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A MAGYARORSZÁGI  BAPTISTA EGYHÁZ   

ALAPÍTÓ OKIRATA  (ALAPSZABÁLY)  

1.§ BEVEZETÉS1 
 (1) Mi, mint az Alapító Okiratot (Alapszabály) elfogadó magyarországi baptista gyü-

lekezetek, kinyilvánítjuk, hogy hitünk, gondolkodásunk és magatartásunk változhatat-

lan alapja a Biblia. 

(2) Hisszük, hogy mennyei Atyánk kegyelme által Jézus Krisztushoz tartozunk. Ő az 

élő Isten Fia, a világmindenség Ura és Megváltója, aki a Szentlélek Isten által műkö-

dik és hatalommal visszatérve bírája lesz minden embernek. 

(3) Valljuk, hogy a gyülekezetnek olyan megtért és újjászületett tagokból kell állnia, 

akik Jézus Krisztusba vetett személyes hitüket önkéntesen és nyilvánosan megvallot-

ták, s e hitvallást bibliai keresztséggel, az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevére történő 

bemerítéssel megpecsételték, és Istennel kötött szövetségüket az úrvacsorával rendsze-

resen élve időről időre megújítják. 

(4) Krisztus urunk tetszését keresve megvalósítjuk a benne hívők összességének tanít-

ványi szolgálatát lehetővé tevő egyetemes papság elvét, és megóvjuk gyülekezeteink 

Ige szerinti jó rendjét és fegyelmét. 

(5) Arra törekszünk, hogy az evangéliumot életünkkel - szóban és tettben is - képvisel-

jük az emberek előtt, hogy Isten szabadítását mások is megismerjék és elfogadják. 

(6) Szeretetben összeforrva, közösséget alkotunk hittestvéreinkkel. A közös keresz-

tyén örökség részeseiként, Isten országának építése érdekében készek vagyunk az 

együttmunkálkodásra Jézus Krisztus egyetemes egyházának minden tagjával. 

2. §. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK2 
(1)  a) A Magyarországi Baptista Egyház a Bibliával és a reá épülő Baptista hit-

vallással összhangban tevékenykedő gyülekezetek önkéntes társuláson alapuló szövet-

sége /továbbiakban: Egyház/.
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       b) Az Egyház hivatalos megnevezése: Magyarországi Baptista Egyház 

/rövidítése: MBE/. 

(3) Az Egyház jogi személy. 

(4) Az Egyház székhelye: Budapest VI., Benczúr u. 31. - 1068. 

(5) Az Egyház a Magyarországon 1846-ban létrejött és azóta folyamatosan működő 

baptista vallásfelekezet Az 1895. XLIII. törvénycikk értelmében 1905-ben elismert 

felekezet. Az 1947. évi XXXIII. törvénycikk alapján teljes jogú elismert felekezet lett. 

Az 1990. évi IV. törvény alapján, a Fővárosi Bíróságnál 7. sorszám alatt került be-

                                                             
1 Módosítva: a 2001. április 21-i Országos Közgyűlésen 
2 Módosítva: a 2000. április 14-i Országos Közgyűlésen 
3 Módosítva: a 2003. május 23-i Országos Közgyűlésen 
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jegyzésre. Jelenleg a 2011. évi CCVI. törvény értelmében a Közigazgatási és Igazság-

ügyi minisztérium 00013/2012. nyilvántartási számon vette nyilvántartásba. 2013-tól 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, majd 2018-tól a Miniszterelnökség ugyanezen 

a számon tartja nyilván a Magyarországi Baptista Egyházat. 

 

(6)  a) Az egymással szövetséget alkotó gyülekezetek az Egyházra háruló felada-

tok ellátását, az ezzel kapcsolatos tevékenységek irányítását és összehangolását teljes 

jogú baptista gyülekezeti tagok közül választott tisztségviselőkre és testületekre bíz-

zák. Ezáltal valósul meg az, hogy az Egyház ügyeinek intézése közvetlenül vagy köz-

vetve a gyülekezeti tagok összességének akaratára épüljön. 

b) Az Egyház tagjainak és szerveinek egy-egy tisztségére megválasztott sze-

mély az Egyházat, vagy annak tagjait és szerveit érintő ügyekben önhatalmúlag nem 

dönthet és megbízói általános és/vagy eseti felhatalmazása nélkül nem intézkedhet. 

 c) Az Egyház tagjainak és szerveinek bármely tisztségviselője vagy tagja nem 

vehet részt olyan fegyelmi és anyagi vonatkozású határozathozatalban vagy intézke-

désben, amelyben ő maga, házastársa, szülei, gyermekei vagy vér szerinti testvérei 

közvetlenül érdekelve vannak. 

(7) Az Egyház hivatalos jelvénye a Bibliát jelképező nyitott könyv, a két lapon elhe-

lyezett alfa és ómega betűvel. 

(8) Az Egyház azon gyülekezete, egyéb szervezete, vagy intézménye, belső egyházi 

jogi személy, amelyet az Egyház legfőbb határozathozó szerve annak nyilvánít és a 

jelen Alapító Okirat (Alapszabály) mellékletében ilyenként feltüntet. A belső egyházi 

jogi személyek létrehozására, működésére és megszüntetésére vonatkozó eljárást az 

SZMSZ mellékletét képező külön ügyrend szabályozza.
4
 

3. §. AZ EGYHÁZ TAGJAI 
(1) Az Egyházat gyülekezetek (körzetek - v.ö. 4. § (9). bek.) - továbbiakban: gyüleke-

zetek - és tagszövetségek alkotják. 

(2) Az Egyház tagja mindazon baptista gyülekezet, amely 

 a) az Alapító Okirat (Alapszabály) elfogadásakor az MBE-hez tartozik, és az 

Egyház tagjaként való nyilvántartását írásban nem kifogásolja;  

 b) az Alapító Okirat (Alapszabály) elfogadása után az, a már létező vagy új 

gyülekezet, amelyet saját kérelme alapján az egyház Országos Közgyűlése kétharma-

dos többséggel fölvesz. 

(3) Az Egyház tagja az a tagszövetség, amely az Országos Tanács előzetes jóváhagyá-

sával megalakult, s amelynek Alapító Okiratát (Alapszabályát) az Országos Közgyű-

lés kétharmados többségével jóváhagyta. 

(4) A tagság megszűnik az Egyházban a tag megszűnése esetén. 

 
 

                                                             
4 Módosítva: 2020.09.29-30-i OT határozat alapján  



 
4 

 

4. §. A GYÜLEKEZET 
(1) A gyülekezet az Egyház alapvető egysége, amelyet azonos hitelvet követő, egy-

mással rendszeres testvéri és istentiszteleti közösségben álló megtért, újjászületett és 

bemerített hívők alkotnak. 

(2) A gyülekezet küldetése a lélekmentés, a tagok hitben való megerősítése, 

lelkigondozása, a tanítvánnyá tétel, a szeretetszolgálat; mindezek valóra váltására 

különféle istentiszteleteket, bibliaórákat, evangélizációkat és egyéb közösségi alkal-

makat tart; valamint sokoldalú közérdekű tevékenységet folytat: oktatási-nevelési, 

szociális, egészségügyi, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, bűnmegelőző, 

gyermek- és ifjúságvédelmi téren. 

(3)  a) A gyülekezet lelki, missziói, személyi, szervezési, fegyelmi és anyagi 

ügyeit saját hatáskörében intézi. Határoz a gyülekezeti tagságról, tisztségviselői szol-

gálatba állításáról. 

 b) A gyülekezet önálló gazdálkodást folytat: kizárólagos joggal rendelkezik 

ingóságaival és pénzeszközeivel. 

(4) A gyülekezet önrendelkezésének az Újszövetségben gyökerező elve nem értel-

mezhető úgy, mint ami függetlenítené a gyülekezetet az Egyházban reá kiterjedő test-

vérközösségtől. 

(5)  Egyházi jogi személlyé válhat az a gyülekezet, amelyet kérésére az Egyház a 

vonatkozó Egyházi eljárások szerint „Az egyházi jogi személy gyülekezetek” nyilván-

tartásába felvesz.
5
 

A jogi személy gyülekezetek felsorolását az alapszabály melléklete tartalmazza, a nem 

jogi személy gyülekezetek felsorolását pedig az SZMSZ melléklete tartalmazza. Az 

Egyház a külső harmadik személyek, hatóságok felé igazolja a jogi személy gyüleke-

zetek jogi személyiségét és adatait, valamint a nem jogi személy gyülekezetek egy-

házhoz tartozását. 
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(6) A gyülekezet, mint használó/tulajdonos viseli az általa birtokolt ingatlanok 

/imaház, illetménylakások, temető stb./ működtetésének, fenntartásának anyagi és 

egyéb terheit, illetve élvezi az általa birtokolt ingatlanok hasznait. 

(7) A gyülekezet vállalja az Egyházi tagsággal együtt járó missziói és anyagi kötele-

zettségeket, és azokat a szükségleteknek megfelelően, képességei szerint teljesíti. 

(8) Egy-egy helység területén több gyülekezet is működhet, és egy-egy gyülekezetbe 

több helység területén élő baptisták is tartozhatnak. 

(9)  a) Azok a gyülekezetek, amelyek folyamatos együttműködésre összefognak, 

körzetet alkotnak. 

 b) A körzetet alkotó gyülekezetek együttesen tartoznak, illetve csatlakozhat-

nak az Egyházhoz. 

(10) A jogi személyiséggel rendelkező gyülekezet képviseletére azok a személyek 

jogosultak, akiket a gyülekezet az egyházhoz képviselőként bejelent. A képviseleti jog 

a gyülekezet rendelkezése szerint önálló, vagy együttes.  

