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A-tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület
!

lelkészválasztási szabályrendelete.
~~

1. A rendes lelkészröl.
1. §. Az. anyaegyházközségben (AIk. 25. §.) és missiói körben (AIk.

27. §.) állandóan, fentartott egy, vagy több önálló lelkészi hivatal, rendes
lelkészi hivatal; élethossziglan választott vezetője pedig rendes lelkész.

2. §. Rendes lelkész választásának csak rendes lelkészi hivatal meg-
üresedés ek or '(4. §.) és szervezésekor (AIk. 30. §.) van helye, amely
esetekben a lelkészt a fentartó egyházközség közgyűlése }Masztja (AIk.
44. §. és 64. §.), e szabályrendelet határozmányai szerint.

3. §. A missiói kör lelkészét pályázat útján azon egyházmegye
közgyűlése választja, melynek területén a missiói kör fekszik, de a válasz-
tást az egyházkerületi közgyűlés megerősítése alá terjeszti.

II. A lelkészi hivatal megüresedéséröl.
4. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik a rendes lelkésznek:
aj lemondása,
b) elhalálozása,
c) az ágo hitv. ev. ker. egyházból való kilépése,
d) nyugdíjaztatása és
ej hivatalból való elmozdítása által.
Lemondás és elhalálozás esetén ennek napjával, kilépés es etén az

erre vonatkozó szándék első bejelentésének napjával, nyugdíjazás és
hivatalból való elmozdítás esetéu azon napon áll be az üresedés, a melyen
a nyugdíjazás, illetve a hivatalból való elmozdítás jogerőssé válik.

5. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedését az esperes azonnal
bejelenti (AIk. 66. §.) a püspöknek.

6. §. A lemondás írásb a foglalva a lelkészi hivatalt fentadó egyház-
község közgyűléséhez é~ ez által az espereshez, missiói körben közvetlen
az espereshez nyujtandó be.

7. §. A lelkész elhalálozását az egyházközség, illetve missiói kör
előljárósága, névszerint a felügyelő vagy ennek távolléte esetén a gondnok
és a tanító, esetleg kántor azonnal bejelenti (AIk. 66. §.) az esperesnek
és ez a püspöknek.

Az elhunyt lelkész a lelkészi hivatalt fen tartó testület költségén
temettetik el, állásának megfelelő módon. Ezen költség azonban az egyház
lelkésze évi rendes fizetésének 20° Io-át semmi esetben sem mulhatja felül.



STANOVY'j
.

tisského ev. a. v. distriktu o vol'be kriazov.

1. Oriadnom farárovi.
§ 1. Jedna, alebo viac riadnycb, v matkocirkvi (Ústava §25.) alebo

missijnom krubu (Ústava § 27.) udrziavanych samostatnych farárskych
staníc, sa menuje riadnym farárskym úradom .jeho dosivotne volény správca
sa mennje riadnym farárom, - kiiazom -.-

§ 2. VoTba riadneho farára má miesto len v eas uprázdnenia (§ 4.),
alebo v eas sriadenia (Ústava § 30.) farárskej staniee, v ktorych pádoch
volí farára valny konvent cirkve, udrsiavajúcej farársku .stanicu (Ústava
§§ 44. a 64.), v smysle ustanovení pritomnych stanov.

§ 3. Farára v missijnom kruhu, voll cestou súbehu konvent toho
seniorátu, na tizeuri ktorého sa missijny kr uh nachodí, ale vyvolenie
predostiera cieTom potvrdenia distriktuálnemu konventu.

II. O uprázdnení farárskeho úradu.
§ 4. Riadny farársky urad sa uprázdni v pade:
a) zrieknutia sa,
b) smrti,
ej vystúpenia zo zvasku cirkve ev. a. v.,
d) pensionovania,
e) odstránenia z úradu - riadnebo farára.
Stanica sa uprázdni: v páde pod'akovania sa a smrti v ten isty den,

v páde vystúpenia v ten den, v ktory prvy raz boI oznámeny sem sa
vztabujúei úmysel, v páde pensionovania a vyzdvihnutia z úradu v ten
den, v ktory sa právoplatnyní" stane pensionovanie alebo vyzdvihnutie.

§ 5. Uprázdnenie riadneho farárskeho úradu oznámi senior hned'
biskupovi (Ústava § 661

§ 6. Pod'akovanie má byt podané písomne konventu eirkve, ktorá
udrziava farársky úrad a cestou tohto seniorovi; v missijnom kruhu bez-
prostredne seniorovi.

§ 7. Smrt farárovu oznámi predstavenstvo, menovite -dozorea, v
neprítomnosti tohto kurátor a uéitel, prípadne kántor cirkve, - patrtőne
missijného kruhu - seniorovi a tento biskupovi (Ústava § 66.).

Zomrelého farára pochová, spősobom jeho stavu primeranym, na
svoje útraty sbor, farársky urad vydráiavajűei. - Tieto útraty ale na ziaden
pád nesmejú prevysif 20% farárovho riadneho roéitého platu.
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8. §: A rendes lelkészi hivatal megüresedésének napjáig lefolyt időre
eső összes lelkészi jövedelem a hivatalától megvált lelkészt, illetőleg az
elhunyt' lelkész örököseit illeti.

Az elhalálozás napjától számított egy fél évre járó mindennemű
lelkészi javadalom, - beleértve a papi lakban való lakást is - az
elhalt lelkésznek özvegyét, illetőleg leszármazóit és munkára képtelen
szüleit illeti.

Ila az elhalt lelkész után sem özvegy, sem leszármazók, sem mun-
kára képtelen szülők nem maradtak hátra: akkor az elhalálozás napjától
számított egy negyedévre járó lelkészi javadalom, - a lakáson és palást-
díjon kívül- az egyetemes lelkészi nyugdíj intézetet illeti. (AIk. 74., 75. §.)

Az ezen §. által biztosított javadalom, az egyházmegyei elnökség
jóvábagyása 'mellett, kölcsönös egyezség útján készpénzzel megváltható.

9. §. Azon javításokért éa hasznot bajtó beruházásokért. a melyeket
a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész a lelkészi hivatal javadalmát
képező ingatlanokra vonatkozólag, a lelkészi hivatalt fentartó egyház-
község közgyűlésének tudtával és beleegyezésével tett, a hivatalától
megvált lelkészt, illetve az elbunyt lelkész örököseit, ezen testülettől
méltányos kárpótlás és pedig a javításokért az igazolható beszerzési ár,
esetleg a közönséges becsár. hasznot hajtó beruházásokért a közönséges
becsár illeti. (AIk. 76. §.)

Az e tárgyban kötendő egyezség érvényéhez az egyházmegyei
elnökség jóváhagyása szüks éges.

10. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor az esperes, vagy annak
megbizottja azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket. nevezetesen:

a) elhalálozás esetén az elhunytnak családjával és az egyházközség,
illetve missiói kör helybeli előljáróságával együtt megállapítja a temetés
módozatait;

b) átveszi leltár mellett az egyházközség, illetve missiói kör azon
ingóságait, a melyek a lelkész kezelése alatt állottak és azoknak megőr-
zéséről gondoskodik;

c) az egyházközség, illetve missiói kör kormányzatát és <!- lelkészi
hivatal vezetését valamely szomszédlelkészre bízza és megállapítja li
sorrendet, a melyben a szomszédos és a legközelebbi lelkészek ünnepeken,
vasárnapokon és hétköznapokon ezen egyházközségben, illetve missiói
körben az isteni tiszteletet végezni kötelesek. Ha pedig szomszédos ev.
egyházak csak nagy távolságban volnának s a szomszédos lelkészeket
az egyház ellátásával a nagy távolság miatt megbízni nem lehetne:
előterjesztést tesz a püspökhöz helyettes lelkész kínevezése iránt. (56. §. a)
és 58. §.). - Ellenben oly egyházközségben, illetve missiói körben,
a hol egynél több rendes lelkész van, az üresedés ideje alatt felmerülő
lelkészi teendőkkel a helybeli másik, vagy a helybeli lelkészek egyike
bizandó meg.

A jelen §. alapján megbizottak - a helyettes lelkészt kivéve
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§ 8. Váetek s farárskou stanicou spojeny döchodok patrí na eas
nplinuvsí az po deű uprázdnenia stanice, farárovi súradom sa rozlú-
őívsiemu, pripadne dediéom zomrelého farára.

Na pol roka, rátajúc od smrti farárovej. vsetek farársky döchodok,
do toho poéitujúe aj byvanie vo farskom pribytku, patri vdove zomrelého
farára, patrlőne jeho potomkom a práceneschopnym rodiöom.

Jestli po zomrelom farárovi neostáva ani vdova, ani potomci, ani
prácenescbopní rodiéia, vtedy, rátajúc od diía smrti farárovej, vsetek
farársky döchodok na stvrE roka - vyjmúc by tu a stóly, - patri gene-
rálnemu kiíazskému pensijnému ústavu. (Ústava §§ 74., 75.) -

'I'ymto §-om zabezpeéeny döehodok möze na základe vzájomnébo
vyrovnania, pri odobrení sen. predsedníetva, aj botovym peniazom byr
vymeneny.

§ 9. Za tie opravy a osob nesúce investície, ktoré súradom sa
rozlúőivs], prípadne zomrely kiíaz, na nemovitostaeh, tvoriacich základ
döchodku farárskehő, s vedemím a konventuálnym usrozumením farársky
úrad udrsiavajúceho sboru porobil patri lűéiaeemu sa kűazovi, prípadne
dedicom zomrelého farára, od tohoze cirkevného sboru slusná náhrada;
asíee pri opravách: dokázaná kúpna, prípadne odhadná, saéovná cena,
pri iuvestíciach úzitok nesúcieh, obyőajná odhadná cena.

Ku právoplatnosti takto docieleného vyrovnania je potrebné odo-
brenie seniorálneho predsedníctva.

§ 10. Pri uprázdnení farárskej stanice porobi senior, alebo jeho pove-
renník hned potrebné poriadky, menovite :

aj v páde smrti ustáli s rodinou zomrelébo a s miestnym predsta-
venstvom eirkve, patriéne missijného kruhu, spősob pohrebu ;

b) prevezme dl'a inventáru tie movitosti cirkve, patriéne missij-
ného kruhú, ktoré opatroval kűaz a postará sa o ich opatrenie;

c) poverí správou cirkve - patrlőne missijnébo kruhu - a vede-
nim farského úradu, niektorébo susednébo kűaza a ustáli poriadok, v
akom sű povinní susední a najbliésí farári na sviatky, nedele a vsedné
dni, v tejáe cirkvi, - patriene missijnom kruhu - sluzby Boiie odba-
vo vat. Jestli by sa ale susedné ev. cirkve len vo vel'kej vzdialenosti na-
cbádzaly a súsednycu farárov by ne boIo mozné pre vel'kű vzdialenost
správou cirkve poverit : predústre biskupovi návrb ohl'adom vymeno-
vania námestného kriaza (§§. 56. a 58.). Naproti tomu v tak ej cirkví
patriéne missijnom krubu, v ktorej je viac ako jeden riadny farár, má
byt' povereny vybavovaním, pod éasom uprázdnenia vyskytnuvsích sa
kűazskych funkcit miestny druhy, alebo niektory z miestnych farárov.

