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A
budapesti ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlésének

ÜGYRENDJE.

1. §•

1. A budapesti ág. hitv. ev. egyházmegye évenként egyszer 
a naptári év első felében rendes közgyűlést ta r t;

2. rendkívüli közgyűlést pedig akkor ha azt az egyházközségek 
többsége kívánja, ha azt az egyházi felsőbb hatóság elrendeli, vagy 
ha az egyházmegyei elnökség szükségesnek tartja. (E. A. 91. §.)___

3. A rendes közgyűlés 15 nappal, a rendkívüli 8 nappal 
megelőzőleg hivandó össze.

4. Meghívólevél küldendő mindazoknak, kik az E. A. 85. §-a 
alapján hivatalból tagjai a közgyűlésnek, továbbá minden egyház- 
község részére legalább annyi példányban, ahány képviselőt az 
illető egyházközség az E. A. 44. §. c) pontja alapján kiküld.

5. Az egyházközségeknek azonban jogukban áll tanácskozási 
joggal oly tagokat is kiküldeni, akik a megbízó-levéllel kikül
döttek távollétében a jegyzőkönyvben felvett sorrendben a távol
levők számának erejéig azok helyett szavazhatnak. (A bányai egyh. 
kér. 1915. kgy. 53. jkp.)

6. A meghívólevélben a közgyűlés tárgysorozata közlendő.
7. A meghívólevelek szétküldéséről az elnökség gondoskodik.

2 - § •

1. Az egyházközségek kötelesek közgyűléseiken megválasztott 
kiküldöttjeikről szóló hiteles jegyzőkönyvi kivonatokat május hó 
végéig az esperesi hivatalnak megküldeni'

2. A jegyzőkönyvi kivonat beküldésének elmulasztása, ha 
hanyagságból történik, rendbírsággal sújtható.



1. Az egyházközségek az egyházmegyei közgyűlésre szavazati 
joggal kiküldött képviselőiket megbízó-levéllel, a tanácskozási joggal 
kiküldötteket pedig igazolvánnyal látják el.

'2 . Az egyházmegyei közgyűlés meghívóleveleit az egyház- 
községi elnökségek haladéktalanul kézbesíteni tartoznak.

3. A Megbízó-levél szövege a következő:

Megbizó-levél

________________________________________ úr részére,
kit a______________ ág. hitv. egyházközség________ évi
________________ hó ______ napján tartott rendes köz
gyűlése, a budapesti ág. hitv. ev. egyházmegye folyó
19______évi közgyűlésére egyházközségi képviselőnek
kiküldött.

E megbízó-levél a jövő 19___  évi rendes egyház-
megyei közgyűlés összehívásáig érvényes.

Kelt. ________19____ évi__________ hó__ napján.

.. •

egyházfelügyelő. lelkész. jegyző.

4. Az Igazolvány szövege a következő:

Igazolvány

___________ _____ ____ _________________úr részére,
kit a._.______ ______ ág. hitv. egyházközség............... .évi
________________ h ó ______ napján tartott rendes köz
gyűlése a budapesti ág. hitv. ev. egyházmegye folyó
19___ évi _______ _________ h ó ______napjain tartandó
közgyűlésére jkvi kivonattal tanácskozási és helyettesítési 
joggal kiküldött.

Ez az igazolvány a jövő 19___ évi rendes egyház-
megyei közgyűlés összehívásáig érvényes.

Kelt__________19____ évi _____  _...hó.__ napján.

m r  .z zd-.' ? . ■ > | . . ,

egyházfelügyelő. lelkész. jegyző.

3- §•
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1. A közgyűlés választott tagjai tartoznak megbízó-leveleiket, 
vagy igazolványaikat a közgyűlés megnyitása előtt az e célra 
kijelölt jegyzőnek átadni.

2. A jegyző a közgyűlés jogosult tagjainak névjegyzékét össze
állítja és a közgyűlésnek bemutatja; egyben jelentést tesz arról, 
hogy a választott tagok igazoló okmányai rendben vannak-e?

3. Ha valamely igazoló okmányra kétely merül fel, az illető 
tag igazolása felett a közgyűlés, a jegyző előterjesztése és esetleg 
az egyházközségi elnökség felvilágosítása után — vita kizárásá
val — határoz.

4. Amely egyházközség sem hivatalszerinti, sem választott kül
dött által nem képviselteti magát s mulasztását ugyanazon gyűlésen 
írásban kellőképen igazolni nem tudja, megrovás és 10 korona 
rendbírság alá esik.

