
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

3/2007-es számú törvénye
az egyházi tisztségek betöltéséről

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. §

(1) E törvény az egyházi tisztségek betöltésének rend-
jét állapítja meg.

(2) A lelkészi állások betöltéséről, a lelkészek szol-
gálati megbízásáról külön egyházi törvény rendelkezik.

(3) E törvény nem vonatkozik olyan egyházi tiszt-
ségek betöltésére, amelyeket külön nem nevez meg és
amelyek betöltésének rendjét külön egyházi törvény
állapítja meg.

(4) E törvény nem érinti más egyházi törvények egyes
egyházi tisztségek betöltésének feltételeire vonatkozó
rendelkezéseit.

2. §

(1) Minden, e törvény hatálya alá tartozó egyházi
tisztség viselőjének megbízatása egységesen az általános
tisztújítás keretében, az e törvényben meghatározott idő-
ben megszűnik, és a tisztséget az e törvényben megál-
lapított rend szerint kell betölteni.

(2) Általános tisztújításra minden hatodik évben kerül sor.

(3) Az általános tisztújítás éve alatt e törvényben az a
naptári év értendő, amelyben sor kerül az egyházmegyei
és egyetemes egyházi tisztségek betöltésére vonatkozó
választási eljárásra.

(4) Az e törvény hatálybalépését követő legközelebbi
általános tisztújítás éve a 2008. év.

3. §

(1) Általános tisztújítás keretén belül:
a) az egyházközségi választási közgyűlést az általános

tisztújítás évét megelőző év novemberében kell meg-
tartani;

b) a megválasztott egyházközségi tisztségviselők az álta-
lános tisztújítás évének első napján lépnek hivataluk-
ba, egyidejűleg a leköszönő tisztségviselők megbízatása
megszűnik;

c) az egyházmegyei jelölőközgyűléseket az általános tiszt-
újítás évében májusban kell megtartani;

d) az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre a
presbitérium által leadott szavazat beküldésének határ-
ideje az első választási fordulóban szeptember 16-a, a
második választási fordulóban október 31-e;

e) a megválasztott egyházmegyei és egyetemes egyházi
tisztségviselők az általános tisztújítás évét követő év
első napján lépnek hivatalukba, egyidejűleg a lekö-
szönő tisztségviselők megbízatása megszűnik.

(2) Ha az előírt időben az egyházi tisztségre való meg-
választás nem emelkedik jogerőre, a megválasztott
tisztségviselő a megválasztás jogerőre emelkedésével lép

hivatalába. Mindaddig a leköszönő tisztségviselő hivata-
lában marad, kivéve a püspököt, főgondnokot, esperest
és egyházmegyei gondnokot, ha törvényes helyettese
jogerősen meg lett választva, valamint a zsinati képvi-
selőt.

4. §

(1) A két egymást követő általános tisztújítás közötti
időben (a továbbiakban: választási időszak) megürese-
dett egyházi tisztséget rendkívüli választással kell betöl-
teni, kivéve ha e törvény másképp rendelkezik.

(2) Az egyházi tisztség rendkívüli választással történő
betöltésének rendje azonos az általános tisztújítás keretén
belüli betöltésének módjával, kivéve azokat az eseteket,
illetve a tisztség betöltésére vonatkozó eljárás azon részeit,
amelyekre nézve e törvény másképp rendelkezik.

(3) Rendkívüli választással megválasztott tisztségvi-
selő a megválasztás jogerőre emelkedésével lép hivatalá-
ba.

5. §

(1) Egyházi tisztségre olyan személy jelölhető és vá-
lasztható, aki a Szentírás mértéke szerint a református
keresztyén hit és erkölcs gyakorlásában az egyházi kö-
zösségben és azon kívül jó példával elöljár.

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett feltétel teljesítésé-
nek elbírálása a jelölő és választó személyek felelőssége;
arra választási bizottság, illetve a választás elleni pana-
szokat elbíráló egyházi bíróság nem jogosult.

6. §

Nem megengedett a választóknak a Szentírás mértéke
szerinti református keresztyén erkölcsi normákkal össze-
egyeztethetetlen módon történő befolyásolása, különö-
sen valótlan állítások nyilvánosság előtti közlése, illetve
a választók közötti terjesztése.

7. §

Az egyházi tisztségre való megválasztás jogerőre
emelkedik:
a) 15 nappal a választási eredmény kihirdetését követő-

en, ha a választás ellen az előírt időben arra jogosult
nem nyújtott be panaszt;

b) egyházi bíróság jogerős ítéletével, ha a bíróság a vá-
lasztás eredményét megerősíti.

