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A Magyar Unitárius Egyház választási szabályzata 

 

(A 2012. június 30-án elfogadott választási szabályzat 2014. június 28-án módosított tartalma 2014. 

június 28-án lépett hatályba a Főtanács általi elfogadásával.) 

 

 

I. fejezet: Általános rendelkezések 
 

1. § A Magyar Unitárius Egyház tisztségviselőinek és a különböző egyházi testületek tagjainak 

megválasztása A Magyar Unitárius Egyház választási szabályzata (a továbbiakban választási 

szabályzat) alapján és más hatályos egyházi jogszabályok előírásai szerint történik. Kivételt képeznek 

a lelkészi és énekvezéri állások betöltésével kapcsolatos választások, amelyekről külön egyházi 

jogszabályok rendelkeznek. Az egyházi tisztviselők alkalmazása A Magyar Unitárius Egyház 

Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó előírásai szerint történik.    

 

2. § (1) Az egyházi tisztségviselők és testületi tagok megválasztása személyes és közvetlen 

részvétellel, titkos szavazással történik. Egy adott tisztség, illetve testületi hely betöltése tárgyában 

minden választó egyetlen szavazásra jogosult, vagyis a jelölőlapokat és a választólapokat nem lehet 

átruházni másokra. Ezen lehetőségeket, illetve feltételeket a választásra jogosult egyházi testületek 

elnöksége és a kijelölt választási bizottságok kötelesek biztosítani.  

(2) Egészségügyi jellegű akadályoztatás (pl. gyengénlátás) esetén a jelölőlap és a választólap 

kezelésére képtelen választónak jogában áll kijelölni egy személyt, aki számára technikai segítséget 

nyújt választási szándékának kifejezéséhez. Az akadályozott választó ezen igényét szóban jelenti be a 

választásra jogosult testület megalakulásakor az elnökségnek, megnevezve a segítségnyújtásra felkért 

személyt. 

 

 

II. fejezet: Az előzetes jelölés 
 

3. § (1) Az egyházi választások előkészítése céljából jelölőbizottságok létesülnek, amelyek 

hatáskörébe a jelöltállítás, valamint a jelöltállítással kapcsolatban felmerülő kérdések véleményezése 

tartozik. 

(2) A jelölőbizottságok a saját egyházszervezeti szintjükön állítanak jelölteket. A főhatósági szintű 

jelölőbizottság kivételesen a Zsinat és a Főtanács választott tagjai tekintetében az egyházköri 

jelölőbizottságoknak jelölteket ajánlhat, ami nem bír kötelező erővel. 

 

4. §  A jelölőbizottságok összetétele:  

(1) A főhatósági jelölőbizottság huszonegy tagból áll. Tagjai: 
a) Hivatalból: a püspök, a rangidős főgondnok, a közügyigazgató, továbbá az egyetemes egyházi 
szinten működő egyháztársadalmi és szakmai szervezetek (Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, 
Unitárius Nők Országos Szövetsége, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Gondviselés 
Segélyszervezet) egy-egy képviselője. 
b) Választás útján: az egyházköri közgyűlések által választott egy-egy világi és egy-egy lelkészi 

bizottsági tag, akik megbízatása hat év.  

(2) Az egyházköri jelölőbizottság hét tagból áll. Tagjai:  

a) Hivatalból: az esperes, a rangidős felügyelőgondnok és a közügyigazgató. 

b) Választás útján: az egyházköri közgyűlés által választott két-két világi és két-két lelkészi bizottsági 

tag, akik megbízatása négy év.  

