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A magyarországi ág. hitv. evang. ker. 

egyetemes egyház lelkészválasztási 

szabályrendelete. 

A) A rendes lelkész. 
I. § . Az anyaegyházközségben (E. A. 25. §.) és a missziói körben 

(E. A. 27. §.) ál landóan fönntarloít egy vagy több önálló lelkészi hivatal 
rendes lelkészi hivatal, élethossziglan alkalmazott vezetőjepedig rendes lelkész. 

2. §. Rendes lelkész alkalmazásának csak rendes lelkészi hivatal 
megüresedésekor (4. §.) és szervezésekor (E. A. 30. §.) van helye, amely 
esetekben a lelkészi hivatalt a fönntartótestület közgyűlése választás utján 
tölti be (E. A. 44. és 64. §§.) . 

3. § . A szervezés alaít álló missziói helyek gondozásáról az ille-
tékes egyházkerület püspöke gondoskodik. A véglegesen megszervezett missziói 
kör a jválasztásnál ugyanazokat a jogokat gyakorolja, mint az anyaegyház-
község, 

Ï. Fejezet. A lelkészi hivatal megüresedése. 

4. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik a rendes lelkésznek: 

a) lemondása, 

b) elhalálozása, 

c) az ág. h. ev, ker. egyházból való kilépése, 

d) nyugdíjazása, 

e) hivatalától való elmozdítása folytán. 

Lemondás és elhalálozás esetében ennek napjával, kilépés eseté-

ben az erre vonatkozó szándék első bejelentésének napjával , nyugdí jazás és 



hivataltól való elmozdítás esetében azon a napon áll be az üresedés, amelyetl 
a nyugdíjazás, illetőleg a hivataltól való elmozdítás jogerőssé válik. 

5. § . A rendes lelkészi hivatal megiiresedését az egyházközség 
elöljárósága az esperesnek, ez pedig a püspöknek azonnal bejelenti (E. A. 66. §.). 

6. § . A lemondást i rásba foglalva az egyházközség közgyűléséhez 
és annak utján az espereshez kell benyújtani . 

7. § . A lelkész elhalálozását az egyházközség elöljárósága, név-
szerint a felügyelő vagy ennek távollétében a gondnok és a tanitó (esetleg a 
kántor) az esperesnek és ez a püspöknek bejelenti (5. §. — E. A. 66. §.). 

Az elhunyt lelkészt állásának megfelelő módon az egyházközség 
saját költségén temetteti el. Ez a költség azonban az egyházközség ielkésze 
évi rendes javadalmának 20 százalékát fölül nem haladhatja. Ha e költség 
összegének tekintetében vita támadna, akkor ebben a kérdésben az egyház-
megye elnöksége végérvényesen határoz. 

8. §. • A rendes lelkészi hivatal megüresedésének napjáig lefolyt 
időre eső összes lelkészi jövedelem a hivatalától megvált lelkészt, illetőleg az 
elhunyt lelkész örököseit illeti. 

A lelkész elhalálozása esetében az E. A. 74. és 75. §§-a inak 
alkalmazásával mindennemű lelkészi javadalmazás, beleértve a lelkészi lakban 
való (és csak természetben használható) lakást, az elhalt lelkésznek, annak 
haláláig vele közös háztar tásban élő özvegyét, illetőleg törvényes leszármazóit, 
ezeknek nemlétében munkára képtelen szüleit illeti meg — de csak a dijle-
vélben megállapított és az esetleg más érvényes jogalapon nyugvó kötelezett-
ségekkel (16. §.) terhelten — és pedig a lelkész halálától számított félévre. 
Ha pedig ilyen törvényes igénylők nem maradiak, akko ra javadalom a laká-
son és a palástdijon kívül negyedévre a magyarországi ág. h. ev. ker. egye-
temes nyugdíjintézetet illeti. 

Az időközi lelkészi jövedelmeket azokban az esetekben, amelyekre 
nézve a E. A. 74. és 75. §§-a i nem intézkednek (igy a családos lelkész 
elhalálozása esetében a törvényes félév utáni időre, lemondás, kilépés, nyug-
díjazás, törvényes elmozdítás által beállott üresedés esetében a lelkészi hiva-
tal betöl téséig/a lelkész beiktatásáig/), az ezekből a jövedelmekből fedezendő 
helyettesítési és lelkészválasztási költségek levonásával, az egyetemes nyug-
díjintézetnek alaptőkéjéhez kell csatolni. 

Ilyen levonható lelkészválasztási költségek : a pályázat hirdetésének 
költségei, a próbaszónokok, a próbaszónoklaton megjelent vagy az egyébként 
hivatalosan eljáró esperes, illetve az esperes megbízottja — aki csak lelkész 
lehet — útiköltségei és napidijai, a megválasztott lelkész költözési és beikta-
tási költségei stb, 



Az ezen §. második bekezdése által biztosított javadalmat az egy-
házmegye elnökségének jóváhagyásával (E. A. 281. § . 2. bekezdés) egyesség 
utján készpénzzel is meg lehet váltani. 

9. §. Azokért a javításokért és hasznothaj tó beruházásokért , ame-
lyeket a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész a lelkészi hivatal javadalmát 
képező ingatlanokra vonatkozólag az egyházközségi közgyűlés tudtával és 
beleegyezésével tett, a hivatalától megvált lelkészt, illetve az elhunyt lelkész 
örököseit az egyházközségtől méltányos kárpótlás és pedig a javításokért az 
igazolható beszerzési ár, esetleg a közönséges becsár, hasznothaj tó beruházá-
sokért a közönséges becsár illeti ( E . A. 76. §.) . 

A kárpótlás összegét a felek egyességileg állapithatják meg. Az 
egyházközségnek az erre vonatkozó határozata csak akkor érvényes, ha azt az 
egyházmegye elnöksége jóváhagyta. 

Az egyházi hatóság határozata ellen a meg nem elégedő fél az E. 
A. 329. § - a a lapján, a határozat kézhezvételétől számított 3 hó alatt, egyházi 
törvénykezési útra fordulhat . 

10. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor az esperes vagy annak 
lelkészi megbízottja az egyházközségbe kiszáll és ott azonnal megteszi a szük-
séges intézkedéseket, nevezetesen : 

a) elhalálozás esetén az elhunyt családjával és az egyházközség 
elöljáróságával egyetértöleg megállapítja a temetés módozatait ; 

b) átveszi leltár mellett az egyházközség azon ingóságait , amelyek 
a lelkész kezelése alaét állottak és azoknak megőrzéséről gondoskodik ; 

c) intézkedik, hogy a hivatalától megvált lelkésznek illetőleg az 
elhunyt lelkész örököseinek vagy az egyetemes nyugdíjintézetnek az azokat 
megillető javadalom (8. §.) és kárpótlás (9. §.) az esedékesség napján kiszol-
gáltassék és a temetési költség kifizettessék (7. §.) ; 

d) az egyházközség kormányzatát és a lelkészi hivatal vezetését 
valamelyik szomszéd lelkészre bízza és megállapítja azt a sorrendet, melyben 
a szomszéd és szükség esetén a legközelebbi lelkészek ebben az egyház-
községben az egyházi cselekvényeket végezni kötelesek. Ha pedig a szomszéd 
egyházközségek csak nagy távolságban volnának és a szomszédos lelkészeket 
a lelkészi teendők ellátásával a nagy távolság, koruk vagy más, figyelmet 
érdemlő, rendkívüli körülmény miatt megbízni nem lehetne, helyettes lelkész 
kiküldése iránt a püspöknek előterjesztést tesz (66. §. a/). Ellenben az olyan 
egyházközségben, ahol egynél több rendes lelkész van, az üresedés ideje alatt 
fölmerülő lelkészi teendőkkel a helybeli másik lelkészt vagy a helybeli lelkészek 
egyikét bízza meg. 

Az ezen §. alapján megbízottak, a püspök által kiküldött helyettes 
lelkész kivételével, csakis ugyanannak az egyházmegyének a kötelékébe tartozó 



lelkészek lehetnek s kötelesek a megbízást elfogadni és a vele járó teendőket 
teljesíteni ; ellenben az esperes meghatalmazása nélkül az üresedés helyén 
senki lelkészi cselekvényt nem végezhet, vallásos és általában nyilvános sze-
replést nem vállalhat. 

Kivételesen, de csak célszerűségi szempontból, az illetékes espere-
sek hozzájárulásával, a püspök más egyházmegye kötelékébe tartozó lelkésze-
ket is megbízhat a helyettesítéssel Az ezen §. alapján megbízottak az egyház-
községtől fuvart és ellátást kapnak, a palástdi j azonban csak abban az esetben 
illeti meg őket : 

a) ha az elhunyt lelkész után sem özvegy, sem leszármazók, sem 
munkára képtelen szülők nem m a r a d t a k ; 

b) ha maradtak is ilyenek, de a lelkészi hivatal megüresedésének 
napjától számítva félév már letelt (8. §.) ; 

c) ha a ' le lkészi hivatal nem elhalálozás folytán üresedett meg. 