                                                             
5 Módosítva: a 2001. április 21-i Országos Közgyűlésen 
6 Módosítva: 2020.09.29-30-i OT határozat alapján 
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A jogi személyiséggel nem rendelkező gyülekezeteket alapvetően a lelkipásztor és a 

gyülekezetvezető együttesen képviseli. Külső hivatalos jogviszonyokban az egyház 

képviselője jár el, azonban az Egyház képviselője meghatalmazást adhat a nem jogi 

személy gyülekezet lelkipásztora, illetve elöljárója részére hogy az Egyház képvisele-

tében a nem jogi személy gyülekezetet érintő ügyben eljárjon. 
7
 

5. §. AZ EGYHÁZ CÉLJA ÉS FELADATA 
(1) Az Egyház célja az őt alkotó gyülekezetek megbízásából és érdekükben a következő: 

 a) az evangélizáció, a hitben való megerősödés és a szeretetszolgálat előmoz-

dítása; 

 b) A Szentírásra épülő közös hit tisztaságának megőrzése; 

 c) a missziómunkások képzése és továbbképzése; 

 d) a bel- és külmisszió támogatása; 

 e) a kiadói és sajtótevékenység ellátása; 

 f) a segítségre szoruló gyülekezetek fölkarolása; 

 g) az érdekképviselet; 

 h) az elesettekről, magukra maradottakról való intézményes gondoskodás; 

 i) az evangéliumi ihletésű és a misszió szolgálatába állítható irodalom és zene 

népszerűsítése; 

 j) a gyülekezeti tagok és lelkimunkások üdültetésének elősegítése; 

              k) közcélú (pl. szociális, oktatási, egészségügyi és egyéb)  tevékenységek 

ellátása  a társadalom szolgálatában az egyház hitelveivel összhangban
8
 

 

 l) az Egyházi Közgyűlés által meghatározott egyéb egyházi és közérdekű 

tevékenységek. 

(2) Az Egyház feladatai ellátására tisztségviselőket állít szolgálatba, különféle szerve-

ket és belső egyházi jogi személy szervezeteket hoz létre és tart fenn.
9
 

 (3) Az Egyház látja el a jogi személyiséggel nem rendelkező tagok jogi képviseletét. 

(4) Bármely gyülekezet kifejezett kívánságára az egyház kész 

 - a lelki és anyagi természetű segítő szolgálatra, 

 - indokolt esetben kezesség vállalására, 

 - vitás kérdések rendezésében való közreműködésre, 

 - jogsegélyszolgálatra. 

(5) Az Egyház a gyülekezetek megbízásából és javára az 1. §. (5) és (6) bekezdésében 

foglaltakkal összhangban kapcsolatot létesít és tart fenn bel- és külföldi szervezetek-

kel, intézményekkel, előnyben részesítve a baptista és/vagy magyar vonzatú szerveze-

teket és intézményeket; képviseli tagjait a hazai és a külföldi fórumokon, konferenciá-

kon, érdekképviseleti szervekben. 

                                                             
7 Módosítva: 2020.09.29-30-i OT határozat alapján 
8 Módosítva: 2020.09.29-30-i OT határozat alapján 
9 Módosítva: 2020.09.29-30-i OT határozat alapján 
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(6)  a) Az Egyház a bejegyzett tulajdonosa a gyülekezet - mint használó - által 

birtokolt ingatlanoknak. Az egyház képviselője a jogi személy gyülekezet használati 

jogát a gyülekezet által birtokolt ingatlan tulajdoni lapjára bejegyezteti, illetve a gyü-

lekezet megszűnése esetén a használati jogot törölteti. Ha a jogi személy gyülekezet 

igényt tart az általa használt ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére, úgy az egyház 

főtitkára ezt az illetékes földhivatalnál elvégzi (Ptk.5:30.§.(1) bek.). A gyülekezet 

tulajdonjogába került ingatlant az egyház számára fenntartott terhelési és elidegenítési 

joggal kell bejegyeztetni. Az eljárás költsége a gyülekezetet terheli. Az eljárás részle-

tes kidolgozása az Országos Tanács hatásköre. 
10

 

 b) A megszűnt gyülekezet ingatlanának értékét a volt gyülekezet területén, 

vagy környékén létező, esetleg induló misszió támogatására kell fordítani. 

 c) Az Egyház kizárólagos tulajdonosa az Egyházi szervek és tagszövetségek 

által használt ingatlanoknak. 

 d) Az Egyház képviselője a gyülekezetek által használt ingatlanok missziói 

vagy szeretetszolgálati célt szolgáló adás-vétele és cseréje ügyében a gyülekezet hatá-

rozata, míg a c/ pontban foglalt ingatlanok esetében az Országos Tanács határozata 

alapján és az Országos Közgyűlés jóváhagyásával intézkedhet. 

6. §. AZ EGYHÁZ SZERVEI 
(1) Az Egyház országos szervei: 

 a) irányító szervek: 

  - Országos Közgyűlés, 

  - Országos Tanács. 

 b) A Felügyelő Bizottság. 

(2) Az egyházkerületi szervek: 

  - Egyházkerületi Gyűlés, 

  - Egyházkerületi Tanács. 

 3) Szakmai testületek: 

  - Misszióbizottság, szakbizottságok, munkaközösségek. 

(4) Intézmények. 

7. § AZ ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS 
(1) Az Országos Közgyűlés az Egyház országos hatáskörű, legfőbb vezető, tanácshozó 

és határozathozó szerve. 

(2) Az Országos Közgyűlésen az elnöklés feladatát a közgyűlési elnökség látja el. 

(3) Az Országos Közgyűlés tagjai: a gyülekezetek képviselői és küldöttei, valamint 

azok, akiket az Egyház szervezeti és működési szabályzatában felsorol. 
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7 

 

8. § AZ ORSZÁGOS TANÁCS 
(1) Az Országos Tanács két Országos Közgyűlés közötti időszakban az Egyház fő 

tanácshozó és határozathozó testülete. 

(2) Az Országos Tanács tagjai mindazok, akiket az Egyház szervezeti és működési 

szabályzata felsorol. 

(3) Az Országos Tanács az Országos Közgyűlésnek felel. 

9. § AZ EGYHÁZ TISZTSÉGVISELŐI 
(1) Az Egyház vezető tisztségviselői: az egyházelnök, a főtitkár, a missziói igazgató,  

a gazdasági igazgató és az operatív igazgató
11

. 

(2) Az Egyház vezető tisztségviselői mellett és irányításával, szaktitkárok működhet-

nek. 

(3) a) Az Egyház elnökét és főtitkárát az Országos Közgyűlés választja meg. 

 b) A missziói igazgatót, a gazdasági igazgatót, az operatív igazgatót és a 

szaktitkárokat az elnök és főtitkár javaslata alapján az Országos Tanács nevezi ki. 

10. §. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
(1) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyház tagjainak, szerveinek, valamint az Egy-

ház tisztségviselőinek és alkalmazottainak a reájuk érvényes szabályok szerinti műkö-

dését, valamint gazdasági tevékenységét. 

(2) A Felügyelő Bizottságnak az Országos Közgyűlés által megválasztott öt tagja van. 

(3) A Felügyelő Bizottság kizárólag az Országos Közgyűlésnek felel. 

11. § AZ EGYHÁZKERÜLETEK 
(1) Az egyházkerületeket az ország egy-egy körülhatárolt és összefüggő részében 

működő gyülekezetek alkotják, missziói, hiterősítő, szeretetszolgálati és egyéb tevé-

kenységeik összehangolása és kölcsönös támogatása érdekében. 

(2) Az egyházkerületek szervei az Egyházkerületi Gyűlés és az Egyházkerületi Ta-

nács. Az egyházkerületek szervei az Egyház egészébe illeszkedve, de területi sajátos-

ságaiknak megfelelően alakítják ki belső szervezeti rendjük részleteit. 

12. § AZ EGYHÁZ GAZDÁLKODÁSA 
(1) Az egyház az Országos Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdál-

kodik. 

 a) Az Egyház az 5.§-ban leírt céljai elérését a gyülekezeteknek az Országos 

Közgyűlés által évenként ajánlott rendszeres hozzájárulásaiból, valamint adományok-

ból és egyéb bevételekből valósítja meg. 

 b) Az adakozók adományukért sem közvetlenül, sem valamely szolgáltatással 

összefüggésben nem juthatnak előre meghatározott vagyoni előnyhöz. 

                                                             
11 Az Országos Tanács 2021.06.29./10. határozata 
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 c) A gyülekezeteken kívüli forrásból származó bevételt az Egyház csak akkor 

fogad el, ha az elfogadás az Országos Közgyűlés megítélése szerint, sem közvetlenül, 

sem közvetve nem korlátozza vagy torzítja az Egyház Istentől kapott missziói és sze-

retetszolgálatát. 

(3) Az Egyház céljai megvalósítása érdekében - anyagi forrásai kiegészítésére - céljai-

val összeegyeztethető és az Országos Közgyűlés által jóváhagyott gazdasági, vállalko-

zási tevékenységet folytathat. 

(4) Az Egyház a szervei működtetéséhez szükséges rábízott vagyonnal az Országos 

Közgyűlés határozatai szerint rendelkezik. 

13. § AZ EGYHÁZ KÉPVISELETE 
Az Egyház hivatalos képviseletét az egyház elnöke, és az egyház főtitkára gyakorolja, 

mindketten önállóan.
12

 

14. § ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
(1)  a) A Baptista Hitvallás, az Egyház Alapító Okirat (Alapszabály)ának, vala-

mint Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához és módosításához az Or-

szágos Közgyűlés kétharmados jóváhagyása szükséges. 

 b) Az Egyház működését meghatározó egyéb szabályok elfogadásához és módo-

sításához az Országos Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata szükséges. 

 c) A módosítást bármely Egyházi tag vagy szerv kezdeményezheti az Egyház 

illetékes szervének írásban benyújtott javaslattal. 

 d) A módosító javaslatot az Egyház illetékes szervének az Országos Közgyű-

lés előtt legalább egy hónappal - tanulmányozás végett - el kell juttatnia az Egyház 

tagjaihoz. 

(2) Az Egyház működését meghatározó egyéb szabályok elfogadásához és módosítá-

sához az Országos Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata szükséges. 