Poverenníkmi na základe prítomného §-u möáu byi - vyjmúc námest-
ného kiíaza (§ 58.) - jedine kűazi, do svazku toho istého seniorátu
patriaci.

Poverení sú povinní poverenie prijat a s ním spojené práce konat.
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(58. §.) - csakis azon egyházmegye kötelékébe tartozó lelkészek lehetnek.
Kötelesek pedig a megbízást elfogadni és a vele járó teendőket teljesíteni.

Az esperes meghatalmazása nélkül az üresedés helyén senki lelkészi
tényk ést nem végezhet.

A jelen §. alapján megbizottak a lelkészi hivatalt fentartó testülettől
fuvart és ellátást kapnak és a palástdíj is őket illeti azon esetben:

aa) ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem leszárrnazók, sem
munkára képtelen szülők nem maradtak hátra;

bb) ha maradtak is ilyenek, de a lelkészi hivatal megüresedésének
napjától számítva egy fél év már eltelt (8. §.)i

cc) ha a lelkészi hivatal nem elhalálozás folytán üresedert meg.
11. §. A lelkészi hivatal megüresedése es etén a hivatalos értesítés

kézhezvétele után 15 napon belül az esperes az illető egyházközségben
egyháztanácsülést tart és abbau:

a) előterjeszti a lelkészi hivatal megüresedését és ennek következ-
tében tett intézkedéseit (10. §.)i s megállapítja és jegyzőkönyvbe véteti,
hogy:a lelkészi javadalomból mi illeti az előbbi lelkészt, illetőleg jogutódait,
vagy pedig az egyetemes nyugdíjintézetet;

b) intézkedik, hogy It hivatalától megvált lelkésznek, illetve az
elhunyt lelkész örököseinek, vagy az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetnek
az azokat megillető javadalom (8. s.) és kárpótlás (9. §) az esedékesség
napján kiszolgáltassék és a temetési költség kifizettessék (7. §.)i

c) intézkedik, hogy a választó közgyűlés tagjainak minden év első
negyedében összeállítandó névsora az általa alkalmasnak látott módon a
lelkészi hivatal megüresedésétöl számított 30 nap alatt közszemlére kité-
tessék és erről az érdekelt egyházközség tagjai a közszemlére tétel utáni

i
legközelebbi és következő istentiszteletek alkalmával a szeszékről azon
határidőnek megjelölésével (12. ~.) a melynek leteltéig kifogások emel-
hetők, értesíttessenek i

d) tárgyaltatja a hivatalától mcgvált, illetve elhunyt lelkész hivanyát
(37. §.), az abban foglalt javadalom netaláni szükséges módosítása vagy
emelése czéljábólés szövegezteti a megválasztandó új lelkész részére _~
meghívó levelet (hiványt), a mely végleges megállapítás végett a köz-
gyűlés elé terjesztendő i

e) kitűzi il' napot, a melyen - a missiói köröket kivéve - a köz-
gyűlés megnevezheti azon egyént vagy egyéneket, a kit vagy kiket a
megüresedett lelkészi hivatal elnyerése czéljából történő pályázásra az
esperes által külön felszólíttatni kiván, ha ugyan ezen jog az egyház-
tanácsra nem ruháztatott (AIk. 48. §.), a mely esetben az egyháztanács
azonnal nyilatkozik; a mikor is a megnevezett egyén vagy egyének a
pályázásra a kitűzött határidőn belül külön felszólíttatnak.

Ha az illető e határidőn 'helül nem pályáznék, tagadó választ adott-
nak tekintendő.

12. ~. A választó közgyűlés tagjainak közszemlére kitett névsora
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Bel. splnomocnenia seniorovho nemőze nikto v uprázdnenej eirkví
kűazské funkcie odbavovat,

Ti, ktorí dostali poverenie na základe pritomného §-u, obdrzia od
sboru, farársky úrad udrziavajűcebo povoz a zaopatrenie, tiez im patri
aj stóla v tom páde:

aa) jestli po zororelom kiíazovi neostala ani vdova, ani potomci,
ani práceneschopní rodiéia ; .

bb) jestli i ostaly, ale od uprázdnenia farárskej stanice polrok uz
min ul (§ 8.J ;

cc) jestlí sa farárska staniea uprázdnila nie odumretím farára.
§ ll. V páde uprázdnenia farárskej stanice, zadré! senior pod 15

dűami po prijatí úradného upóvedomenia o uprázdnení staoice, - v pa-
triénej cirkvi presbyteriálny konvent a v nom:

aj predostre uprázdnenie farárskeho űradu a kroky, ktoré násled-
kom toho porobil (§ 10.); ustáli a vnesie do zápisnice : ze co patri z
farárskeho dőchodkn. predoslému farárovi, patriéne jeho zákonnym dedi-
com, alebo generálnemu kn~zskému pensijnému ústavu ;

bJ zakroöí, aby so stanicou rozlűőívsiemu sa íarárovi, patriéne dedi-
őom zomrelého küaza, alebo gen er. küazskému pensijnému ústavu, v
priélusnom case eddany boI ich döchodok, (§ 8.) odskodenie (§ 9.) a
zeby pohrebné trovy zapravené boly (§ 7.);

ej porobi poriadky, aby sóznam cirkevnyeb voliőov, ktorj v prvej
stvrt! kazdého roku má shotoveny byt, bol behom 30 dní, rátajúc od
uprázdnenia farárskej stanice, cieluprimeranym spösobom verejne vysta-
veny a aby űdovia patriénej cirkve boli o tomto vystavení pri najhliz-
sích a za ni mi nasledujúcich sluzbách Bozích po vystavení zadrzanych z.
kanela upovedomení, s oznaőením termi nu, (§ 12.) po ktory sa rekla-
mácie prijímajű.

d) dá pojednávaf vokátor (§ 37.) súradom sa rozlúőivsieho patrlőne
zomrelého far ára (§ 37.), ciefom snád potrebného premenenia, aleho povy-
senia v nom obsaáeného platu a dá osnovaf - concipovat - vokátor,
pre volit sa majúceho nového farára, ktory vokátor, cie~om koneőného
ustálenia valnému konventu -predostrety byf má.

ej urcity den, v ktorü -. vyjmúc missijnych kruhov-- konvent,
jestli ze je toto právo nie prenesené na cirkevné presbyterium (Ústava
§ 48.), v ktorom páde sa presbyterium hned osvedéí, mőée pomeno-
vat osobu, lebo osoby, ktorú, leb o ktoré, si ziada, aby senior osobytne
vyzval, hlasit sa na sübeh vypísaf sa majúci ciefom zaplnenia uprázd-
nenej farárskej stanice, v ktorom páde má menovaná osoba - osoby -
pod priebehom termínu pre súbeh ustáleného, k bláseniu osobytne vyzvaná
- vyzvané - byt.

Jestli sa patriény pod priebebom éasu pre sribeh uröeného neblási,
má sa povaáovat tak, ako by bal dal zápornú odpoved.

§ 12. Pro ti veréjne vystavenému soznamu údov volebného konventu



8

(11. §. c) pontja) ellen csakis a közszemlére tételtől számított 15 napon
belül és az esperes előtt emelhető indokolt kifogás, akár élőszóval, akár
•. b 1Iras an.

A kifogások felett 15 nap alatt az egyházmegyei elnökség határoz.
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított nyolcz nap alatt a

fél az egyházközségi elnökség útján az egyházkerületi elnökséghez feleb-
bezhet, a mely ugyancsak 15 nap alatt végérvényesen dönt.

13. §. Az esperes a 10. és 11. §-okon alapuló eljárásáról azonnal a
helyszinén jegyzőkönyvet vesz fel két példányban; annak egyik eredetijét
az egyházközségnek átadja, másik eredetijét pedig az egyházmegye
levéltárába helyezi. .

Missiói kőrökben az es peres a lelkészi hivatal megüresedéséről és
az annak következtében tett. intézkedéseiről szóló jelentést és a hivatalától
megvált, illetve elhunyt lelkész hiványát illető netaláni észrevételeit és a
kifizetendő összegek kiutalására vonatkozó javaslatát az egyházmegyei
közgyűlés elé terjeszti.

Ill. Apályázásról.
14. §. A lelkészi hivatal megüresedését az egyházmegyei elnökség,

hogy arról a hazai összes ev. lelkészek, theol. tanárok és valléstanítók
értesülhessenek, valamely, az egyházkerületi közgyűlés által időnként
meghatározandó ev. egyházi lapban, köztudomásra hozza, felhíván azokat,
a kik a megüresedett lelkészi hivatalt elnyerni óhajtják és arra képesitve

. vannak, a pályázásra és okrriányaik béküldésére.
Ezen felhívásnak világosan meg kell jelölnie:
a) azon egyházmegye és egyházközség, illetve missiói kör nevét, a

melyben a lelkészi hivatal megüresedett;
b) azon nyelvet, a melynek bírása a magyar nyelv mellett az alkal-

mazandó lelkésztől megkívántatik i
c) a lelkésznek hivatala után járó összes évi illetményét a közgyű-

lésileg, illetve egyházhatóságilag már megállapított hivány alapján (11. §.
d) és 38. §·)i ~_

d) a hivatalt, a melynél, a határidőt a meddig s az okmányokaf,"
a melyeknek beküldésével a pályázatot benyujtani kell. (15. §.)

15. §. Az Írásbeli pályázat (14. §.)' a megüresedett lelkészi hivatalra
nézve illetékes esperesi hivatalnal nyujtandó be.

Jelöltnek vagy pályázónak megüresedett egyházban tartózkodni
nem szabad i ez alól kivétetnek azok, kik azon egyházközségben hivatalos
alkalmazásban vannak, vagy a lelkészi állomás megüresedése előtt állan-
dóan ott laktak.

A pályázóknak be kell küldeniök, ha nem rendes lelkészek, a
választhatásukat igazoló okmányokat.

A közzétett felhívás által kitűzött határidő (14. §. d) pontosan
betartandó.
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(§ 11. bod c.), mozuo odővodnené námietky urobif u seuiora bud űstne,
bud písomne, len pod 15 diíami od vystavenia.

Nad námietkami rozhodne seniorálne predsedníctvo, pod priebehom
15 dni.

Proti tom uto rozhodnutiu mőze stránka, pod osem dűami od dűa
doruéenia cestou miestneho cirkevného predsedníctva, appellovaf na di-
striktuálne predsedníetvo, ktoré pod 15 düami právoplatne rozhodne.

