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Presbiterválasztás 2017.  

Hírmondó 

„Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Sime-
on, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelem-
mel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böj-
töltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a 
munkára, amelyre elhívtam őket.” Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbo-
csátották őket.” ApCsel 13, 1-3. 
 

A polgári életben megszoktuk, hogy időről időre  szavazó urnákhoz szólítanak bennünket 
országgyűlési illetve helyhatósági választások kapcsán. Ismerjük a választás demokrati-
kus menetét: jelölés, kampány és végül a választás, melynek során az  nyeri el a kérdé-
ses tisztséget, akit a szavazók többségének akarata támogatott. Így néz ki egy választás, 
amikor mi választunk tisztségviselőket. 
 

Vajon erről van szó az egyházban is? Formailag itt is választás útján jelöljük ki a tisztség-
viselőket, munkatársakat, elöljárókat. Nagyon fontos azonban látnunk, hogy a Biblia rend-
je szerint az Isten egyházában soha nem emberi akaratnak kell érvényesülnie. Az egy-
házban a választás egy olyan eszköz, melyen keresztül Isten akaratára igyekszünk figyel-
ni, azt szeretnénk felismerni. Isten népe körében nem az emberi jó tulajdonságok, még 
kevésbé a népszerűség alapozza meg a tisztséget, hanem Isten elhívása.  
 

Az egyház - eklézsia - kihívottak közössége. Isten az, aki megszólít bennünket az evan-
gélium üzenetével, elhív, hogy bízzuk rá magunkat, csatlakozzunk hozzá, mint az ő ke-
gyelembe fogadott gyermekei. Isten népe körében a szolgálat, tisztség betöltése is elhí-
vás alapján történik. A lelkipásztor, presbiter, gondnok, egyéb tisztségviselő valami mó-
don felismeri, hogy Isten megbízatást ad neki, szolgálatot bíz rá. Ez a belső elhívás, 
amely az elhívott szívbeli meggyőződése.  
 

A választás voltaképpen nem más, mint annak a kifejezése, hogy a közösség is felismerte 
az ő életén Isten elhívását, és ezt a belső elhívást külső, közösségi elhívással is megpe-
csételi, megerősíti. 
  

Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és komoly feladat a közösség számára, ami szoro-
san Istenre figyelő szívet kíván. Ha szeretnénk ebben a folyamatban valóban Isten eszkö-
zeivé válni, megérteni a magunk és egymás életében azt, hogy mire hívott el ő bennün-
ket, akkor elsősorban imádkoznunk kell igével a kezünkben. Könyörögni azért, hogy felis-
merjük, kiket hívott el közülünk Isten 2018-tól presbiteri és gondnoki szolgálatra? Ez a 
legfontosabb az egyházi választási folyamatban… 

Szeretettel: Végh Miklós, lelkipásztor  



Tájékoztatás a 2017. évi presbiterválasztás menetéről 
a Magyarországi Református Egyház törvényei alapján 

 

Egyházunkban az egyházközség nem lelkészi tiszt-
viselői (a főgondnok vagy gondnok és a presbiter) 
megbízatásának időtartama egységesen 6 év. A 
jelenlegi presbitérium 6 éves megbízatása ez év 
végén lejár. Ezért a Magyarországi Református 
Egyház minden egyházközségében, így a mi gyüle-
kezetünkben is presbiter és gondnok választást kell 
tartani.   
 

A tisztségviselőket az egyházközségi közgyűlés 
választja meg, amelyet az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai alkotnak. Ők 
azok, akiknek a neve szerepel az egyházközség aktuális, 2017. évi választói névjegyzék-
ében. A választói névjegyzékkel kapcsolatban a testvérek a Lelkészi Hivatalban érdek-
lődhetnek. 
 