4- §•

5. §.

Az egyházmegye közgyűlései nyilvánosak; azonban kényes 
természetű egyházi ügyek tárgyalásánál az elnökség zárt ülés tartá-, 
sát elrendelheti.

6. § .

Az ügyek gyorsabb elintézése céljából az egyházmegyei köz
gyűlés tagjai sorából állandó bizottságokat, valamint, egyes ügyek 
tárgyalására a szükséghez képest adhoc (alkalmi) bizottságokat 
választ.

Az állandó bizottságok ezidőszerint a következők:
a) jogügyi bizottság, mely elé minden egyházjogi kérdés, vitás 

és felebbezési ügy tartozik,
b) pénzügyi bizottság, mely elé minden pénzügyi kérdés tartozik,
c) tanügyi bizottság, mely elé az egyházmegye hatáskörébe 

tartozó iskola és vallástanítási ügyek tartoznak,
d) belmissiói bizottság, mely az egyes egyházközségekben a 

hitélet fejlesztésére irányuló intézmények állapotáról s az ott folyó 
belmissiói munkáról tesz jelentést,

e) adóügyi bizottság, mely az egyházmegye, különösen pedig 
a székesfőváros területén levő egyházközségek egységes adózási 
rendszerének előkészítésére, esetleg vezetésére szolgál,

f )  nyugdíjintézeti bizottság, mely az egyetemes nyugdijintézeti 
szabályrendelet 22. és 23. §§-ban megállapított hatáskörrel működik.

Minden állandó bizottság az elnökön kívül legalább hat tag
ból áll, határozathozatalhoz legalább négy tag jelenléte szükséges.
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A bizottságok választása hat évre szól; elnökét a közgyűlés választja, 
jegyzőjét az elnök a világi vagy egyházi jegyzők közül jelöli ki. 
A jegyzők egyszersmind előadók úgy a bizottsági üléseken mint 
a közgyűlésen.

7- §•
Az egyházmegye hatásköréhez tartozó háztartási ügyeknek 

közgyűlési tárgyalás végett való előkészítése a számvevőszékre 
ruháztatik át, mely az elnökön kívül legalább három tagból áll 
s akiket a közgyűlés hat évre választ. E. A. 284—286. §§.

8. §.

A közgyűlés rendszerint csakis azokat az ügyeket tárgyalja, 
melyek a tárgysorozatban fel vannak tüntetve.

Az egyházközségek vagy egyesek kérvényeiket, vagy pana
szaikat a rendes közgyűlést megelőzőleg három héttel a rendkívüli 
közgyűlést megelőzőleg két héttel az elnökségnek beadni tartoznak.

A később érkezett beadványokat az elnökség a tárgysorozatba 
-pótlólag felveheti, esetleg a közgyűlés elé terjeszti, kivánja-e annak 
tárgyalását? Erről a közgyűlés vita nélkül szótöbbséggel határoz.

9. §•

1. A tárgyalandó kérdések előkészítéséről, felszereléséről és 
előadóiról az elnökség gondoskodik.

Az elnökség nyitja meg és zárja be az üléseket, vezeti a 
tanácskozást, teszi fel a szavazásra a kérdést és mondja ki a 
határozatot.

2. Az elnökség őrködik a csend, rend és a tanácskozási sza
bályok tartása felett. A tanácskozási rend érdekében bármikor szól
hat ; a csend és rend fenntartására úgy az ülés tagjait, mint a hall
gatóságot figyelmeztetheti, vagy rendre intheti, sőt ha a rend az 
intés dacára sem áll helyre, a hallgatóságot eltávolíttatja s az ülést 
felfüggesztheti

3. Bármely tárgy érdeméhez első sorban az előadó vagy 
indítványozó szól, azután minden közgyűlési tag szólhat egyszer, 
másodszori felszólalásra csak a közgyűlés adhat engedélyt. Az elő
adó, indítványozó és ellenindítványozó záró szóval élhet. A felszó
lalás azon sorrendben történik, amint a szólni kívánók neveiket a 
jegyzőknél felíratták.
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4. Soronkívül kérhetnek szót azok, akik személyes kérdésben, 
félreértett szavaik helyreigazítása végett, a napirendhez vagy az 
ügyrendhez kívánnak szólni.