§ 13. O svojom, na 10. a ll-tom §-e sa zakladajúcom pokraőovaní,
senior hned na mieste vezme hore zápisnieu v dvoeh exemplároeh; jedeu
pövodny exemplár oddá patriőnej eirkevnej obci, druhy originál uloáí do
seniorálneho archívu.

V missijnom kruhu podá senior seniorálnemu konventu zprávu o
uprázdnení farárskej staniee a o poriadkoeh v süvise s tymze porobenyeh,
tamze predostre svoje prípadné poznámky porahom na vokátor súradom
sa rozlúőívsieho, patriéne zomrelého farára a svoje návrhy ohl'adom
liquidovania j>latit' sa'<inajűcioh peiiazí.

Ill. O súbehu - concurs
§ 14. Uprázdnenie farárskej staniee uvedie seniorálne prasidium lia

verejnú známost' v. niektorom, skrze distriktuálny k onvent z őasu na eas
urőenom cirkevnom őasopise, aby sa o tom vsetei ev. farári, theologiekí
uébári a nőitelia nábozenstva vlasti nasej dozvedef mohli, vyzvúe vse-
tkych, ktorí uprázdneuű farársku stanicu obdrzaf si ziadajú a sú k tomu
uspósobení, aby sa hlásili a svoje dokumenty poslali.

'I'oto vyzvanie má zretedlne oznaőir :
a) meno seniorátu a eirkve, patriéne missijného kruhu, v ktorom sa

farárska stanica uprázdnila;
b) reé, známosf ktorej sa od vyvoleného kiíaza popri madarskej

reói pozaduje ;
c) vsetky s farárskym úradom spojené roéué döcbcdky, na základe

cirkevnym konven tom il, cirkevnou vrchnostou uz ustáleného vokátora
(§ 11 d a § 38.);

b) űradlktorému, - termin dokedy, - dokumenty - ktoré so súbehom
poslat, treba (§ 15.).

§ 15. Písomny súbeh má byf (§ 14.) poslany seniorovi, pod ktorého
vrchnostenskú správu patri uprázdnená farárska staniea.

Kandidátovi a coneurrensovi je neslobodno sddiavat sa v patriőnej
cirkvi ; vynímajú sa tí, ktorí sú v patriénej cirkvi v úrade postavení,
alebo pred uprázdnením farárskej stanice tam stále byvali.

Coneurrenti, jestli sú nie riadnymi kűazmi, majű poslat svoje, jich
volitelnost dokazujűce dokumenty.

Termín v pnblikovanom eoneurse oznaöeny (§ 14. d), treba prísne
zadrzaf
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16.§. A közgyűlés, illetve egyháztanács (AIk. 48. §.) által megnevezett
egyént vagy egyéneket (ll. §. e) II 14. §-ban említett felhívás közzé-
tételével egyidejűleg az esperes a pályázásra külön levélben szólítja fel.

_\. közzétett felhívás által kitűzött határidő és a jelen szabályren-
delet egyéb szabványai ez esetben is betartandók.

IV. A jelölésről és próbaszónoklatról.
17. §. A választást jelölés előzi meg. (20- 22. §§.)
18. §. Jelölhető minden ágo hitv. evangelikus, 24 éves, feddhetlen

erkőlcsü, magyar hon polgár, ki az egyetemes közgyűlés által megszabott
hittanfolyamot elvégezte és az ugyanazon közgyűlés áÍtal meghatározott
vizsgálatokat megállotta. (Aik. 65. §)

A magyarországi ágo h. ev. ker. egyház kötelékén kívül hivata-
loskodó rendes és segédlelkészek csak a püspök kivételes engedélyével
jclölhetők.

19. §. Lelkészi hivatalra nem jelölhető:
a) a ki egyházi hivatal viselésére jogerős ítélettel képtelennek nyil-

váníttatott. (AIk. 326. ~. d)
lJ) a ki ellen az Aik. 359. §·a értelmében elrendelt vizsgálat van

folyamatban;
c) a ki nem magyar hon polgár (Aik. 65. §.), valamint a magyal'

nyelvet nem bírja;
d) a ki a lelkészi hivatalt veszregetés, etetés-itatás, szerénytelen

ajánlkozás, megtévesztés, fenyegetés vagy izgatás útján keresi;
e) a ki az egyházi alkotmány 324. §-ában részletezett egyházi vét-

ségek valamelyikét bebizonyíthatólag elkövette ;
f) a ki:' a betöltendő lelkészi hivatalra nézve illetékes egyházme-

gyében már viselt lelkészi hivatalt, de attól jogerős ítélet által elm oz-
dittatott, vagy arról két egybehangzó és hivatalból való elmozdítást
kimondó ítélet meghozatala után lemondott;

g) a ki azon egyházközségben, a melynek lelkészi hivatala betöl-
tendő, a d) alatti cselekmények valamelyikét elkövette, ba az j~gerős
ítélettel befejezett eljárás során reá bizonyíttatott és ezért a lelkészvá.
lasztás akkor megsemmisíttetett.

20. §. Az egyházmegyei elnökség a beérkezett írásbeli pályázatokat
és okmányokat (14-16. §.) a határidő letelte után nyolcz nap alatt,
esetleges észrevételei vel felterjeszti az egyházkerületi elnökséghez. amely
a 18. és 19. § szem előtt tartásával jelölhetök névsorát, a felterjesztett
okmányokkal együtt, legkésőbb ló nap alatt az espereshez leküldi.

21. §. Az egyházkerületi elnökség, a 20. § értelmében hozott
határozatát, a pályázók közül netán kizárt egyén panaszára, - mely
azonban az egyházkerületi elnökség határozatára felfüggesztő hatálylyal
nem bír, - az egyházkerületi gyűlésnek indokaival f'gyütt utólagosan
bejelenteni tartozik.
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§ 16. Sűéasne s publikovaním v 14. §-e spomenutého sűbehu, vyzve
senior osobytnym listom tobo alebo tych jednotlivcov (Ústava § 8.), ktorého
alebo ktorych cirkevny konvent, patriéne cirkevné presbyterium pome-
novalo (§ 11. e).

V publikovanom sú ~ehu oznaéeay termín ku hláseniu sa, ako aj
ostatné ustanovenia prítornnych stanov, majú byt zachované i v tomto páde.

IV. O kandidovaní apróbach.
§ 17. Vofbu predcbádza kandidácia (§§ 20-22.).
§ 18. Kandidovanym móze byt kazdy ev. aug. vyzn. 24rocny

ubersky obőan, bezűhonnych mravov, ktory skonéil generálnym konven-
tom predpísany theologieky naukobeb a poskladal, tym samim konventom
uröené skúsky (Ústava § 65).

Von zo svasku uhorskej ev. a. v. cirkve úradnjúcich riadnych a
pomocnych slova Bozleho kazatcl'ov mosno kandidovat Jen s vynimeőnym
dovolením biskupovyin. ,

§ 19. Na küazsky űrad nemozno kandidovat toho:
a) Kto je právoplatnym vyrokorn vyhláseny za neschopného ku zastá-

vaniu cirkevného űradu (Ústava § 326. d). .
b) proti kornu je v bebu vysetrovanie, nariadené v smysle 329. ho

§-u Ústavy ;
e) kto je nie uhorskym obéanom (Ústava 65. ~) ako aj kto madarskú

reő v moci nemá ; .
d) kto sa farárskeho úradu domába: podplácaním, bostením, napá-

janím, neskromnym odporűőaním sa.vzavádzanírn, hrozením lebo búrením ;
e) o kom je dok ázané, ze spáchal niektory z priestupkov, v 324.

§-e cirkevnej Ústavy pedrobne oznaéenych ;
f) kto v patricnom senioráte uz zastával küazsky úrad, aIe hol

právoplatnym vyrokom z neho odstráneny, alebo sa ho boI vzdal po rovnozne-
júcich, pozbavenie úradu vypovedajúcich vyrokocb prvych dvoeh fór ;

.g) kto v tej cirkvi, v ktorej zaplnená má byt' kűazská staniea,
spácbal niektory zo skutkov pod d) spomenutych, jestli sa to naiího pod
priebehom, právoplatnym vyrokom zakönőcného pokraéovania dokázalo a
prete vtedy volba zruáená bola.

§ 20. Seniorálne predsedníctvo predostré doslé príhIasy a dokumenty
(14-16. §§) pod osem diíami po uplinutí termínu, v sprievode svojích
prípadnych poznámok distriktuálaemu predsedníctv u, ktoré najpozdejéie
pod 15 diíami posle dolu seniorovi, v sprievode predostretycb doku-
mentov, soznam tych, ktorych vzhl'adom na 18. a 19-ty § kandidovat mosno.

§ 21. Predsedníctvo diátriktuálne je povinné svoje, s smysle 20. §
donesené rozbodnutie, v páde zalohy niektorého snád vytvoreného com-
pettenta, -- ktorá zaIoba ale na rozhodnutie distriktuálneho predsed-
níctva vyzdvihujúeej moci nemá, - pozatymne, i s odövodnením, ozná-
mit' distriktnálnemu konventu,
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Ha azonban az illető egyházközségi közgyűlés folyamodnék az egy-
házkerületi közgyűlés elé az egyh~zkerületi elnökség határozata ellen,
akkor az egyházkerületi közgyűlés határozatáig a lelkészválasztási eljárás
szünetel és a 10. § c) pontja továbbra is érvényben marad.

22. §. A választó egyházközség közgyűlése, esetleg az egyház-
tanács '(Aik. 48. §.) az egyházmegyei elnökség által kitűzött napon, az
esperes és az egyházmegyei felügyelő vagy megbízott jaik elnöklete alatt
jelölhetőkül elfogadott pályázók névsorából (20. §.) hármat és az egy-
házmegyei elnökség egyet jelölhet a megüresedett lelkészi hivatalra.

Azon esetre, hogy ha a jelöltek közül valamelyik visszalép, a
jelölhetőkül elfogadottak közül (20. §.) helyére az egyház kivánatára új
jelölhető.

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

23. §. Ha az első felhívásra négynél kevesebb jelélhető egyén
pályázott, akkor a választó közgyűlés kivánatára még egy -felhí vas tehető
közzé; ha pedig egyáltalán nem pályázott ily egyén, akkor az esperea a
pályázatra kitűzött határidő leteltével azonnal megújítja a felhívást.

Ha a második felhívásra is négynél kevesebb jelölhető egyén pályá-
zott, akkor négynél kevesebb jelölendő, ha pedig egyaltalában .nem
pályazot~ ilyen, akkor az egyházmegyei elnökség az illető egy házköz-
ségbe (esetleg missiói körbe), egyelőre egy évre helyettes lelkész kine-
vezése iránt javaslatot tesz a püspökhöz,

A 20. és 22. §-okhan körülírt eljárás a második felhívás es etén is
megtartandó.