A presbiterválasztó egyházközségi közgyűlést a presbitérium határozata alapján a 2017. 
november 12-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően tartjuk a 
szolnoki református templomban (Szolnok Sóház utca 2.)  
Az egyházközségi közgyűlés helyét és időpontját az azt megelőző két vasárnapon a szó-
székről és a helyben szokásos egyéb módon ki kell hirdetni. 
Az egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha azon az egyházközség választójog-
gal rendelkező egyháztagjainak legalább 10%-a jelen van, de ez nem lehet kevesebb a 
presbitérium létszámának kétszeresénél. A Szolnoki Református Egyházközség 2017. 
évi választói névjegyzékén 374 fő szerepel, a presbitérium létszáma 16. Határozatképes 
választói közgyűléshez tehát legalább 38 egyháztag jelenléte szükséges. 
 
 

A jelölés  
A presbitérium 2017. szeptember 7-én tartott ülésén az egyháztagok köréből 7 tagú bi-
zottságot választott, amely a jelölési (választási) és a szavazatszámlálói feladatokat is 
ellátja. A bizottság tagjai: 

Dr. Denke Gergely, 
R. Tóth Rózsa, 
Soós János, 
Szabó Andrásné, 
Veres Zoltán, 
Véghné Sándor Emma beosztott lelkipásztor és 
Végh Miklós lelkipásztor. 

A gyülekezet lelkipásztora a bizottságnak hivatalból tagja. A lelkipásztor a bizottság tag-
jait – a megválasztásukat követő vasárnapon, vagyis 2017. szeptember 10-én – bemutat-
ja a gyülekezetnek, ismerteti a feladataikat és a jelölés módját. Ezt követően a bizottság 
tagjai a gyülekezet előtt fogadalmat tesznek a választási törvény maradéktalan megtartá-



sára és titoktartásra. A bizottsági tagság a tisztségviselői jelöltséget kizárja. A jelölőbizott-
ság tagjai köréből az elnököt titkos szavazással maga választja. 
 

A bizottság a választást megelőzően 30 nappal, a tisztségviselőkre a gyülekezetben vég-
zett széles körű tájékozódás alapján tesz javaslatot a presbitériumnak. 
Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet tagjai ajánlást tehetnek a bizottságnak a presbiter 
és gondnok jelöltek személyét illetően. A presbitérium e tárgyban hozott határoza-
ta alapján kérjük, hogy javaslataikat az egyértelműség érdekében írásban juttassák 
el a választási bizottság valamelyik tagjához. A bizottság az ajánlottak személyét a 
református egyház törvényei szerint megvizsgálja, és ezek alapján javaslatot tesz a 
presbitériumnak a jelöltekre nézve. 
 

A jelöltek listáját a bizottság javaslatának figyelembe vételével a presbitérium állít-
ja össze, és azt az egyházközségi közgyűlés elé terjeszti. 
 

Minden tisztségre 1–3 nem lelkész jellegű személyt lehet jelölni. Egyházközségünkben a 
presbitérium létszáma 16 fő, ezért legalább 20, legfeljebb 48 presbiter és legalább 1 leg-
feljebb 3 gondnok jelöltet bocsáthatunk választásra. A választás eredményeként 16 pres-
bitert, 4 pótpresbitert és a presbiterek közül 1 gondnokot választunk meg. Választásra 
csak az bocsátható, akit szabályszerűen jelöltek és a jelölést elfogadta. Presbiternek a 
törvény szerint olyan egyháztag jelölhető, aki legalább 3 éve református egyházunk vá-
lasztó egyháztagja és legalább 1 éve ennek az egyházközségnek választó tagja. Gond-
nokjelölt az lehet, aki legalább 3 éve már presbiteri szolgálatot tölt be. 
A jelölteket a választást megelőző vasárnapon a gyülekezetnek be kell mutatni. 
 