5. Egyedül az elnökségnek áll jogában a szóló beszédét meg
szakítani, a tárgytól való eltérésre, vagy a tanácskozás szabályainak 
megtartására figyelmeztetni

6. Aki a közgyűlés méltóságát sértő kifejezést használ, azt az 
elnökség rendreutasítja. Ha valaki ugyanazt a hibát újból elkö
veti, az elnökség megvonhatja tőle a szót, ha pedig az elnökileg 
rendreutasított közgyűlési tag botrányos, vagy a gyűlés menetét 
akadályozó magaviseletét tanúsít, azt a közgyűlés az elnökség 
indítványára vita nélküli szavazással, ülése egész tartamára kizár
hatja kebeléből.

10. § .

1. A tárgyalás befejezése után az elnökség teszi fel a kérdést 
a szavazásra. A kérdést úgy kell feltenni, hogy mindenki igennel, 
vagy nemmel szavazhasson.

2. Szavazás alá mindenekelőtt a napirendretérést, azután a 
határozathozatal elnapolását célzó indítvány bocsátandó, végül az 
érdemleges indítvány oly sorrendben, amellyel a legtöbb párhuzamos 
vagy ellenindítvány esik el

3. Szavazás elrendelése után felszólalásnak, vagy indokolásnak 
nincs helye; a kérdés feltevéséhez azonban mindenkinek joga van 
egyszer hozzászólni

4 A szavazás fejenként történik és pedig rendszerint nyilvá
nosan; tíz tagnak írásban beadott kívánatára azonban a szavazás titkos.

5. Fejenkénti szavazásnál a határozathoz a szavazatok többsége 
szükséges. A szavazatok egyenlősége esetén az elnökség szava dönt; 
ha azonban az is megoszlik, az indítvány elejtettnek tekintendő.

6. Fejenként történő szavazásnál a közgyűlés minden szavazó 
tagjának csak egy szavazata van (E. A. 89. §.)

7. Oly kérdéseknél, amelyekben fejenként történik a szavazás 
(E. A. 88. §.), amennyiben az elnökség által a vita bezárása után 
előterjesztett határozati javaslat ellen kifogás tétetnék, a többség a 
tagok felállása, esetleg összeolvasás alapján állapítandó meg.

Ha azonban az elnökség egyik tagja, vagy a közgyűlésnek tíz 
tagja kívánja, névszerinti szavazásnak van helye.

Ez alkalommal a jegyzői kar egyik tagja először a közgyű
lésnek hivatalszerinti, másodsorban a választás alapján megbízó 
levéllel bíró képviselőket s végül az utóbbiak közül távollevők 
jogaiba lépő póttagokat hívja fel a szavazásra.

8. Oly kérdésekben, melyek az egyházakkal véleményadás 
végett előzetesen közöltettek, vagy uj közterhek viselését, avagy a
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közterhek kivetési kulcsának megváltoztatását célozzák: egyház- 
községenként történik a szavazás. Ilyen szavazásnál a szavazatok 
egyenlősége esetén az egyházközségek lélekszáma dönt (E. A. 88. §.)

11. § •

1. Választás szavazással vagy közfelkiáltással történik.
2. Az egyházmegyei törvényszéki bírákat egyházmegyei jegyző

ket, körlelkészt, pénztárost ellenőrt, ügyészt a közgyűlés hat évre 
választja.

3. A bírák és tisztviselők általános szótöbbséggel választatnak.
4. Titkos szavazás esetén szavazati lapját minden tag csak 

személyesen adhatja be. Egyenlő szavazatok esetén sorshúzás dönt.

12. § .
1. A közgyűlés jegyzőkönyvi, ügykezelési és tárgyalási nyelve 

kizárólag a magyar.
2. A közgyűlés jegyzőkönyvét egy eredeti példányban és egy 

másolatban kötelesek a jegyzők 14 nap alatt az espereshez beküldeni.
A jegyzőkönyvet az elnökség, a közgyűlés által kiküldött bi

zottság és a jegyzők hitelesítik. A hitelesített jegyzőkönyv eredeti 
példánya a levéltárban helyezendő el.

3. A közgyűlési határozatokról adandó kivonatokat köteles a 
jegyző 15 napon belül, de szükség esetén a közgyűlés tartama 
alatt is az érdekelt felek számára kiállítani.

4. A kinyomatott hitelesített jegyzőkönyv egy eredeti és 2 
másolati példánya a kerületi elnökségnek, egy-egy példánya pedig 
az egyetemes elnökségnek, az egyházmegye minden egyházának, 
minden közgyűlési tagnak s a kerületi levéltárnak küldendő.