8. §

(1) Egyházi tisztségre megválasztott személy a meg-
választását követően, de lehetőség szerint legkésőbb a
hivatalba lépését követő két hónapon belül köteles
letenni a tisztségére vonatkozó esküt.

(2) Az esküt a megválasztott tisztségviselő az őt vá-
lasztó egyházi szerv ülésén teszi le.
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(3) A presbitériumok által választott egyházmegyei
tisztségviselő az egyházmegyei közgyűlésen teszi le az
esküt.

(4) A presbitériumok által választott egyetemes egy-
házi tisztségviselő a Zsinat ülésén teszi le az esküt.

9. §

(1) Egyházi tisztség megüresedik:
a) elhalálozással;
b) lemondással, mégpedig a lemondásnak a választó vagy

annak képviseletében a lemondásról határozni jogosult
egyházi szerv általi elfogadásával;

c) más egyházi tisztség elfoglalásával, ha a két egyházi
tisztség egyidejű viselését egyházi törvény kizárja;

d) egyházi bíróság jogerős ítéletével, az ítélet jogerőre
emelkedésének napján vagy az ítéletben megnevezett
napon;

e) egyházi törvényben megállapított más esetben.

(2) Az egyházi tisztségről való lemondást a lemondást
elfogadni jogosult egyházi szerv előtt minden esetben
indokolni kell.

(3) Pótpresbiteri, presbiteri vagy gondnoki tisztségről
való lemondás elfogadására az egyházközségi közgyűlés
képviseletében a presbitérium is jogosult.

(4) A presbitériumok által választott egyházmegyei
tisztségviselők lemondásának elfogadására a presbité-
riumok képviseletében az egyházmegyei közgyűlés jogo-
sult.

(5) A presbitériumok által választott egyetemes egy-
házi tisztségviselők lemondásának elfogadására a pres-
bitériumok képviseletében a Zsinat jogosult.

II. fejezet
Egyházközségi tisztújítás

10. §

Presbiteri, illetve gondnoki tisztségre választható az
egyházközségnek a hivatalba lépés várható időpontjában
21. életévét betöltött választójogú tagja, aki nincs az adott
tisztségre való választhatóságtól megfosztó jogerős egy-
házi bírósági ítélet hatálya alatt.

11. §

(1) Az egyházközségi tisztújítást a presbitérium készíti
elő. Ennek keretében:
a) kitűzi az egyházközségi választási közgyűlés időpont-

ját;
b) megállapítja a szavazat leadásának módját, és gondos-

kodik a szavazólapok elkészítéséről;
c) ajánlást tesz az egyházközségi választási közgyűlés-

nek a megválasztandó presbiterek és gondnokok sze-
mélyére nézve.

(2) A presbitérium megválasztásra több személyt is
ajánlhat, mint ahány az adott tisztségre választandó.

(3) A megválasztandó presbiterek és gondnokok sze-
mélyére nézve az egyházközség bármely választójogú
tagja is tehet ajánlást a választási közgyűlésen. 

(4) A presbitérium az egyházközségi tisztújítás előké-
szítésében meghatározott feladatainak ellátására bizott-
ságot hozhat létre.

12. §

(1) Az egyházközségi választási közgyűlés határozatké-
pes, ha az egyházközség választójogú tagjainak legalább
30 százaléka jelen van és a jelenlévő választójogúak szá-
ma a presbitérium létszámának legalább kétszerese.

(2) Ha az egyházközségi választási közgyűlés nem ha-
tározatképes, azt egy hónapon belül újból össze kell hív-
ni. Az újból összehívott közgyűlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.

(3) Egyebekben az egyházközségi választási közgyű-
lés összehívására, meghirdetésére és az ülés vezetésére
az egyházközségi közgyűlésre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

13. §

Az egyházközségi választási közgyűlésen a megnyitás,
a jelenlévő választójogúak számbavétele és a határozatké-
pesség megállapítása után az egyházközség elnöksége:
a) ismerteti az egyházközségi tisztségek betöltésének je-

lentőségét, valamint a választás menetét és módját;
b) szavazást rendel el a legalább háromtagú szavazatszám-

láló bizottság megválasztására;
c) ismerteti a presbitérium ajánlását a presbiteri és gond-

noki tisztségek betöltésére;
d) lehetőséget ad arra, hogy a jelenlévő választójogúak is

ajánlást tegyenek, illetve azt megindokolják;
e) elrendeli a szavazást.

14. §

(1) A szavazás titkosan, az egyházközség pecsétjével
ellátott szavazólapokon és külön történik a presbiteri és
a gondnoki tisztségekre. Szavazni csak az egyházközség
jelenlévő választójogú tagja jogosult.