(3) Az egyházközségi jelölőbizottság öt tagból áll. Tagjai: 

a) Hivatalból: a lelkész és a gondnok.  

b) Választás útján: az egyházközségi közgyűlés által, tagjai közül választott három bizottsági tag, 

akik megbízatása három év. 
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5. § (1) A jelölőbizottságok szükség szerint üléseznek. A főhatósági jelölőbizottság üléseit az EKT 

Elnöksége hívja össze, az egyházköri jelölőbizottság üléseit az adott egyházköri tanács elnöksége, 

míg az egyházközségi jelölőbizottság üléseit az adott keblitanács elnöksége. A jelölőbizottságok 

üléseit az adott egyházi választások előtt legalább tizennégy nappal meg kell tartani. 

(2) A jelölőbizottságok az ülések kezdetén a nem hivatalbeli tagok közül alkalmi ülésvezetőt és 

jegyzőt választanak. Feladatuk az ülés munkálatainak irányítása, a jegyzőkönyv elkészítése, a 

jelölőlapok zárolása és – az alább megszabott határidőben történő – megsemmisítése. A 

jegyzőkönyveket az alkalmi ülésvezetőn és jegyzőn kívül másik két bizottsági tagnak kell 

hitelesítenie. A hitelesített jegyzőkönyveket az adott jelölőbizottság összehívására jogosult 

elnökséghez kell eljuttatni az ülést követő két napon belül.  

(3) A jelölőbizottságok a tagok felének részvételével határozatképesek.  

(4) A jelölőbizottságok általános szavazattöbbséggel hoznak döntéseket.  

 

6. § A jelöltállítás rendje:  

(1) A megüresedő tisztségekre legalább egy-egy, legtöbb öt-öt jelöltet kell állítani, míg a testületi 

helyekre a megválasztandók számánál legkevesebb 50%-kal, legfeljebb 100%-kal több jelöltet. 

(2) A jelölőbizottság tagjai nyílt eljárással javasolnak jelölteket, akik szakmai alkalmasságát röviden 

megindokolják, majd közös véleményezés után titkos szavazással rangsorolják a jelölteket. 

(3) a) A rangsorolás úgy történik, hogy a javasolt jelöltek betűrend szerint összeállított jegyzékén a 

jelölőbizottság tagjai sorszámozással jelzik az általuk ajánlott sorrendet. A nem teljes körű 

sorszámozás érvénytelen. A sorszámozás teljes körű, amennyiben minden jelölt neve mellé más-más 

szám kerül, és ezek a számok 1-től a jelöltek összlétszámáig terjednek. 

b) Az azonos eredményt elért jelölteket a jelölőbizottság újból rangsorolja. Ismételt egyenlőség 

esetén a jelöltek nevének betűrendje határozza meg sorrendjüket a jelölőlapon. 

(4) Amennyiben a jelölőbizottság valamely tagja jelöltté válik, a személyével kapcsolatos 

véleményezés és rangsorolás idejére az ülés helyszínét elhagyja. 

(5) A zárolt jelölőlapok megőrzéséről az alkalmi ülésvezető és jegyző az ülést követő tizedik napig, 

illetve óvások esetében a jogerős határozat meghozataláig gondoskodnak, majd haladéktalanul, teljes 

egészében megsemmisítik azokat.   

 

7. § A jelölőbizottságok munkálataival kapcsolatos kifogásokat elsősorban az adott ülésen kell 

előterjeszteni és megtárgyalni. Utólagos óvást az ülést követő két napon belül az illetékes egyházi 

hatóság kormányzó szervéhez lehet benyújtani, amely a következő nyolc napon belül az óvást 

elbírálja. 

 

 

III. fejezet: A helyszíni jelölés és választás 
 

8. § A választásra jogosult egyházi testületek tagjaival az ülés meghívójában előre közölni kell a 

választás esedékességét és a jelölőbizottság személyi javaslatait. 

 

9. § A választásra jogosult egyházi testület (a továbbiakban választó testület) elnöksége a választási 

ülés adott tárgysorozati pontjánál bejelenti az esedékes választásokat, megnevezi a betöltendő 

tisztségeket és testületi helyeket, majd ismerteti a választási szabályokat (a jelölés és választás 

módját, menetrendjét, időtartamát és más tudnivalóit). 