24. §. 1\. kijelölő testület jogosítva van a jelölteket az esperes
útján próbaszőnoklatra meghívni és ezért a kijelölésseI egyid~jűleg(22. §.)
nyilatkozik az iránt, kiván-e élni ezen jogával, vagy nem s az első
esetben megállapítja a meghivandóknak névsorát s az ebbe felvett min-
denik jelöltet meghallgatja.

A kijelölő testület négynél kevesebb jelölt meghívását és a meg-
hívott jelölt meghallgatása után egy másik jelölt meghívását- is _~lha-
tározbatja. -

A próbaszónoklatok sorrendjét az esperessel egyetértőleg a kijelölő
testület állapítja meg.

A jelöltek próbaszónoklataikat az esperes, illetve az esperes által
kiküldött biztos (censor) jelenlétében tartják meg.

A próbaszónoklatokra meghívott jelöltek és kiküldött biztosok úti
költségét az egyházmegyei elnökség alt al meghatározandó összegben és
előre az egyházközség pénztára fedezi. (G9. §.)

Az esperes meghívása nélkül és saját költségén próbaszónoklatokra
jönni vagy a már felvett útiköltséget visszatéríteni szigorúan tiltva van.

A próbaszónoklatra felhívott jelölt a próbaszónoklat tartását meg
is tagadhatja a nélkül, hogy azért a jelöltek közül kizárathatnék.
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Jestli by ale konvent patriénej cirkve appelloval pred distriktuálny
konvent proti rozhodnutiu dístríktuálneho predsedníctva, vtedy zastane
volebné pokraőovanie az do uzavretia diátr. konventu a ostáva i na dalej
v platnosti 10-ty § alinea c.

§ 22. V den, ktory seniorálne predsedníctvo uréí, mőze pod pred-
sedníctvom seniorálneho predsedníctva, alebo jích plnomocníkov, zadr-
zany konvent voliacej cirkve, prípadne jej presbyterium, kandidovat troch,
seniorálne predsedníctvo jedného z menoslovu kompettentov, ktorí sú ako
volitelní prijatí (20. §).

V tom páde, jestli by niektory z kandidátov odstúpil, mőze byt na
jeho miesto kandidovanym iny zpomedzi kompettentov, ktorí sú za volitel'-
nych prijatí (20. §).

Zpomedzi jednotlivcov, takymto spösobom kandidovanych, je cirkev
volif povinná,

§ 23. Jestli sa na prvy súbeh menej ako styria volitel'ní kandidáti
hlásili, móze na ziactosf voliaceho kon ventu este jeden súbeh byf vypí-
sany ; jestli by sa vöbec nebol hlásil ziaden volitelny kandidát, senior
po uplynutí termínu hned' obnoví súbeh.

Jestli by sa i pri druhom súbehu hlásili menej ako styria voliteTní
jednotlivci, vtedy prijdu do kandidacie menej ako styria, jestli by sa vöbec
nikto takj' nebol hlásil, vtedy seniorálne predsedníetvo urobí biskupovi
návrh ohladorn vymenovania - predbezne na jeden rok - námestného
farára do patriénej cirkve, prípadne missijného kruhu.

Pokraőovanie, opísané v 20-tom a 22· hom §-e má byt zachované
i v páde druhého súbehu.

§ 24. Kandidujúci sbor je povinny, cestou seniora povolaf kandi-
dátov na próbu ; preto súőasne s kandidovaním sa osvedéí, ci ch ce tohto
svojho práva pouéif alebo nie ; v prvom páde ustáli sozuam tycb, ktorí
majú byr povolanymí a vypcéuje kazdého z nich.

Kandidujúca kerporaeia mőáe uzavret : ze chce povolaf na próbu
menej ako styröch kandidátov a po vypoéutí povolaného móze uzavref
povolanie este iného kandidáta.

Kandidáti dráia próbne 'kázanie v prítomnosti seniora alebo ním
vyslaného poverenika.

Cestovné trovy na próbu povolanych kandidátov a povereníkov.
zaokryje vopred cirkevná pokladnica, v summe, ktorú uréí seniorálne
predsednictvo (69. §).

Bez povolania seniorovho na próbu na vlastné trovy prísi, alebo
uz vyzdvihnuté cestovné tróvy nazpat prinavrátit, je prísne zabránené.

Na próbu povolany kandidát mőze dostaveme sa k próbnemu k á-

zaniu aj odopret, hez toho, aby preto z kandidátie vytvorenym byf mohol.
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V. A választásról.
25. §. A rendes lelkészi hivalal, az AIk. 320. §-a esetét kívéve, a

megüresedés napjától számított egy fél év alatt választás útján betöltendő.
(AIk. 71. §.)

26. §. A választó közgyűlés, a melynek napját az egyházmegyei
elnökség tűzi ki és a melynek helye rendszerint a templom, iskola vagy
imaház, legalább egy héttel előbb az isteni tisztelet alkalmával a szó-
székről a tárgy megnevezéséveI kfhirdetendő, (AIk. 40. §.) a leány- és
TIókegyházakban, valamint a szórványhelyeken és az egyházközség terü-
letén kívül (AIk. 34., 40. §§.) lakozó tagoknak, ezenkívül még a helyi
szokás szerint külön is tudtul adandó.

27. §. A választó közgyűlés tagjai:
a) hivataluknál fogva az egyházközség felügyelője és másodfelügye-

lője, rendes vagy helyettes lelkésze, illetőleg lelkészei és segédlelkészei ;
az egyházközség által alkalmazott vallástanárok, vallástanítók, gondnokok,
pénztárosok, jegyzők, ügyészek, ellenőrök és az egyházközség által fe~n-
tartott és annak területén levő nem evangelikus tanintézetek ágo hitv.
ev. tanárai, tanítói és a kántor (énekvezér).

b) Az egyházközségnek az egyházközség terheit viselő nagykorú
vagy önálló tagjai, a kik az előző évi egyházi adójukkal nincsenek
hátralékban; oly egyházközségben pedig, a hol az egyháztagok az egyház
terhei viseléséhez nem járulnak, a~ egyház minden nagykorú vagy önálló
férfitagja. (AIk. 41. §.)

Az egyházközség választásra jogosult önálló vagy vegyes házas-
ságban élő ágo hitv. ev. nőtagjai, ha az egyházközség fentartásához
járulnak, (AIk. 42. §.) a választó közgyűlésen ezen közgyűlés bármely
jogosult tagjá által képviseltethetik magukat és pedig olyanformán, hogy
két tanu által hitelesített szavazatukat a szavazás folyamán írásban adják
be megbizottjuk által az elnökséghez. vagy olyanformán, hogy meg-
bizottjuk helyettük is szóbelileg adja be szavazatát, mely utóbbi esetben
azonban egy meghatalmazott csak egy meghatalmazót képviselhet s ezt
is csak azon feltétel alatt, ha meghatalmazását az elnökség által _előre'
meghatározott helyen és időben, a mit a választó közgyűlés idejének.
kihirdetésével egyidejiíleg kell aszószékről kihirdetni, a választás előtt
a választási elnökségnek benyujtotta.

28. §. A lelkészválasztó közgyűlésen az esperes vagy ennek meg-
bizottja és az egyházmegyei felügyelő, vagy ennek helyettese elnököl
(AIk. 68. §.) és mint elnökség:

a) megkérdezi a választóktól, hogy ezen közgyűlés a jelen szabály-
rendelet 26. §-ában előírt módon lett-e összehíva ?

b) ha a jegyző távol van, vagy állása üres, ezen közgyűlés alkal-
mára jegyzőt választat.

A szavazás a 11. és 12. §-ok alapján s a már jogérvényesen meg-
állapított választói névjegyzék alapján történik.
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V. O vol'be.

§ 25. Riadny kűazsky úrad má byr obsadeny, vyjmúc pádu oznaée-
ného v 320-tom §·e Ústavy, cestou vofby, za pol roka po uprázdnení stanice.

§ 26. Voliaci konvent, ktorého deü uréí seniorálne predsedníctvo, a
ktorého miestom je riadne chrám Boál, skola, alebo modlitebnica, má
byt, s oznaőenim predmetu, aspoű tyzdiíom vopred oznámeny z kanela
pri verejnych sluzbáoh Boéích (Ústava 40. §), okrem toho má byt zvyklym
spősobom dany na vedomie udom, byvajűcim na üzemí cirkve v dcéro-
cirkvách, filiach a diaspore (Ústava 34., 40. §).

§ 27. Údami voliaceho konventu sú :

a) dfa úradu dozorca a poddozorca cirkve, riadny a námestny farár,
potazne farári a ka-pláni; cirkvou applikovaní uőbári a nőitelia nábo-
zenstva, kurátori, pokladníci, notári, cirkevní pravetari a uéitelia v ne-
evanjeliekych ústvavoch na űzemí cirkve a kántor - správca - chóru ;

ú) plnoletí a samostatní údovia cirkve, ktorí snásajú cirkevné farchy
a ktorí sű nie v restaneli s minuloroőnou cirkevnou daűou ; v takych
cirkvach :ale, v ktorych údovia cirkve ku snááaniu cirkevnych tiarch
niőím neprispievajú: kazdj' plnolety, samostatny muzskj' úd cirkve.

Zenskí, volif oprávnení, samostatní, alebo v miesanom manáelstve
zijúci ev. a. v. údovia cirkve, jestli prispievajű k udrziavaniu cirkve,
(Ústava 42. §) sa mőáu na voliacom konvente dat zastűpif skrze ktoré-
hokolvek oprávneného űda tohto konventu, asíce tym spösobom, ze svoj,
dvoma svedkami uhodnoverneny hlas, pod priebehom hlasovania oddajű
skrze svojho poverenníka predsedníctvu, alebo tym spösobom, ze jích
povereník namiesto nich űstne oddá blas, v ktorom poslednom páde ale
jeden povereník len jednu poverujűcu stránku zastúpit moze a i tri len
pod tou podmienkou, jestli svoje plnomocenstvo, v case a na mi este skrze
predsedníctvo vopred -urc~o~ co sa súéasne s oznámením voliaceho
konventu z kanela pu blikovaf má, pred vol'bou predsedníctvu voliacebo
konventu oddal.

