
 

 

Az Útmutató 2014. évi márciusi igéje: 
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." 

János evang. 13,35 
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 Úton a kereszt felé  
 
 

Az Úr Jézus a Gecsemáne-kertben van. Imádkozik, 
szive az Atyához kapcsolódik. Gyötrődik, mert 
tudja, mi vár rá a kereszten. Egyszer csak kimond- 
ja: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; 
mindazáltal ne úgy legyen, a mint én akarom, ha 
nem a mint te.” (Mt 26,39; Károli-fordítás) 
Békességgel kel föl térdéről. Akkor érkezik hozzá 
az áruló Judás egy 
csapattal, hogy elfogják őt. 
Jézus megkérdezi: 
„Barátom, hát ezért jöttél!” 
(Mt 26,50) Ezért jött. A 
Gonosz eszköze, mégis a 
mennyei Atya terve 
valósul meg: Krisztus az 
élete föláldozásával fizet 
bűneinkért, hogy mi sza- 
badok lehessünk. 

Máshol az Úr így tanít: 
„Amikor bementek egy 
házba, először ezt 
mondjátok: Békesség e háznak. És ha ott a békesség 
fia lakik, békességetek megnyugszik majd rajta…” 
(Lk 10,5–6; újonnan revideált Károli-fordítás) 
Hogyan mész másokhoz? Szeretettel, 
segítőkészséggel, megértéssel? Hány rokonod, 
barátod, ismerősöd otthonába léptél már be! Vajon 
úgy, ahogy kell? 
Jézus léptei nem visszhangoztak. Nem döngtek. De 
nem is lábujjhegyen érkezett. Egyszerűen belépett 
ebbe a világba. A te világodba és az én világomba. 
Amelyikről azt hittük, hogy zárt. Isten nélkül 
tényleg nem lehet kitörni vagy kilépni belőle. Isten 
nélkül nem tudunk meg többet, mint amennyit 
lelkileg helyben járva észlelünk. Mint amennyit 
eddig is gondoltunk. Hamis bizonyosságban vagy 
hamis bizonytalanságban.   

Lassíts! És figyeld az Úr lépteit. A virágvasárnapi 
király érkezését és az ajtó előtt megállóét. Aki nem 
tör rád, hanem hozza a mennyből Isten 
békességének az üzenetét: béküljetek meg Istennel 
– béküljetek meg egymással. „Mind ez pedig 
Istentől van, aki megbékéltetett minket magával 
Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés 

szolgálatát. Mivel Isten az, 
aki Krisztusban 
megbékéltette magával a 
világot, nem tulajdonítva 
nekik bűneiket, és ránk bízta 
a békéltetés igéjét. 
Krisztusért járva tehát 
követségben, mint ha Isten 
kérne általunk: Krisztusért 
kérünk, béküljetek meg 
Istennel.” (2Kor 5,18–20; 
újonnan revideált Károli-
fordítás) 
Hogyan lehetséges ez? Ha 

megállsz a kereszt tövében, és föltekintesz őra. Akié 
az eljövendő. Aki nem zsarnokoskodni akar 
fölöttünk, hanem hatalmával szolgálni bennünket. 
Miénk tehát a legnagyobb lehetőség. 

És ő nem csupán azért jött, hogy diakoniát 
végezzen, hanem azért jött, hogy életét adja 
sokakért. Azért jött, hogy meghaljon. Azért jött, 
hogy éljünk. 

Állj meg, amikor megszólít, és indulj vele tovább 
utadon. 
 
A Békesség Követével, szívedben a békességgel. 
 

Széll Bulcsú evang. lelkész  (Evangélikus Élet, 
77. évf., 9. sz.  2012. március 4., 7. old.) 
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Gyülekezeti alkalmak és hírek 
 

Istentiszteletek 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna  

 
április 6., vasárnap 11 óra 

• május 11., gyülekezeti nap Takács János meghívására: 2465 Höflein, Römerstraße 5, 
11 óra: istentisztelet, utána közös ebéd és kirándulás. A jó felkészülés érdekében kérjük a 
jelentkezéseket április 20-ig az evang-ungarisch@aon.at email címre vagy a 0650/5877712 
telefonszámon. Természetesen várunk mindenkit, aki nem tudott időben jelentkezni. 

 

• június 1., Ökumenikus imádság a magyarságért: vasárnap 17 óra, 
 Deutschordens-Kirche, 1010 Wien, Singerstr 7. A magyar nyelvű gyülekezetek a nemzeti 
összetartás jegyében ökumenikus imádságot tartanak a magyarságért, melyre szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit.  