 

10. § (1) A választási folyamat levezetése érdekében a választó testület szóbeli jelölés alapján, 

általános szavazattöbbséggel ideiglenes jellegű választási bizottságot hoz létre, amelynek 

megbízatása az eredményhirdetésig tart. A választó testület döntése alapján a választási bizottság 

tagjainak kijelölésekor el lehet tekinteni a titkos szavazástól. Amennyiben a betöltendő tisztségek és 

testületi helyek száma indokolttá teszi, akkor a választó testület több választási bizottságot is 

létrehozhat, meghatározva illetékességi területüket.  



3 

 

(2) a) A választási bizottság összetétele: elnök, jegyző és további három tag. Velük együtt öt póttag is 

választandó. Indokolt esetben a választási bizottság létszáma háromra csökkenthető (elnök, jegyző és 

még egy tag). Ilyen esetben három póttag választandó.  

b) A választási bizottság elnökét és jegyzőjét a bizottság tagjai választják saját körükből. 

(3) Amennyiben a választási bizottság valamely tagja jelöltté válik vagy a jelöltekkel kapcsolatban – 

a hatályos egyházi jogszabályok által meghatározott – összeférhetetlenségi helyzetbe kerül, akkor 

bizottsági tagsága azonnal megszűnik, és helyét a soron következő póttag tölti be. 

 

11. § (1) A választási bizottság a jelen levő választóknak átadja a jelölőbizottság által előzetesen 

összeállított jelölőlap egy-egy példányát, amely új jelöltek nevével egészíthető ki. A választási 

bizottság előre bejelentett időtartam elteltével a jelölőlapokat urnába gyűjti, és azok adatait összesíti. 

(2) Az érvényes jelölőlapoknak legalább egyötödén szereplő új jelöltek folytatólagosan kiegészítik a 

jelölőlap névjegyzékét, ami alapján elkészül a választólap (a jelen levő választókkal megegyező 

példányszámban).  

(3) A választólapon a jelöltek neve a jelölési arány szerinti csökkenő sorrendben szerepel; ezt a 

szempontot a választólapon megjegyzésként fel kell tüntetni. 

(4) A választólapnak úgyszintén tartalmaznia kell a betöltendő tisztségek és testületi helyek számát. 

 

12. § A választólapok véglegesítése előtt minden jelöltnek – vagy megbízottjának – nyilatkoznia kell 

(szóban vagy írásban) a jelölés vállalásáról.  

 

13. § (1) A választólapon szereplő, jelen levő tisztségviselő-jelöltek bemutatkoznak, aminek 

időkeretét és módját a választási bizottság a választó testület elnökségével közösen állapítja meg. A 

távollevő tisztségviselő-jelöltek írásban vagy megbízottjaik által mutatkoznak be.  

(2) a) A 13. § (2) b) pontban felsorolt tisztségekre, hivatalokra, illetve testületi tagságra jelölt 

személyeknek – közvetlenül megválasztásuk, illetve alkalmazásuk előtt – kötelezően és teljes körűen 

nyilatkozniuk kell a múltbeli és a jelenlegi államvédelmi szervekkel, titkos vagy az alapvető emberi 

jogokat sértő szervezetekkel (titkosszolgálatok, erőszakszervezetek, titkos politikai szervezetek stb.) 

való esetleges kapcsolataikról. A távollevő jelöltek nyilatkozatát a választási bizottság valamely tagja 

felolvassa. 

b) A választásra jogosult testületek előtti nyilatkozattételre kötelezettek köre: főhatósági és 

egyházköri tisztségviselő-jelöltek, az Egyházi Képviselő Tanács nem hivatalbeli tagságára és az 

egyházi fegyelmi bíróságokba jelöltek, lelkészi állásra pályázók, teológiai tanárjelöltek.  

c) A nyilatkozat tartalmi szerkezetét a jelen választási szabályzat részét képező űrlap határozza meg. 