§ 28. Voliacemu konven tu predsedá senior, alebo jeho poverenník,
a seniorálny dőzorea alebo jeho zástupca (Ústava § 68.) a ako pred-
sedníctvo:

a) sa spyta voliőov, ci boI tento konvent svolanj v 26-tom §-e
predpísanym spösobom ?

b) jestli je zápisník vzdialeny, alebo jeho miesto uprázdnené, dá vyvolif
zápisníka na eas tohto konventu;

Blasovanie sa deje na základe ll-ho a 12-ho §-u a podfa uz právo-
platne ustálenébo soznamu voliőov.
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A ki a közgyűlés tagjainak ezen véglegesen megállapított névsorá-
ban nem foglaltatik, szavazati jogo nem gyakorolhat;

c) előterjeszti a jelöltek (22. §.) névsorát és azokat választás alá
bocsátja;

d) azon jelöltet, a ki a szavazatok általános többségét megnyerte,
az egyházközség törvényesen megválasztott lelkészének jelenti ki. (Aik.
69. §.);

e) elöterjeszti a megválasztott részére már előre megállapított hiványt
és azt kiegészítteti (11. §. d) 37-39. §.);

f) a választó közgyűlés lefolyásáról azonnal a helyszínén két pél-
dányban jegyzőkönyvet vesz fel s azt maga is aláírja és a közgyűlés
által ezen czélból kinevezett hat taggal is aláiratja, egyik példányát az
egyházközségnek megküldi, a másikat pedig az egyházmegyei levéltárban
elhelyezi;

g) a választás lefolyásáról s eredményéről az esperes a püspököt
haladéktalanul értesíteni köteles.

29. §. A választás, ha egynél több jelöltnek van párt ja, szavazás,
ellenkező esetben közfelkiáltás útján történik.

A szavazás feltétlenül elrendelendő, ha azt tíz vagy tíznél több
választó kivánja.

30. §. A szavazás úg-y történik, hogy mindegyik választó a végle-
gesen megállapított névsor szerint külön felhivatván. miután azonosságát
a közgyűlés által az egyes pártokra való tekintettel választott három
bizalmi férfiú igazolta, az elnökség elé járul és élőszóval szavaz. A sza-
vazás megszakítás nélkül végzendő. A névsorban utolsó választó felszó-
litása után azonban az elnökség egy negyedórai záridőt tűz ki, a melynek
elteltével a szavazást bezárja és az azontúl jelentkező választókat szava-
zásra többé nem bocsátja, hanem a szavazatokat összeszámítja s az
eredményt azonnal kihirdeti.

31. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyeri el az általános többséget,
akkor az elnökség azt a két jelöltet, a kire a legtöbb szavazat esett,
azonnal új szavazás alá bocsátja.

32. §. Szavazategyenlőség esetén az egyházközségi felügyelő dönt;
ha pedig az jelen nem volna vagy ezen döntő szavazatával élni nem
kivánna, a sorshúzás határoz.

33. §. A rendes lelkész élethossziglan választatik (Aik. 69. §.)
34. §. Azon egyházközséget, a mely lelkészi hivatalát a megüresedés

napjától számított egy fél év alatt nem töltötte be, az esperes és ered-
ménytelenség esetén az esperes jelentésére a püspök - hat hétnél semmi-
esetre sem rövidebb - záros határidő kitűzése mellett, a lelkészválasz-
tásra utasítja.

Azon egyházközségbe, mely a püspök által kitűzött határidő leteltéig
sem választott lelkészt, a püspök az egyházmegyei elnökség ajánlatára
helyettes lelkészt küld. (Aik. 71. §. Szabályr. 58. §.)
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Kto ie nie vneseny do definitívne ustálenébo soznamu voliéov,
nemöze vykonávat právo hlasovania ;

c) predostre menoslov kandidátov (§ 22.) a pustí jích pod vofbu;
d) tobo kandidáta, ktory obsiahnul absolútnu vacsinu hlasov, vyhlási

za riadne vyvoleného farára cirkve (Ústava 69. ~);
e) predostre vokátor pre vyvoleného uz vopred ustáleny a dá ho

doplnif (§ ll. d), § 37., 39.);
f) vezme hore priam na mieste o priebehu konventu zápisnicu v

dvoch exemplároch, sám ju podptse a dá ju podpísat' siestim, skrze kon-
vent k tomu ciefu vyvolenym povereníkom; jeden exemplár odosle cirkvi
druhy ale uloáí do sen. archi vu ;

g) o priebehu a vysledku vofby je senior povinny bezodkladne da,
biskupovi zprávu.

§ 29. Volba, jestli majú viacerí kandidán stránku, sa prevedie hla-
sovanim. v protivnom páde vykríknutím.

Hlasovanie musí bezpodmieneéne byf nariadené, jestli to ziada
desaf alebo viac voliéov.

§ 30. Hlasovanie sa deje tyrn spősobom, ze kazdy volié, vyvolany
poriadkom definitívne ustáleného soznamu voliéov, ked totoánosf svojej osoby
pred troma-troma poverenníkmi, - vopred s ohl'adom na jednotlivé stránky
vyvolenymi - dokáiaI, predstúpi pred predsedníctvo a ústnetoddá svoj hlas.

Hlasovanie sa má skonéit bez pretrhnutia. Po vyvolaní posledného
volica v sózname ale, vytkne predsednictvo stvrfbodinovy závereény ter-
min, po jeho uplinutí zavre blasovanie a za tym sa hlásiacicb voliőov k
hlasovaniu viacej nepripusti, ale hlasy poőíta a vysledok hned vyhlási

§ 3 L Jestli z pom edzi kandidátov ani jeden neobdrzal absolútnu
vacsinu hl asov, tedy predsedníctvo tyoh dvoch kandidátov, ktorí maIi
najviac hIasov, pustí pod nové blasovanie.

§ 32. V páde rovného poőtu rozhodne dozorea voliacej cirkve;
jestli by prítomnym nebol, alebo tohto práva pouzii necbcel, rozhodne lós.

§ 33. Riadni farár je vyvoleny na cely zivot. (Ústava § 69.).

§ 34. Tú cirkev, kto-;á by svoj farársky űrad pod pol rokom po
uprázdnení stanice neobsadila, upraví senior, jestli by sa to vysledku
minulo, upraví biskup, aby si vyvolila farára pod uréitym, na iiaden pád
nie kratsím ako sest tyzdilovym termínom.

Do cirkve, ktorá ani po upliuutí biskupom vytkuutého termínu farára
nevyvolila, posle biskup, na odporúőanie seniorálneho predsedníctva,
námestnébo kűaza - administrátora - (Ústava § 71., stanovy § 58.).
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VI. A hiványról.

35. §. A hivány a megválasztJtt lelkésznek hivatala után járó évi
összes illetményeit és az egyházi törvényekben, illetve szabályok ban
előírt kötelességein kívül megállapított teendőit foglalja magában.

36. §. Rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illctménye
tisztességes lakáson és kerten kívül 800 frtnál kisebb nem lehet. (AIk.
230. §.); ezenkívül köteles a fentartó testület a lelkész illendő lakását,
valamint a neki haszonélvezetre, használatra rendelt épületeket és telkeket,
a belső telkeket kerítéssel ellátva (AIk. 231. §.), jókarbantartani (AIk.
235. §.) és mindezen épületek és telkek, papi földek és rétek és egyéb
fekvőségekre eső összes közterheket, állami és egyéb adót s illetéket
stb. viselni, a lelkészre személye után kirovott bármilynemű közmunkát
a lelkésznek megtériteni, illetve helyette teljesíteni. (AIk. 235. §.)

37. §. A hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész által élvezett
javadalom (a mennyiben azt ezen lelkész egyházi felsőbbsége, esetleg a
a főpásztori látogatásról felvett jegyzőkönyv megerősítette, akár híványon,
akár egyszerű közgyűlési határózaton vagy szokáson alapszik), a netalán
csak a személyhez kötött javadalmakat ki véve, soha alább nem szállítható
és az utódtél sem részben, sem egészben el nem vonható, hanem az
(AIk. 44. §.) utód hivanyába egész terjedelmében felveendő, kivéve azon
esetet, midőn az AIk. 30. §-a rendelkezése szerint az elerőtlenedett egy-
házak összekapcsoltatnak vagy tízezernél nagyobb lélekszám mal bíró
egyházközségek lelkészi körökre oszlanak, a mikor is az AIk. 237. §-ának
tekintetbevételével mindenkor új hivány szerkesztendő.

Ha pedig a hivatalától megvált vagy elhunyt lelkész híványában
olyan rendelkezések foglaltatnak, a melyeket a tapasztalás kivihetetlenek-
nek vagy viszályelőidézésére alkalmasaknak mutat, az esperes köteles
ezen rendelkezések megváltoztatását és az azokon alapuló javadalomnak
megfelelő egyenérték által való pótlását kivánni,

Ugyancsak köteles az esperes személyes befolyásával oda hatni,
hogy az egyházközség, illetve a missiói kör tagjait a lelkész érdekében
terhelő földmívelési munkák és személyes szolgálmányok készpénzben-
lerovandó, megfelelő egyenérték alapján megváltassanak. (AIk. 322. §)

38. §. A hivány tervezetét az egyháztanács szövegezi (11. §. d) és
a közgyűlés áll ap itja meg, az. esperes pedig, ha az a 37.," 39. §§. által
előírt kellékeknek megfelel, hozzájárul: ellenkező esetben észrevételeivel
az egyházközségnek ujabb szövegezés végett visszaadja.

Az esperesnek a hivány újabb szövegezése ügyében hozott hatá-
rozata ellen a kézhezvételtől számított 15 nap alatt az egyházkerület
elnökségéhez, illetve a püspökhöz lehet felebbezni, ki a kérdésben 15 nap
alatt dönteni van hivatva.

39. §. A végérvényesen megállapított hivány-tervezetet az esperes a
név és keltezés helyének üresen hagyásával, készen a választó közgyűlés
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VI. O povolávajúcej listine - vokátor _.-

§ 35. Vokátor obsahuje v sebe vsetky, vyvolenému farárovi podla
jeho úradu prisluchajúce döchodky a vsetky, okrem v cirkevnych záko-
noch patriéne stanováeh obsaéenych, ustálené práce - agenda -.-

§. 36. Plat riadneho farára, jemu podl'a jeho úradu prislúchajúci,
okrem sluéného by tu a zahrady, nemőáe byf mensi ako 800 zI. (Ústava
§ 318.); okrem to ho je povinny udrziavajűel sbor slusné byvanie fará-
rovo, ako aj jemu do úz it ku oddané, pre jeho potrebu urőené stavy a
grunty, intravillány ohradou opatriac (Ústava § 231.), v dobrom stave
udréiavaf (Ústava § 235.) a na vsetky tieto stavy a grunty, kiíazské role
a lúky a iné nepohnutosti pripadajúce tarehy, krajinské a iné dane a
poplatky znásat, na farára podfa jeho osoby vyvrhnutú akúkolvek obecnú
práeu, farárovi vynahradit, prípadne namiesto neho vybavif (Ústava § 235.).

