
„Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és 

imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.”                                                  

Apostolok Cselekedetei 14, 23. 

PRESBITER VÁLASZTÁS 2017 

Kedves Testvérek! 

A Magyarországi Református Egyház gyülekezetei presbitereinek 

mandátuma 2017. december 31-én lejár. Ezért ebben az esztendőben 

Presbitereket és Gondnokot választunk.                                          

Megbízatásuk 6 évre szól (2024).  

Egyházközségünk Presbitereinek száma a vezető lelkipásztorral 

együtt (aki, automatikusan tagja a Presbitériumnak és a Gondnokkal 

együtt a testület Elnökei) 6 fő. A Pótpresbiterek létszáma 2 fő. 

Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és 

a választó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja.                                         

Nők és férfiak egyaránt lehetnek Presbiterek és Gondnok is.  

Minden presbiteri helyre maximum 3 ember jelölhető (mivel a 

választható Presbiterek száma 5 fő, így a jelölhetőség felső határa 15 

fő ). Természetesen kevesebbet is lehet jelölni, akár egyetlen főt.  

Gondnok akkor lesz valaki, ha a Presbiternek is 

megválasztják! Valamint, ha a Gondnoki tisztségre is jelölést kap 

és a választás során pedig többséget. 

2017. szeptember 3-án a gyülekezeti Presbiter Választói Bizottság 

esküt tett. Csak náluk adható le a jelölés!  A jelölés történhet 

írásban, emailben (vezető lelkész és a gyülekezet email címén: 

rev.fogarasigabor@gmail.com,                                                      

budapest-ujpalota@reformatus.hu ) vagy akár élőszóban is. 

A bizottság tagjai: 

- Fogarasi Gábor vezető lelkész 

- Ullrich Zsuzsanna 

- Annus Mihály 

A jelölés határideje 2017. szeptember 28. Ezen a napon a 

Bizottság átadja a jelenlegi Presbitériumnak az új Presbitériumra és 

Gondnokra érkező jelöléseket. 

A jelenlegi Presbitérium ezek után megvizsgálja a jelöltek 

választhatóságát. 

2017. október 15-én a Választási Bizottság nyilvánosságra hozza a 

jelöltek végleges névsorát. Az istentiszteleten nyilvánosan 

kihirdetésre kerül. 

2017. október 22-én az istentiszteleten bemutatkoznak a 

jelöltek. Természetesen már az október 15-i alkalomra igyekszünk 

írásos bemutatkozó anyagot adni a gyülekezetnek, amely honlapra is 

felkerül, emailben körlevél formában a gyülekezet tagjaihoz eljut. 

A Választói Közgyűlésre 2017. október 29-én kerül sor, 

közvetlenül az istentiszteleten. Helyszíne a Közösségi Ház. 

Az választhat, aki az Egyházközség Választói 

Névjegyzékében szerepel.  

A választás titkosan történik, hitelesített választói lapokon.                   

Az eredményt a Választási Bizottság helyben, azonnal kihirdeti.  

 

Készüljünk imádságos szívvel! 

Vegyünk részt felelősséggel, aktívan a jelölésben                          

és a választásban! 

Keressük Isten akaratát a Presbiterek és Gondnok 

személyére nézve! 

 

Fogarasi Gábor           Ullrich Zsuzsanna        Annus Mihály  

lelkész                           bizottsági tag                 bizottsági tag  
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