(3) Az Egyház megszűnik, ha a megszűnést a gyülekezetek kétharmada írásban kéri, 

és a kérést az Országos Közgyűlés 75%-os többséggel jóváhagyja. 

(4) Az Egyház megszűnése esetén a gyülekezetek által birtokolt és használatukban 

lévő vagyon a gyülekezetekre száll. Az Egyház szerveinek használatában lévő vagyont 

a taglétszám arányában kell szétosztani a gyülekezetek között. 

 
Az MBE alkotmányozásának rendje
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1. Az MBE Alapító Okiratát, valamint az Országos Közgyűlés Választási Ügyrendjét 

és azok módosításait az Országos Közgyűlés fogadja el. 

2. Az MBE SZMSZ-ét és minden hozzá tartozó szabályzatot, és azok módosításait az 

OT fogadja el.  A jelentősebb módosításokról az OT beszámol a Közgyűlésnek, és a 

Közgyűlés vita nélkül, nyílt szavazással megerősíti az OT határozatait. 

                                                             
12 Módosítva: a 2000. április 14-i Országos Közgyűlésen 
13 Módosítva: a 2013. április 27-i Országos Közgyűlésen. 
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 I.  SZ. MELLÉKLET  

A Magyarországi Baptista Egyházon belüli, belső egyházi jogi sze-
mélyiséggel rendelkező gyülekezetek14 

 

Gyülekezet neve      Bejegyzési száma 

 

1.  Bp. József utcai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2001/002 

 1084 Budapest, József u. 12. 

2.  Bp. Wesselényi u-i Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2001/003 

 1077 Budapest, Wesselényi u. 53.  

3.  Rákoscsabai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2002/001 

 1171 Budapest, Zrínyi u.38. 

4.  Érdi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2003/002 

 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 163. 

5.  Sarokkő Baptista Gyülekezet - Pápa   MBE EJSZ-2003/004 

 8500 Pápa, Barát u. 19. 

6.  Bárka Baptista Gyülekezet - Pestújhely   MBE EJSZ-2003/005 

 1158 Budapest, Adria u. 24. 

7. Kecskeméti Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2003/007 

 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi A. u. 19. 

8. Tordasi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2004/001 

 2463 Tordas, Dózsa György u. 7. 

9. Soproni Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2004/002 

 9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 41. 

10. Kondorosi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2004/003 

 Kondoros, Bacsó Béla u. 26-28. 

11. “Jó az Úr” Bodrogi baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2007/001 

 7439 Bodrog, Kossuth u. 155. 

12. Békési Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2008/001 

 5630 Békés, Teleki L. u. 39. 

13. Angyalföldi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2009/001 

 1134 Budapest, Váci u. 51/a. 

14. Székesfehérvár Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2009/002 

 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 26. 

15. Nagydobos Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2009/003 

 4823 Nagydobos, Fő u. 109. 

16. Kőszikla Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2010/001 

 2040 Budaörs, Árpád u. 11. 

 

                                                             
14 Módosítva: 2020.09.29-30/8. OT határozat alapján 
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17. Kaposvári Békevár Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2010/002 

 7400 Kaposvár, Béke u. 32. 

18. Rózsakerti Baptista Közösség    MBE EJSZ-2010/003 

 1223 Budapest, Dézsmaház u. 33. 

19. Ócsai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2011/002 

       2364 Ócsa, Kiss Ernő 14. 

20. Pécsi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2011/005 

 7627 Pécs, Bokor u. 52. 

21. Szeretetvár Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2012/002 

 7624 Pécs, Napvirág u. 7. 

22. Áldás Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2012/003 

 4244 Újfehértó, Eötvös József u. 5. 

23. Fóti Baptista Gyülekezet     MBE EJSZ-2013/001 

 2151 Fót, Budai Nagy Antal u. 1.          

24. Szamosszegi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2013/002 

 4824 Szamosszeg, Bercsényi út 29.  

25. Csepeli Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2013/003 

 1215 Budapest, Károli Gáspár u. 35. 

26. Debreceni Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2013/004 

 4029 Debrecen, Szappanos u. 23.    

27. Szentendrei Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2013/005 

 2000 Szentendre, Rákóczi u. 27. 

28. Velencei Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2013/006 

 2481 Velence, Szabolcsi út 3/a. 

29. Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2013/007 

 2220 Vecsés, Fő u. 82. 

30. Új Remény Baptista Gyülekezet Debrecen  MBE EJSZ-2013/008 

 4032 Debrecen Ötvenhatosok tere 6/a. II. 

31. Kiskőrösi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2013/009 

 6200 Kiskőrös, Kálvin u. 6. 

32. Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2014/001 

 4812 Nagyvarsány, Kölcsey F. u. 4-6. 

33. Budapest, Kispest I. Baptista Gyülekezet  MBE EJSZ-2014/002 

 1191 Budapest, Kisfaludy u. 20. 

34. Gyulai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2014/005 

 5700 Gyula, Munkácsi M.u. 11/b. 

35. Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2014/006 

 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 43. 

36. Jánoshalmi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2014/007 

 6440 Jánoshalma, Tompa M. u. 18. 

37. Komlói Baptista Gyülekezet     MBE EJSZ-2014/008 

 7300 Komló, Engel Adolf u. 14/a. 
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38. Első Szeretet Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2014/009 

 3023 Petőfibánya, Hegyalja u. 53. 

39. Olajfák Baptista Gyülekezet     MBE EJSZ-2014/010 

 3531 Miskolc, Stadion 61. fsz. 3. 

40. Újforrás Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2014/012 

 5600 Békéscsaba, Orosházi út 113. 

41. Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2014/013 

 1201 Budapest, Ady Endre u. 58. 

42. Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2014/014 

 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder u. 24. 

43. Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2015/001 

 9022 Győr, Bisinger József sétány 6. 

44. Érdligeti Biblia Közösség, baptista gyülekezet  MBE EJSZ-2015/002 

 2030 Érd, Tárnoki u. 6. 

45. Csengődi Baptista Gyülekezet     MBE EJSZ-2015/003 

 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 17. 

46. Őrbottyáni Baptista Gyülekezet     MBE EJSZ-2015/006 

 2162 Őrbottyán, Hősök tere 1. 

47. Mátészalkai Baptista Gyülekezet      MBE EJSZ-2015/007 

 4700 Mátészalka, Rákóczi u. 30.     

48. Trinity Baptista Gyülekezet     MBE EJSZ-2015/008 

 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34. 

49. Felsőpetényi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2015/009 

 2611 Felsőpetény, Templom u. 2. 

50. Nyitott Kapu Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2016/003 

 2621 Verőce, Árpád út 120. 

51. Aszódi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2017/001 

 2170 Aszód, Petőfi u. 46. 

52. Békéscsabai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/001 

 5600 Békéscsaba, Október 6. u. 4/1. 

53. Albertirsai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/002 

 2730 Albertirsa, Kolozsvári u. 13/1. 

54. Bicskei Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/003 

 2060 Bicske, Kossuth L. u. 64. 

55. Nap Utcai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/004 

 1082 Budapest, Nap u. 40. 

56. Lénárddaróci Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/005 

 3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 43. 

57. Dunaharaszti Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/006 

 2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 40. 

58. Dunavarsányi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/007 

 2336 Dunavarsány, Eötvös u. 70. 

 



 
12 

 

59. Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/008 

 4220 Hajdúböszörmény, Hajdúkerület u. 10. 

60. Kosdi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/009 

 2612 Kosd, Bányai u. 6. 

61. Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/010 

 3535 Miskolc, Béke u. 6. 

62. Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/011 

 3529 Miskolc, Soltész N. K. u. 46/A. 

63. Monori Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/012 

 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. 

64. MBE, Nagykőrösi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/013 

 2750 Nagykőrös, Hétvezér u. 20. 

65. Pócsmegyeri Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/014 

 2017 Pócsmegyer, Ady E. u. 5. 

66. Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/015 

 7691 Pécs, Csap u. 10-12. 

67. Tágas Tér Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/016 

 5630 Békés, Summás u. 18. 
68. Érsekcsanádi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/017 

 6347 Érsekcsanád, Zrínyi u. 32. 

69. Forrás Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/018 

 1222 Budapest, Tolcsvai u. 2/B. 

70. Életrevalók – Pestszentimrei Baptista Gyülekezet MBE EJSZ-2020/019 

 1188 Budapest, Nemes u. 28. 

71. Esztergomi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/020 

 2500 Esztergom, Mikszáth Kálmán u. 36. 

72. Galgagutai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/021 

 2686 Galgaguta, Kossuth út 67. 

73. Gödöllői Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/022 

 2100 Gödöllő, Kornya M. u. 2. 

74. Kisújszállási Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/023 

 5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 29. 

75. Nyíregyházi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/024 

 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 7. 

76. Oroszlányi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/025 

 2840 Oroszlány, Móricz Zs. u. 33/a. 

77. Újpesti Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/026 

 1043 Budapest, Kassai u. 26. 

78. Szeghalmi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/027 

 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 10. 

79. Tahitótfalui Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/028 

 2021 Tahitótfalu, Ifjúság út 13. 
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80. Tatai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/029 

 2890 Tata, Sport u. 30. 

81. Biztos Vár Baptista Gyülekezet Váralja    MBE EJSZ-2020/030 

 7354 Váralja, Kossuth L. u. 193. 

82. Selypi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/031 

 3024 Lőrinci, Pozsonyi u. 2. 

83. Soltvadkerti Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/032 

 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 25. 

84. Komáromi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/033 

 2900 Komárom, Maros u. 1. 

85. Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/034 

 4623 Tuzsér, Béke u. 1/a. 

86. Kétegyházi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/035 

 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 52. 
87. Méhkeréki Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/036 

 5726 Méhkerék, Damjanich u. 13. 

88. Péceli Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/037 

 2119 Pécel, Kovács U. 13. 

89. Pilisvörösvári Evangéliumi Misszió Baptista Közösség MBE EJSZ-2020/038 

 2085 Pilisvörösvár, Szondy u. 89. 

90. Cinkotai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/039 

 1164 Budapest, Georgina u. 59. 

91. Csömöri Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/040 

 2141 Csömör, Jókai Mór u. 2. 

92. Fókusz Gyülekezet     MBE EJSZ-2020/041 

 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 

93. Bajai Baptista Gyülekezet és körzete   MBE EJSZ-2020/042 

 6500 Baja, Kádár u. 5. 

94. Reménység Kapuja Baptista Gyülekezet  MBE EJSZ-2020/043 

 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 25. 