(2) A szavazó csak annyi személyre adhatja le szava-
zatát, ahány az adott tisztségre választandó. Ha a szavazó
ennél több személyre adta le a szavazatát, a szavazata ér-
vénytelen.

15. §

(1) Gondnoki tisztségre az egyházközség elnöksége
nyílt szavazást rendelhet el:
a) ha a jelenlévő választójogúak száma 20 vagy annál ke-

vesebb,
b) ha az egyházközség választójogú tagjainak száma 50

vagy annál kevesebb,
c) ha az ajánlott személyek száma megegyezik a megvá-

lasztandó gondnokok számával.

(2) Presbiteri tisztségre az egyházközség elnöksége
nyílt szavazást rendelhet el:
a) ha a jelenlévő választójogúak száma 20 vagy annál ke-

vesebb,
b) ha az egyházközség választójogú tagjainak száma 50

vagy annál kevesebb,
c) ha az ajánlott személyek száma nem több, mint a meg-

választandó presbiterek számának 1,2-szerese.

(3) Nyílt szavazás esetén az adott tisztségre ajánlot-
takat az egyházközség elnöksége egyenként, vezetékne-
vük ábécé szerinti sorrendjében vagy koruk sorrendjében
bocsátja szavazásra.
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16. §

(1) A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság hely-
ben megszámlálja, és ennek alapján helyben kihirdeti a
választás eredményét.

(2) A szavazatszámláló bizottság kihirdeti az olyan
személyre leadott szavazatokat is, aki nem választható
presbiteri, illetve gondnoki tisztségre. Amennyiben a vá-
laszthatósági feltételek nem teljesítése egyértelmű, az ilyen
személyre leadott szavazatokat az egyházközségi válasz-
tási közgyűlés érvényteleníti.

17. §

(1) Gondnoki tisztségre az a személy lett megválaszt-
va, akire az érvényesen szavazók több mint fele adta le
a szavazatát. A gondnoki tisztségre megválasztott sze-
mély egyben presbiteri tisztségre is meg lett választva.

(2) Presbiteri tisztségre az a személy lett megválaszt-
va, akire az érvényesen szavazók legalább egynegyede
adta le a szavazatát, és az elnyert szavazatok száma alap-
ján felállított sorrendben a megválasztandó presbiterek
számán belüli helyet foglal el.

(3) Az a személy, akire az érvényesen szavazók leg-
alább egynegyede szavazott, de nem lett megválasztva
presbiteri tisztségre, pótpresbiteri tisztségre lett meg-
választva.

18. §

(1) Ha az első választási fordulóban a megválasztan-
dók számánál kevesebb gondnok, illetve presbiter lett
megválasztva, vagy a megválasztott pótpresbiterek szá-
ma kevesebb, mint a presbiterek számának fele, a be nem
töltött tisztségekre az egyházközség elnöksége helyben
második választási fordulót rendel el.

(2) Ha az egyházközségi választási közgyűlés a máso-
dik választási forduló után sem választott meg annyi gond-
nokot, illetve presbitert, ahány megválasztandó, vagy a
megválasztott pótpresbiterek száma kevesebb, mint a
presbiterek számának fele, a be nem töltött tisztségekre
három hónapon belül kiegészítő választást kell tartani.

19. §

Szavazategyenlőség esetén, ha az a tisztség betölté-
sére nézve jelentőséggel bír, a szavazatszámláló bizott-
ság által helyben és nyilvánosan elvégzett sorsolás dönt
arról, hogy az egyenlő szavazatot kapott személyek kö-
zül ki tölti be a tisztséget.

20. §

(1) A gondnoki tisztségnek a választási időszakban
történő megüresedése esetén három hónapon belül meg
kell tartani az egyházközségi választási közgyűlést. A vá-
lasztás eredményének jogerőre emelkedéséig a megüre-
sedett gondnoki tisztséggel járó feladatokat a presbitérium
által a gondnokok vagy a presbiterek közül megbízott
személy látja el.

(2) Presbiteri tisztségnek a választási időszakban tör-
ténő megüresedése esetén a tisztséget a presbitérium a so-
ron következő ülésén a pótpresbiterek közül tölti be.

(3) Olyan egyházközségben, amely presbitereinek
száma tíz vagy annál több és a választási időszakban az

általános tisztújítás keretében megválasztott presbiterek
több mint felének megszűnt a tisztsége, minden gond-
noki, presbiteri és pótpresbiteri tisztségre rendkívüli
tisztújítást kell tartani.

