosság igazolása után lehet, a más nevében, továbbá 
meghatalmazással történő szavazás kizárt. 
A szavazás menetét, lefolytatását, továbbá annak érvényessége feltételeit a közgyűlés 
megnyitását követően – figyelemmel a választási hirdetményben foglaltakra – a 
jelölőbizottság ismerteti.  

2. A közgyűlés akkor határozatképes, ha szabályszerűen, a közgyűlés napját megelőző két 
egymás utáni vasárnap az istentiszteleteken történő kihirdetéssel vagy az ülés előtt 
tizennégy nappal kiküldött meghívóval írásban hívták össze, és azon az egyházközség 
választói névjegyzékében szereplők legalább a presbitérium létszámával azonos számban 
jelentek meg.  
A szabályszerűen összehívott képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha azon a 
szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van. 

3. A szavazás akkor érvényes, ha a határozatképes ülésen jelenlévőknek több mint a fele 
érvényes szavazatot adott le. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az érvényes 
szavazatok több mint fele egyetértő. Írásbeli szavazás az egyházközség hivatalos 
pecsétjével ellátott szavazólapon történik. A szavazólapot a szavazó előtt kell lepecsételni. 
A szavazatok összeszámlálásánál az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell 
hagyni. Ha egy lapon több szavazást bonyolítanak le, akkor a lapon szereplő minden 
szavazat érvényességét külön kell vizsgálni. 
A szavazat érvényes, ha szabályos, és egyértelműen megállapítható belőle a szavazó 
szándéka. 
Az írásbeli szavazat nem szabályos, ha leadása nem az egyházközség hivatalos pecsétjével 
ellátott szavazólapon történik, továbbá ha a szavazólap üres, vagy a megválaszthatónál 
több jelöltre adtak le szavazatot, vagy ha az azon megadott válaszok illetve jelöltek helyett 
más szerepel. 

4. A szavazási eredmény kihirdetésének időpontját – akkor is, ha ez az adott ülésen a 
szavazatszámlálást követően azonnal történik – a szavazás megkezdése előtt közölni kell a 
jelen lévő választókkal. 
Szavazategyenlőség illetve nem elegendő számú megválasztott esetén második fordulót 
kell tartani. A második forduló esetleges szükségességére a szavazást megelőzően fel kell 
hívni a megjelent választók figyelmét, egyidejűleg annak időpontját is meg kell jelölni, 
abban az esetben is, ha ez az eredményhirdetést követően azonnal következik. 
 



Vegyes rendelkezések 

5. § 

1. Jelen szabályrendeletet az Egyházközség képviselő-testülete 2014. április 8-án elfogadta, 
rendelkezései e naptól hatályosak. A szabályrendelettel ellentétes gyakorlat szabályossá 
tételére 90 nap áll rendelkezésre, amelynek betartásáért az Egyházközség elnöksége felel. 

 
 

 

 

 