95. Sajószentpéteri Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/044 

 3770 Sajószentpéter, Árpád u. 3. 

96. Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet  MBE EJSZ-2020/045 

 6721 Szeged, Madách u. 19. 

97. Szokolyai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/046 

 2624 Szokolya, Dózsa György u. 3. 

98. Budai Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/047 

 1118 Budapest, Alsóhegy u. 38. 
99. Teérted Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/048 

 2330 Dunaharaszti, Arany J. u. 74/A. 

100. Hajdúszoboszlói Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/049 

 4200 Hajdúszoboszló, Puskin u. 10. 
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101. Orgoványi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/050 

 6077 Orgovány, Kossuth Lajos u. 61. 

102. Újkígyósi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/051 

 5661 Újkígyós, Gyulai út 44/1. 

103. Sződi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/053 

 2134 Sződ, Hunyadi u. 1. 

104. Pilisi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/054 

 2721 Pilis, Templom u. 6. 

105. Váci Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/055 

 2600 Vác, Mentős köz 1. 
106. Vácegresi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/056 

 2184 Vácegres, Dózsa Gy. út 1/a. 

107. Biharugrai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/057 

 5538 Biharugra, Erzsébet u. 50. 

108. Tázlár Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/058 

 6236 Tázlár, Széchenyi u. 1. 

109. Kazincbarcikai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/059 

 3700 Kazincbarcika, Kiserdősor u. 47. 

110. Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/060 

 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. 

111. Karcagi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2020/061 

 5300 Karcag, József Attila u. 11. 

112. Élő Remény Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2020/062 

 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. 

113. Budafoki Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/001 

 1221 Budapest, Péter Pál u. 17-19. 

114. Szegedi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/002 

 6724 Szeged, Hétvezér u. 5/b. 

115. Rákospalotai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2021/003 

 1152 Budapest, Kinizsi u. 86. 

116. Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet  MBE EJSZ-2021/004 

 1161 Budapest, Sándor u. 26. 

117. Tuzséri Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/005 

 4623 Tuzsér, Kossuth u. 50. 

118. Csetényi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/006 

 8417 Csetény, Petőfi S. u. 66. 

119. Egri Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/007 

 3300 Eger, Deák F. út 9. 
120. Szombathelyi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2021/008 

 9700 Szombathely, Szent Márton u. 38. 

121. Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet  MBE EJSZ-2021/009 

 2111 Szada, Dózsa György út 58. 
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122 Lucfalvi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/010 

 3129 Lucfalva, Rákóczi út 54. 

123. Egerszóláti Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2021/011 

 3328 Egerszólát, Rákóczi u. 1. 

124. Siófoki Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/012 

 8600 Siófok, Liget u. 1. 

125. Új Élet Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/013 

 3000 Hatvan, Horváth M. út 1. 1/11. 

126. Kartali Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/014 

 2173 Kartal, Baross u. 112. 

127. Tököli Bástya Keresztény Közösség   MBE EJSZ-2021/015 

 2316 Tököl, Csépi út 52. 

128. Tokodi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/016 

 2531 Tokod, Zrínyi u. 17. 

129. Dunántúli Baptista Egyházkerület   MBE EJSZ-2021/017 

 7627 Pécs, Bokor u. 52. 

130. Orosházi Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/018 

5900 Orosháza, Kohán György u. 12. 

131. Mátraszőlősi Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2021/019 

 3068 Mátraszőlős, Fő u. 125. 

132. Hatvani Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2021/020 

 3000 Hatvan, Grassalkovich út 16. 

133. Centrál Budapest Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2021/021 

 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 

134. Kisvárdai Baptista Gyülekezet   MBE EJSZ-2021/022 

 4600 Kisvárda, Vörösmarty tér 10. 

135. MBE Hajdúböszörményi Keresztény Gyülekezet MBE EJSZ-2021/023 

 4220 Hajdúböszörmény, Hajdúkerület u. 10. 

135. Penci Baptista Gyülekezet    MBE EJSZ-2022/024 

 2614 Penc, Kossuth út 8. 
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A Magyarországi Baptista Egyházon belüli, belső egyházi jogi sze-
mélyiséggel rendelkező szervezetek15 

 
Szervezet  neve      Bejegyzési száma 

1.  Baptista Teológiai Akadémia    MBE EJSZ-2001/001 

 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 

2. Baptista Szeretetszolgálat    MBE EJSZ-2008/002 

 1111 Budapest, Budafoki u. 34/b. 

3. Nyitott Ajtó Baptista Központ     MBE EJSZ-2011/001 

       3530 Miskolc, Avasalja u. 58. 

4. Baptista Menedékszolgálat    MBE EJSZ-2011/003 

      1221 Budapest, Leányka u. 34. 3/21. 

5. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió   MBE EJSZ-2011/004 

       4029 Debrecen, Csapó u. 71. 2/2. 

6. Új Kezdet Intézményfenntartó Központ   MBE EJSZ-2011/006 

 4028 Debrecen, Simonyi út 14. 

7. Baptista Oktatási Központ    MBE EJSZ-2012/001 

 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 

8. Sorsfordító Szolgáltató Központ    MBE EJSZ-2013/010 

 6200 Kiskőrös, Szűcs J. u. 12.  

9. MBE-Timóteus Misszió    MBE EJSZ-2014/003 

 1116 Budapest, Zsurló u. 6. 

10. Barnabás Misszió     MBE EJSZ-2014/004 

 1114 Budapest, Bartók Béla út 59. fsz. 8. 

11. MBE-OM Misszió     MBE EJSZ-2014/011 

 2030 Érd, Gyula u. 64. 

12. Országos Szociális Intézményfenntartó Központ   MBE EJSZ-2015/004 

 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. I/2. 

13. Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ MBE EJSZ-2015/005 

 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. I/2. 

14. Pécsi Baptistapont     MBE EJSZ-2016/001 

 7627 Pécs, Bokor u. 52. 

15. Baptista Diakóniai Központ    MBE EJSZ-2016/002 

 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 

 

 

Budapest, ....................................................................... 

 

 

     ........................................................... 

                                                             
15 Módosítva: 2020.09.29-30/8. OT határozat alapján 
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II. SZÁMÚ MELLÉKLET  

TEÁOR megnevezések 
(Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere)  

 

 

9491 Egyházi tevékenység 

1820 Egyéb sokszorosítás 

4761 Könyv-kiskereskedelem 

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

5629 Egyéb vendéglátás 

5811 Könyvkiadás 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

5819 Egyéb kiadói tevékenység 

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7420 Fényképészet 

8610 Fekvőbetegellátás
16

 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

8520 Alapfokú oktatás 

8531 Általános középfokú oktatás 

8542 Felsőfokú oktatás 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

9319 Egyéb sporttevékenység 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Módosítva: 2020.09.29-30. OT határozat alapján 
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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ  

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

1.§ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

(1) a) A Magyarországi Baptista Egyház a Bibliával és a reá épülő Baptista hit-

vallással összhangban, Jézus Krisztus egyetemes egyházának részeként tevékenykedő, 

megtért, újjászületett és bemerített keresztyénekből álló magyarországi baptista gyüle-

kezetek önkéntes társuláson alapuló szövetsége (a továbbiakban: Egyház). 

b) Az Egyház hivatalos megnevezése: Magyarországi Baptista Egyház (rövidítése: 

MBE). 

(2) Az Egyház országos szervezet. 

(3) Az Egyházat - mint rendes tagok - gyülekezetek, körzetek - továbbiakban: gyüle-

kezetek - és tagszövetségek alkotják. 

(4) a) Az Egyház a gyülekezetek megbízásából és érdekében országos és egy-

házkerületi szerveket, szakmai testületeket, intézményeket (a továbbiakban: szerveket) 

létesít és működtet. 

 b) Az Egyház országos szervei: 

- irányító szervek: Országos Közgyűlés, Országos Tanács;  

- Felügyelő Bizottság. 

 c) Az egyházkerületi szervek: Egyházkerületi Gyűlés, Egyházkerületi Tanács. 

 d) Szakmai testületek: Misszióbizottság, szakbizottságok, munkaközösségek. 

 e) Intézmények. 

AZ EGYHÁZ  TAGJAI  -  A GYÜLEKEZET  

2. § A gyülekezet az Egyházban 
(1) a) Az Egyház rendes tagja az a legalább 10 tagú

17
 már létező baptista gyüle-

kezet (körzet), amely az Alapító Okirat (Alapszabály) elfogadásakor az MBE-hez 

tartozik, és az Egyház tagjaként való nyilvántartását írásban nem kifogásolja. 

 b) Az Egyházban taggá lett körzet idővel önállósuló gyülekezete minden 

külön eljárás nélkül az Egyház teljes jogú tagjának minősül. 

(2) a) Az Egyház rendes tagjává lehet az ASZ 3. § (2) bek. b) pont szerint az az 

új gyülekezet, amely az Egyház valamelyik lelkipásztorának jelenlétében, legalább tíz 

nagykorú baptista egybehangzó és jegyzőkönyvbe foglalt határozatával megalakulását 

kimondta. 

A legalább 10 taggal nem rendelkező csoportok az egyház missziós állomásai. 
18

 

                                                             
17 Módosítva: 2017.05.30/8. OT határozat 
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 b) Az Egyházhoz csatlakozó gyülekezetnek az Országos Tanácsnak címzett, 

de az Országos Központi Irodához benyújtott levelében nyilatkoznia kell arról, hogy 

 - elfogadja a Baptista Hitvallást és az Egyház Alapító Okiratát (Alapszabá-

lyát), valamint Szervezeti- és Működési Szabályzatát, 

 - hány bemerített tagja van, 

 - milyen és hány ingatlana van, 

 - kik az állandó képviselők (nevük, lakcímük). 