 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   

 

április 6. vasárnap 16 óra 

május 4. vasárnap 16 óra 

Istentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi. 
Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe! 

 

 
  Márciusi  álom 

Álmodom egy fényes, 
nagy magyar királyról. 
Jönne, hol a nap kél, 
fényes csodatájról. 
Jönne hóparipán, 

er�s ment�kézzel. 
Igazság sarjadna, 
merre lova lépdel. 
És amerre járna: 
Segítséget senki 

hiába nem várna. 
És ahová térne, 
égi áldás térne: 
Igazi jót senki 

hiába nem kérne. 
Édes, szép hazánkban 

békesség honolna. 
Milyen szép is lenne! 
Milyen jó is volna! 

Nem is lehetetlen. 
Nem is olyan álom. 

Hiszen él egy Király, 
fényes csodatájon. 
Fényes égi tájról 

hozzánk le is szállott. 
Hozott segítséget, 
hozott igazságot, 
ragyogó örömöt, 

boldog békességet! 
Csudaorvosságot 

annak, kit seb éget. 
Hódoló szívünk bár 
mind elébe vinnénk, 

hatalmában bíznánk, 
erejében hinnénk! 

Amíg minden magyar 
nem hajt neki térdet, 

az én édes hazám, 
tudom, fel nem ébred. 
Er�s, ment� kezét 
megragadva kérem: 
„Édes Uram Jézus! 

Mentsd meg az én vérem!” 

Túrmezei Erzsébet  

 

A lelkészi hivatal telefonszáma: ) +43 650 587 7712  E-mail: : evang-ungarisch@aon.at 
Home page: www.evang-ungarisch.at Blog: ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 



Másokért Együtt   58. évfolyam, 1. (846.) szám / 2014.03.25.   3 
 

Az idei grazi ökumenikus istentisztelet 
 
 

Az Ausztriai Magyar 
Evangélikus Gyülekezet 
és a Magyar Katolikus 
Közösség idén is 
bekapcsolódott, mint már 
1991 óta minden évben, a 
keresztény egyházak 
világszerte elterjedt 
ökumenikus imahetébe, 
hogy imában és énekben 
egybeforrva enyhítsék a 

megosztottság botrányát, mely ellene mond 
Krisztus akaratának, hogy övéi „mind egyek 
legyenek” (Jn.17,21). 
 Az istentiszteletre a soros 
katolikus közösség, mint 
házigazda, a Kálvária 
templomba hívta a Grácban és 
környékén élő magyarokat. 
 A két magyar lelkész, Mag. D. 
Fónyad Pál és Mag. Molnár Ottó 
vezették a liturgiát, amelyet a 
kanadai istenhívők állítottak 
össze. Orgona és cselló hangja, 
és a közös ének készítette elő a 
résztvevők szívét az imára, 
amelyet Kanada 
bennszülötteinek ősi szokása 
szerint az égtájak felé való fordulás kísért. Ez 
az imaforma mindenkit meglepett.  
bűnvalló imára felváltva énekelte a scola és a 
gyülekezet Szadeczky-Kardoss Géza 
vezetésével a Kyrie eleison-t. 

A dicsérő éneket követő A 
Szentírásból vett 
olvasmányok előtt a 
Szentlélek Úristenhez szállt 
az ének. Felolvasók voltak 
Maurer Ildikó katolikus, 
Kiss Viktor és fia, Kiss 
Barnabás evangélikus 
részről.  
Igét hirdetett Mag. Fónyad Pál ev. lelkész. Az 
orgonával kísért cselló hang (Zavaczky 
Róbert/orgona, Csonka Vincze/cselló) vezetett 
át a közös, ökumenikus Apostoli hitvallásra és 

a Mi Atyánkra.  Aközben 
elhangzó ének a jó hír 
továbbadására hívott. Az 
egységre elkötelező ima arra 
utalt, hogy „Krisztus nincs 
részekre osztva, együtt keressük 
az egyetértés útját”. A 
gyülekezet énekére, Áldásoddal 
megyünk..., az áldás  és a 
magyar Himnusz után Zavaczky 
Róbert  improvizált az orgonán. 
Istentisztelet után a plébánia 
nagytermében a 
szeretetvendégség gazdagon 
terített asztala várta az 

egybegyűlteket. A kellemes beszélgetés, 
ismerkedés barátságos hangulata a Krisztusban 
való egységre törekvés jele volt. Köszönet 
mindenkinek, aki valamilyen formában 
hozzájárult az  istentisztelet és az est meg-
rendezéséhez. 