A jelöltségi nyilatkozat űrlapjában szereplő kérdések mindenikére kötelező teljes körű választ adni. 

Az írott nyilatkozatokat a választólapok kiosztása előtt kötelező átadni a választó testület 

elnökségének, amely az illetékes egyházi hivatalban helyezi irattárba.  

 

14. § (1) A jelöltek bemutatkozása és a kötelező nyilatkozatok elhangzása után a választási bizottság 

ismerteti a választás további menetrendjét és technikai módját (a támogatott jelöltek nevének 

érintetlenül hagyása, a többi kihúzása), majd átadja a választólapokat. 

(2) A választók a választólapokat aláírás ellenében veszik át.  

(3) A választási bizottság előre bejelentett időtartam elteltével a választólapokat urnába gyűjti, és 

azok adatait összesíti.  

(4) Azok a szavazatok, amelyek az egyes tisztségekre, illetve testületekbe megválasztandó személyek 

számát meghaladják, érvénytelennek számítanak. Úgyszintén érvénytelenek azok a szavazatok, 

amelyek kifejezési módját a választási bizottság a jelen szabályzat előírásai szerint 

értelmezhetetlennek minősíti. Amennyiben a választólap többrendbeli szavazás kifejezésére szolgál, 

egy-egy érvénytelen szavazás nem érvényteleníti a választólap egészét. 

 

15. § (1) a) A tisztségviselői választások esetében a tisztség elnyeréséhez egyszerű többségű 

támogatás (a leadott szavazatok fele + egy szavazata) szükséges, ami hiányában második választási 

forduló tartandó az első két helyezett között. A második forduló eredményeként az a jelölt nyeri el a 

tisztséget, akit a választók több érvényes szavazattal támogatnak.  
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b) Amennyiben a második forduló szavazategyenlőséget eredményez, akkor ugyanazon választási 

ülés keretében még egy forduló tartandó. Ismételt szavazategyenlőség esetén az Egyház Szervezeti és 

Működési Szabályzatában foglalt határidők betartásával újból össze kell hívni a választó testület 

ülését. 

(2) a) A testületi tagság és póttagság elnyerése általános szavazattöbbséggel történik.  

b) Szavazategyenlőség esetén ugyanazon választási ülés keretében újabb forduló/k tartandó/k az 

érintett jelöltek között. 

c) A póttagok kijelölése nem különálló választással történik, hanem az adott testületi tagságra 

megválasztottak után következő, legtöbb szavazatot elnyert jelöltek minősülnek póttagnak.  

 

16. § (1) A helyszíni jelölési és választási folyamat szabályosságát kifogásoló óvásokat elsősorban a 

választói ülés keretében kell kifejezni. Ezeket a választó testület a lehetőségek szerint helyben 

megtárgyalja, és esetenként elrendeli a helyszíni jelölési és választási folyamat egy részének vagy 

egészének megismétlését, majd a feltárt szabálytalansággal kapcsolatos megállapításait – az óvással 

együtt – haladéktalanul átadja az illetékes egyházi fegyelmi bíróságnak.   

(2) A választói ülés utáni óvásokat hét napon belül írásban kell benyújtani az illetékes egyházi 

hatóság kormányzó szervéhez, amely a következő nyolc napon belül az óvást elbírálja. 

 

17. § (1) a) Az esetleges helyszíni óvások elutasítása nyomán, illetve azok elfogadása esetén a 

választási folyamat megismétlése után a választási bizottság eredményt hirdet.  

b) Az utólagos óvások azok jogerős elbírálásáig halasztó hatályúak. Ilyen esetekben a választási 

eredmények csak véglegessé minősítésüktől lépnek hatályba. Az eredményeket az óvás jogerős 

elbírálására jogosult egyházi hatóság kormányzó szerve minősíti véglegesnek.   