3. § A gyülekezeti tagság 
(1) A gyülekezet, mint Krisztus teste, a megtért, újjászületett és bemerítkezett hívők 

testvéri közössége. 

(2) Taggá lehet mindaz, akit a gyülekezet: 

 a) saját kérelmére, bibliai, hitelvi felkészítés és a gyülekezeti élet megismer-

tetése után, vallástétele alapján felvesz és bemerítésben részesít; 

 b) más baptista gyülekezetből tagsági igazolással átvesz; 

 c) hitvallása alapján, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevére bemerítő más fele-

kezetből áttérőként felvesz; 

 d) újra visszafogad - kizárás vagy tartós elmaradás után - a közösségbe. 

(3) A tagság megszűnik: 

 a) más baptista gyülekezetbe való elbocsátással, 

 b) fegyelmi határozattal történő kizárással (törléssel), 

 c) a baptista közösségből való kilépéssel, 

 d) elhalálozással. 

(4) A Gyülekezethez - annak bemerített tagjain kívül - egyéb lelkigondozottak is tar-

toznak; mindazok, akik rendszeresen részt vesznek az istentiszteleteken: 

 a) a gyülekezeti tagok gyermekei, 

 b) a bemerítésre készülő törekvők, 

 c) a rokonszenvezők, 

 d) a gyülekezetből kizárt személyek (hacsak nem csatlakoztak más vallásfe-

lekezethez). 

(5) Egy személy csak egy gyülekezetnek lehet tagja, de felkérésre és szabályszerű 

megbízás alapján több gyülekezet szolgálatában is részt vehet. 

(6) Minden gyülekezeti tag egyenjogú, úrvacsorával élhet, és részt vehet a gyülekezeti 

tanácskozáson. Javaslatokat tehet és szavazhat. Gyülekezeti felkérés, megválasztás 

vagy megbízás alapján szolgálatokat végezhet és tisztséget viselhet. 

(7) A gyülekezeti tag feladata a testvéri közösség ápolása, a lélekmentés, a szeretet-

szolgálat, a gyülekezeti rendhez való alkalmazkodás, a gyülekezet anyagi terheinek 

hordozása képességei szerint és az önkéntesség elve alapján. 

 

                                                                                                                                                  
18 Módosítva: 2017.05.30/8. OT határozat 
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4. § A gyülekezet közösségi alkalmai 
(1) A gyülekezeti istentiszteleteket, imaáhítatokat (imaórákat), bibliaórákat és 

evangélizációkat, valamint szeretetvendégségeket tart, hogy Istent dicsőítse, az evan-

géliumot hirdesse, a hallgatók hitét erősítse, őket felebaráti szeretetre, becsületes hívő 

életre nevelje, és a gyülekezeti tagok közösségét elmélyítse. 

(2) A gyülekezet közösségi alkalmaira az e célra létesített helyiségeken kívül is sor 

kerülhet mindenütt, ahol érvényesülhetnek az istentisztelet alapvető összetevői: az 

Isten dicsőítése, az örömüzenet meghirdetése, a lelki közösség és a hála. 

(3) Az istentiszteletek állandó elemei: a bibliaolvasás, a prédikáció, az egyéni és a 

közös imádságok, a gyülekezeti énekek, az adakozás; járulékos elemei a bizonyságté-

telek, az éneklés és az egyházzenei szolgálatok, a költemények, a csoportjelenetek és a 

felolvasások. 

5. § A gyülekezet vezető szervei és képviselete 
(1) A gyülekezet vezető szervei a gyülekezeti tanácskozás és a gyülekezeti vezetőség. 

(2) A jogi személyiséggel rendelkező gyülekezet képviseletére azok a személyek jo-

gosultak, akiket a gyülekezet képviselőként az egyházhoz bejelent. A képviseleti jog a 

gyülekezet rendelkezése szerint önálló, vagy együttes. A képviseleti jogban és a jogi 

személy gyülekezet egyéb adataiban bekövetkezett változásokat a gyülekezet 15 na-

pon belül köteles bejelenteni az egyház központi irodájához. A jogi személyiséggel 

nem rendelkező gyülekezetek képviseletében külső jogviszonyokban az egyház képvi-

selője jár el. Az egyház képviselője meghatalmazást adhat az eljárásra a gyülekezet 

által megjelölt személyeknek. A jogi személyiséggel nem rendelkező gyülekezeteket   

az egyház irányában a lelkipásztor és a gyülekezetvezető képviseli.  az Országos Köz-

gyűlésen és az egyházkerületi gyűléseken e képviselet kiegészítendő a gyülekezet 

(körzet) létszáma alapján megválasztható küldöttekkel. 

6. § A gyülekezeti tanácskozás 
(1) A gyülekezet - lelki, missziói, személyi, szervezési, fegyelmi és anyagi ügyeinek 

intézésére - a gyülekezet által meghatározott időközönként rendszeresen, vagy alkal-

manként, a teljes jogú gyülekezeti tagok részvételével tanácskozásokat tart a lelkipász-

tor és/vagy a gyülekezetvezető elnökletével. 

(2) A gyülekezeti tanácskozást vezetőségi megbeszélés készíti elő. 

(3) A szabályszerűen - legalább egy héttel előbb, két nyilvános istentiszteleten (ezek 

közül az egyiknek vasárnapra kell esnie) - meghirdetett gyülekezeti tanácskozás a 

megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes. 

(4) A gyülekezet általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg hatá-

rozatait a vezetőség vagy a résztvevők által előterjesztett, és a jelenlevő gyülekezeti 

tagok által megvitatott javaslatok alapján. 

(5)  a) Személyi kérdésekben (szolgálatba állítás, fölmentés, tagfelvétel, fenyíték 

stb.) a gyülekezeti tanácskozás kétharmados többséggel határoz; tagsági ügyekben 

nyílt, tisztségekkel kapcsolatos ügyekben titkos szavazással. 
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 b) A lelkipásztor, a lelkészi munkatárs- és a presbiterválasztáskor a szavaza-

tok hetvenöt százaléka szükséges.  

(6) A többség által elfogadott határozatot a kisebbség köteles elfogadni, és a határozat 

végrehajtásában képességei szerint együttműködni. 

(7) A gyülekezeti tanácskozásokról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

7. § A gyülekezeti vezetőség tanácskozása 
(1) A gyülekezeti vezetőség szükség szerint tanácskozik. A tanácskozásra a 6. §.-ban 

foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandók. 

(2) A gyülekezet vezetőségének elnöke a lelkipásztor, tagjai a presbiterek, a diakónu-

sok, az evangélisták és a 9. § (3) bek. a) pontban foglaltak közül azok, akiknek részvé-

telét a vezetőség javaslata alapján a gyülekezeti tanácskozás megszavazza. 

(3) A gyülekezeti vezetőség tanácskozásán a lelkipásztor és/vagy a gyülekezetvezető 

elnököl. 

8. § A körzeti vezetőség 
(1) Azok a gyülekezetek, amelyek egymás folyamatos támogatására összefognak, 

körzetet alkotnak. 

(2) A körzetbe tömörült gyülekezetek képviselői együttesen alkotják a körzeti vezető-

séget. Az hivatott arra, hogy az egész körzetet érintő ügyekben a lelkipásztor és a 

körzeti elöljáró elnökletével tárgyaljon és határozzon. A körzeti vezetőség tanácskozá-

sára a 6. 7. §-ban foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandók. 

9. § A gyülekezet tisztségviselői 
(1)  a) A gyülekezet jogosult arra, hogy választással vagy egyéb módon megbízza 

a körében és általa végzendő szolgálatokkal a megfelelő lelki ajándékokkal hitelesített 

gyülekezeti tagokat. 

 b) Egy-egy alkalmi gyülekezeti szolgálat elvégzésére a lelkipásztor, vagy 

akadályoztatása esetén a gyülekezetvezető adhat megbízást. 

(2) A felavatott tisztségviselők: 

 a) lelkipásztor(ok), lelkészi munkatársak, presbiterek, diakónusok és evangé-

listák. 

 b) A felavatott tisztségviselő avatása életfogytig érvényes, kivéve a tisztség-

viselő lemondásának, fegyelmi okból történő felmentésének, vagy alkalmatlanná válá-

sának, (pl. szolgálatok, megbízatások elhanyagolása, tanácskozásokról való sorozatos 

mulasztás stb.) esetét. 

 c) A hetvenedik életévét betöltött felavatott tisztségviselő az avatással együtt 

járó tevékenységek gyakorlásától mentesíthető. 

 d) Ha egy felavatott tisztségviselő lakhelyváltoztatás következtében más 

gyülekezet tagjává lesz, ott korábbi tisztségének megfelelő szolgálatot csak akkor 

végezhet, ha a befogadó gyülekezet ezt szabályszerű tanácskozás keretében, legalább 

hetvenöt százalékos többséggel megszavazza. 
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(3) A választott tisztségviselők: 

 a) A vezetőségi tagságra jogosult tisztségviselők: a gyülekezetvezető (lehető-

leg presbiter), az elöljárók, (mint tanácstagok), a pénztáros, a gondnok, a jegyző; 

 b) A vezetőségi tanácskozásra alkalmilag vagy rendszeresen meghívható 

tisztségviselők: az igehirdetők, a vasárnapi iskolai tanítók, a bibliakör-vezetők, az 

áhítatvezetők, a hittanárok és a hitoktatók, a pénztárellenőrök, az úrvacsorai szertáros, 

az iratterjesztő, a könyvtáros, az ajtónállók stb. (Az itt felsorolt tisztségviselők a veze-

tőség által is szolgálatba állíthatók, de ezt a határozatot  a  gyülekezeti  tanácskozáson  

nyílt  szavazással meg kell erősíteni.) 

 c) A választott tisztségviselők megbízása négy évre szól. Ez az időtartam 

érvényes a lelkészi munkatársak, a presbiterek, a diakónusok és az evangélisták által 

betöltött, a (3) a) és b) pontokban felsorolt szolgálatokra is. 