 
Ugri Mihály 

 
 
 
 

„…kérlek titeket, éljetek  
mindnyájan egyetértésben…”  

(a prédikációból) 
 

 
képek: 

Fessel Brigitta 

 



4  58. évfolyam, 1. (846.) szám / 2014.03.25.  Másokért Együtt 
 

Fónyad Pál prédikációja rövidítve: 
 
 

 

 
 
 
Ezékiel 37,15kk: Így szólt hozzám az ÚR igéje: 
Illeszd őket egymáshoz egy fává, hogy eggyé 
legyenek a kezedben! Ha majd ezt mondja 
neked néped: Magyarázd meg, hogy mit jelent 
ez! – akkor így felelj:  Egy néppé teszem őket 
abban az országban…Nem lesz többé két nép, 
és nem szakadnak soha többé két királyságra.  
Ökumené és ökumenikus istentisztelet a közös 
keresztény hitünket erősíti és tudatosítja 
bennünk. Ugyanakkor a szétszakítottság is 
tudatosul, így feltehetjük a kérdést: Miért? A 
kereszténységben többször bekövetkezett törést 
még ma is érezzük. Ez olyan, mint az élet más 
vonatkozásában is: Választóvonal és törésvonal 
húzódik végig sok ember életében. A 
választóvonalak és a felépített falak fájnak és 
fájdalmat okoznak. Úgy gondoljuk sokszor, 
hogy nem tudjuk ezeket lerombolni, s így az 
élet maradandó részévé válnak. 
Nem hiába kérte Pál apostol a korintusi 
gyülekezetet, amelyet a szétszakadás veszélye 
fenyegetett: „Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus 
nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan 
egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek 
egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a 
felfogásban.” Ő konkrétan kimondta a 
diagnózist és ugyanakkor segítő szavakkal a 
megoldást is. Mi pedig sokszor nem vagyunk 
képesek a szétszakadást és a választóvonalat 
szavakban kifejezni, itt-ott dadogunk, 
bátorságunkat elveszítjük, és ezért érthetetlenek 
leszünk. 

Ezékiel próféta és népe hasonló helyzetben volt: 
szétszakadva. Őt népe sürgette, hogy szóljon 
már: Mutasd már meg, hogy mit gondolsz! 
Törés történt a kereszténység életében is. Ez fáj, 
és a törésvonalak mentén sebezhetők vagyunk. 
Éppen ezért vagyunk ma itt, hogy imádkozzunk  
a tört sebek meggyógyításáért. Közeledünk 
egymás felé, ki-ki a saját meggyőződése szerint, 
respektálva a másik meggyőződését. Nem jó, ha 
mi erőszakosan akarjuk összetapasztani azt, ami 
megtört. Nem tudunk mindent megtenni, - 
hagyjuk Istent is munkálkodni, ne hagyjuk őt ki 
igyekezetünkben. 
Ezékiel próféta idejében az ország ketté volt 
választva, így maga a nép is. Ezért érthető a 
feltett kérdés: Mi történjék, hogy más legyen a 
helyzetünk? Hol a gyógyulás lehetősége? – A 
próféta által Isten szól ahhoz a néphez, amely 
szenved a szétesés és a szétszakítás miatt, de 
ugyanakkor hálás azért, ha valami mégis 
összekerült és összenőtt, ami valamikor széttört. 
Ami megtört és sokszor szétzúzott életünk Isten 
kezébe került, hogy ismét ép legyen. Mai közös 
imádságunk tehát így szól: „...hogy eggyé 
legyenek a te kezedben”.. 
Talán emlékezünk még Európa 
kettéválasztására – itt Nyugat, ott Kelet. Ezt a 
helyzetet Berlinben a szétválasztó fal 
dokumentálta. Erich Loest író a „Nikolaikirche” 
c. regényében megszólaltat egy keletnémet 
tábornokot: „Mindenre fel voltunk készülve, de 
nem égő gyertyákra és imádságokra.” (A 
templomokban gyűltek össze a tüntetők, 
gyertyát kezükben tartva imádkoztak.) Ebben az 
összefüggésben az amúgy banális mondat új 
értelmet kap: Itt már csak az imádság segít. 
Imádságok sohasem csak a jelenlegi helyzetet 
akarják megváltoztatni, maguk az imádkozók is 
megváltoznak. Az imádkozó felfigyel arra, 
akiért imádkozik, és az imádság új irányt ad az 
életnek, bátorít arra, hogy elkötelezzem magam 
azért, akiért imádkozom. Ha komolyan 
imádkozol, akkor nem maradsz olyan, amilyen 
voltál. 
 