(2) a) Az eredményhirdetés alapján megválasztottnak minősülő főhatósági és egyházköri 

tisztségviselők megbízatása a választást követő harmincadik naptól kezdődik, az egyházközségi 

tisztségviselők megbízatása pedig a választást követő tizenötödik naptól. 

b) A testületi tagság az eredményhirdetéssel azonnal érvénybe lép.  

c) Utólagos óvás esetén a 17. § (1) b) pontban foglaltak érvényesek. 

 

18. § (1) A választási jegyzőkönyvet a választási bizottság jegyzője készíti el. A jegyzőkönyveket a 

választási bizottság minden tagjának hitelesítenie kell. A hitelesített jegyzőkönyveket az adott 

választó testület elnökségéhez kell eljuttatni az ülést követő két napon belül.  

(2) A jegyzőkönyvnek maradéktalanul tartalmaznia kell a választás helyét, időtartamát, a részvevő 

választók névjegyzékét, a helyszíni jelölési és választási folyamat lezajlásának összefoglalását, a 

szavazások teljes körű számszerű mutatóit, az esetleges óvások tárgyát, elbírálásának körülményeit és 

eredményét, továbbá a jelölési és választási folyamattal kapcsolatos minden más lényeges történést. 

 

19. § A zárolt választólapok megőrzéséről a választási bizottság elnöke és jegyzője az ülést követő 

tizenötödik napig, illetve óvások esetében a jogerős határozat meghozataláig gondoskodnak, majd 

haladéktalanul, teljes egészében megsemmisítik azokat. 

 

 

IV. fejezet: Záró rendelkezések 
 
20. § A lelkész jellegű jelöltek tisztségviselővé választhatóságának felső korhatára a hatvanötödik 
életév betöltése. A hatvanötödik életév betöltése előtt megválasztott tisztségviselők a megbízatási 
időszak végéig betölthetik tisztségüket.  
 
21. § (1) Valamely tisztség ideiglenes betöltése lejárat előtti üresedés esetében a helyettesítésre 
jogosult tisztségviselő által történik. Amennyiben A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és 
Működési Szabályzata nem rendelkezik a helyettesítésről, akkor a választásra jogosult testület 
elnöksége gondoskodik az ideiglenes helyettesítésről.  
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(2) A lejárat előtt megüresedett tisztségek ideiglenes betöltése legkésőbb a választásra jogosult 
testület következő rendes üléséig terjedhet. Kivételt képez a püspöki tisztség megüresedése, 
amelynek betöltése céljából féléves időszakon belül összehívandó a Zsinat rendkívüli ülése.  
(3) A helyettes általi ideiglenes tisztségviselés a további újraválaszthatóság számának korlátozása 
szempontjából nem számít megbízatásnak. 
(4) Az időközi választáson elnyert tisztség betöltése az adott tisztségviselésre vonatkozó teljes 
megbízatási időszakra érvényes. 
 
22. § (1) A lejárat előtt megüresedő testületi helyek ideiglenes betöltése a soron következő, legtöbb 

szavazatot elnyert jelölt által történik a választásra jogosult testület következő rendes üléséig. 
(2) Az időközi választáson elnyert testületi tagság az adott testületre vonatkozó, folyó megbízatási 
időszak hátralevő részére érvényes. 
(3) A testületi tagság a következő esetekben szűnik meg: a megbízatás lejártával, vagy lemondással, 

elhalálozással, a jogszabályok által meghatározott számú igazolatlan hiányzás következtében, 

egyházi fegyelmi bíróság jogerős elmarasztaló ítélete nyomán kezdeményezhető visszahívással. 

(4) Amennyiben valamely testületi tag esetében – megválasztása után – megváltoznak a testületi 

tagság betöltésének feltételei (pl. egyházköri hovatartozás, lelkészi/világi jelleg, egyházjogi 

összeférhetetlenség), az illetékes egyházi testület vagy hivatal harminc napon belül intézkedik a 

visszahívásáról és a megüresedett hely ideiglenes betöltéséről. 