(4) A gyülekezet fölavatott és választott tisztségviselőinek megválasztását, működteté-

sét a Szolgálati rendtartás szabályozza. 

 

 A 6.-9. §-okat a gyülekezet - a Szentírással, a Baptista Hitvallással, az Alapító Okirat-

tal, valamint a Szervezeti- és Működési Szabályzattal összhangban - a saját hatáskör-

ében megfogalmazott gyülekezeti ügyrenddel helyettesítheti, a helyi lehetőségek és 

szükségletek figyelembevételével. 

10. § A gyülekezet háztartása 
(1) A gyülekezet háztartása a gyülekezeti tagok önkéntes adakozására épül. Az adako-

zásból befolyt összeggel a gyülekezet rendelkezik a pénz kezelésére és felhasználására 

vonatkozó igei útmutatás alapján, a gyülekezeti tanácskozás és az Országos Közgyűlés 

határozataival összhangban; valamint az érvényes állami rendelkezések szerint. 

(2) A gyülekezet közadakozásból származó bevételéből lehetőségeihez képest, de az 

Országos Közgyűlés által évenként ajánlott rendszeres hozzájárulással támogatja az 

Egyház missziói, szeretetszolgálati és egyéb tevékenységét, szerveinek működtetését. 

(3) A gyülekezet más gyülekezettől csak a területileg illetékes Egyházkerületi Tanács 

és az Országos Tanács egybehangzó előzetes hozzájárulása alapján kérhet jelentősebb 

anyagi támogatást. A kapott segítséget az Országos Központi Irodának nyilvántartásba 

kell vennie. 

11. § A gyülekezeti fegyelem 
(1) A gyülekezet jó rendjét, egységét, tanbeli és erkölcsi tisztaságát, a gyülekezeti 

tagok egészséges lelki életét a gyülekezeti fegyelem védi. 

(2)  a) Fegyelmi vétség minden olyan cselekmény és magatartás, amely sérti a 

gyülekezet Szentírásra épülő meggyőződését és kialakult rendjét, vagy rontja a gyüle-

kezet erkölcsi hitelét. 
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 b) Fegyelmi vétségek többek között: az erkölcstelen magaviselet, az össze-

férhetetlenség, vagy a zavarkeltés és pártoskodás a gyülekezetben; a rajongás*
19

 vagy 

tévtanítás
20

 követése és terjesztése; a vállalt szolgálatok elmulasztása; a testvéri kap-

csolat elhanyagolása vagy megszakítása. 

 c) A törvénybe ütköző szándékos bűncselekmények egyben fegyelmi vétsé-

gek is. 

(3) A gyülekezeti fegyelmezés fokozatai: 

 a) négyszemközti intés a vétséget észlelő gyülekezeti tag részéről; 

 b) intés vagy dorgálás két vagy három tanú (lehetőleg felavatott tisztségvise-

lők) bevonásával; 

 c) megrovás a gyülekezet vezetősége vagy a gyülekezet előtt, ezt kiegészíthe-

ti a felmentés a gyülekezeti szolgálatok végzése alól; 

 d) a tagsági jog gyakorlásának meghatározott időre - legfeljebb egy évre - 

szóló korlátozása vagy felfüggesztése; 

 e) kizárás (törlés) a gyülekezet tagjainak sorából. (A visszatérés feltételeit is 

tartalmazó kizáró határozatot írásban is közölni kell a kizárt taggal.) 

(4) A gyülekezeti fegyelmezés a gyülekezet minden tagjára vonatkozik beleértve a 

tisztségviselőket is. (A lelkipásztorral kapcsolatos fegyelmi eljárás az Egyház fegyel-

mi eljárásának körébe tartozik.) 

(5)  a) A gyülekezeti fegyelmezés 3. § c)-e) pontjaiban leírt fokozatainak valame-

lyikében részesített személyt bűnvallása, bűneinek lehetőség szerinti jóvátétele és a 

saját kérelme alapján a gyülekezet tagsági jogaiba visszahelyezheti. 

   b) Ha a gyülekezet a feloldozást ismételten megtagadja, az ezt sérelmező 

személy az Egyház fegyelmi eljárása keretében kérhet orvoslást (48. § (2) bek. c) 

pont). 

 c) Gyülekezeti tisztségviselő fenyítésének megszüntetése esetén a korábbi 

szolgálat folytatására nézve a feloldozás lehet részleges is. 

(6) a) A gyülekezetnek a 11. § (3) bek. c)-e) pontjaival összefüggő fegyelmi határoza-

tát az Egyházhoz tartozó többi gyülekezet is köteles figyelembe venni. 

 b) Fegyelmi határozat alól feloldást más gyülekezet csak a fegyelmező gyü-

lekezet megkérdezésével és annak írásbeli hozzájárulásával adhat, az új tagokkal kap-

csolatosan alkalmazott felvételi eljárás mintáját követve. 

 c) Vitás esetekben a fegyelmező gyülekezet területén illetékes Egyházkerületi 

Tanács határoz. 

                                                             
19 RAJONGÁS: egy-egy bibliai mozzanatnak, igazságnak, jelenségnek a többi közül 

való kiragadása és mértéktelen felértékelése amazok rovására. (Pl. a Bibliában szerep-

lő egyik karizma - mondjuk a nyelveken szólás - üdvösségjelként, vagy a magasabb 

rendű hívőség bizonyítékaként való értékelése.) 

 
20 TÉVTANÍTÁS: a Biblia tanításán kívül eső körből származó, Szentírás-idegen tan 

(pl. a lélekvándorlás). 
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11.b. § A gyülekezetté válás és elfogyás kezelése21 
 (1) Gyülekezetté válás:  

a) Egy baptista gyülekezet megalakulását akkor lehet kimondani, ha legalább 

10 megtért és bemerítkezett tag dokumentumokkal igazoltan kéri ezt és a területileg 

illetékes egyházkerületi tanács egy küldöttje hitelesíti. Amíg ezt a létszámot nem érik 

el, gyülekezetplántálásról, misszióállomásról beszélünk. Ebben a szakaszban, illetve a 

megalakulást követő 10 évig az adott egyházkerület  és a gyülekezetplántáló szolgálat 

feladata a kapcsolattartás.  

b) Az új gyülekezetek teljes jogú tagsága az MBE szövetségében: Ha az adott 

gyülekezetet egy meglévő baptista gyülekezet alapítja, vagy egy régebb óta működő 

(legalább 10 éve) misszióállomása növekedése miatt önállóvá válik, úgy a szándékot a 

misszióigazgatónak kell írásban jelezni. A misszióbizottság meghallgatja a gyülekezet 

képviselőjét és amennyiben nincs akadálya az OT jóváhagyásával a közgyűlésen beje-

lentésre kerül, hogy egy új gyülekezet vált önállóvá és teljes jogú taggá a szövetségben. 

c) Egy kivált csoport, vagy gyülekezet amennyiben újra a baptista szövetség 

tagja kíván lenni, nem lehet automatikusan egy meglévő gyülekezet körzeti állomása. 

Ilyen esetben az eljárás hasonló, mint az előbb leírtakban. Amennyiben az új gyüleke-

zet nem baptista gyülekezetek/emberek által lett alapítva, úgy a belépést kérő gyüle-

kezet képviselőjének a misszióigazgatóhoz írt levelében kell ezt kezdeményezni, 

amennyiben egységes gyülekezeti szándék van mögötte. (szándék nyilatkozat szemé-

lyesen aláírva)  A misszióbizottság meghallgatja a gyülekezet képviselőjét és dönt, 

hogy alkalmasnak látja-e a gyülekezetet a belépésre. Amennyiben igen, az OT jóváha-

gyásával a közgyűlés szavazással dönt a felvételről. 

 

2)  Az „elfogyás” kezelése: Amennyiben egy meglévő önálló gyülekezet a 10 fős 

tagság alá csökken, úgy az egyházkerületnek meg kell vizsgálni, hogy az adott gyüle-

kezet az önállóságával, illetve ingatlanával felelősen tud-e élni? Amennyiben nem, az 

OT döntése nyomán a gyülekezet élére ügyvezető lelkipásztort vagy egyházi biztost 

nevezhet ki, illetve meglévő gyülekezethez vagy körzethez csatolhatja, ezzel segítve a 

szórvány működését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 Az Országos Tanács 2017. május 30./8. határozata 
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12. §  A TAGSZÖVETSÉG  

(1) Az Egyházon belül egy-egy azonos érdeklődésű, vagy azonos szolgálati körben 

tevékenykedő nagyobb létszámú csoport jobb megszervezésére és érdekeinek képvise-

letére jogi személyiség nélküli, szövetségi módon szerveződő részegység, tagszövet-

ség alakítható. 

(2) A tagszövetség az Országos Tanács előzetes jóváhagyásával, az érintettek képvise-

lőiből álló közgyűlésen fogadja el Alapszabályát és mondja ki megalakulását. 

(3) A tagszövetség, alapszabályának az Országos Közgyűlés által való elfogadásakor 

nyeri el tagságát az Egyházban. 

(4)  a) A tagszövetség az Alapszabályában meghatározott jogokat az Országos 

Közgyűlés által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint 

érvényesítheti tagjai és az egész Egyház javára. 

 b) A tagszövetség alapszabályának módosításához az Országos Közgyűlés, 

Szervezeti és működési szabályzatának módosításához az Országos Tanács jóváha-

gyása szükséges. 

(5) A tagszövetségre az Országos Közgyűlés és az Országos Tanács határozatai köte-

lezőek. 

(6) A tagszövetség működéséhez anyagi támogatást igényelhet az Egyház költségveté-

séből. 
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AZ EGYHÁZ SZERVEI  

 

AZ ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS 

13. § Az Országos Közgyűlés szerepe 
(1) Az Országos Közgyűlés az Egyház országos hatáskörű, legfőbb vezető, tanácskozó 

és határozathozó szerve. Határoz minden olyan közösségi ügyben, amely az Országos 

Tanács (16. §) jogkörét meghaladja. 