11. §. A lelkészi állás megüresedése után az esperes vagy annak 
lelkészi megbízottja az egyházközségben a hivatalos értesítés kézhezvételétől 
számított 15 nap alatt egyháztanácsi ülést tart. 

Ebben az ülésben az esperes vagy annak lelkészi megbízottja : 

a) előterjeszti a lelkészi hivatal megüresedését és az ennek követ-
keztében tett intézkedéseit (10. §.), egyszersmind megállapítja és jegyzőkönyv-
be véteti, hogy a lelkészi javadalomból mi illeti meg az előbbi lelkészt, ille-
tőleg jogutódait és amennyiben ez lehetséges, már itt megállapítja és jegyző-
könyvbe véteti azt is, hogy mi illeti meg az egyetemes nyugdíjintézetet (60. §.) ; 

b) intézkedik egy legalább háromtagú bizottság kiküldése iránt, 
amely a választó közgyűlés tagjainak névsorát 30 nap alatt összeállítsa és 
megfelelő helyen közszemlére kitétesse. Ennek megtörténtéről az érdekelt egy-
háztagokat a legközelebbi és a következő vasárnapon, a délelőtti istentisztele-
tek alkalmával, a szószékről annak a határidőnek megjelölésével (12. §.2. bekez-
dés), amelynek leteltéig a fölszólamlásokat be lehet adni, értesíteni kell ; 

c) fölolvastatja a hivatalától megvált, illetőleg az elhunyt lelkész 
dijlevelét és az abban foglalt javadalom netán szükséges módosítása (18. § . ) 
vagy emelése esetében megszövegezted a megválasztandó lelkész részére a 
díjlevelet, amelyet végleges megállapítás céljából a legközelebbi, lehetőleg még 
az ugyanezen a napon megtar tandó egyházközségi közgyűlés elé és hozzájá-
rulás végett az egyházmegyei elnökség elé kell terjeszteni ; 

Amennyiben a dijlevél módosítását , illetve megváltoztatását sem az 
egyházközség, sem az egyházmegyei elnökség nem látja szükségesnek, ugy a 
legutolsó dijlevél hatályban marad és a választás annak alapulvétele mellett 
történik ; 

d) figyelmezteti az egyháztanácsot , hogy a lelkészi állást az ezen 
szabályrendeletben irt módozatok mellett meghívás utján is be lehet tölteni 



« 7 « 

és a meghívás módozatairól az egyháztanácsot kellően tájékoztatja (III. Fejezet 
és 59, §. 2. és 3. bekezdés). Fölhívja az egyháztanácsot , hogy az ezen kér-
désben való kellő tájékozódás után a legközelebbi egyháztanácsi ülésen hozzon 
határozatot. Egyben, ha a lelkészi állás meghívás utján való betöltésének 
lehetősége főnnforog, ezen az ülésen kitűzi a meghívás kérdésében tar tandó 
u jabb egyháztanácsi ülés ha tá rnap já t ; 

e) olyan egyházközségben, amelyben a lelkész díjazása tisztességes 
lakáson és kerten kivül nem éri el az £ . A. 237. § - á b a n meghatározott leg-

kisebb évi összes illetményt és amelynek fönntartását az egyházkerület nem 

nyilvánította az egyetemes egyház magasabb érdekében szükségesnek, kinyilat-

koztatja, hogy az E. A. 320. § - a értelmében fog eljárni. 

12. § . A választók névsorába mindazokat föl kell venni, akiket ezen 

szabályrendelet 36. § -ának a/ és b / pontja a választó közgyűlés jogosult tagja-
inak minősít. Az így elkészített névsort az elsőizben való kihirdetéstől számí-
tott 14 napig közszemlére kell kitenni ; ennek letelte után a névsort le kell 
zárni. Azokat, akik a névsorból egyházi vagy iskolai adóhátralékuk miatt 
hagyattak ki, pótlólag föl kell venni a névsorba, ha az előző évekből fönnálló 
összes hátral ikukat a jelölő közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal lefizetik. 
A választók névsorába pótlólag másokat fölvenni nem lehet. Ettől az időpont-
tól a névjegyzéket véglegesen megállapítottnak kell tekinteni és ennek hiteléül 
a névsor összeállítására kiküldött bizottságnak azt alá kell írni. 

A választó közgyűlés tagjainak közszemlére kitett névsora 
(11. §. b/) ellen csakis a közszemléretétel utolsó napjától számított 15 napon 
belül és az esperes előtt lehet indokolt fölszólamlást emelni, szóval vagy 
írásban. 

A fölszólamlások fölött 15 nap alatt az egyházmegye elnöksége 
határoz. 

Ez ellen a határozat ellen a fél a kézhezvételtől számított 8 nap 
alatt az egyházkerület elnökségéhez föllebbezhet, amely 15 nap alatt végér-
vényesen dönt. 

13. §. Az esperes vagy annak lelkészi megbízottja a 10. és 11. 
§§-okon alapuló eljárásáról azonnal a helyszínén jegyzőkönyvet vesz föl, 
annak hiteles másolatát az egyházközségnek megküldi, eredetijét pedig az 
egyházmegyei levéltárban elhelyezi. 

II. Fejezet. A dijlevél. 

14. §. A dijlevél a megválasztott lelkésznek hivatala után járó 
összes illetményeit és az egyházi törvényekben, illetőleg szabályokban előirt 
kötelességein kivül megállapított teendőit foglalja magában . 



15. §. A rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illetmé-
nye, tisztességes lakáson és kerten kivül, az E. A. 237. § - ában meghatározott 
legkisebb évi összes illetménynél kevesebb nem lehet. Ezenkívül köteles az 
egyházközség a lelkész illendő ( legalább három szobából és mellékhelyisé-
gekből álló) lakását, valamint a neki haszonélvezetül adott és használatára 
rendelt épületeket tűzkár ellen biztosítani, a belső telkeket kerítéssel ellátva 
(E. A. 231. §.), jókarban tartani (E. A. 235. §.) és a mindezekre az épüle-
tekre és telkekre, lelkészi földekre, rétekre és egyéb fekvőségekre eső közter-
heket, állami és egyéb adót, az illetékegyenértéket stb. viselni, fizetni ; a 
lelkészre a személye után kirótt bárminemű közmunkát pedig a lelkésznek 
megtéríteni, illetőleg helyette teljesíteni. 

16. § . A hivatalától megvált, illetve az elhunyt lelkész által élvezett 
javadalmat, amenyiben azt ennek a lelkésznek egyházi fe lsőbbsége, esetleg a 
püspöki láfogatásról fölvett jegyzőkönyv megerősítette, akár dijlevélen, akár 
egyszerű közgyűlési határozaton vagy szokáson alapul, a személyhez kötött 
javadalmakat kivéve, alábbszállitani és az ulódtól egészben vagy részben 
elvonni nem szabad (E. A. 44. § . a / ) ; ekképpen azt az utódnak dijlevelébe 
egész ter jedelmében föl kell venni. 

A lelkészi járandóságok leszállításának van helye, a szerzett jogok 
sérelme nélkül, a következő esetekben : 

a) erőtlen egyházközségek egyesítésekor, illetve társításakor ; 

b) ha valamely egyházközség nagymérvű népességi vagy anyagi 
elerőtlenedést szenved, de egyházközségként való fönntartását az egyházi érdek 
megköveteli, — amikor is az E. A. 237. § - á n a k figyelembevételével minden-
kor u j dijlevelet kell szerkeszteni ; 

c) ha az egyházközség lelkészi körökre, illetve az eddiginél több 
lelkészi körre osztatik. 

Ez az intézkedés azonban nem érintheti azt a lelkészt, illetőleg 
annak dijlevelét, akit a lelkészi körökre való osztás már hivatalában talál. 

17. §. Ha a hivatalától megvált vagy elhunyt lelkész dij levelében 
olyan rendelkezések foglaltatnak, amelyeket a tapasztalás kivihetetleneknek vagy 
viszály előidézésére alkalmasaknak mutat, az esperes köteles ezeknek a 
endelkezéseknek megváltoztatását és az azokon alapuló javadalomnak meg-
elő egyenérték által való pótlását kívánni (11. §. c /) . 

Ugyancsak köteles az esperes személyes befolyásával odahatni , 
hogy az egyházközség tagjait a lelkész érdekében terhelő földművelési 
munkák és személyes szolgálmányok készpénzben lerovandó megfelelő 
egyenérték alapján megváltassanak (E. A .322. §.). 