 

Másokért Együtt 58. évfolyam, 1. (846.) szám / 2014.03.25. 5 

Az ökumenikus imahéten, ebben az évben is, 
nem csak magunkról, azaz az egyes 
személyekről van szó, hanem azokról a 
gyülekezetekről és egyházakról, amelyekben 
élünk. Ki-ki a maga meggyőződése szerint, 
reménykedve Isten segítségében, hogy úgy 
történjék, ahogyan Pál apostol a korintusiakat 

kérte: ”Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére 
kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, 
ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek 
ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a 
felfogásban.” – és ez a felfogás azt jelenti, hogy 
mindnyájan Krisztusé vagyunk.     Ámen 

 

Ökumenikus Istentisztelet Bécsben  – 2014. január 26.  

Idén az evangélikus 
gyülekezet adott otthont 
az ökuméne jegyében 

megrendezett 
istentiszteletnek. A  
 keresztények egységéért 
közösen imádkoztak a 
katolikus, a református és 
az evangélikus hívők, a 
Kanadában élő 
keresztények kérésének 

megfelelően a 2014-es imahét 1Kor 1,1-17 
igeszakasz üzenete az egyházak számára 
jegyében.  

Az istentiszteletet Handl György orgonajátéka 
nyitotta, a Liszt Ferenc Kórus énekes betétei 
tették színesebbé az alkalmat. A katolikus 
közösséget Simon Ferenc esperes, a református 
gyülekezetet Karvanszky Mónika képviselte, a 
jelenlévőket Fónyad Pál, evangélikus lelkész 
köszöntötte. Farkas Emil Kanadából Bécsbe 
települt testvérünk a kanadai keresztényekről 
tartott rövid expozét. Meghívott vendégünk, a 
pápai református püspök Steinbach József 
igehirdetése, „Az áldott Isten áldása” –ról szólt, 
mely megírva vagyon a Zsoltárok könyvében 
36,6-10. Steinbach püspök úr úgy fogalmazott, 
hogy Isten szeretete az égig ér, megmutatta 
szeretetét a teremtésben és a gondviselésben. 
„Isten szerető, hűséges és igaz Isten” 
összefoglalva: Isten áldott.” Az áldott Isten 
lehajol az emberhez,  megáldja életünket,  
megadja azt amire szükségünk van.   

Az emocionálisan telített prédikáció szemmel 
láthatóan megérintette a híveket, akik nagy 
örömünkre többen jöttek el, mint amire 
számítottunk. 

A kollektából befolyt összeget–a közös 
kiadások fedezésének céljából– egy ökumenikus 
fonds létrehozására ajánlották fel a 
gyülekezetek vezetői .  

 
Az istentiszteletet a gyülekezeti teremben agapé 
követte. Baráti beszélgetés, „de rég láttalak – de 
jó hogy itt találkoztunk” örömteli viszontlátások 
a gyülekezetek hívei között, valamint kisebb 
falatozás és forralt boriszogatás jellemezte a 
kötetlen időtöltést. A lelki és testi táplálék után 
az Úr szavával szívében tért haza ki-ki 
megszokott otthonába, gyülekezetébe; egy szép 
alkalom emlékével, amire szívesen 
visszagondolunk és várjuk a következő közös 
találkozást annak reményében, hogy sikerül 
ismét lépéseket tenni az ökuméne irányába.  

A keresztény hit összeköt bennünket, ami 
elválaszt az áthidalható az egymás felé nyújtott 
kézzel.  

„Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti 
pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” 
1Kor 3,9 

Andorka Hanna 
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Steinbach József bécsi prédikációja: 

 

AZ ÁLDOTT ISTEN ÁLDÁSA 
 

Zsoltárok 36,6-
10: (6) Uram, 
szereteted az 
égig ér, 
hűséged a 
fellegekig. (7) 

Igazságod 
olyan, mint a 

hatalmas 
hegyek, 

ítéleteid, mint a 
nagy mélység, 
embert és 

állatot megtartasz, Uram. (8) Mily drága a te 
szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába 
menekülnek az emberek. (9) Dúslakodnak 
házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint 
patakot. (10) Mert nálad van az élet forrása, a 
te világosságod által látunk világosságot.”  