§ 37. Döchodok, ktory uzíval súradom sa rozlúőivéí alebo zomrely
farár (nakolko ho .farárova .cirkevná vrchnost, prípadne zápisniea, pri
prtlesitesti kanonickej visitatie 'bore vzatá stvrdila, uz ci sa on zakladá
na vokátore, ci na jednoducbom conventuálnom uzavretí, ci na zvyku
(usus), vyjmúc döehodku asnád' k osobe viazanébo, nemoéno nikdy umensit
a nástnpcovi ani v celku ani v casti odobrat, ale tenze (Ústava § 44.)
má . do vokátora nástupcovho v c elom objeme vneseny byi, vyjmúc v
tom páde, ked' sa dfa ustanovenia 30. §-u Ústavy, bezvládne cirkve v
jednu spojujű, alebo cirkevné sbory, vyse 10.000 dusí poőitujúce, na
farské kruhy delia, ked' totizto vzbfadom na 237. § Ústavy, má novy
vokátor sostaveny byt.

Jestli sú ale vo vokátore súradom sa rozlűéivsieho, lebo zomre-
léh o farara také ustanovenia obsazené, ktoré dfa skúseností nemöáu
uskutoőnené byf, alebo ktoré mőzu k rozoprám príleáitosf zavdat. je
senior povinny ziadat', aby takéto ustanovizne zmenené boly a aby na
miesto döchodku na ne sa opierajúcebo, nábrada rovnej bodnoty po-
sky tn utá bola.

Tiez je povinny senior svcjim osobnym vplyvom ta pösobit, aby
hospodárske práce a osobné SIüiby, ktoré údov cirkve alebo missijnébo
kruhu v prospech farára obtazuje, na základe zodpovedajúcebo aequiva-
len tu, hotovym peniazom vymenené boly (Ústava § 322.).

§ 38. Návrh vokátora sostaví presbyterium (§ 11. d), ustáli cir-
kevny konvent, senior ale ho odobrí jestli tenze poéiadavkám 38. a 39.
§-u zodpovedá; protivnom páde ho so svojimí poznámkamí cirkevnému
sboru nazad posle, ciefom sostavenia tohoée v novej osnove.

Pro ti rozbodnutiu seniorovmu v otázke novej osnovy vokátora
mosno pod 15 diíami od doruéenia apellovat' na diétriktuálne predsed-
níctvo, patriéne na biskupa, ktory je povolany v tejto otázke definitívne
rozhodnut' .

§ 39. Defiinitívne ustáleny návrh vokátora, v ktorom je ale prázdne
2-
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elé terjeszti és ezen közgyűlésen a megválasztott lelkész nevének beírá-
sával és a keltezéssel kiegészítteti; tz egyházközség felügyelőjével, gond-
nekával és jegyzőjével. ezek jelen nem létében pedig helyetteseikkel s
a közgyűlés által ezen czélra kiküldött 6 taggal aláiratja; az egyház-
község pecsétjével elláttatja; ő maga a jóváhagyási záradékkal, aláírá-
sával és hivata los pecsétjével ellátja, illetve megerősíti.

40. §. A missiői kör lelkészét a 3. § értelmében az egyházmegyei
közgyűlés választván, annak hiványát is az egyházmegyei közgyűlés hatá-
rozza meg éa 'annak elnöksége s jegyzői kara írja alá, ellátván azt az
egyházmegye hivatalos pecsétjével.

VII. A választás megtámadhatóságáról.
41. §. A választás érvényessége ellen (AIk. 329. §. e) a választás

napjától számítandó 15 nap alatt (AIk. 331. §.) csak a választó közgyülés
tagjai, vagy az esperes által kirendelt tiszti ügyész adhat be keresetet
(AIk. 395. §.) az espereshez. ' ,

A választó közgyűlés egy vagy több tagja által beadott kereset
alapján az eljárás csak akkor tehető folyamatba, ha a kereset benyujtói
a felmerülő költségek biztosítására az egyházmegyei elnökség által 100-
200 ko~ona erejéig megszabott biztosítékot az egyházmegyei pénztárba
hefizették ..

A mennyiben a befizetés a biztosíték összegének megszabásáról
nyert értesítés kézhezvételétől számított nyolcz nap alatt meg nem
történnék, a fél a keresettől elállottnak tekintetik és keresete neki
visszaadatik . -

42. §. iz egyházi biróság a választást vagy megerősíti vagy meg-
semmisíti. (AIk. 417. §.)

43. §. A választás érvénytelenségének okozója rendszerint a per-
és eljárási költség fízetésében is elmarasztalandó, ezenkívül fentartatik
ellene a választási költség megtérítése iránt a kereseti jog. (AIk. 417.,418.)

A biróság szabad mérlegelés alapján határozza meg, hogy ki tar-
tozzék viselni a költségeket.

44. §. Ha a választás megsemmisíttetett, a választó közgyűlés veze-
tésére hivatott elnökség (3. §., 28. §.) a választás érvénytelenségének
okozóit a jelöltek, esetleg a választék sorából kizárja és a választásra
jogosított testülettel a 25-32. §-ok rendelkezései szerint új választást
ejtet meg; ha pedig a saját mulasztása folytán előállott szabálytalanság
okozta a választás megsemmisítését, ezen szabálytalanságot elhárítja.

45. §. Azon esetben, midőn az egyházmegyei közgyűlés (3. §.) a
választó, a választás megsemmisítése iránt a kereset az egyházkerületi
törvényszékhez, annak egyházi elnökénel nyujtandó be 15 nap alatt biró-
kűldés czéljából (AIk. 346., 394. §§.), az eljárás szabályai különben sem-
miben sem változvan.
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miesto nehané pre meno a pre dátum, predloáí senior hotovj voliacemu
konven lu a v tomto konvente ho dá doplnit' vpísaním mena vyvoleného
a dátumu vofby i dá ho podpísaf dozorcovi a zápisníkovi cirkve, v ne-
prítomnosti tjchto ich zástupcom asiestim, k tomu cielu skrze konvent
vyslatym udom i opatrí ho peéatou cirkve; on sám ho odobrujúcou klau-
sulov, svojím podpisom a úradnou svojou peéatou opatrí, patriéne stvrdi .•

§ 40. Poneváő kiíaza pre missijny kruh v smyle 3. §-u volí sen.
konvent, aj jeho vokátor urőí sen. konvent, podpíse ho predsedníctvo a
zápisníci se? konven tu, op atriae ho úradnou peéatou seniorátu .

. VII. Napadnutie vol'by.

§ 41. Proti platnosti vofby (Ústava § 329.) mőzu podat/ zalobu k
seniorovi pod 15 diíamí od vol'by (Ústava § 331.), len údovia voliaceho
konventu, alebo skrze seniota vyslaty sen fiákal (Ústava § 395.).

Na základe zaloby, ktorú jeden alebo viacerí údovia voliaceho kon-
ventu podali, möze vtedy byf zavedené pokraőovanie, ked' zalobnici na
poistenie vyskytnuváích sa útrat zlozili do sen. kassy, skrze sen. pred-
sedníctvo v 100-200 korunáeh urőemi záruku.

Jestli by uréená záruka pod priebehom osem dní po doruőení upo-
vedomenia zaplatená nebola, treba povazovat' stránku ako takú, ktorá
od zaloby odstúpila a zaloba sa jej nazpat dá.

§ 42. Cirkevné konsistorium vofbu alebo potvrdi alebo zrusí.
(Ústava § 417.)

§ 43. Kto zapríéinil neplatnost' vofby, má byt' riadne i na zapla-
tenie s pravotou a pokraőovaním spojenych útrat posüdeny, okrem toho
sa podrét proti nemu právo zaloby o prinavrátenia volebnych trov.
(Ústava§§ 417., 418.).

Súd dl'a slobodného uvázenia uréí, ze kto je povinny niest trovy.

§. 44. Jestli volba hola zrusená, predsedníctvo povolané k uvedeniu
voliaeeho konventu (§§ 3., 281 tych, ktorí neplatnost' vofby zavinili, vy-
tvorí z radu kandidátov, prípadne z radu voliéov a so sborom, volit'
oprávnenym, prevedie v smysle ustanoveni §§-ov 25-ö2. novú vofbu i -
jestli ale jeho vlastnou vinou vzniklá nesprávnost' zapríéinila zrusenie
vofby, túto nesprávnost' odstráni. .

§ 45. V tom páde, ked' volí sen. konvent (§ 3.), prosba o zru-
senie vofby má byt' pod 15. diíami zadaná pred diátr. konsistorium u
duehovného predsedu, ciefom delegovania sűdu i (Ústava §§ 346., 394)
v ostatiíom sa pravidlá v niőorn nemenia.
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VilI. A hivány elfogadásáról.
46. §. Ha a választás megerő ittetett, vagy ha a választás érvényes

sége ellen nem adatott be a szabályszerű időben kereset, az' esperes a
hiványt a megválasztott lelkésznek elküldi.

47. §. A megválasztott lelkész köteles a bivány kézhezvételétől
számított 15 nap alatt a hivány elfogadását illetőleg nyilatkozni; ha
ezen idő alatt nem nyilatkozik, valamint akkor is, ha a lelkészi hivatal
elfogadását feltételhez köti vagy elfogadja, de később mégis vonakodik
azt elfoglalni ~(50. §.), a hivány érvényét veszti és a lelkész tartozik a
számadásból megállapítható összes választási költségeket megtéríteni.

A választásra jogosított közgyűlés (2. 3. §§.) elnöksége ily esetekben
új választás iránt intézkedik.

IX. A beiktatás ról.
48. §. A megválasztott új lelkész hivatalát a hivany kézbesítésétöl

számított három nap alatt elfoglalni tartozik (48. §.), ha azonban felavatva
(felszentelve) még nem volna, köteles átköltözése előtt a püspöktől a
hivanynak és az esperesi ajánló levélnek, valamint egyéb szükséges
okmányoknak bemutatásával felavatását kérelmezni.

49. §. A megválasztott lelkésznek és családjának átköltözési és
összes ingóságainak átszálIítási költségeit, valamint a felavatás sal járó
kiadásokat az egyházközség, illetve missíói körben a lelkészi hivatalt
fentartó testület köteles fedezni.

50. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek
megbizottja iktatja be. (AIk. 70. §.)

. i

51. §. A beiktatás alkalmával egyházközségi, illetve .missiói köri
közgyűlés tartatik, a melyen felszámíttatnak és jegyzőkönyvbe iktat-
tatnak a választási, felavatási, átköltözési és beiktatási költségek. Ezeket
a megválasztott lelkész a szerint, a [mint a beiktatástóI számítva egy-
két vagy három évelőtt hagyná el hivatalát, egészben, 2/3 vagy 1/3
részben megtéríteni tartozik. A mennyiben más egyházközség meghí\Lását
fogadja el, ezen megtérítési kötelesség a meghívó egyházközséget terheli.

A harmadik év letelte után sem a lelkész, sem a meghívó egyház
ily költség megtérítésére többé semmiféle arányban sem kötelezhető.