(4) Ha egyházigazgatási szerv vagy egyházi bíróság
jogerősen feloszlatja az egyházközség presbitériumát, a
feloszlató határozat rendelkezik a rendkívüli egyházköz-
ségi tisztújítás kiírásáról, valamint az egyházközség pres-
bitériuma feladatainak ellátásáról.

(5) Az általános tisztújítás évét megelőző év második
felében rendkívüli egyházközségi választás nem tartható.

21. §

(1) Az újonnan megválasztott presbitérium az első ülé-
sén megválasztja a presbitérium jegyzőjét. A presbitérium
jegyzőjének megbízatása az új jegyző megválasztásával
szűnik meg.

(2) Az újonnan megválasztott presbitérium első ülésén
megválasztja az egyházközség egyházmegyei közgyűlési
rendes és pótképviselőjét. Az egyházmegyei közgyűlési
képviselő megbízatása az új képviselő megválasztásával
szűnik meg.

III. fejezet
Egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztújítás

22. §

(1) Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztújítá-
sok keretében az e törvényben meghatározott feladatok
ellátására Egyetemes Választási Bizottság (a továbbiak-
ban: választási bizottság) jön létre. 

(2) A választási bizottság megbízatása az általános
tisztújításra, valamint az azt követő választási időszak-
ban bekövetkező rendkívüli választásokra szól.

(3) A választási bizottságba minden egyházmegye köz-
gyűlése az általános tisztújítás éve előtt egy-egy tagot
választ.

(4) Az egyházmegyei közgyűlés a választási bizottság
rendes tagja mellé póttagot is választ, aki a választási bi-
zottság munkájában az egyházmegye által választott ren-
des tag akadályoztatása esetén vesz részt.

(5) A választási bizottság tagjává csak olyan, presbite-
ri tisztségre választható egyháztag vagy lelkészi képesíté-
sű személy választható, aki a bizottsági tagságot előzetesen
elfogadta.

(6) A választási bizottság tagja az egyházmegyei köz-
gyűlés előtt esküt tesz e törvény és más vonatkozó egy-
házi jogszabályok részrehajlás nélküli megtartására.

23. §

(1) A választási bizottság az egyházmegyei rendkívüli
választásokban való eljárásra saját kebeléből, beleértve a
póttagokat is, egyházmegyénként háromtagú időszaki ta-
nácsokat hoz létre.

(2) Az időszaki tanács egyházmegyei rendkívüli vá-
lasztás során a választási bizottság nevében és helyett jár el.

(3) Az időszaki tanács tagja akadályoztatása esetén a
választási bizottság elnöke a bizottság egy másik tagját
bízza meg a helyettesítésével.
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24. §

(1) Ha a választási bizottság tagját olyan egyházmegyei
vagy egyetemes egyházi tisztségre jelölik, amelyre az
egyházközségek presbitériumai választanak, mindaddig
nem vehet részt a bizottság munkájában, amíg nem nyilat-
kozik arról, hogy nem fogadja el a jelölést. Ha a jelölést
elfogadta, bizottsági tagsága megszűnik.

(2) A választási bizottsági tagság megszűnésére az (1)
bekezdésben foglaltakon kívül a 9. § rendelkezései az
irányadók.

(3) Ha a választási bizottság akár rendes, akár póttag-
jának tisztsége megszűnik, az egyházmegyei közgyűlés
a következő ülésén új tagot választ.

25. §

(1) Esperesi, lelkészi főjegyzői vagy zsinati lelkészi
rendes és pótképviselői tisztségre választható az a lel-
készi képesítésű személy, aki az egyházmegye területén
önálló lelkészi állást tölt be.

(2) Püspöki vagy püspökhelyettesi tisztségre választ-
ható az a lelkészi képesítésű személy, aki:
a) önálló lelkészi állást tölt be; 
b) megválasztása esetén a hivatalba lépésének várható idő-

pontjában betöltötte 35. életévét;
c) a II. lelkészképesítő vizsgája letételétől számítva öt év

lelkészi gyakorlattal bír.

(3) Egyházmegyei gondnoki, világi főjegyzői vagy
zsinati világi rendes és pótképviselői tisztségre választ-
ható az az egyháztag, aki:
a) az Egyetemes Egyház valamely egyházközségében

presbiteri tisztséget tölt be;
b) nem rendelkezik lelkészi vagy segédlelkészi állandó

szolgálati megbízással.

(4) Főgondnoki vagy főgondnokhelyettesi tisztségre
választható az az egyháztag, aki: 
a) az Egyetemes Egyház valamely egyházközségében

presbiteri tisztséget tölt be vagy töltött be;
b) megválasztása esetén a hivatalba lépésének várható

idejében betöltötte 35. életévét;
c) nem rendelkezik lelkészi vagy segédlelkészi állandó

szolgálati megbízással.