18. §. Amennyiben az előző §§-ok értelmében u j dijlevél szerkesz-
tése vagy a réginek módosí tása válik szükségessé, a tervezetet az egyházta-



nács szövegezi és a közgyűlés állapítja meg (11. § . c/), az esperes pedig, ha 
az a 14-17. f § - o k b a n megszabott kellékeknek megfelel, hozzájárul ; ellenkező 
esetben észrevételeivel, megfelelő és 15 napon belül teljesítendő módosítás 
végett, az egyházközségnek u j abb szövegezés végett visszaadja. 

Az esperesnek a dijlevél szövegezése ügyében hozott határozata 
ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az egyházmegyei közgyűlés-
hez (E. A. 87. §. o/), ennek határozata ellen pedig az egyházkerületi közgyű-
léshez (E. A. 114. § . n/) lehet fordulni. 

III. Fejezet. A meghívás. 

19. §. Meghívásnak van helye, ha a 11. §. d / pontja értelmében 
összehívott egyháztanács a megüresedett lelkészi állás beiöüését az ezen Fe-
jezetben foglalt módozatok mellett elhatározza. 

A 11. §. d / pontja szerint összehívott egyháztanácsi ülés — ame-
lyet az esperes az 59. §. 2. és 3. bekezdéseinek rendelkezéséről tájékoztat — 
elsősorban abban a kérdésben határoz, hogy kívánja-e a megüresedett lelkészi 
állást meghívás utján betölteni. 

Ebben a kérdésben az egyháztanácsi ülés akkor határozatképes, ha 
azon az egyháztanács összes tagjainak legalább háromnegyed része jelen van. 
Érvényes határozat hozatalához ezek kétharmadrész többségének szavazata 
szükséges. 

Amennyiben az egyháztanács az előző bekezdés szerint nem volna 
határozatképes, az esperes vagy annak lelkészi megbízottja az egyháztanácsi 
ülésre u jabb határnapot tüz ki. Ez az u jabb egyháztanácsi ülés a megjelent 
tagok számája való tekintet nélkül határozatképes, de érvényes határozatának 
hozatalához a jelenlevő tagok háromnegyedrész többségének szavazata szük-
séges. 

Amennyiben az egyháztanács a megüresedett lelkészi állásnak ilyen 
módon meghívás utján való betöltését érvényesen elhatározta, az esperes 
vagy annak lelkészi megbizotija másodsorban határozathozatalra hívja föl az 
egyháztanácsot a meghívandó személyt illetőleg. 

Ha az egyháztanács ebben a kérdésben egyhangú határozatot nem 
hoz, az elnökség titkos szavazást köteles elrendelni. Ha az ilyen módon meg-
ejtett szavazáson egyik jelölt sem kapja meg azt a többséget, amely a jelen 
§. szerint a meghívás kérdésében áhalában határozó egyháztanácsi első, illetve 
második ülés határozatának érvényességéhez szükséges (kétharmadrész, illetve 
háromnegyedrész többség), a megüresedett lelkészi állást pályázat utján kell 
betölteni. Ebben az esetben az esperes vagy annak lelkészi megbízottja nyom-
ban megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket. 
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Jogában áll időközben az egyházfanácsnak bemutatkozás céljából 
egyes lelkészeket egyházi beszéd tartására meghívni, 

20. §. A meghívandó lelkész nevét az egyházfanács az esperes 
utján az egyházkerület elnökségének bejelenti és megválaszthatóságának meg-
állapítását (27—31. §§.) kéri. Ennek kedvező válasza után a meghívandó 
lelkészt nyilatkozatra hivja föl, hogy a meghívást elfogadja-e. 

Igenlő nyilatkozat esetében az ezen célból összehívott közgyűlés, 
a jelenlevő, illetve meghatalmazott által képviselt, jogosult egyháztagok szava-
zatával, szótöbbséggel választja meg a lelkészt. 

Ha a meghívott lelkész a nyilatkozatra megszabott időben az 
egyházközségnek tagadó választ adott vagy egyáltalán nem válaszolt, az 
esperes az esetleges u jabb meghívás lehetővé tétele és az ezen kérdésben 
való határozathozatal céljából u j abb egyháztanácsi ülést hiv egybe. Erre az 
u jabb egyháztanácsi ülésre szintén a 19. §. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ha a másodízben, meghívott lelkész a nyilatkozatra megszabott 
időben az egyházközségnek szintén tagadó választ adott vagy egyáltalán nem 
válaszolt, valamint ha akár az első-, akár a másodízben meghívott lelkész a 
választó közgyűlésen a szavazatok többségét nem nyerte el, az esperes az 
állásnak pályázat és jelölés utján való betöltése iránt intézkedik. 

IV. Fejezet. A pályázat. 

21. §. A lelkészi hivatalra vonatkozó pályázati hirdetményt az 
egyházmegye elnöksége a püspök által időnként meghatározandó lapban 
közzéteszi, fölhiva azokat, akik a megüresedett állásra pályázni óhajtanak és 
arra képesítve vannak, hogy kérvényüket okmányaikkal együtt a kitűzött 
záros határidő alatt, amely azonban a megjelenéstől számított 15 napnál 
kevesebb nem lehet, hozzá nyújtsák be. 

Ennek a fölhívásnak világosan mpg kell jelölnie : 
a) annak az egyházmegyének és egyházközségnek a nevét, amely-

ben a lelkészi hivatal betöltésre vár ; 

b) a lelkésznek hivatala után járó összes évi illetményeit, a ' 
közgyülésileg, illetve egyházhatóságilag már megállapított dijlevél alapján 
(11. § . c / é s 18. §.) ; 

c) azt a nyelvet, amelynek bírása a magyar nyelven kivül az 
igehirdetés és a lelkipásztori gondozás tekintetéből az a lkalmazandó ielkész-
től megkívántatik ; 

d) azt, hogy mely esperesi hivatalnál, milyen határidőig és milyen 
okmányokkal fölszerelten kell a pályázati kérvényt benyújtani . 



22. § . Az írásbeli pályázati kérvényt (21. §.) a megüresedett 
lelkészi hivatalra nézve illetékes esperesi hivatalnál kell benyújtani és a 
pályázóknak ehhez a kérvényhez a következő okmányokat kell csatolniuk : . 

1. bizonyítványt arról, hogy a pályázó magyar állampolgár (E. A, 
65. §.). Az ál lampolgárság igazolására belföldi községi illetőségi bizonyítvány 
is alkalmas ; 

2. működési bizonyítványt az illetékes esperestől, mely azt is 
tanúsítsa, hogy a pályázó a magyar nyelvet s a pályázat szerint megkívánt 
szolgálati nyelvet is szóban és Írásban birja ; 

3. bizonyítványt ugyanattól arról, hogy a pályázó ellen az E. A. 
359. § - a értelmében sem vizsgálat, sem azt követő törvénykezési eljárás 
folyamatban nincsen ; 

4. bizonyítványt a működési helyére illetékes püspöktől arról, 
hogy a pályázó az E. A 324. § -ában foglalt valamely egyházi vétségért 
jogerősen egyházi és iskolai hivatal viselésérc képtelennek nem nyilváníttatott, 
sem hivatalától el nem mozdittatott vagy arról két egybehangzó és hivataltól 
való elmozdítást k imondó Ítélet meghozatala után le nem mondott és hogy nem 
áll olyan egyházi törvényszéki ítélet hatálya alatt, melyben a jelölésből való 
meghatározott időre szóló kizárása mondatott ki (28. §.). 

A folyamodó nem rendes lelkészek ezenkívül kötelesek pályázati 
kérvényükhöz csatolni a választhatóságukat igazoló okiratokat is, nevezetesen 
lelkészi oklevelüket, fölavatási okmányukat és születési bizonyítványukat. 
Azok a pályázók, akik 1933. julius hó 1. után tettek hi t tudományi szigor-
latot, kérvényükhöz a Ielkészképesitő vizsga letételét igazoló bizonyítványt 
is kötelesek csatolni. 

A külföldön hivataloskodó rendes és segédlelkészek ezeket a bizo-
nyítványaikat ottani illetékes főhatóságuktól , ilyennek nemlétében pedig a 
magyar külképviseleti hatóságoktól szerzik be. 

23. §. A pályázati határidőn tul érkezett, valamint a kellően föl 
nem szerelt és az esperes fölhívására, az általa kitűzendő legalább 8, legföl-
jebb 15 napi határidőn belül megfelelően nem pótolt kérvényeket mellőzni kell. 

V. Fejezet. A próbaszónoklat. 

24. § . Az egyházközségi közgyűlés a jelölés megtörténte előtt leg-
följebb négy egyént hozhat javaslatba próbaszónoklatra és pedig kizárólag az 
egyházkerületi elnökség által jóváhagyott (26-31. §§ . ) jegyzékbe fölvettek 
közül. Ezeknek neveit az esperessel közli, aki azokat a püspöknek tudomá-
sulvétel végett bejelenti és a meghívást eszközli. 
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25. §. A próbaszónoklatok idejét és sorrendjét az esperes állapítja 
meg Azokon ő maga vagy lelkészi megbízottja megjelenni köteles, 

A próbaszónoklatra meghívottak és az esperes vagy annak lelkészi 
megbízottja igazolt készkiadásait az esperes által láttamozott nyugta ellené-
ben az egyházközség pénztári viseli, 

Az esperes meghívása nélkül és saját költségen próbaszónoklatra 
menni vagy annak költségeit elengedni, illetve visszatérileni nem szabad, Az 
így eljáró jelöltet a jelölésből ki kell zárni (28. §. k/). 