Ugyanezen közgyűlésen megállapíttatik és jegyzőkönyvbe vétetik
azon arány is, a mely szerint a beiktatás évében a lelkészi javadalom
az új lelkész és elődje vagy elődjének jogutódjai között megoszlik,
hogy az új lelkész majdan elkövetkező halála vagy elköltözése esetén
mérvadóul szolgálhasson a javadalom azon arányának meghatározásánál,
li, mely őt vagy családját a reája nézve utolsó szolgálati évben meg
fogja illetni.

A lelkészi javadalom az új lelkészt hivatalának állandó elfoglalása
napjától kezd ve illeti.
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Vili. O prijatí vokátora.
§ 46. Jestli bola vofba stvrdená, alebo proti platnosti vofby nebola

zaloba podatá, odosle senior vokátor vyvolenému far áro vi.

§ 47. Vyvolenj farár je povinny pod 15 diíami po prijatí voká-
tora osvedéit": ci prijíma vokátor alebo nie; jestli sa pod tjmto őasom
neosvedőí, ako aj vtedy, ked prijatie vokátora odvslym urobí od pod-
mienok, alebo ked bo prijme, ale sa pozdejsie zdráha zaujat' farársky
úrad (§. 50.), vokátor ztratí svoju platnost' a farár je povinny nahradit'
vsetky z úőtov ustálit' sa mobúce volebné trovy.

Predsedníctvo sboru volir' oprávneného (§§ 2., 3.) v tomto páde
porobí poriadky ku novej vofbe.

IX. O úvode - installaeia -.-
§ 48. Vyvolerrj novy farár je povinny svoj urad zaujat' pod troma

mesiacmi od doruéenia vokátora ; jestIi by ale este nebol vysvateny -
ordinovany - povinny je pred prestahovaním sa, prosit' u biskupa o
svoje vysvatenie, predloziac svoj vokátor, seniorov odporűéajűei list a
iné potrebné dokumenty.

§ 49. Vsetky trovy s prestahovaním vyvolenébo kűaza a jebo rodiny,
8 prevázanim jeho nemovitostí, s jeho vysvatenim spojené, zaokryt', je
povinná cirkev, prípadne v missijnom krubu sbor, vydréiavsjűci fa-
rársky úrad.

§ 50. Vyvolenébo farára uvedie do úradu senior, alebo jeho po-
verenník (Ústava § 70.).

§ 51. Pri prilesitosti úvodu má byt' zadrzany eirkevny konvent
- prípadne konvent - missijného kruhu, v ktorom sa porátajú a do
zápisnice vnesú trovy, spojene 8 vofbou, vysvatením, prestahovanim a
ínstallacíou. Tieto je vyvoleny kiíaz povinny navrátit'v eelku, v 213-áeh
alebo 1/~-ne podfa toho akoby pod jednym, dvoma alebo troma rokmi
po vyvolení urad opustli;-- Jestli by prijal pozvanie inej eirkve, padá
povinnost' prinavrátenia na tarchu povolávajúcej eirkve.

Po uplynuty tretieho roku nemoéne viacej nútit' ani farára, ani po-
volávajúcu cirkev ku prinavráteniu takychto trov.

V tomto istom konvente má byt' ustáleny a do zápisnice vzatj' aj
pomer, v akom pripadne farársky dőchodok v roku installacie vyvole-
nému farárovi a jeho predebodcovi, prípadne právnym dedicom tobto,
aby niekedy mohol slúzit' v páde smrti, alebo prípadnébo odstahovanía
sa nového far ára za medzítko, pri ustálováni toho pomeru, v ktorom dö-
chodok posledného roku úradovania jemu, alebo jeho rodine patri.

Farársky döchodok patri novému farárovi od toho dűa, v ktory
svoj úrad zaujal.
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52. §. A beiktatás után az esperes vagy megbizottja átadja, leltár
mellett, az újonnan megválasztott le késznek, gondozás czéljából, az egy-
házközség, illetve missiói kör azon ingóságait (10. §. v), a melyek a
lelkész kezelése alatt szoktak állani.

53. §. Abeiktatásról és az azt követő átadásról (52. §.) az esperes
azonnal ll: helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel két példányban; ennek egyikét
az egyházközségnek, illetve missiói körnek megküldi, a másik eredeti
jegyzőkönyvet pedig az egyházmegyei levéltárba helyezi (10. §. b), a
10. §. c) pontja alapján megbizottakat megbizásuk alól felmenti és a meg-
választott lelkészt a legközelebbi egyházmegyei közgyűlésen bemutatja.

X. A helycseréröl.
54. §. Rendes lelkészek egymással helyet cserélhetnek.
Jogérvényes cseréb ez szükséges, hogy a cserélni kivánó két lelkésznek

szándékába mindkettőnek illetékes egyházközségi közgyűlése, szabályos
választás útján beleegyezzék s azt midkettőnek illetékes égyházmegyei
elnöksége is megerősítse s helybenhagy ja.

A lelkészi hivány csere esetén is csonkítatlanul érvényben marad.
A cserélni óhajtók között a lelkészi jövedelem tekintetében létrejött

átengedő vagy leengedő megegyezés tilos és semmis.
Ezen tilalom áthágói ellen az egyházmegyei elnökség a fegyelmi

eljárást megindítja.

XI. A helyettes lelkészröl.
55. §. Az anyaegyházközségekben és missiói kérökben állandóan fen-

tartott önálló lelkészi hi vatal ideiglenes vezetője: helyettes lelkész.
56. §. Helyettes lelkész alkalmazható oly egyházközségben, illetve

missiói körben:
a) a melyben a szomszédos egyházközségek nagy távolsága miatt

a szomszédos lelkészeket a helyettesítésseI megbízni nem lehet. (10. §. c);
b) a mely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számított

egy félév elteltével az esperes es a püspök megintésére sem fog a-lelkész-
választáshoz, egyelőre egy évre (34. §.); -

c) a melynek megüresedett lelkészi. hivatalára a második felhívás
után sem pályázott jelölhető egyén, egyelőre egy évre (23. §.);

d) ·a melynek lelkésze hivatalától jogerős határozattal felfüggesz-
tetett, a felfüggesztett lelkésznek hivatalába visszahelyezéséig (Aik.
393. §.), esetleg a felfüggesztett lelkész hivatalától való elmozdítása esetén,
az igy megüresedett lelkészi hivatal újabb betöltéséig, vagyis az új lelkész
beiktatásának napjáig;

e) a melynek lelkésze aggkor vagy hosszabb betegeskedés által
hivatalos teendőiben akadályozva van;

f) azon helyre, a hová az egyházkerület.i közgyűlés azt szüksé-
gesnek látja.
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§ 52. Po iustallaoii oddá senior, alebo jeho poverenník, podl'a inventáru,
vyvolenému novému farárovi do opatery tie pohnutosti cirkve - patriéne
missijného kruhu - (§ 10. b.), s ktorymí farár manipulovat' zvyknul.

§ 53. O inátallacii a za nou nasledujúcom oddávaní (§ 52.), vezme
senior na mi este zápisnicu v dvoch exemplároch; jeden z nich poále
cirkvi - patriéne missijnému kruhu - druhű pövodniu zápisnicu ale
uloáí do sen. archívn (§ 10. b.), poverenníkov na základe §-u 10. bod c, od
poverenia oslobodí a vyvoleného farára najhlizsiemu sen. konventn predstaví.

X. O zamieiíaní stan íc.
§ 54. Riadni farári si möéu stanice zamenit.
K právoplatnému zamenenin staníc je potrebné, aby s úmysTom

farárov, stanice zamenit' chcejúcich, konventy oboch cirkví, v spösobe
riadnej voTby, sűhlasily a aby jn patriőné sen. predsedníctvá oboch
stvrdily a odobrily.

Farársky vo'kftor zostane nenaruseny v platnosti aj na pád za-
mienenia.

Smluva, urobená medzi zamieüajúcimí ohladom prepustenia, alebo
odpustenia őiastky farárskeho döchodku, je zabránená a neplatná.

Proti priestupníkom tohto zákazu, zavedie seniorálne predsedníctvo
disciplinárne vysetrovaníe.

XI. Onámestnom kiíazovi - administrátor -.-
§ 55. Doéasného správcu stále udrziavanej samosatnej farárskej

stanice v matkocirkvi, alebo v missijnom kruhu, menujeme námestnym
kűazom - administrátorom -.-

§ 56. Administrátora mozno upotrebit' v takej cirkvi alebo v mis-
sijnom kruhu:

a) v ktorom pre veTkú vzdialenosf najblisslch cirkví, susednych
farárov zastúpením poverit' nemomo (§ ] o. c.).

b) ktorá po uplinuty pol roka od uprázdnenia farárskej stanice, ani
napomenutie seniorovo a hisKUpOVO, sa nechystá ku vol'be farára -
predbezae na jeden rok.

c) v ktorej sa o uprázdnenú farársku stanicu ani po druhom sűbehu
neuchádzal nikto, koho by kandidovat' boio mozné, - predbeéne na jeden
rok (§ 23.).

d) v ktorej bol küaz právoplatnym vyrokom z úradu vyzdvihnuty,
az po uvedenie do úradu vyzdvihnutého farára (Ústava § 393), prípadne
jestliby vyzdvihnuty farár úradu boi pozbaveny, do éasu nového obsadenia
akto uprázdnenej stanice, - to jest do düa installacie nového farára.

e) v ktorej je farár v~sokym vekom _alebo nemocou hatény vo vy-
konávaní úradnych svojích prác.

t) na to miesto, na ktoré to distr, konvent za potrebné uzná.
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57. §. A helyettes lelkész javadalmát a rendes lelkészszel és az
egyházközséggel, az egyházmegyei, lnökség közreműködése mellett, az
AIk. 392. §-ának szem előtt tartás ával, kötött szerződés, esetleg birói
ítélet (AIk. 329. §. f), g) p.) határozza meg.

A rendes lelkészi javadalomnak az a), b) és ej pontok eseteiben,
a helyettes lelkész javadalmának megállapítása után netalán fenmaradó
része az egy;etemes lelkészi nyugdíjintézetet illeti.

58. §. A helyettes lelkészt a 18. §-ban elősorolt kellékekkel bíró
egyének köztti az egyházmegyei elnökség ajánlatára a püspök nevezi ki
(AIk. 71. §.) s meghatározza egyúttal az időt is, melyre a kinevezés
szól, azon esetekben, melyekben az a fentebbi pontokban előre megha-
tározva nincs.

59. §. A helyettes lelkészt hivatalába az esperes vezeti be az 52.,
53. §-ok figyelembevételével s erről a püspököt értesíti.

60. §. A helyettes lelkész állása a 4. §-ban elősorolt esetekben és
azon időtartam lejártával üresedik meg, a melyre a helyettes lelk-ész
alkalmaztatott.