(5) Az e paragrafusban megnevezett tisztségekre to-
vábbá csak olyan személy választható meg, aki:
a) abban a választási időszakban, amelyben megválasztá-

sa esetén a tisztséget betöltené, nem tölti be 73. életévét,
b) nem áll a tisztségre való választhatóságtól megfosztó

jogerős egyházi bírósági ítélet hatálya alatt.

26. §

(1) Presbitériumok által választandó egyházmegyei és
egyetemes egyházi tisztségre az egyházmegyei jelölő-
közgyűlés alkotótagjai jelölnek.

(2) Az egyházmegyei jelölőközgyűlés tagja:
a) minden lelkészi képesítésű személy, aki az egyházme-

gye területén állandó szolgálati megbízással bír;
b) az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek egyház-

megyei közgyűlési képviselői.

(3) Az egyházmegyei jelölőközgyűlést az egyházme-
gye elnöksége hívja össze. 

(4) Az egyházmegyei jelölőközgyűlés a megalakulása
után a gyűlés vezetésére saját kebeléből lelkészi és világi
elnököt választ.

27. §

(1) Presbitériumok által választandó egyházmegyei és
egyetemes egyházi tisztségre való jelölésre az egyház-
megyei jelölőközgyűlés bármely tagja az egyházmegyei
jelölőközgyűlést megelőző 15 napon belül írásban vagy
az egyházmegyei jelölőközgyűlésen szóban javaslatot
tehet.

(2) Az egyházmegyei jelölőközgyűlés tagja egy tiszt-
ségre csak egy személyt javasolhat.

(3) A javasolt személyek közül az egyházmegyei jelölő-
közgyűlés tisztségenként külön és titkos szavazással jelöl
az adott tisztségre. A szavazás az egyházmegye pecsét-
jével ellátott jelölőlapokon történik.

(4) A jelölőközgyűlés tagja zsinati képviselői tisztség-
re az egyházmegye által választandó képviselők számá-
ban, minden más tisztségre egy személyt jelölhet. Ha a
leadott jelölőlapon több személy neve van megjelölve, a
jelölőlapot érvényteleníteni kell. 

(5) A jelöléseket az egyházmegyei jelölőközgyűlés
által helyben létrehozott szavazatszámláló bizottság szá-
molja össze. A jelölés eredményét helyben ki kell hirdetni.

(6) Az egyházmegye elnöksége a jelölőközgyűlés
elnökségének ellenjegyzésével a jelölőközgyűlést köve-
tően haladéktalanul felterjeszti a választási bizottságnak:
a) az egyes tisztségekre leadott érvényes jelölések számát,
b) az egyes tisztségekre jelölt személyek nevét az elnyert

jelölések számával együtt,
c) az egyházmegyei jelölőközgyűlés jegyzőkönyvét.

28. §

(1) A választási bizottság az általános tisztújítás évé-
ben június 15-ig az egyházmegyék felterjesztései alapján:
a) megvizsgálja, hogy az egyházmegyei jelölőközgyűlé-

sen egyházmegyei tisztségre az érvényes jelölések
legalább egyötödét elnyert személy teljesíti-e a vá-
laszthatóság feltételeit;

b) összesíti az egyetemes egyházi tisztségekre jelöltek je-
lölési pontszámát;

c) megvizsgálja, hogy az a jelölt, aki egyetemes egyházi
tisztségre való választásra bocsátásához az előírt
jelölési pontszámot megkapta, teljesíti-e a választ-
hatóság feltételeit;

d) felszólítja az a) és c) pontban megnevezett jelölteket,
hogy nyolc napon belül nyilatkozzanak arról, hogy
a jelölést elfogadják-e.

(2) Egyházmegyei jelölőközgyűlésen egyetemes egy-
házi tisztségre elnyert jelölési pontszám a jelöltre leadott
érvényes jelöléseknek az adott tisztségre leadott összes
érvényes jelöléshez viszonyított, egészre kikerekített szá-
zalékos arányának és az egyházmegye zsinati képviselői
számának szorzata.

(3) Egyetemes egyházi tisztségre való választásra bo-
csátáshoz előírt jelölési pontszám:
a) 720 minden egyházmegye jelölőközgyűlése eredmé-

nyének összesítése után püspöki és főgpondnoki
tisztség esetében,
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b) 640 a magyar ajkú egyházmegyék jelölőközgyűlései
eredményének összesítése után a magyar ajkú püspök-
helyettesi és főgondnokhelyettesi tisztség esetében,

c) 80 a szlovák ajkú egyházmegyék jelölőközgyűlései
eredményének összesítése után a szlovák ajkú püspök-
helyettesi és főgondnokhelyettesi tisztség esetében.