A próbaszónoklatra fölhívott jelölt a próbaszónoklat tartását meg 
is tagadhat ja , a nélkül, hogy ezért őt a jelöltek közül ki lehetne zárni. 

A választás napján próbaszónoklatot tartani nem szabad. 

VI. Fejezeti A jelölés. 

26. §. A választást jelölés előzi meg. 

27. §. Jelölhetők : 

a) minden rendes lelkész és lelkésszé főlavatott theol. tanár, aki a 
magyarországi ág. h. ev. ker. egyház valamely egyházközségében vagy missziói 
körében vagy az egyetem ág. h. ev. ker. hi t tudományi karán vagy mint egye-
temes főtitkár az egyetemes egyháznál vagy mint püspöki titkár valamely 
egyházkerületben hivataloskodik ; 

b) minden ág. h. ev. ker., élete 24. életévét betöltött, fölavatott 
vallástanár, hitoktató vagy segédlelkész, aki ebben a minőségében a magyar-
országi ág. h. ev. ker. egyház körében legalább két évig működött , illetve 
ha 1933. julius hó 1. után tett hit iudományi szigorlatot, amenyiben a lel-
készképesitő vizsgálatot letette. 

A magyarországi ág. h. ev. ker. egyház kötelékén kívül hivatalos-
kodó rendes és segédlelkészeket, valamint azon fölavatott vallástanárokat, J 
hitoktatókat és segédlelkészeket, akik ebben a minőségükben a magyarországi 
ág. h. ev. ker. egyház körében legalább két évet még nem töltöttek, csak az 
egyházkerületi elnökség engedélyével, csupán nagyon kivételes, indokolt eset-
ben lehet jelölni. Ez az intézkedés nem vonatkozik azokra a fölavatott vallás-
tanárokra, hitoktatókra és seg^dlelkészekre, akik 1933. julius h ó i . után tettek 
hil tudományi szigorlato' , szerezlek lelkészi képesítést és belföldön működnek. 

A pályázónak azon egyházközség területén, ahol a betöltendő állás 
van, a választás megtörténtéig tartózkodnia csak abban az esetben szabad, ha 
ott rendes egyházi hivatalt visel vagy ha a lelkészi állás megüresedése előtt 
már á l landóan ott lakott avagy ha helyettes lelkésznek kirendeltetett. 

28. §. A lelkészi hivatalra nem jelölhető az : 



a) aki az egyházi hivatal viselésére jogerős Ítélettel képtelennek 
nyilváníttatott (E. A. 326. § . d/); 

b) aki ellen az E. A. 359. § - a értelmében elrendelt vizsgálat vagy 
azt követő törvénykezési eljárás van folyamatban ; 

c) aki nem magyar állampolgár (E. A. 65. §.), továbbá aki a 
magyar nyelvet, valamint azt a nyelvet, amelynek bírása a magyar nyelven 
kívül az igehirdetés és a lelkipásztori gondozás tekintetéből az alkalmazandó 
lelkésztől megkívántatik, nem birja ; 

d) aki a lelkészi hivatalt közvetve vagy közvetlenül vesztegetés, 
etetés-itatás, szerénytelen ajánlkozás (korteskedés), megtévesztés, fenyegetés, 
Ígéretek vagy izgatás utján keresi, abban az esetben sem, ha ezekei a cse-
lekményeket mások, de a jelölt tudomásával és bejeegyezésével követték el ; 

e) aki a hatóságilag megállapított dijlevél csonkításába beleegyezik ; 
f) aki a betöltendő lelkészi hivatalra nézve illetékes egyházmegyé-

ben már viselt lelkészi hivatalt, de attól jogerősen elmozdittatott vagy két 
egybehangzó és hivataltól való elmozdítást k imondó ítélet után arról lemon-
dott. Ez a lemondás nem akadálya a jelölésnek, ha az iiélemek a hivataltól 
való elmozdítást kimondó rendelkezését a felsőbb egyházi bíróság jogerős hatá-
rozatával megváltoztatta vagy hatályon kívül helyezte ; 

g) aki az E. A. 324. § - á b a n foglalt valamely egyházi vétség miatt 
jogerősen elitéltetvén, reá az Ítéletben a jelölésből bizonyos időre való kizá-
rás kimondatott , azon idő alatt, melyre az ítélet a jelölésből kizárta ; 

h) aki abban az egyházközségben, amelynek lelkészi hivatala 
betöltésre vár, valamely előbbi alkalommal az ezen §. d / pont jába ütköző 
cselekményt követett el, ha ez jogerős Ítélettel befejezett eljárás során reábi-
zonyult ; 

i) aki valamely egyházközségben megválaszlalván, a dijlevelet el-
fogadta ugyan, de mielőtt még hivatalát elfoglalta volna, máris más lelkészi 
állomásra pályázik ; 

j) aki az esperes meghatalmazása nélkül az üresedés helyén a 
haldoklóknak nyújtandó Úrvacsora kivételével lelkészi cselekvényt végez, val-
lásos és áltálában nyilvános szereplést vállal (10. §_.); 

k) aki az esperes meghívása nélkül és saját költségén próbaszó-
noklatra megy vagy annak költségeit elengedi, illetve visszatéríti (25. § . ) ; 

I) aki eddigi szolgálatai alapján nem egyházi jellegű forrásból 
nyugdijat élvez. 

A jelölésből való kizárás kérdésében az egyházkerület elnöksége 
határoz, 

29. §. Az előző § - b a n fölsorolt okok korlátain kivül is kizárhatja 
az egyházkerület elnöksége a pályázók bármelyikét fontos egyházi közérdek-
ből, egy, külön erre a célra az illetékes egyházkerületi közgyűlés által válasz-
tolt ál landó bizottság meghallgatása után, 
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30. § . Az egyházmegye elnöksége a beérkezett Írásbeli kérvétlyë-
ket az okmányokkal együtt a határidő letelte után 8 nap alatt észrevételeivel 
együtt fölterjeszti az egyházkerület elnökségéhez, amely a 27. és 28, §§ -ok szem 
előtt tartásával, indokolt végzéssel határoz. A 29. § . esetén a végzést nem 
indokolja. A határozatot és a jelölhetők névsorát a fölterjesztett okmányokkal 
együtt legkésőbb 15 nap alatt az espereshez leküldi. Az esperes a pályázók-
nak az egyházkerületi elnökség által jóváhagyott jegyzékét az egyházközség-
gel közli. 

31. § . Ha az egyházmegye elnökségének a választás folyamata 
alatt tudomására jut, hogy a jelöllek valamelyike a lelkészi hivatalt akár 
közvetlen, akár közvetett uton vesztegetés, etetés-itatás, szerénytelen a jánlko-
zás (korteskedés), megtévesztés, fenyegetés, Ígéretek vagy izgatás utján törek-
szik elérni, ugy azonnal köteles vizsgálatot indítani és a vizsgálat e redmé-
nyét véleményes jelentéssel az egyházkerület elnökségéhez fölterjeszteni. 

Ha az egyházkerület elnöksége a fölsorolt ténykörülmények vala-
melyikét kétségtelenül igazoltnak látja, ugy az illetőt a jelöltségből kizárja és 
idevonatkozó határozatát — amelyet 15 nap alatt köteles meghozni és amely 
ellen föllebbezésnek helye nincsen — a legközelebbi egyházkerületi közgyű-
lésnek indokaival együtt bejelenti. 

Az egyházkerületi elnökség határozatáig a választást el kell ha-
lasztani. 

Az egyházközség az ez után a kizárás után megmaradt jelöltek 
közül köteles választani. 

32. § . A választó egyházközség közgyűlése, amennyiben az V. 
Fejezet értelmében az egyházközség közgyűlése próbaszónoklaton meghallgatni 
senkit sem kiván, próbaszónoklatok tartása esetén pedig ezeknek befejezte 
után, az egyházmegye elnöksége által kitűzött napon, az esperes és egyház-
megyei felügyelő vagy megbízottaik elnöklete alatt, az egyházkerület elnöksége 
által jelölhetőkül elfogadott pályázók névsorából (30. §.) kettőt jelölhet a meg-
üresedett lelkészi hivatalra. 

Amennyiben a .közgyűlés tagjai kettőnél több jelölt mellett fog-
lalnának állást, a jelöltek kiválasztása szavazás utján történik. A szavazás 
tekintetében a választásról intézkedő VU. Fejezetben foglalt rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni. A szavazás az ajánlott pályázókra külön-külön 
történik és a legtöbb szavazatot nyert két pályázót keli k imondani az egyház-
község jelöltjének. 