Az	áldott	Isten	
Minden keresztyén számára fontos a most 

felolvasott Zsoltár üzenete! Amikor együtt 
Isten Igéjére figyelünk, akkor derül ki igazán, 
hogy a keresztyének nagy családjához 
tarozunk. 

Ez az Ige bemutatja az Istent: ki Ő, milyen 
Ő? Isten szeretete az égig ér, hűsége a 
fellegekig, igazsága pedig olyan, mint a 
hatalmas hegyek.  

Isten szeretete az égig ér, határtalan ez a 
szeretet. 

Isten megmutatta a szeretetét a 
teremtésben, amikor életet, és életteret 
ajándékozott nekünk. 

Isten megmutatta szeretetét 
gondviselésében, hiszen ez az égig érő 
szeretet mennyet és földet, minden 
teremtménnyel együtt fenntart és megőriz; 
ezért nem szabad aggodalmaskodnunk

 és félnünk. Isten szeretete cselekvő szeretet. 
Ő nemcsak beszél a szeretetről, hanem 
cselekszi azt. 

Isten szeretete az égig ér, hűsége a 
fellegekig. Isten hűsége azt hirdeti, hogy Isten 
szeretete nem változik. Isten szeretete a soha 
el nem múló hűségében mutatkozik meg. Isten 
hűséges szeretete a nyitott égig ér, ahonnan a 
megváltó Jézus Krisztust elküldte nekünk! 

Isten szerető, hűséges és igaz Isten. 
Istennek mindig igaza van. Ő a rend Istene. 
Isten igaz voltából következik egy 
vitathatatlan értékrendszer, amelyre 
szükségünk van a boldog élethez. Olyan 
vitathatatlan ez az igazság, ez az örökkévaló 
értékrend, mint a hatalmas hegyek, amelyek 
vitathatatlanul ott állnak, ahol állnak. Olyan 
vitathatatlan ez az igazság, mint ahogy a 
„vonat sínen van”. 

Gyermekkorom óta szeretem a vonatokat. 
Mostanra kezdem megérteni, hogy miért ilyen 
tartós ez a szeretet. A vonat sínen van. Akik 
pedig a sínpálya futását meghatározták, az 
indulástól a célig, ismerve a terepviszonyokat 
is, mindent nagyobb összefüggésekben láttak. 
A vonat egyetlen esélye az igazodás, vita 
nélkül, a sínpályához, egyébként kisiklik, és 
nem lesz az utasok számára megérkezés. 

Isten szerető, hűséges és igaz Isten. Ezt a 
három tulajdonságot egy szóban így 
foglalhatjuk össze: az Isten áldott. 

Az	áldott	Isten	áldása	
A 36. zsoltár hangsúlyozza, hogy ez az 

áldott Isten lehajol az emberhez. Ez az isteni 
lehajlás, az Isten áldása. Az áldott Isten 
megáld bennünket.  

Isten áldására szükségünk van, mert 
szükségünk van szeretetre, hűségre és 
igazságra. Hozzád menekülünk, Uram, 
olvassuk a Zsoltárban (8). 
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Az áldás lényege éppen ez: nekünk nincs Uram; 
nem tudunk szeretni, nem vagyunk hűségesek 
és igazak! Nekünk nincs, Neked pedig van! 
Hozzád menekülünk: adj szeretetedből, 
hűségedből és igazságodból, hogy áldott legyen 
földi életünk.  

Jákób elszánásával kérjük: nem engedünk el, 
amíg meg nem áldasz bennünket. 
Az áldás lényege az ajándékozó Isten, és a 
sokféleképpen szegény ember megváltó 
találkozása. 

Az áldott Isten áldása, áldottá tesz 
Az áldás lényege éppen ez: nekünk nincs Uram; 
nem tudunk szeretni, nem vagyunk hűségesek 
és igazak! Nekünk nincs, Neked pedig van! 
Hozzád menekülünk: adj szeretetedből, 
hűségedből és igazságodból, hogy áldott legyen 
földi életünk. Jákób elszánásával kérjük: nem 
engedünk el, amíg meg nem áldasz bennünket. 
  

 
Az áldott Isten megáldja életünket, hogy mi is 
áldott életű emberek legyünk. Mit jelent áldott 
embernek lenni? 