(2)  a) Az Országos Közgyűlés határozatai az Egyház gyülekezeteire nézve elkö-

telező iránymutatás értékűek. Kívánatos, hogy azokat a gyülekezetek saját hatáskör-

ükben - vezetőségi és gyülekezeti tanácskozásaikon - a többség határozatával érvényre 

juttassák. 

 b) Az Egyház szerveire és tagszövetségeire az Országos Közgyűlés határoza-

tai kötelezőek. 

14. § Az Országos Közgyűlés összetétele22 
(1) Az Országos Közgyűlés küldöttgyűlés. 

(2) Az Országos Közgyűlés tagjai: 

 a) A gyülekezetek (körzetek) képviselői 

  - Beszámoló és Missziói Közgyűlésen 49 tagig a lelkipásztor és a 

gyülekezetvezető, vagy körzetben a körzeti elöljáró, vagy ha e tisztségek valamelyike 

nincs betöltve, vagy ha közülük valamelyik tartósan akadályoztatva van, akkor a gyü-

lekezet által alkalmi képviselőként megbízott személy, + 50-149 tagig egy, 150-249-ig 

kettő, 250-en felül három küldött;    

  - Választó Közgyűlésen a gyülekezetek által név szerint megválasz-

tott képviselők vehetnek részt, és az arányosabb képviselet érdekében 49 tagig csak a 

lelkipásztor képviseli a gyülekezetet/körzetet + 50-149 tagig egy, 150-249-ig kettő, 

250-en felül három küldött; . 

 b) lelkipásztorok; 

 c) az Országos Tanács tagjai; 

 d) a Felügyelő Bizottság tagjai; 

 e) Teológia egy vezető tisztségviselője 

 f) a bizottságok elnökei; 

(3) Aki több jogcímen is jelen lehetne az Országos Közgyűlésen, kihasználatlan jog-

címeit nem ruházhatja át másra. 

(4) Az Országos Tanács meghívhat vendégeket az Országos Közgyűlésre felszólalási 

joggal. 

                                                             
22 Módosítva: a 2006. április 22-i, majd a 2011. április 30-i Országos Közgyűlésen. 
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15.§ Az Országos Közgyűlés tanácskozásai 
 (1) a) az Országos Közgyűlés évente egyszer ülésezik. 

 b) az Egyház közgyűléseinek jellege a négyéves közgyűlési cikluson belül a 

következő: 

 Első év: választó és beszámoló közgyűlés; 

 második év: missziói közgyűlés; 

 harmadik év: beszámoló közgyűlés; 

 negyedik év: missziói közgyűlés. 

(2) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha ezt az Országos Tanács elrendeli, vagy 

két egyházkerületi tanács, vagy legalább 30 egyházi tag ezt az Országos Tanácstól 

levélben kéri. 

(3) Az Országos Közgyűlés összehívása az egyházelnök, napirendjének összeállítása 

az Országos Tanács, a beszámolók elkészíttetése a főtitkár feladata. 

(4) Az Országos Közgyűlés az általa alkotott tanácskozási ügyrend szerint ülésezik. 

(5) Az Országos Közgyűlésen az elnöklés feladatát, mint közgyűlési elnökség egy 

testület látja el, amelynek tagjai: 

 a) az Egyház elnöke és főtitkára; 

 b) az Országos Tanács által kijelölt két gyülekezeti-munkás tárgyalásvezető; 

 c) az éppen napirenden szereplő kérdésnek az Országos Tanács által felkért 

szakértője. 

(6) A választó Országos Közgyűlés választja meg négy évre az Egyház elnökét és 

főtitkárát, és a Felügyelő Bizottság tagjait. 

(7) A tisztújítást az Országos Választó Közgyűlést megelőző közgyűlés által négy évre 

megválasztott Választási Bizottság készíti elő, és vezeti le az Országos Közgyűlés 

által megalkotott választási szabályzat szerint. 
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AZ ORSZÁGOS TANÁCS  

16. § Az Országos Tanács illetékessége 
(1) a) Az Országos Tanács két Országos Közgyűlés közötti időszakban az Egy-

ház fő tanácskozó és határozathozó testülete. 

 b) Az Országos Tanács határozatai az Egyház gyülekezeteire elkötelező 

iránymutatás értékűek, az Egyház szerveire és tagszövetségeire kötelezőek. 

(2) Az Országos Tanács a következő ügyekben illetékes: 

 a) az Egyházat alkotó tagok érdekeinek szolgálata és képviselete; 

 b) Az Egyház vezető tisztségviselőinek, a szakbizottságok, az intézmények és 

a tagszövetségek vezetőinek beszámoltatása, valamint a missziókerületek képviselői-

nek meghallgatása; 

 c) Az Egyház missziói és szeretetszolgálati céljainak és terveinek meghatáro-

zása, ezirányú tevékenységének előmozdítása; 

 d) egyházi intézmények létrehozása, megszervezése és működtetése; 

 e) a gyülekezetek közötti kapcsolat ápolása; 

 f) állásfoglalás a tagsági kérelmekben, ügyekben; 

 g) a „Szolgálati rendtartás” és az egyházi  tisztségviselők és alkalmazottak 

munkaügyi szabályzatának elfogadása; 

 h) az Egyház missziói igazgatójának, gazdasági igazgatójának, operatív igaz-

gatójának
23

, az intézmények vezetőinek, a szakbizottságok választott tagjainak és a 

Választási Bizottságba küldendő három megbízottjának legfeljebb négyéves időtar-

tamra történő megválasztása és visszahívása az egyházelnök és az Egyház  főtitkárá-

nak javaslata alapján; 

 i) a Baptista Teológiai Akadémia szabályzatának és a bizottságok ügyrendjé-

nek meghatározása; ideiglenes bizottságok létrehozása; 

 j) a költségvetés évközi, rendkívül indokolt esetben szükségessé váló módosí-

tása, átütemezése, átcsoportosítása, a költségvetési tartalékok felhasználásának meg-

határozása; 

 k) a gyülekezeti segélykérelmek elbírálása a területileg illetékes Egyházkerü-

leti Tanáccsal egyetértésben; 

 l) az egyházi tagok és szervek célgyűjtési igényeinek elbírálása, meghirdeté-

se, céladomány más célra való ideiglenes vagy végleges felhasználásának jóváhagyá-

sa; 

 m) az Országos Közgyűlés napirendjének összeállítása, a közgyűlés két nem 

lelkész tárgyalásvezetőjének kijelölése, egyházi konferenciák meghirdetése; 

 n) másodfokú eljárás az egyházi fegyelmezés keretében. 

(3) Az Országos Tanács az Országos Közgyűlés határozatai szerint ténykedik és tagjai 

kötelesek előtte beszámolni intézkedéseikről. 

 

                                                             
23 Módosítva: 2021. június 29./10. OT határozata alapján 
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17. § Az Országos Tanács összetétele24 
(1) Az Országos Tanács tagjai: 

 a) az Egyház vezető tisztségviselői; (19. § (1) bekezdés); 

 b) két lelkészi és két avatott, nem lelkészi tanácstag, akiket a Lelkésztestület a 

Presbiteri Tanács választ az OT által elfogadott szabályzat alapján. 

 c) az egyházkerületi tanácsok elnöke és az elnökhelyettes. Akadályoztatásuk 

esetén az általuk megbízott kerületi tanácstag; 

 d) a Baptista Teológiai Akadémia főigazgatója; 

 e) az Alkotmányügyi Bizottság elnöke;  

 f) tanácskozási joggal: a Felügyelő Bizottság képviselője; 

               g) a kommunikációs, a külügyi, az oktatási és a szociális szaktitkár
25

; 

 (2) Az Egyház vezető tisztségviselői hívják meg az egyéb bizottsági képviselőket az 

őket érintő kérdésekben szavazati joggal, és szakértőket tanácskozási joggal az OT 

ülésére. 

 

18. § Az Országos Tanács tanácskozásai 
(1) Az Országos Tanács legalább kéthavonta ülésezik. 

(2) Rendkívüli tanácskozást kell összehívni, ha az egyházelnök vagy főtitkár ezt szük-

ségesnek ítéli, vagy legalább hat tanácstag ezt írásban kéri. 

(3) Az Országos Tanács összehívása, az ülés napirendjének összeállítása az Egyház 

főtitkárának feladata. 

(4) Az Országos Tanács elvi és gyakorlati kérdésekben nyílt szavazással, személyi 

kérdésekben titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(5) Az Országos Tanács ülésén általában az egyházelnök vagy az Egyház főtitkára 

elnököl, kivéve, ha ők az előterjesztők, vagy személyüket érintő kérdés van napiren-

den. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Módosítva: 2011. április 30-i Országos Közgyűlésen. 
Módosítva: a 2000. április 14-i Országos Közgyűlésen 
25 Módosítva: 2021.06.29./28. OT határozata alapján 
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AZ EGYHÁZ TISZTSÉGVI SELŐI  

19. § A tisztségviselők felsorolása 
(1) Vezető tisztségviselők: 

  a) egyházelnök, 

  b) főtitkár, 

  c) missziói igazgató, 

  d) gazdasági igazgató 

                             e) operatív igazgató.
26

 

 

20. § Az Egyház tisztségviselőinek megválasztása27 
(1) a) Az Egyházelnököt és a főtitkárt - a Választási ügyrend előírásai szerint - az 

Országos Közgyűlés választja négy évre az Egyház feddhetetlen életű, az egyházkor-

mányzás lelki ajándékával megáldott, gyülekezeti és egyéb megbízásaikban hűségesen 

forgolódó, feladataik ellátásához szükséges tapasztalattal bíró lelkipásztorai és presbi-

terei közül.  

 b) Ha az egyházelnök vagy a főtitkár hivatali ténykedése megszűnik (lemon-

dás, megrokkanás, elhalálozás vagy fegyelmi határozattal történő felmentés által), 

akkor a Választási Bizottság elnöke köteles két hónapon belül összehívni az Országos 

Tanácsot, hogy az a saját soraiból a megüresedett tisztségre megbízott tisztségviselőt 

válasszon a következő Országos Közgyűlésig terjedő időszakra. Ha a soron következő 

Közgyűlés nem Választó Közgyűlés, azon a Választási Bizottság által előkészített 

időközi választással kell gondoskodni a tisztség szabályszerű betöltéséről. 