A választó közgyűlésnek a VII. Fejezetben foglalt különleges sza-
bályait erre a közgyűlésre is alkalmazni kell. 

Az esperes az ezen §, első bekezdésében megjelölt névsorból egyet 
jelölhet a megüresedett lelkészi hivatalra. Ezután a választó egyházközség köz-
gyűlésének jelölő határozatát, valamint a saját jelölését fölterjeszti a püspökhöz, 
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ükí az ezen §. első bekezdésében megjelölt névsorból ugyancsak egyet jelöl-
het a megüresedett lelkészi hivatalra. 

Az esetleg visszalépett jelölt vagy jelöltek helyére a jelölhetőkül 
elfogadottak közül (30. §.) , a szerint, hogy a visszalépett jelöltet, illetve jelöl-
teket ki jelölte, az egyházközség közgyűlése, az esperes, illetve a püspök uj 
egyéneket, illetve egyént jelölhet. 

Az ilyen módon jelölt egyének közül az egyházközség közgyűlése 
választani köteles. 

33.. § . Ha az első fölhívásra négynél kevesebb jelölhető pályázó 
jelentkezett, akkor a közgyűlés kívánságára még egy fölhívást lehet közzétenni. 
Ha pedig egyáltalán nem jelentkezett jelölhető pályázó, akkor az espe-
res a pályázatra kitűzött határidő leteltével a pályázati föluivást azonnal meg-
újít ja. 

Ha a második fölhívásra is négynél kevesebb jelölhető pályázó 
pályázik, akkor az egyházközség, az esperes es a püspök együitesen négynél 
kevesebb egyént is jelölhet. Ebben az esetben az egyházközség csak egy 
egyént jogosult jelölni. Ha három jelölhető pályázó pályázik, ugy az egyiket 
az egyházközség, a másikai az esperes, a harmadikat a püspök jelölheti. 
Ha csak két jelölhető pályázó pályázik, ugy az esperes és a püspök 
együttesen gyakorolja jelölési jogát. Ha pedig egyáltalán nem jelentkezett 
jelölnető pályázó, akkor a püspök az illető egyházközségbe az egyházmegye 
elnökségének javaslatára egy évre helyettes lelkészt küld ki (66. c/). 

A 30. és 31. §§ -okban körülirt eljárást a második bekezdés eseté-
ben is meg kell tartani. 

VII. Fejezet. A választás. 

34. §. A rendes lelkészi hivatalt, az E. A. 320. § . esetét kivéve, 
a megüresedés napjától számitolt félév alatt be kell tölteni. 

35. §. A választó közgyűlés idejét (napját s óráját) és helyét az 
egyházmegye elnöksége állapítja ineg, akként, hogy a megüresedett lelkészi 
állást a megiiresedéstől számított félév alatt be lehessen tölteni. A választásra 
vonatkozó intézkedéseket, a jelöltek neveinek bejelentésével, legalább egy hét-
tel a választás előtt a vasárnapi vagy ünnepi délelőtti istentisztelet alkalmá-
val a szószékről a tárgy megnevezésével kihirdetteti (E. A. 40. § . ) A válasz-
tó közgyűlés idejét (napját s óráját) és helyét a leány- és f iókegyházközség-
ben lakó egyháziagoknak a helyi szokás szerint, a szórványhelyeken és az 
egyházközség területén kivül lakó egyháztagoknak (E. A. 34. és 40. §§.) pe-
dig névre szóló és a választás napját megelőzően legalább egy héttel postára 
adott meghívóval külön is tudtul kell adni . 
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36. § . A választó közgyűlés tagjai ; 

a) hivataluknál fogva az E. A. 41. §. a / pont jában fölsoroltak. Az 
egyházközség rendes vagy helyettes, illetve segédlelkészei azonban csak abban 
az esetben, ha személyükben érdekelve nincsenek ; 

b) az egyházközségnek az egyházközség terheit viselő nagykorú 
vagy önálló férfitagjai, akik egyházi és iskolai adójukkal az előző évekről 
hátralékban nincsenek, illetve hátralékukat a jelölő közgyűlést megelőzően 
legalább 8 nappal befizették ; olyan egyházközségekben pedig, ahol az egy-
háztagok az egyházközség terheinek viseléséhez nem járulnak, az egyházköz-
ség minden nagykorú vagy önálló férfitagja (E. A. 41. §.). - A szüleikkel 
közös háztar tásban élő, de személyes járandóságot viselő, nagykorú férfi egy-
háztagok szintén tagjai a választó közgyűlésnek. 

Az egyházközség azon választásra jogosult tagjai, akik az egyház-
község területén kivül laknak és személyesen meg nem jelennek (E. A. 34. 
és 40. §§.) , valamint az önálló vagy vegyesházasságban élő ág. h. ev. ker. 
nők, ha az egyházközség fönntartásához rendszeres évi járulékkal hozzájárul-
nak (E. A. 42 §.), a választó közgyűlésen a közgyűlés bármely jogosult 
(férfi) tagja által képviseltethetik magukat , azonban egy meghatalmazott csak 
egy meghatalmazót képviselhet. 

A meghatalmazást a meghatalmazott két tanú előtt köteles saját-
kezüleg aláirni vagy kézjegyével ellátni, amely utóbbi esetben a kézirót — 
aki az egyik tanú is lehet — világosan meg kell jelölni. Külföldön kelt meg-
hatalmazásokon az aláírásnak egyházi vagy állami hatóság által hitelesítve 
kell lennie. 

A meghatalmazásnak nem szabad azon egyén nevét tartalmaznia, 
akire a meghatalmazó szavazatát adni kivánja és ezért abban a megbizó nem 
utasíthatja megbízottját arra, hogy kire szavazzon. 

A meghatalmazást lezárt borítékban, amelyen kivül rajta kell 
lennie a meghata lmazó és a meghatalmazott nevének, a választást megelőző 
napnak déli 12 órájáig be kell küldeni a lelkészi hivatalhoz. 

Ha valamely meghatalmazó egynél több erre jogosult egyénnek 
adna meghatalmazást , ugy a választó közgyűlés elnöksége az illetőnek vala-
mennyi meghatalmazását érvénytelennek nyilvánítja. 

37, § . A lelkészválasztó közgyűlésen az esperes vagy annak lelkészi 
megbízottja és az egyházmegyei felügyelő, vagy helyettese elnököl (E. A. 68. 
§ ) és mint elnökség : 

a) megállapítja, hogy a közgyűlés a 35. § - b a n megszabott módon 
hivatott Össze ; 

b) ha a jegyző távol van vagy állása üres, akkor a közgyűlés 
alkalmára jegyzőt biz meg ; 
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c) fölhívja a közgyűlést, hogy a meghívólevél, a dijlevél és a válasz-
tási jegyzőkönyv aláírására egy hattagú bizottságot küldjön ki ; 

d) határoz a 36. §. értelmében a megszabott időn belül beadott 
meghatalmazások érvényessége vagy érvénytelensége fölött ; ez ellen a hatá-
rozat ellen föllebbezésnek helye nincsen, azt csak az E. A. 329. § . e/ pont-
jában irt keresettel lehet megtámadni ; 

e) bemuta t ja a közgyűlés tagjainak a 11. § . b / pont ja és 12. § - a 
alapján összeállított névsorát és azt a beérkezett és az egyházmegyei, esetleg 
egyházkerületi elnökség által jogosaknak ítélt fölszólamlások tekintetbevételé-
vel (12. §. 2-4. bekezdés) véglegesen megállapítja. Aki a közgyűlés tagjainak 
ebben a véglegesen megállapított névsorában nem foglaltatik, az szavazati 
jogot nem gyakorolhat ; 

f) a végérvényesen megállapított és négy azonos példányban kiál-
lított dijlevelet a név helyének üresen hagyásával és keltezés nélkül készen 
a választó közgyűlés elé terjeszti ; 

g) előterjeszti a jelöltek névsorát és azokat választás alá bocsát ja . 

38. § . A választás, ha egynél több jelöltnek van párt ja , szavazás 
utján, ellenkező esetben közfölkiáltás utján történik. 

39. §. A szavazás elrendelése esetén az elnökség szavazatszedő 
bizottságot (a szükséghez képest többet is) alakit, amely saját elnökén kivül 
még legalább két tagból áll. A szavazatszedő bizottság elnöke a Ielkészvá-
lasztó közgyűlés elnökségének bármelyik tagja is lehet. A szavazatszedő 
bizottság tagjai jegyzik a szavazatokat a szavazatszedő bizottság elnökének 
felügyelete alatt, — titkos szavazás esetében (42. §.) a szavazólapokat a 
szavazatszedő bizottság elnöke veszi át. 