 
23. § (1) Az egyházi tisztségviselési rangidősséget az illető tisztség betöltésének időtartama határozza 
meg. Az ugyanazon testület által azonos tisztségre egyidejűleg megválasztottak rangidősségi 
elsőbbségét a támogató szavazatok száma határozza meg. 
(2) A tisztségviselési rangidősséget közös megegyezéssel ideiglenesen át lehet ruházni a rangidőben 
következő tisztségviselőre. 
 

24. § A hatályos jogszabályok által jelöltségi feltételként előírt egyházi szolgálati időszak, illetve a 

gyülekezeti lelkészi szolgálat időszakának ismérvei: 

(1) A lelkész jellegű jelöltek kötelező egyházi szolgálati időszakát a következő szolgálatok 

időtartama jelenti: gyülekezeti lelkészség, teológiai tanári szolgálat, sajátos munkakörű lelkészi 

szolgálat, lelkészi végzettséget feltételező egyházi hivatalviselés. Az előbbi szolgálatok időszaka a 

teológiai mesteri fokozat megszerzését – vagy a korábbi teológiai intézeti záróvizsgát – követő 

kinevezéstől számítandó.  

(2) Világi (nem lelkész jellegű) jelöltek esetén kötelező egyházi szolgálati időszaknak számít 

minden olyan egyházi tisztség- és hivatalviselés, valamint egyházi tanintézetekben, intézményekben, 

egyháztársadalmi szervezetekben kifejtett számottevő tevékenység, amely közvetlenül hozzájárult 

az illető tisztség betöltéséhez szükséges tapasztalat megszerzéséhez. 

(3) A gyülekezeti lelkészi szolgálat időszaka a teológiai mesteri fokozat megszerzését – vagy a 

korábbi teológiai intézeti záróvizsgát – követő kinevezéstől számítandó.  

 

25. § Jelen választási szabályzat 2014. június 28-án lép hatályba a Főtanács általi elfogadásával.  

 

26. § A Magyar Unitárius Egyház választási szabályzatának hatályba lépésével Az Unitárius Egyház 

választási szabályzata című korábbi jogszabály hatályát veszti. 

 

 

 

 

Melléklet: A kötelező jelöltségi nyilatkozat tartalmi szerkezetét meghatározó űrlap 
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Nyilatkozat 

a múltbeli és a jelenlegi államvédelmi szervekkel, titkos szervezetekkel vagy az alapvető 

emberi jogokat sértő más intézményekkel, hatóságokkal és politikai szervezetekkel való 

esetleges kapcsolatokról és együttműködésről 
 

 

I. Név: … 

Születési időpont és helység: … 

Jelenlegi lakhely, illetve szolgálati hely: … 

 

II. A múltbeli, illetve a jelenlegi államvédelmi szervekkel való kapcsolatba kerülés körülményei: … 

A kapcsolat jellegének meghatározása és körülírása: … 

A kapcsolat tartalmának és következményeinek összefoglalása: … 

A kapcsolat következményei más személyekre és az Egyházra nézve: … 

Az esetleges együttműködésből fakadó anyagi juttatások vagy másfajta előnyök: …  

 

III. Titkos szervezetekkel vagy az alapvető emberi jogokat sértő más intézményekkel, hatóságokkal, 

erőszakszervezetekkel és politikai szervezetekkel való esetleges kapcsolat és együttműködés 

összefoglalása: … 

 

IV. A nyilatkozat tárgykörét érintő más közölnivaló: … 

 

 

Keltezés: [helység, időpont]   

 

 
Alulírott, lelkiismeretem szerint és felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti 

nyilatkozatom hiteles, tartalma teljesen megfelel a valóságnak, és a nyilatkozat tárgykörét illetően 
teljes körű. Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat által elnyert tisztséggel vagy hivatallal járó 
javadalomért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozom. 

 

 

Saját kezű aláírás: … 