Az áldott ember dúslakodik (9), olvassuk a 
Zsoltárban: „Dúslakodunk házad bőségében”. 
Áldott embernek lenni azt jelenti, hogy 
dúslakodunk Isten közelében, mert Isten 
gondoskodik a mindennapi kenyerünkről, az 
egzisztenciánkról; megadja azt, amire 
szükségünk van, nem kell aggodalmaskodnunk 
(Máté 6,31). A dúslakodás nem pazarlás, nem 
felelőtlen bőség, hanem megelégedettség. Az 
ilyen ember mindig észreveszi azt, amije van, 
amiért hálás lehet, ezért soha nem panaszkodik.. 

 
 

 
 

  
A Protestáns Szabadegyetem 

 ez évi konferenciája 
 
Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem 
idei Akadémiai Napjait 2014. május 26 - 31. 
között Berekfürdőn, a Megbékélés Háza 
Református Konferencia Centrumban tartja. A 
konferencia témája:  Nemzedékváltások.  Ezt 
szakavatott előadók tárgyalják az egyház, a 
család, a történelem, a tudományok, a 
szubkultúra, az irodalom és a gazdaság 
vonatkozásában. Szokás szerint reggeli áhítatok 
vezetik be az előadásokat, a munkacsoportokat 
és kerekasztal-beszélgetést. A megnyitó áhítatot 
Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök, 
a Zsinat lelkészi elnöke, a pénteki áhítatot 
Bosák Nándor római katolikus megyéspüspök 
(Debrecen-Nyíregyháza) tartja. 

 
Az áldozócsütörtöki istentiszteleten Laborczi 
Géza nyíregyházi evangélikus lelkész hirdeti az 
igét. Az esti kultúrműsoron hangverseny, 
Weöres Sándor emlékest, filmvetítés és egy 
előadás szerepel magyar katonák harcairól a 
száz éve kitört első világháborúban. A 
résztvevők egy délutáni kiránduláson 
meglátogatják a Tisza-tavi ökocentrumot is. 
 
Meghívó és műsorfüzet: http://www.epmsz.eu/  
 
Érdeklődés és jelentkezés  
2014. március 31-ig:    Haraszti Dóra,  
Oltalom Szeretetszolgálat, H–4400 
Nyíregyháza, Kassa köz 3. 
Telefon: +36 42 500 946,          
E-mail: haraszti.do@gmail.com
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Magyarország bécsi nagykövetsége kérésére közöljük az alábbi 

tájékoztatót: 
 

Tájékoztató a 2014. évi magyar országgyűlési választásokról 
 

Tisztelt Honfitársunk! 
Áder János köztársasági elnök április 6-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választását.  
Az idei választástól kezdődően a Magyarország határain kívül élő magyar állampolgárok is 
választójogot kapnak. A szavazáson az vehet részt, aki szerepel a választói névjegyzékben. 
A választói névjegyzékbe történő felvétel vagy automatikusan, vagy regisztráció útján zajlik. 
Ennek részleteiről és a választással kapcsolatos további kérdésekről a www.valasztas.hu 
oldalon tájékozódhat. 
Azok az állampolgárok, akiknek regisztrálniuk kell, ezt a szavazás napját megelőző 15. napig 
- azaz március 22-én 16 óráig - a Nemzeti Választási Irodához beérkező kérelemben tehetik 
meg. A névjegyzékbe regisztráció útján bekerült állampolgár szavazatát a választási irodához 
eljuttathatja postán, vagy leadhatja bármely külképviseleten a szavazást megelőző 15 
napban és a szavazás napján is; továbbá ugyancsak a választás napján Magyarországon, a 
97 egyéni választókerületi székhely egyikén. 
A magyarországi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok 
automatikusan kerülnek felvételre a névjegyzékbe a lakhelyük szerint választókerületben. Ők 
szavazatukat elsősorban ebben a választókerületben adhatják le. Ugyanakkor a korábbi 
választásokhoz hasonlóan ezúttal is lesz alkalom arra, hogy a választás napján külföldön 
tartózkodó szavazópolgárok valamelyik magyar külképviseleten szavazzanak. Erre 
Ausztriában a bécsi magyar nagykövetség épületében (1010 Bécs, Bankgasse 6.) nyílik 
lehetőség. Aki külföldön kíván szavazni, annak legkésőbb március 29-én szombaton 16 óráig 
kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.  
Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatban részletes, naprakész 
információkat a www.valasztas.hu honlapon találhat. 
Amennyiben további kérdése van, nagykövetségünk is készséggel áll rendelkezésükre az 
alábbi elérhetőségeken. 

Tel.: +43-1/537-80-300; +43-1/537-80-459 
Email: Konsulat.Vie@mfa.gov.hu 

Magyarország bécsi nagykövetsége” 
 