A bizalmi férfiakat és pedig mindegyik pártból hármat, maguk az 
illető pártok jelölik ki, ha pedig ezt bármi okból nem tennék meg vagy ebben 
a részben nem lenne a párt egyetértésben, akkor a bizalmi férfiakat (férfit) 
az elnökség nevezi ki a pártokból belátása szerint. 

A szavazás ugy történik, hogy a szavazásra jelentkező választók 
személyazonosságát a bizalmi férfiak a véglegesen megállapított névsor sze-
rint (37. § . e/) igazolják, mire azok szavazatukat a szavazatszedő bizottság 
elnökének bemondják , illetve á tadják. A szavazatszedő bizottság elnöke ügyel 
arra, hogy a szavazó neve a szavazók névjegyzékében ellenőrzés céljából 
megjelöltessék. 

A szavazást megszakítás nélkül kell végezni. Ha több szavazó már 
nem jelentkezik, akkor az elnökség félórai záróidőt tüz ki, amelynek leteltével 
a szavazást bezárja és az azontúl jelentkező választókat szavazásra többé nem 
bocsát ja , hanem a szavazatokat összeszámítja és az eredményt azonnal 
kihirdeti. 
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40. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyert általános többséget, ak-
kor áz elnökség azt a két jelöltet, akire legtöbb szavazat esett, azonnal u j 
szavazás alá bocsát ja . Ha azonban több jelölt kapna egyenlő szavazatot, 
akkor a legtöbb szavazatot nyerteket u j szavazás alá kell bocsátani . A foly-
tatólagos szavazást nyomban meg kell kezdeni és le kell folytatni. 

Olyan egyházközségben, ahol a szavazók száma kétezren fölül van, 
a pótválasztás a választás kezdetének napját követő 7. napon történik. 

41. §. Szavazategyenlőség esetében sorshúzás dönt . A sorshúzás t 
az egyházi elnök eszközli. 

42. § . Titkos szavazást legalább 20 jelenlevő választónak a köz-
gyűlés megnyitása előtt Írásban beadott kérelmére az elnökség elrendelni 
köteles. 

A titkos szavazás ugy történik, hogy a szavazásra jelentkező 
választó, illetve meghatalmazott , személyazonosságának a 39. § - b a n előirt 
módon való igazolása után, egy jelöltnek nevét tartalmazó szavazólapját a 
szavazatszedő bizottság elnökének, a választó közgyűlés elnöksége által ren-
delkezésre bocsátott , egyforma, meg nem különböztethető borí tékban lezárva, 
átadja. A szavazatszedő bizottság elnökének kötelessége ellenőrizni, hogy a 
szavazó neve a szavazók névsorában megjelöltetett. 

Egyebekben a 39-41. §§-okat kell alkalmazni. 

Azok a szavazólapok, melyek üresek vagy olvashatatlan Írással 
vagy a jelöltek között nem levő jelöltnek nevével vagy egynél több jelöltnek 
nevével adatnak be vagy amelyeken a jelölt neve töröltetett vagy átíratott, 
érvénytelenek. Ugyancsak érvénytelen az egy borítékban talált több szavazó-
lap mindegyike is. 

A szavazás eredményének kihirdetése után az e lnökség a megha-
talmazásokat és a szavazólapokat a közgyűlésen azonnal külön-külön cso-
magba zárja, a csomagokat az egyházközség és az egyházmegye pecsétjével 
lepecsételi és a választás jogerőre emelkedéséig megőrzi. 

43. § . Ha a választás eredményes volt, az e lnökség : 
a) a megválasztott jelöltet az egyházközség élethossziglan törvénye-

sen megválasztott lelkészének kijelenti (E. A. 69. §.) ; 

b) a már előterjesztett dijlevelet (37. § . f / ) a megválasztott lelkész 
nevének beírásával és keltezéssel kiegészítteti, az egyházközség felügyelőjével, 
gondnokával (gondnokaival), a közgyűlés jegyzőjével és a közgyűlés által az 
erre a célra kiküldött hat taggal (37. § . cl) aláíratja és az egyházközség 
pecsétjével ellátja. 

Az egyházközség azon tisztviselője helyett, akinek állása ü resedé i -
ben van vagy aki a választó közgyűlésen nincsen jelen, nemkülönben ha a 
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kiküldött hat tag közül valamelyik a közgyűlésről időközben eltávozik vagy 
az aláírást megtagadja , a szükséges aláírásokat a közgyűlés által választott 
két-két tag teljesiti. Amennyiben a közgyűlés a két-két tag megválasztását 
megtagadná vagy az azok által történő aláirás bármely okból lehetetlenné 
válnék, a tagokat a közgyűlés elnöksége nevezi ki. Kivételt képez a jegyző, 
aki helyett távolléte vagy állása üresedése esetén (37. § . b / ) a választott 
helyettes jegyző irja alá a dijlevelet. Ugyanez az eljárás irányadó a válasz-
tási közgyűlés jegyzőkönyvének aláírásánál is ; 

c) a választó közgyűlés lefolyásáról azonnal a helyszínén jegyző-
könyvet vesz föl, azt az egyházközség elnöksége és ö maga is aláírja, a 
közgyűlés által az ezen célra kiküldött hat taggal (37. § . c/) aláíratja és az 
igy hitelesített jegyzőkönyvet az egyházmegye levéltárában elhelyezi, annak 
egy-egy hitelesített másolati példányát pedig az egyházközségnek, illetve a 
püspöknek megküldi. 

Ennek a jegyzőkönyvnek magában kell foglalnia a választás kez-
detének, a záróra kitűzésének és berekesztésének időpontját , továbbá a szavazás 
módjá t és rendjét , az elnökségnek minden jelentősebb intézkedését, a kétes 
szavazatokra vonatkozó döntést és általában mindent , ami a választás lefo-
lyásának képét nyúj t ja . 

Az esperes a választás lefolyásáról és eredményéről a püspököt 
haladéktalanul értesiti. 

44. § . Azt az egyházközséget, amely lelkészi hivatalát a megüre-
sedés napjától számított félév alatt (34. §.) alapos ok nélkül nem töltötte be, 
az esperes, eredménytelenség esetén pedig az esperes jelentésére a püspök, 
hat hétnél semmiesetre sem rövidebb záros határidő kitűzése mellett, lelkész-
választásra utasít ja. 

Abba az egyházközségbe, amely a püspök által kitűzött határidő 
leteltéig sem választ lelkészt, a püspök helyettes lelkészt küld ki (E. A. 71. 
§ . - 66. § . b/) . 

VIII. Fejezet. A meghívólevél. 

45. § . A megválasztott lelkész részére a dijlevélen kívül az 
egyházközség külön meghívólevelet is kiállít. 

46. § . A meghívólevél az egyházközség által a megválasztott 
lelkész részére kiállított és annak az egyházközség lelkészévé történt meghí-
vását és megbízatását tanúsí tó okirat. 

Ennek az okiratnak diszes alakban a következő a szövege: 
Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében á ldás és békes-

s é g ! Ámen. 
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A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén Anya-

szentegyház gyülekezete a esztendő . havának 

napján törvényes eljárással betöltötte lelkészi hivatalát, melyet az Anya-
szentegyház örökkévaló Feje : a Jézus Krisztus igehirdetői és pásztori h iva-
talnak rendelt és arra 

Tisztelendő és Tudós —_L Urat ezennel 
bizalommal elhívja. 

Gyülekezetünk eme határozatának értelmében hivatalos pecsétünk-
kel és aláírásunkkal megerősítve kiállítjuk ezen meghívólevelünket és annak 
erejével kérjük és kötelezzük elhívott lelkipásztorunkat, Tisztelendő és T u d ó s 

Urat. hogy gyülekezetünkben a lelké-
szi szolgálatot átvenni és teljesíteni Istentől adott kötelességének ismerje. 

Feléje táruló bizodalommal kérjük : legyen közöttünk Krisztus hív 
szolgája és Isten titkainak sáfára. Hirdesse nekünk Üdvözítő Krisztusunk 
evangéliomát életünk jobbítására és lelkünk megtartására. Tegyen minket 
Krisztus nyájává, hogy közülünk egy is el ne vesszen. Saját életével is tárja 
elénk az élő Isten beszédét, hogy tanitópéldánk legyen a kegyességben, 
szeretetben, tűrésben és megbocsátásban. Gyülekezetünket pedig kormányoz-
za az evangéliom lelke és Anyaszentegyházunk törvényei szerint, hogy abban 
mindenek ékes rendben legyenek. 

Az Ur Lelke szerint végzett munkájáér t jutalmul a szent Isten 
kegyelmét kérjük. Egyben fölajánljuk szivünk háláját és ama igéretünket, 
hogy Isten Igéjének buzgó hallgatása és gyakorlása által elhívott pásztorunk 
jó bizonyságlevele akarunk lenni. 