A választás 
Az egyházközségi közgyűlésen a választás titkos szavazással, a presbitérium által ki-
adott és az egyházközség pecsétjével ellátott szavazólapon történik, amelyeken a jelöl-
tek nevét ábécé sorrendben kell feltüntetni. 
A választói névjegyzékben a szavazó aláírásával igazolja a szavazólap átvételét. 
A szavazólapon a presbitériumunk határozata alapján személyenkénti megjelöléssel le-
het szavazni.  A gondnok csak akkor tekinthető megválasztottnak, ha egyben presbiterré 
is megválasztották. 
A gondnok esetén megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a jelenlevő szavazók több mint 
felének szavazatát megkapta. Amennyiben a többséget egyik jelölt sem nyerte el, a leg-
több szavazatot kapott két jelöltre új szavazást kell elrendelni és lefolytatni, és azt kell 
megválasztottnak tekinteni, aki az ismételt szavazás eredményeként a szavazatok több-
ségét elnyerte. A presbiter jelöltek közül azt a 16 személyt kell megválasztottnak tekinte-
ni, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták, az utánuk következő 4 jelölt lesz pót-
presbiter. A pótpresbiterek behívási sorrendje a kapott szavazatok száma alapján törté-
nik. Szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni. 
A választás eredményét a bizottság elnöke azonnal kihirdeti a közgyűlés jelenlevő tagjai-
nak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentisztelet(ek)en a szószékről 
ki kell hirdetni. Az új presbitérium 2018. január 1-jével kezdi meg szolgálatát. 



Ajánlás a 2017. évi presbiterválasztással kapcsolatban  
a Szolnoki Református Egyházközségben 

 
„A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének 
tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő 
nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, 
mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor 
megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” 1Péter 5, 1-4. 
 
 

I. A presbiter 
 a gyülekezet elöl-járója, akinek hite, kegyessége, szolgálata látható módon megje-
lenik a gyülekezetben, így ösztönző a gyülekezeti tagok számára. Vagyis: 
 
 

1. A bibliai református kegyességet valóban élő módon gyakorolja: az istentiszteleti kö-
zösségnek rendszeres résztvevője, rendszeresen imádkozó és Bibliát olvasó ember. 
Szavaival, életvitelével és tetteivel tanúskodik arról, hogy Isten megváltott gyermeke, az 
Úr Jézus Krisztussal élő kapcsolata van. 
 
 

2. Jelen van a gyülekezet életében, látható és megszólítható: a gyülekezet tagjaival jó 
kapcsolatot ápol. Az istentisztelet mellett legalább egy gyülekezeti kiscsoportnak is tagja, 
ahol kész hitéről és életéről őszintén beszélgetni testvéreivel.   
 

3. A gyülekezet élete iránt felelősséget érez, szolgálatot vállal és lehetőségeihez mérten, 
példamutatóan adakozik.  
 

II. A presbitérium  
a gyülekezet elöljáró közössége, tagjai Isten gyermekeként tekintenek önmagukra és 
testvérekként egymásra. A presbitérium elsősorban nem szavazó testület, hanem rend-
szeresen találkozó, együtt igére figyelő és imádkozó közösség, mely ebben a légkörben 
beszéli meg a gyülekezet ügyeit Isten vezetését elkérve. A presbitérium ösztönző példa a 
gyülekezet bibliakörei számára.  
 

Minden presbiter jelölt 3 kérdésben nyilatkozzon a gyüleke-
zet előtt: 
1. Mit jelent számára az, hogy Jézus Krisztushoz tartozik?  
2. Mit jelent számára az, hogy a református egyházhoz, 
 azon belül gyülekezetünkhöz tartozik? 
3. Milyen módon kíván jelen lenni, szolgálatot végezni a 
 gyülekezetben? 

Szolnoki Református Egyházközség 5000 Szolnok Tiszaparti sétány 1.   

tel: 06 56 376 810, 06 30 416 5646  

Honlap: szolnokref.hu, E-mail: szolnok.ref@gmail.com 

Számlasz.: K&H - 10404993-00026896-00000005 
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