XII. A segédlelkészről.
61. §~ Azon felavatott (AIk. 133. §.) egyén, a ki valamely rendes

lelkészi hivatalban a lelkészi teendőket a rendes lelkészi hivatal veze-
tőjének felügyelete alatt, illetve utasításai szerint részben vagy egészben
végzi, segédlelkész.

62. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ágo hitv. ev. 22 éves,
feddhetlen erkölcsű, testileg, lelkileg ép, magyar honpolgár, a ki az
egyetemes }{-?zgyűlés által megszabott hittanfolyamot elvégezte és az
egyetemes közgyűlés által meghatározott vizsgálatokat megállotta, s az
állam hivatalos nyelvét: a magyart, valamint azon nyelvet is, melyen az
egyházközségben szolgálnia kell, szóban és írásban teljesen bírja, s a ki
elI~n a 19. §'. alapján jogos kifogás nem emelhető. (Aik. 65. §.)'

63. §. Segédlelkész alkalmazásának , az esperes közreműködésével, az
egyházközségben vagy missiói körben rendszeresített segédlelséezi állás
megüresedésekor, vagy szervezésekor, továbbá ideiglenesen akkor van helye:

a) ha az egyházközség óhaj~ja, vagy
b) ha a rendes lelkész kivánja s az egyházmegyei elnökség bele-

egyezik;
c) ha az egyházmegyei közgyűlés, sürgős esetben annak elnöksége

elrendeli.
64. §. A segédlelkészt egyházközségekben a közgyűlés választja,

missiói kör ökben az esperes nevezi ki. A püspököt erről mindkét esetben
az esperes értesíteni tartozik.

65. §. A jelen szabályrendeletnek a felavatásról, a felavatási, átköl-
tözési és átszállítási költségekről és ezek megtérítéséről szóló rendel-
kezései (50., 51. §§) a segédlelkészekre is alkalmaztatnak.
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§ 57. Döchodok administrátora urőí smluva, pri spolupösobení sen.
predsedníctva, s ohl'adom na 392. § Ústavy, - urobená medzí riadnym
ki'íazom a patricnou cirkvou, - prípadne sudcovsky vyrok (Ústava
§ 329. f., q., p.).

Po ustálení administrátorovho platu, - z riadneho farárskeho do-
chodku v pádoch § 55. bod a., b., C., snád zvysujúci zbytok, patrí gene-
rálnem u vdovsko-sirotskému ústavu.

§ 58. Administrátora vymenúva, na odporűéanie sen. predsedníctva,
biskup (Ústava § 71.) zpomedzi osobností, ktoré zodpovedajú poziadav-
kám 1 v 18. §-e obsazenyrn a on urőí spolu aj eas, na aky je vyme-
novanie platnym, v tych pádoch, v ktorych je to predoálymí bodmí nie
uréené.

§ 59. Administrátora uvedie do cirkve senior so zreteTom na §§ 52.
a 53. a podá o tom zprávu biskupovi.

§ 60. Stanica -administrátora sa uprázdní v pádoch v § 4. vypoéí-
tanych a po uplinutí toho caSTI, na ktory boI vymenovany,

XII. O pomocnom slova Bozieho kazatel'ovi - kapláü

§ 61. Vysvateného jednotlivca (Ústava § 133.), ktory na riadnej
farárskej stanici ki'íazské funkcie z éiastky alebó celkom, pod dozorom
správcu riadneho farárskeho űradu, patrtőne podla úpravy tohoze vy-
konava, menujeme kaplái'íom.

§ 62. Za kapláiía mozno upotrebit' kazdého ev.a. v. 22roeného,
telesne i dusevne zdravého uhorského obéana bezűhonnych mravov, ktory
gener. kenventom predpísany theologicky naukobeh skonéil, gener. kon-
ventom predpísané skúsky poskladal, má slevom i písmom űplne v moci
úradnú státnu reő, madarskú i bohoslúéobnű reé patriőnej cirkve a proti
komu ni et právnej námietky na základe §-u 19. (Ústava § 65.).

§ 63. Vyvolenie ,k.apIMa, pri spolupósobení seniora, má miesto po
uprázdnení sriadenej kapláiiskéj'stanice v cirkvi alebo v missíjnom kruhu,
alebo pri eríadovaní tejse ; dalej doőasne vtedy:

a) ked' si to cirkev ziada;
b) ked' to riadny farár ziada a sen. predsedníctvo s tym súhlasi ;
c) ked' to sen. konvent, v nutnom páde predsedsedníctvo tohoze

nariadi.

§ 64. Kapláüa volí v eirkvi cirkevny konvent, v missijnom kruhu
ho vymenuje senior. Senior je povinny v oboch pádoch zprávu podaf
biskupovi.

§ 65. Ustanovenia prítomnych stanov o ordinaeii, o útratách s ordi-
naciou, stahovanim a prevázanim spojenyeh a o nahrádzaní tychZe § 50.
a 51.), sa vztahujű aj na kaplánov.
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66. §. A segédlelkészt, valamint a 65. §-ban emlitett költségeket
ha az állás rendszeresítve van +- az egyházközség fizeti, egyéb ese-

tekben eziránt az illető egyházközség és rendes lelkésze között létrejött
egyezség intézkedik.

67. §. A segédlelkészek helycseréjére nézve a jelen szabályrendelet
.54. és 64. §-ai a mérv adók.

68. §. . segédlelkészí .állás megüresedik :
a) ha rendszeresítve van, a jelen szabályrendelet 4. §-ának eseteiben;
b) ha nincs rendszeresítve, a 4. § eseteiben és a rendes lelkészi

hivatal megüresedésével, a segédlelkész áthelyezésével, esetleg elmozdí-
tásával, vagy az alkalmazásidő tartam ának lejártával.

A segédlelkészt szabályellenes (AIk. 324. §.) magaviselete esetében
az esperes felfüggesztheti, a püspök pedig ~lmozdíthatja.

XIII. Költségekröl.
69. §. A lelkészi hivatalt fentartó testület a jelen szabályrendelet

alapján megbizottaknak, valamint az eljáró esperesnek, illetve helyet-
tesének fuvar- és útiköltségeit megtéríteni és ellátást adni köteles

XIV. A díjakról.
70. §. A lelkészi hivany kiállításáért s megerősítéseért az esperes-

nek és az' egyházmegyei jegyzőnek járó dijakról az egyházmegyék sza-
bályrendeletileg intézkednek.

XV. Az érdekeltségröl.
71. §. Ha az esperes vagy esperességi felügyelő, vagy a 'püspök,~

vagy a kerületi felügyelő valamely lelkészválasztásuál érdekelve vannak
(AIk. 342. §.), kötelesek teendőik végzésében magukat törvényes helyet-
tesekkel helyettesíttetni.

XVI. Záróhatározat.
72. §. A jelen szabályrendelet által nem érintett esetekben az-egy-

házkerületi közgyűlés utasítása irányadó; sürgős esetekben pedig az
egyházkerületi elnökség intézkedik s erről utólagosan jelentést tesz az
egyházkerületi közgyűlésnek.

Megállapíttatott 'I'átra-Lomniczon, 1901. évi szeptember hó 10-13.
napjain tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 9. pontjában
foglalt határozattal.

Zelenka Pál s. k.
püspök.

Seeru. Iványi Árpád s. k.
kerületi felügyelő.

Gauf Pál s. le
egyházkerül. főjegyző.
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§ 66. Kapláűa, ako aj v 65. §-e spomenuté útraty - jestli je sta-
nica sriadená - platí cirkev, v inych .pádoch rozhoduje pokonanie, medzi
farárom apátricnou cirkvou urobené.

§ 67. Ohfadom zamieűania staníc skrze kaplánov, su smerodajnymí
ustanovenia v §§ 54. a 64. obsazené.

§ 68. Stanicli, kaplánska sa uprázdni:
a) pri sriadenej stanici v pádoch 4 -tym §-om oznaéenych ;
b) pri nesriadenej stanici v pádoch ho 4. §-u a s uprázdnením riadnej

farárskej stanice, preloáením, prípadne vyzdvihnutím kaplána, alebo s
uplinutím őasu, na ktorj bol pozvanj.

Kapláüa mőze, v páde nezákonného spravovania sa, senior vy-
zdvihuut, biskup ale odstránif z úradu.

XIII. Ó útratách.
§ 69. Sbor, kt.Qrj udrZiava farársky urad, je povinny poverennikom

na základe prítomnych stanov. ako aj pokraéujúcemu seniorovi, patriéne
jeho námestníkovi, záprah a cestovné trovy vynahradif a o ich zaopa-
trenie sa postarat.

XIV. O honorároch.
§ 70. Ohl'adőm honoráru seniorovho a seniorálneho zápisníka za

vystavenie a stvrdenie vokátora, rozhoduje seniorálny statút.

XV. Osobny záujem.
§ 71. Jestli má pri volbe niektorého far ára senior, sen. dozorca,

biskup, lebo diátr. dozorca osobny záujem, (Ústava § 342.) sú povinní
pri svojich vykonoch zákonnymí svojimi námestníkmi sa daf zastúpit'.

XVI. Závereéné ustanevenla.
§ 72. V pádoch, "prítomnym] stanovamí nespomenutjch, je smero-

dajnou úprava dist, konventu ; v súrnych pádoch ale robí poriadok
diát, predsedníctvo a o svojom pokraőovani dá pozatjmne zprávu distrik-
tuálnemu konventu.

Ustálené uzavretím, obsasenym a 9-tom bode zápisnice tisského
distr. konventu, vydrZiavaného v Tátra-Lomnici v dűoch 10-13. sept.
roku 1901.

Pavel Zelenka v. r.
biskup.

A'rpád Sttent J.ványi v. r.
distr. dozorca.

Pavel Glauf v. r.
distr, zápisník.
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Jelen szabályrendeletet a magyarhoni ágo hitv. ev. keresztyén
egyház 1901. évi november hó 13., 14. és 15. napjain Budapesten tartott
egyetemes közgyűlése jegyzőkönyvének 82. pontjában foglalt határoza-
tával jóváhagyta.

Kelt Budapesten, 1901. deczember hó 23.

Báró Prónay Dezső s. k.
egyet. felügyelő.

dr. Zsigmondy Jenő s. k.
egyet. főjegyző.

i,.
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Prítomné stanovy odobril generálny konvent cirkve ev. a. v. v
Uhorsku, vydrziavany v Budapesti diía 13., 14. a 15-ho novemura
r. 1901. uzavretím, obsazenym v 82-hom bode zápísnice.

Dané v Budapesti diía 23-ho decembra r. 1901.

Br, Desider Prónay v. r,
gener. dozorca.

Dr; Eugen Zsigmondy v. 1·.

gener. zápisnik.