(4) Egy személy egyidejűleg nem fogadhat el több
olyan tisztségre való jelölést, amelynek egyidejű viselé-
sét egyházi törvény kizárja. Ez a rendelkezés nem vonat-
kozik zsinati elnökségi tagsággal járó tisztségre, valamint
zsinati képviselői tisztségre való jelölés egyidejű elfoga-
dására.

29. §

(1) A választási bizottság a szavazatok leadásának ha-
tárideje előtt legkésőbb 21 nappal választásra bocsátja
az egyházmegyei tisztségre jelölt azon személyeket, akik:
a) az egyházmegyei jelölőközgyűlésen elnyerték a tiszt-

ségre leadott érvényes jelölések egyötödét;
b) teljesítik a választhatóság feltételeit;
c) a tisztségre való jelölést elfogadták.

(2) A választási bizottság a szavazatok leadásának ha-
tárideje előtt legkésőbb 21 nappal választásra bocsátja
az egyetemes egyházi tisztségre jelölt azon személyeket,
akik:
a) elnyerték az előírt jelölési pontszámot;
b) teljesítik a tisztségre való választhatóság feltételeit;
c) a jelölést elfogadták.

(3) A választásra bocsátás a szavazólapoknak a szava-
zó egyházközségeknek való megküldésével történik.

(4) A szavazólapon a választási bizottság az adott tiszt-
ségre jelölteket vezetéknevük ábécé szerinti sorrendjé-
ben, sorszámmal ellátva tünteti fel.

(5) A szavazólapon a választási bizottság jól láthatóan
feltünteti a hozzá tartozó szavazati számértéket. A szava-
zólapokat a választási bizottság saját pecsétjével látja el.

30. §

(1) Az esperest, az egyházmegyei gondnokot, az egy-
házmegyei főjegyzőket és az egyházmegye zsinati kép-
viselőit az egyházmegyéhez tartozó anyaegyházközségek
presbitériumai választják.

(2) A püspököt és a főgondnokot az Egyetemes Egy-
ház anyaegyházközségeinek presbitériumai választják.

(3) A magyar ajkú püspökhelyettest és főgondnokhe-
lyettest a magyar ajkú egyházmegyékhez, a szlovák ajkú
püspökhelyettest és főgondnokhelyettest a szlovák ajkú
egyházmegyékhez tartozó anyaegyházközségek presbi-
tériumai választják.

(4) A presbitérium minden tisztségre külön és titkos
szavazással, egyebekben a presbitérium döntéshozatalára
vonatkozó szabályok megtartásával választ.

(5) Megállapodás alapján az anyaegyházközség pres-
bitériuma szavazati jogát az anyaegyházközséghez tarto-
zó leány- és társegyházközség presbitériumaival közösen
gyakorolhatja.

31. §

(1) Az anyaegyházközség presbitériuma szavazatát a

választásra bocsátó választási bizottság által kiküldött
szavazólap beküldésével adja le.

(2) A szavazólapon az anyaegyházközség presbité-
riuma által választott jelöltet a neve melletti sorszám be-
karikázásával kell megjelölni.

(3) A megjelölt szavazólapot az anyaegyházközség
elnöksége a presbitérium jegyzőjének jelenlétében meg-
jelöletlen borítékba helyezi, amelyet ezt követően lezár
(belső boríték). A belső borítékot egy újabb borítékba he-
lyezi (külső boríték). A külső borítékon fel kell tüntetni
a szavazó anyaegyházközséget mint feladót és a válasz-
tási bizottságot mint címzettet. A külső borítékot el kell
látni az anyaegyházközség pecsétjével és az anyaegy-
házközség elnökségének és a presbitérium jegyzőjének
aláírásával.

(4) A szavazólapot a szavazatok benyújtásának határ-
idejéig személyesen, átvételi elismervény ellenében vagy
postai úton ajánlott küldeményként kell benyújtani a vá-
lasztási bizottsághoz.

32. §

(1) Az anyaegyházközség szavazati számértéke:
a) egy, ha az anyaegyházközség választójogú tagjainak

száma 100-nál kevesebb;
b) kettő, ha az anyaegyházközség választójogú tagjainak

száma 100 vagy annál több, de nem több mint 600;
c) három, ha az anyaegyházközség választójogú tagjai-

nak száma 600-nál több.