Ezen közös, szent munkánkhoz adjon a m i Istenünk elhívott pász-
torunknak és gyülekezetünknek erőt kegyelemből, hogy egykor ama napon 
számot adhassunk egymásról a felséges Isten előtt, kinek is adassék dicséret 
és d icsőség örökkön-örökké. Ámen. 

K e l t a esztendőd havának napján. 

47. §. A meghívólevél a lelkészválasztó közgyűlésen állíttatik ki. 
Aláírják a 43. b / pont jában megnevezettek (37. § . c/) . 

A meghívólevél átadásáról az 58. § . intézkedik. 

IX. Fejezet. A választás megtámadhatósága. 

48. § . A választó közgyűlés tagjai vagy az esperes állal kirendelt 
tiszti ügyész (E. A. 395. §.) a választás napjától számított 15 nap alatt (E. 
A. 331. §.) a választás érvényességét keresettel támadhat ják meg (E. A. 329. 
§• e/). 



A keresetben személy szerint határozottan meg kell nevezni mind 
a fel-, mind az alperest. 

A keresetet a választó egyházközség ellen kell intézni és az egy-
házmegyei törvényszék elnökségéhez kell benyújtani . Ugyanazzal a keresettel 
alperestársakként azokat a személyeket is perbe lehet vonni, akiknek tényke-
kedései vagy mulasztásai a kereset benyújtására okot szolgáltattak. A perbe 
alperesként beléphet , illetve bevonható a megválasztott lelkész is, akit ezért a 
keresetindításról értesíteni kell. 

49. § . A beadott kereset alapján az eljárást csak akkor kell folya-
matba tenni, ha a kereset benyújtói , kivéve a 48. § - b a n emiitelt tiszti ügyészt, 
500 P- ig terjedhető költségbiztositékot az egyházmegye pénztárába befizetnek. 

A költségbiztositék összegét a körülmények tekintetbevételével 
mindenkor és végérvényesen az egyházmegyei elnökség állapítja meg és annak 
az egyházmegye pénztárába való befizetésére legalább 8 napos határidővel a 
felperest fölhívja. 

Ezt a biztosítékot a szükséghez képest az eljárás folyamata alatt 
az egyházmegyei törvényszék elnökségének fölhívása alapján 8 napnál rövi-
debbre nem szabható záros határidőben ki kell egészíteni. 

Ha a biztosíték befizetése a kitűzött határidő alatt meg nem tör-
ténik, a kereset elintézetlenül visszaadatik és ezzel a keresetindítás hatálya 
megszűnik ; ha pedig az eljárás folyamata alatt a kiegészítésre irányuló föl-
hívás eredménytelen maradt , az eljárást minden perorvoslat kizárásával meg 
kell szüntetni. 

Föllebbezés esetén a föllebbviteli bíróság elnöksége állapítja meg 
az esetleges u j abb költségbiztositék összegét, amely ha legalább 15 napi 
záros határidő alatt be nem fizettetik, a föllebbezést visszavontnak kell tekin-
teni. 

50. § . Az egyházi biróság a választást vagy megerősíti vagy meg-
semmisíti. A megsemmisí tés vagy csupán a választási eljárásra és a válasz-
tás eredményére vagy pedig ezenfölül a jelölési eljárásra és a jelölés ered-
ményére is kiterjed. Megsemmisí tés esetén az egyházi biróság az ítélet által 
u j választást rendel el (E A. 417. §.). 

51. § . A választás érvénytelenségének okozóját rendszerint a per-
és eljárási költség fizetésében is el kell marasztalni, ezenkívül fönntartatik 
ellene a választási költségek megtérítése iránt is a kereseti jog (E. A. 417., 
418. §§ . ) . A biróság arra is jogosult, hogy a megsemmisítet t választással 
fölmerült költségek megtérítése tárgyában is marasztaló határozatot hozzon, 
ha ezeknek összege kellően bizonyítva van. 

Ha a választás valamelyik tényezőjére rosszhiszeműség bizonyul, 
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Ugy ezt rendszerint kötelezni kell az összes költségek viselésére. Egyébként a 
költségek viselésére a biróság, az általa meghatározandó arányban, a felperest, 
az érdekelt egyházközséget és az egyházmegyét, illetve az egyházkerületet 
is kötelezheti. 

52 . §. Ha a választás megsemmisitle.ik, ugy a választó közgyű-
lés vezetésére hivatott elnökség (37. §.) azokat, akik a választás megsemmi-
sítésére okot szolgáltattak, a jelöltek sorából kizárja és a választásra jogosult 
testülettel a 34. és köv. §§ -ok rendelkezései szerint az ítélet rendelkezéséhez 
képest (50. §.) uj jelölést és választást, illetve csak u j választást tart ; ha 
pedig a saját mulasztása folytán előállott szabálytalanság okozta a választás 
megsemmisítését , ezt a szabálytalanságot elhárítja. 

X. Fejezet. A dijlevél elfogadása. 

53. §. Ha a választás érvényessége ellen az erre jogosultak (48. §.) 
15 nap alatt nem adnának be keresetet vagy ha a beadott kereset vissza-
utasitiatott vagy ha a megtámadott választás bíróilag jogerősen megerősíttetett, 
akkor az esperes a dijievelet megerősíti, ilyen értelmű záradékkal, aláírásá-
val és hivatalos pecsétjével ellátja és — a választási eljárásról szóló jelen-
téssel együtt — a püspökhöz fölterjeszti, aki a * saját részéről ugyancsak 
megerősiti a dijlevelet. 

A püspök által megerősített dijlevelet az esperes a megválasz-
tottnak megküldi . 

54. § . A megválasztott lelkész köteles a dijlevél kézhezvételétől 
számított 15 nap alatt annak elfogadását illetőleg nyilatkozni. Ezt a nyilat-
kozatot az espereshez kell beadni. Ha ez alatt az idő alatt nem nyilatkozik, 
valamint akkor is, ha a lelkészi hivatal e l fogadását föltételhez köti vagy 
elfogadja ugyan, de későbben mégis vonakodik azt elfoglalni, a meghivó -
és dijlevél érvényét veszti és a számadásból megállapítható összes választási 
költségeket tartozik megtéríteni. 

Az esperes ebben az esetben, valamint akkor is, ha a megvá-
lasztott lelkész a választást nem fogadja el, u j választás iránt intézkedik. 

XI. Fejezet. A beiktatás. 

55. § . A megválasztott és a választást elfogadott lelkész hivatalát 
a meghivó - és dijlevél keltétől számított három hónap alatt — vétlen és 
igazolt akadályoztatása esetét kivéve — tartozik elfoglalni (54. §.). Ha azon-
ban állását ez alatt az idő alatt sem foglalná el, a meghivó - és dijlevél 
vrényét veszti és a lelkész köteles az egyházközség számadásaiból megálla-



- 23 -

pithafó összes választási költségeket megtérileni, de az egyházközségnek joga 
van ellene a választási költségeket meghaladó teljes kárigényt is keresetileg 
szorgalmazni (E. A. 329. §.). 

56. §. A megválasztott lelkésznek és családjának átköltözési és 
összes ingóságainak átszállítási költségeit, valamint a beiktatással járó kia-
dásokat az egyházközség köteles fedezni. 

57. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy annak 
lelkészi megbízottja iktatja be (E. A. 70. §.). 

58. §. A beiktatás alkalmával egyházközségi közgyűlés és utána 
egyháztanácsi ülés tartatik. 

A közgyűlésen, amely mindenkor ünnepi jellegű, az esperes vagy 
annak lelkészi megbízottja átadja a beiktatott lelkésznek a részére kiállított 
meghívólevelet és a lelkészi hivatal vezetését. 

59. § . Az egyháztanácsi ülésen fölszámittalnak és jegyzőkönyvbe 
vétetnek a választási, átköltözési és beiktatási költségek. Ezeket a megválasz„ 
tott lelkész a szerint, amint a beiktatástól számított egy, két vagy három év 
letelte előtt fogad el ezen lelkészi hivatal elhagyásával más hivatalt, egész-
ben, kétharmadrészben vagy egyharmadrészben megtéríteni tartozik. 

Amennyiben más egyházközség lelkészi állását fogadja el, ugy ez 
a megtérítési kötelezettség pályázat alapján történő megválasztatása esetén a 
lelkészt, meghívás folytán történő távozása esetén pedig a meghivó egyház-
községet terheli. Erről a ^meghívó egyházközséget terhelő kötelezettségről az 
esperes adott esetben az egyháztanácsot a 11. §. d / , illetve a 19. §. sze-
rint tartott ülésein tájékoztatja. 

A harmadik év letelte után sem a lelkészt, sem a meghivó egyház-
községet ilyen költség megtérítésére kötelezni nem lehet. 

60. §. Ugyanezen az egyháztanácsi ülésen az esperes vagy annak 
lelkészi megbízottja végleg megállapítja és jegyzőkönyvbe véteti, hogy a lel-
készi állás üresedésének időtartama alatti javadalomból mi illeti meg az u j 
lelkészt és elődjét, illetőleg ennek jogutódait vagy az egyetemes nyugdíj inté-
zetet (11. § . a/). 