FÜGGELÉK.

i .

Az egyházm egye tisz tv ise lő i:
a) az esperes, f )  a pénztáros,
b) a felügyelő, g) az ellenőr,
c) a jegyzők, h) a számvevő,
í/) a körlelkész, i) a levéltáros,
ej az ügyész,

II.

Az egyházmegyei felügyelő és esperes, mint az egyházmegye 
ügyeinek legfőbb vezetésével megbízott tisztviselőknek hatáskörét, 
jogait és kötelességeit az E. A. 93—95 §-ai és az egyházmegyei 
ügyrendet tartalmazó szabályrendeletet állapítják meg.

I I I .

Az egyházmegyei jegyzőket az E. A. 105. §-a értelmében az 
egyházmegyei közgyűlés választja hat évre. Hivataluknál fogva 
tagjai a közgyűlésnek. Kötelességeiket a kerületi szabályrendelet 
írja elő.

Hivatalba iktatáskor esküt tesznek.

IV.

A körlelkész jogait és kötelességeit az „Egyházi tisztviselők 
jogairól és kötelességeiről szóló kerületi szabályrendelet" II. fejezet 
hatodik szakasza Írja elő.

V.

Az egyházmegyei ügyészt a közgyűlés választja az egyház
megye ügyvédtagjai sorából hat évre.

Hatásköréhez tartozik és köteles az egyházmegyének peres és 
nem peres jogügyeiben eljárni és az egyházmegyei törvényszék
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előtt folyó fegyelmi ügyekben megbízás esetén a közvádlói teen
dőket, ellátni.

Állandó fizetést nem húz, de megbízatás esetén megfelelő 
munkadíjat állapíthat meg részére törvénykezési ügyekben az egy
házmegyei törvényszék, közigazgatási ügyekben az egyházmegyei 
közgyűlés.

Hivatalba lépésekor esküt tesz.

VI.

Az egyházmegyei pénztárost és ellenőrt az E. A. 105. §-a 
értelmében az egyházmegyei közgyűlés hat évre választja.

Hatáskörüket és kötelességeiket a magyarországi ág. hitv. ev. 
kér. egyház egyetemes közgyűlése által alkotott szabályrendeletnek 
a pénztári szabályzatra vonatkozó utasításai írják elő.

Hivatalba lépésükkor esküt tesznek.

VII.

Az egyházmegyei számvevőt a közgyűlés hat évi időtartamra 
választja.

Hatásköréhez tartozik és kötelessége az egyházközségeknek 
évi előirányzatát és évi számadásait lelkiismeretesen felülvizsgálni; 
az egyházközségek vagyonleltárainak helyességét ellenőrizni s 
mindezekről a számvevőszéki elnöknek jelentést tenni. A számvevő 
az egyházmegyei számvevőszék előadója.

Hivatalba lépésekor esküt tesz.

VIII.

Az egyházmegyei levéltárost a közgyűlés választja hat évre. A 
levéltáros hivatalánál fogva tanácskozási joggal tagja a közgyűlésnek.

Kötelessége az egyházmegyei levéltárt az esperes utasítása 
szerint rendezni és megőrizni; a levéltári irományokat és könyveket 
tartalmuk szerint osztályozva s naplóba vezetve, az irattárba el
helyezni.

Az iratokat a levéltáros jelenlétében az egyházmegye tagjai 
tanulmányozhatják. A teljesen bizalmas természetű iratok külön 
kezelendők és ezek csak az elnökségnek külön Írásbeli engedélyére 
tekinthetők meg.

IFJ. K E L L N E R  ERNŐ, B U D APEST. 4 4 4 4 0



Elfogadta a budapesti ág. hitv. ev. egyházmegye 1917. évi junius hó 
25-én tartott közgyűlése.

Kaczián János s. k. Dr. Wágner Géza s. k.
esperes. egyházmegyei felügyelő.

Sommer Gyula s. k.
jegyző.

P. H.

232.
1918.

Ezen szabályrendeletet a bányai ág. h. evang. egyházkerület 1917. évi 
szeptember hó 20—21. napjain Budapesten megtartott közgyűlésének 43-ik 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata alapján jóváhagyjuk.

Budapest, 1918 január 25-én.

Dr. Zsigmondy Jenő Scholtz Gusztáv
egyházker./felügyelő. a bányai ág. hitv ev. egyház-

kerület püspöke.

Dr. Liedemann Frigyes
főjegyző.

P. H.




