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2013. vége
szükséges határozatok 

meghozatala

A választási bizottságok 
megválasztásukat követően esküt 

tesznek, mandátumuk az egész 
ciklusra, a követező választások 

kezdetéig  kiterjed.  

A választási bizottságok 
megválasztásukat követően esküt 

tesznek, mandátumuk az egész 
ciklusra, a követező választások 

kezdetéig  kiterjed.  

2014. január 31.
Névjegyzék elkészítése, 

közszemlére tétele

Névjegyzék megküldése 2 pld-
ban az esperesi hivatalba

presbiteri létszám ellenőrzése, 
feladatok és vtv. megismerése

2014. július 31-ig

Rendes közgyűlés: 
megállapítja, hogy a 

tisztviselők megbizatása 
lejár  és elrendeli az új 

választást.  Em-i Választási 
Biz. megválasztása.

2014. szeptember 30-ig

Jelölő Közgyűlés, amely az 
alábbi tisztségeket jelöli: 

püspök,                   
egyházkerületi főgondnok, 
egyházkerületi lelkészi és 

világi főjegyző,                
esperes,                           

egyházmegyei főgondnok, 
egyházmegyei lelkészi és 

világi főjegyző, zsinati 
tagok és póttagok.

Közgyűlés: megállapítja, 
hogy a tisztviselők 

megbizatása lejár  és 
elrendeli az új választást.                              

Az Ek-i Választási Biz. 
Megválasztása.

2014. október 30.

Az egyházmegyei választási bizottság 
a  47. § a) és  c) pontjában felsorolt 
tisztségekre megküldi a szavazati 

számértéknek megfelelően a 
szavazólapokat az egyházmegye 
valamennyi presbitériumához. 

A kerületi VB összesíti az összes 
megyéből beérkezett jelöléseket 

és a 3 legtöbb szavazatot 
kapottat ajánlja az egyházközségi 

presbitériumoknak a 47. §  b) 
pontjában felsorolt tisztségekre. 

Számértéknek megfelelő 
szavazólap megküldése a 

presbitériumoknak.

2014. november 28-ig

Szavazás lebonyolítása 
megküldése a VB-nek, a 

törvényben meghatározott 
módon. 

2014. december 31-ig
Alakuló Közgyűlés 

összehívása                 
Eredmény jelentése az EM 

közgyűlésen

2015. január 15.

A választás eredményének, 
megerősítése, 

megvizsgálás, beiktatás, a 
Vtv. 56. § (1) szerinti 

tisztségek megválasztása.

Egyházkerületi alakuló 
közgyűlés összehívása

2015. január 31.

  Közgyűlés:                                         
VB jelentés az eredményről, 
megvizsgálás, megerősítés, 

beiktatás+a Vtv. 56. § (3) 
szerinti tisztségviselők 

megválasztása (ZST+ZSB 
tagokra javaslatok)

Eredmény jelentése az EK 
közgyűlésen.

2015. február 28-ig

 Az új Zsinat alakuló ülése lelkészi és 
világi elnök,  3 lelkészi, 3 világi jegyző, 

zsinati tanács tagjainak 
megválasztása                         A 

további tisztségviselők a 2. ülésen 
kerülnek megválasztásra.

A Zsinat első félévi ülésén meállapítja 
azt, hogy  a testületek és 

tisztségviselők megbizatása lejár és 
intézkedni kell az új választások 

elrendeléséről.

  2014. október 8-ig

A jelölő közgyűlés 
felterjeszti az 

egyházmegyei tisztségre 
jelölteket az egyházmegyei 
VB-hez, az egyházkerületi 

tisztségre jelölteket az 
egyházkerületi VB-hez 

2014. február 15.

Névjegyzékek 
záradékolása, számérték 

meghatározása 
közgyűlésen
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