Ennél a fölosztásnál figyelembe kell venni azt, hogy mindennemű 
lelkészi javadalom a január hó 1.-től december hó 31-ig terjedő polgári évre 
szól, 

Az uj lelkészt a lelkészi javadalom attól a naptól kezdve illeti 
meg, amelyen állását elfoglalta, 
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61. § . Ugyanezen az egyháztanácsi ülésen az esperes vagy annak 
lelkészi megbízottja leltár mellett átadja a beiktatott lelkésznek gondozás cél-
jából az egyházközség azon ingóságait (10. §. b/), amelyek a lelkész ke-
zelése alatt szoktak állani. 

62. §. A közgyűlésről és az egyházlanácsi ülésről az esperes 
vagy annak lelkészi megbízott ja a helyszínén azonnal jegyzökönyvet vesz föl, 
annak hiteles másolatát az egyházközségnek megküldi , az eredeti jegyzőköny-
vet az egyházmegye levéltárában elhelyezi, a 10. §. d / pont ja alapján meg-
bízottakat megbízatásuk alól fölmenti. 

Az esperes a beiktatásról, valamint arról, hogy a beiktatott lelkész 
tagja-e már az egyetemes nyugdíjintézetnek, a püspöknek 15 napon belül 
jelentést tesz. 

A kezdő vagy más egyházmegyéből átjött lelkészt az esperes a 
legközelebbi egyházmegyei közgyűlésen bemutat ja . . 

XII. Fejezet. A helycsere. 

63. §. A rendes lelkészek az egyházmegyei elnökség, illetve el-
nökségek és a püspök előzetes hozzájárulásával helyet cserélhetnek. A hely-
csere jogérvényességéhez szükséges, hogy a cseré ln i . kívánó két lelkésznek 
szándékába mindkettőnek illetékes, külön ebből a célból szabályszerűen hir-
detett és összehívott egyházközségi közgyűlése érvényes határozattal beleegye-
zék. 

A lelkészi dijlevél helycsere esetében is mindkét lelkészi állásnál 
csonkitatlanul érvényben marad. 

A költözködéssel fölmerült kiadásokat az egyházközségek kölcsö-
nösen viselik. 

XIII. Fejezet. Az előléptetés. 

64. §. Olyan egyházközségek, amelyekben különböző javadalma-
zásu lelkészi állások vannak szervezve, jogosítva vannak, hogy választási 
eljárás mellőzésével, de szabályszerű közgyűlési határozattal, a kisebb java-
dalmazásu lelkészt a magasabb javadalmazásu állásba áthelyezzék. Ennek 
módozatait helyi szabályrendelettel kell megállapítani. 

B) A helyettes lelkész. 
65. § . Az egyházközségekben föntartott önálló lelkészi hivatal 

ideiglenes vezetője helyettes lelkész. 
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66. § . Helyettes lelkész alkalmazható olyan egyházközségben ! 

a) amelyben a szomszédos egyházközségek nagy távolsága miatt a 
szomszédos lelkészeket a helyettesítéssel megbízni nem lehet (10. § . d / ) ; 

b) amely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számított 
félév elteltével az esperes és a püspök megintésére sem fog a lelkészválasz-
táshos, — egyelőre egy évre (44. §.) ; 

c) amelynek megüresedett lelkészi hivatalára a második pályázati 
fölhívás után sem jelentkezett jelölhető pályázó, — egyelőre egy évre 
(33. §.) ; 

d) amelynek lelkésze hivatalától jogerős határozattal fölfüggeszte-
tett, a fölfüggesztett lelkésznek hivatalába való visszahelyezéséig (E . A. 393. 
§.), esetleg a fölfüggesztett lelkész hivataltól való elmozdítása esetén az igy 
megüresedet t lelkészi állás u jabb betöltéséig, vagyis az u j lelkész hivatalba-
jépésének napjáig ; 

e) amelyben a választást megtámadták és annak jogerőre emelke-
dését, esetleg u j választás keresztülvitelét, hosszabb időn át nem lehet várni. 

Ha a lelkészi állás nyugalombavonulás folytán üresedik meg és a 
nyugalombavonuló lelkész az uj lelkész beiktatásáig haj landó az egyházköz-
ség ügyeit vezetni, ugy ezt, az egyházközségi közgyűlés és az egyházmegye 
elnökségének hozzájárulásával , a helyettesítéssel meg lehet bízni, 

67. § . A helyettes lelkész javadalmát az esperes közreműködésé-
vel az egyházközség közgyűlése állapítja meg. 

A rendes lelkészi javadalomnak a 66. §. b / és c/ pontjai esetei-
ben a helyettes lelkész javadalmának megállapítása és a választási költségek 
levonása után netán fönnmaradó része az egyetemes nyugdíjintézetet illeti 
meg. 

68. § . A helyettes lelkészt a 27. § - b a n fölsorolt jelölhetők közül 
az egyházmegyei elnökség meghal lgatása mellett a püspök küldi ki (E. A. 
71. §.). 

Az esperes előterjesitésére a püspök határozza meg egyúttal azt az 
időt is, amelyre a kiküldés szól, azokban az esetekben, amelyekben a fön-
tebbi pontokban az már meghatározva nincsen. 

Az egyházkerület területén működő segédlelkész a kirendelést 
köteles elfogadni. 

69. § . A helyettes lelkészt hivatalába az esperes vagy annak 
lelkészi megbízottja vezeti be az 57-62. §§~ok figyelembevételével és ennek 
megtörténtéről a püspöknek jelentést tesz. 

70. §. A helyettes lelkész állása a 4. § - b a n fölsorolt esetekben, 
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továbbá azoknak a körülményeknek megszűnésével, illetve annak az idő-
tartamnak lejártával üresedik meg, melyre a helyettes lelkész alkalmaztatott . 

C) A segédlelkész. 

71. §. Segédlelkész azon fölavatott (E. A. 133. §.) egyén, aki va-
lamely rendes lelkészi hivatalban, illetve missziói körben lelkészi teendőket a 
rendes lelkészi hivatal vezetőjének felügyelete alatt, illetve utasításai szerint 
részben vagy egészben végez. 

72. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ág. h. ev. ker., 22 
éves, feddhetetlen erkölcsű, testileg-lelkileg ép magyar honpolgár , aki az 
egyetemes közgyűlés által megszabott hittanfolyamot elvégezte, az egyetemes 
közgyütés által meghatározott vizsgálatokat megállotta, lelkészi fölavatást 
nyert s az állam hivatalos nyelvét : a magyart , valamint azon nyelvet is, 
amelyen az egyházközségben szolgálnia kell, szóban és Írásban birja és aki 
ellen a 28. §. alapján jogos kifogás nem emelhető (E. A. 65. §.). A püspök 
a megállapított korhatár korlátozása alól szükség esetén fölmentést adhat . 

" 73. §. A segédlelkész alkalmazása és elhelyezése iránt a szükség-
letnek megfelelően a püspök intézkedik. 

74. § . A segédlelkész első alkalmaztatásakor valamely egyházköz-
ségtől vagy az egyházkerület nevében a püspök részéről meghívólevelet 
kap. 

75. § . A segédlelkész díjazását előre meg kell állapítani. A segéd-
lelkész részére a dijlevelet az az egyházközség állítja ki, amelyben a segéd-
lelkész alkalmazást nyer. A dijlevelet a püspök az esperes közbejöttével 
megerősíti . 

76. § . Ennek a szabályrendeletnek az átköltözési és átszállítási 
költségekről és az ezek megtérítéséről szóló rendelkezése (56. §.) a segéd-
lelkészre is alkalmaztatik. 

D) A költségek. 

77. § . Az ezen szabályrendelet alapján megbízottaknak, valamint 
az eljáró esperesnek, illetve lelkészi megbízott jának a lelkészi hivatalt fönn-
tartó testület fuvart adni , útiköltségét és napidiját megtéríteni köteles, 



Ë)âAs érdekeltség és az akadályoztatás. 
78. § . Ha az egyházmegyei vagy az egyházkerületi elnökség vala-

melyik tagja a lelkészválasztásban akár személyében, akár családtagjaiban ér-
dekelve vagy személyében akadályozva van, köteles teendői végzésében 
magát törvényes helyettesével helyettesittetni. 

F) Záróhatározat. 
79. §. Ahol a jelen szabályrendelet pengőről szól, ott ezen a 

pengőn aranypengő értendő. 

80. § . Az ezen szabályrendelet által nem érintett esetekben 
az egyházkerületi közgyűlés utasítása irányadó, sürgős esetekben pedig 
az egyházkerületi elnökség intézkedik és utólagosan jelentést tesz az egyház-
kerületi közgyűlésnek. 
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