(2) A szavazati számérték megállapításánál az anya-
egyházközség választójogú tagjai közé kell számítani a
hozzá tartozó leány- és társegyházközségek választójogú
tagjait is.

(3) A választójogú tagok számát tekintve a tisztújítás
évét megelőző évben az egyházközség választójogú tag-
jai után befizetett segélyalapi járulék mértéke a mérvadó.

(4) Az egyházmegye össz-szavazati számértéke az egy-
házmegyéhez tartozó anyaegyházközségek szavazati
számértékének összessége.

(5) Az Egyetemes Egyház össz-szavazati számértéke
az Egyetemes Egyház anyaegyházközségei szavazati
számértékének összessége.

(6) A jelölt által elnyert szavazatok száma a jelöltet ér-
vényesen választó anyaegyházközségek szavazati szám-
értékének összessége.

33. §

(1) A beérkezett szavazatokat a választási bizottság a
szavazatok benyújtásának határidejét követő 8. és 15. na-
pok között számlálja össze.

(2) A szavazatok összeszámlálásakor a választási bi-
zottság:
a) a külső borítékok alapján számba veszi a szavazó egy-

házközségeket,
b) a külső borítékok felbontása után egybeveszi a belső

borítékokat,
c) a belső borítékok felbontása után összeszámlálja az

egyes tisztségekre leadott szavazatokat.

(3) Ha a választási bizottság azt állapítja meg, hogy a
szavazat határidőn túl lett benyújtva vagy a külső boríték
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nem az e törvényben előírtak szerint lett megjelölve, ér-
vényteleníti az egyházközség szavazatát, amit jegyző-
könyvez.

(4) A választási bizottság érvényteleníti azt a szavazó-
lapot is, amelyen egy tisztségre az adott tisztségre válasz-
tandók számánál több jelölt lett megjelölve.

34. §

(1) Esperesi, egyházmegyei gondnoki, illetve egyház-
megyei főjegyzői tisztségre megválasztott az a jelölt, aki
az egyházmegye össz-szavazati számértékének felénél
több érvényes szavazatot nyert.

(2) Egyházmegyei zsinati lelkészi, illetve világi rendes,
illetve pótképviselői tisztségre megválasztott az a jelölt,
aki a jelölteknek az elnyert szavazatok számának alap-
ján felállított sorrendjében a megválasztandó zsinati lel-
készi, illetve világi rendes, illetve pótképviselők számán
belüli helyet foglal el.

(3) Püspöki, illetve főgondnoki tisztségre megválasz-
tott az a jelölt, aki az Egyetemes Egyház össz-szavazati
számértékének felénél több érvényes szavazatot nyert.

(4) Magyar ajkú püspökhelyettesi, illetve főgondnok-
helyettesi tisztségre megválasztott az a jelölt, aki a ma-
gyar ajkú egyházmegyék össz-szavazati számértékének
felénél több érvényes szavazatot nyert.

(5) Szlovák ajkú püspökhelyettesi, illetve főgondnok-
helyettesi tisztségre megválasztott az a jelölt, aki a szlo-
vák ajkú egyházmegyék össz-szavazati számértékének
felénél több érvényes szavazatot nyert.

(6) Ha az adott tisztségre egy jelölt sem nyeri el az elő-
írt szavazattöbbséget, a választási bizottság a két leg-
több szavazatot elnyert jelöltet második választási
fordulóra bocsátja. A második választási fordulóban
megválasztott az a jelölt, aki több érvényes szavazatot
nyert.

35. §

(1) A választás eredményét a választási bizottság a vá-
lasztásban érintett egyházmegyék esperesi hivatalai és a
választásra bocsátott jelöltek kiértesítésével, valamint az
előre megállapított internetes honlapon való közzététe-
lével hirdeti ki.

(2) A tisztségre való megválasztást a választási bizott-
ság közzéteszi a Kálvinista Szemlének a megválasztást
követő számában.

36. §

(1) Az egyházmegye egyéb tisztségviselőit az egyház-
megyei közgyűlés az általános tisztújítást követő első
rendes ülésén választja meg.

(2) Az egyházmegyei közgyűlés az általa választandó
lelkészi tisztségre az egyházmegyéhez tartozó lelkészi
képesítésű személyek közül választ.

(3) Az egyházmegyei közgyűlés az általa választandó
világi tisztségre azon egyháztagok közül választ, akik az
Egyetemes Egyház valamely egyházközségében presbi-
teri tisztségre választhatók.

37. §

(1) Egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztség

megüresedése esetén a választási bizottság, illetve az egy-
házmegyéhez kijelölt időszaki tanácsa a tisztség megüre-
sedését követően legkésőbb két hónapon belül a tisztségre
vonatkozóan rendkívüli választást rendel el.

(2) Rendkívüli választás esetén a határidőket a vá-
lasztási bizottság, illetve időszaki tanácsa állapítja meg.

(3) Általános tisztújítás évében, illetve az általános
tisztújítás évét megelőző év második félévében rend-
kívüli választás nem tartható.

IV. fejezet
Választás elleni jogorvoslati lehetőségek

38. §

Választás ellen legkésőbb az eredmény kihirdetését
követő 15 napon belül panaszt lehet emelni, ha a választás
során e törvény, illetve más vonatkozó egyházi törvény
rendelkezéseit oly módon megsértették, hogy az a válasz-
tás eredményét befolyásolhatta, különösen ha:
a) valakit a választó- és választhatósági jogában korlátoz-

tak;
b) valamely személy jelölése, illetve megválasztása érde-

kében az egyházi élet tisztaságával össze nem egyez-
tethető cselekmények történtek.

39. §

(1) Egyházközségi választás ellen panaszt emelhet:
a) az egyházközség lelkipásztora, presbitere vagy gond-

noka;
b) közösen az egyházközség legalább tíz választójogú

tagja. 

(2) Az egyházközségi választás elleni panaszt az egy-
házközség elnökségéhez kell benyújtani, amely azt hala-
déktalanul továbbítja az egyházmegyei bíróság elnökéhez.

(3) Az egyházközségi választás elleni panaszt az egy-
házmegyei bíróság bírálja el a panasz kézhezvételét kö-
vető 30 napon belül.

40. §

(1) Egyházmegyei választás ellen panaszt emelhet:
a) a választási bizottság legalább három tagja;
b) az egyházmegyéhez tartozó lelkészi képesítésű személy

vagy gondnok;
c) közösen legalább tíz, az egyházmegyéhez tartozó pres-

biter;
d) a tisztújítás során jelölt személy.

(2) Egyetemes egyházi választás ellen panaszt emelhet:
a) a választási bizottság legalább három tagja,
b) közösen az Egyetemes Egyház legalább öt lelkészi ké-

pesítésű személye vagy gondnoka,
c) közösen az Egyetemes Egyház egyházközségeinek

legalább 30 presbitere,
d) a tisztújítás során jelölt személy.

(3) Az egyházmegyei, illetve egyetemes egyházi vá-
lasztás elleni panaszt a választási bizottság elnökéhez kell
benyújtani, aki azt haladéktalanul továbbítja az Egye-
temes Egyházi Bíróság lelkészi elnökének.

(4) Az egyházmegyei, illetve egyetemes egyházi vá-
lasztás elleni panaszt az Egyetemes Egyházi Bíróság el-
járó tanácsa bírálja el a panasz kézhezvételét követő 30
napon belül.
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41. §

(1) Ha a bíróság ítéletével a panaszt elutasítja, egyúttal
megerősíti a választás eredményét.

(2) Megerősíti a bíróság a választás eredményét abban
az esetben is, ha a panaszt megalapozottnak ítéli, de a ki-
fogásolt cselekmény nem befolyásolta a választás ered-
ményét.

(3) Ha a panaszban kifogásolt cselekmény a tisztségre
való választás eredményét befolyásolta, a bíróság a vá-
lasztás eredményét megsemmisíti, és új választást rendel
el.

V. fejezet
Záró rendelkezések

42. §

(1) Hatályát veszíti az 1/2002-es törvény a püspök, a
püspökhelyettesek, a főgondnok és a főgondnokhelyet-
tesek választásáról, valamint az azt módosító 3/2002-es
törvény; úgyszintén az 1952. évi II. szabályrendeletben
az e törvények által eszközölt módosítások.

(2) Hatályát veszíti az 1952. évi II. szabályrendelet:
a) 19–22., 29–30., 45–48. és 50. §-a;
b) a 28. §-ból a „Hivatalukat vasárnapi…” szavakkal kez-

dődő mondat;
c) a 40. § c), d), e) és f) pontja;
d) a 49. § első két bekezdése;
e) az 52. § c) és h) pontja;
f) az 56. § első két bekezdése.

(3) Az 1/2006-os törvény 2. § (3) bekezdése kiegészül
egy új ponttal a következő szöveggel:
„i) egyetemes választási bizottsági tagság.”

43. §

Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő rend-
kívüli választásokat az e törvény hatálybalépése előtt ha-
tályos előírások szerint kell befejezni.

44. §

E törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.
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Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 11. ülésén, 
2007. május 8-án, Hanván.
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