(2) A missziói igazgatót, a gazdasági igazgatót, az operatív igazgatót és a szaktitkáro-

kat az Egyház elnökének és főtitkárának - lehetőleg pályázatra épülő - együttes jelölé-

se alapján nevezi ki az Országos Tanács. 

(3) Az országos tisztségek betöltésének korhatára: 70 év.
28

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Módosítva: 2021. június 29./10. OT határozata alapján 
27 Módosítva: a 2003. május 23-i Országos Közgyűlésen 
28 Módosítva: a 2001. április 21-i Országos Közgyűlésen 
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21. § Az Egyház tisztségviselőinek főbb feladatai29 

Az egyházelnök 
(1)  a) Az egyházelnök az Egyház elöljárója és képviselője 

Feladata: 

 - a bel- és külföldi egyházi és egyéb - elsősorban baptista és/vagy magyar 

vonzatú - kapcsolatokban az Egyház első számú képviselete. 

 - igei útmutatás, jelentés előterjesztése az Országos Közgyűlésen, valamint az 

egyházi konferenciákon 

 - az Egyház tagjaival való kapcsolat ápolása 

 - fegyelmi eljáráson kívüli jószolgálati, közvetítői tevékenység 

 - a missziói igazgató tevékenységének felügyelete 

 - a lelkipásztorok érdekeinek képviselete 

 - az Országos Közgyűlés összehívása 

 - elnöklés az Országos Tanács ülésein 

 - az országos egyházi szervek által jóváhagyott, az Egyház egészét érintő 

szerződések, megállapodások aláírása 

 - az Egyház laptulajdonosi és az egyéb egyházi irodalmi termékek felelős 

kiadói jogkörének gyakorlása 

 - mindaz, amivel az Országos Tanács alkalmilag vagy tartósan megbízza. 

b) az egyházelnököt a tőle - vagy tartós akadályoztatás esetén az Országos 

Tanácstól - kapott eseti vagy állandó megbízás alapján és annak keretén belül, min-

denben helyettesítheti a főtitkár. 

c) Az egyházelnök tevékenységéért az Országos Tanácsnak és az Országos 

Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, rendszeresen beszámol szolgálatáról az Országos 

Tanácsnak és az Országos Közgyűlésnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 Módosítva: a 2000. április 14-i Országos Közgyűlésen 
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Az Egyház főtitkára30 
(2)  a) Az Egyház főtitkára az Egyház operatív vezetője, képviselője.  

 Feladata: 

 - az országos egyházi szervek határozatainak közzététele 

 - a szakbizottságok, az intézmények és a tagszövetségek tevékenységének 

koordinálása 

 - az Országos Központi Iroda irányítása. 

 - az Egyház kizárólagos tulajdonát képező, valamint a gyülekeztek által 

gondjaira bízott és a gyülekezetek által használt vagyonnal kapcsolatosan reá háruló 

ügyek intézése 

 - a hivatalos lelkipásztor-névsor vezetése, a szolgálati igazolványok kiadása 

 - az Egyház munkaügyi és bérszabályzatának az Országos Tanács által elfo-

gadott formában való érvényesítése, a munkáltatói jogkör gyakorlása az egyházelnök 

egyetértésével. 

 - az Országos Tanács összehívása, napirend-tervezetének összeállítása 

 - az Országos Közgyűlés beszámolóinak elkészíttetése, a közgyűlési megbí-

zólevelek kibocsátása, az Országos Közgyűlés határozatainak megküldése a küldöt-

teknek 30 napon belül. 

 - az egyházi szervek hatáskörébe eső kifizetések utalványozása a gazdasági 

igazgatóval együtt 

 - mindaz, amivel az Országos Tanács alkalmilag a vagy tartósan megbízza. 

 b) Az Egyház főtitkárát a tőle, vagy tartós akadályoztatása esetén az Országos 

Tanácstól kapott eseti vagy állandó megbízás alapján és annak keretén belül, minden-

ben helyettesítheti az egyházelnök. 

 c) Az Egyház főtitkára tevékenységéért az Országos Tanácsnak és az Orszá-

gos Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, rendszeresen beszámol végzett munkájáról 

az Országos Tanácsnak és az Országos Közgyűlésnek 

 

 

 

 

 

 
                                                             
30 Módosítva: a 2000. április 14-i Országos Közgyűlésen 
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A missziói igazgató31 
(3) a) A missziói igazgató az Egyház missziói tevékenységének vezetője.  

 

Feladata: 

 - az Egyház missziói tevékenységével kapcsolatos javaslatok előkészítése; 

 - az elfogadott missziói és evangélizációs határozatok megvalósulásának 

szorgalmazása; 

 - a Misszióbizottság irányítása; 

 - alkotó részvétel az egyházkerületi tanácsok ülésein; az egyházkerületi elnö-

kökkel egyetértésben az egyházkerületi tanácsok munkájának támogatása, tanácsolása 

és összehangolása; 

 - területi és országos evangélizációk, missziói konferenciák szervezése; 

 - a gyülekezetek missziói felelősségének ébrentartása és ösztönzése; 

 - az Egyház gyülekezeteivel és a különféle misszió alakulatokkal való kap-

csolattartás, lehetőségek feltárása, tapasztalatok átadása, megoldási javaslatok előter-

jesztése; 

 b) A missziói igazgató tevékenységéért az egyházelnöknek tartozik közvetlen 

felelősséggel, de munkájáról rendszeresen beszámol az Országos Tanácsnak is. 

A gazdasági igazgató 
(4)  a) A gazdasági igazgató az Egyház gazdasági vezetője. 

 

Feladata: 

 - az Egyház gazdálkodásával kapcsolatos javaslatok, különösen a költségve-

tési tervezet valamint távlati, gazdasági tervek kidolgozása 

 - a szakbizottságok bevonásával az év végi pénzügyi és vagyonmérleg elké-

szíttetése 

 - az elfogadott pénzügyi határozatok érvényesítése, végrehajtásuk ellenőrzése 

 - a bevallási kötelezettségek teljesítése 

 - felelősség a bizonylati fegyelemért 

 - két közgyűlés közötti időszakban javaslattétel az Országos Tanácsnak a 

költségvetés módosítására, vagy egyéb rendkívüli intézkedések meghozatalára, a cél-

gyűjtésekkel és a céladományokkal kapcsolatos teendőkre 

 - az utalványozás joga a főtitkárral együtt 

 b) Gazdasági ügyekben az egyház megbízott képviselője 

 c) A gazdasági igazgató tevékenységéért az Egyház főtitkárának tartozik 

közvetlen felelősséggel, de munkájáról rendszeresen beszámol az Országos Tanácsnak 

is.  

 

                                                             
31 Módosítva: a 2003. május 23-i Országos Közgyűlésen 
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Az operatív igazgató32 
(5)  a)  Az operatív igazgató az Egyház operatív működéséért felelős vezetője. 

Feladata: 

- segítséget ad a főtitkárnak és a vezető tisztségviselőknek az egyház, az 

egyházi szervezetek, intézmények, fenntartók szervezeti irányításában, koor-

dinálásában, 

- elkészíti többek között az ehhez szükséges javaslat, határozat és norma ter-

vezeteket, kimutatásokat.  

b)  Az operatív igazgató munkáját a főtitkár irányítja, feladatát főállásban 

végzi és javadalmazását az MBE biztosítja. Az operatív igazgatót a gazdálkodásban és 

irányításban járatos baptista egyháztagok közül kell kiválasztani.                                                                               

22. § Az Egyház Elnökségének tanácskozása33 
Az Egyház Elnöksége (vezető tisztségviselői) szükség szerint tájékoztató és/vagy 

egyeztető tanácskozást tartanak: 

 a) az Országos Közgyűlés vagy az Országos Tanács soron következő ülésé-

nek előkészítése ügyében; 

 b) bármely, az Egyházat érintő kérdésben egymás igei látásának és szakmai 

véleményének megismerése, tanácsainak kikérése céljából; 

 c) valamely rendkívüli vagy nehéz ügyben a közös imádkozás által egymás 

támogatása, erősítése érdekében,  

              d.) Az MBE közcélú feladatainak ellátásával kapcsolatos ügyben, illetve a 

Fenntartói ügyrendben meghatározott feladat ellátása érdekében. 

(2) A tanácskozást az Egyház elnöke hívja össze, a főtitkárral egyeztetve a tisztségvi-

selők bármelyikének kezdeményezésére. 

(3) A tisztségviselők tanácskozására az ülés összehívását kezdeményező személy 

javaslatára szakértő(k) is meghívható(k). 

(4) A tisztségviselők tanácskozásán elhangzottak bizalmas jellegűek és a vezető tiszt-

ségviselőkre nézve ajánlás értékűek. Közös állásfoglalás kialakítása és közreadása az 

egyhangúság elve alapján lehetséges, ha ezt valamely rendkívüli helyzet szükségessé 

teszi.  

(5) A közös állásfoglalásokról és a Fenntartói ügyrendben megjelölt feladatokkal 

összefüggésben hozott döntésekről feljegyzést kell készíteni, amit évente újra kezdődő 

számozással kell ellátni.  

23. § AZ EGYHÁZ KÉPVISELETE 
Az Egyház hivatalos képviseletére az Egyház elnöke és főtitkára jogosult. 

 
                                                             
32 Módosítva: 2021. június 29./10. OT határozata alapján 
33 Módosítva: 2020.09.29-30. OT határozat 



 
36 

 

AZ EGYHÁZ ÉS SZERVEI  MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE A  FELÜGYELŐ  BIZOTTSÁG, EGYHÁZI BELSŐ EL-

LENŐRZÉSI CSOPORT 34 

24. § A Felügyelő Bizottság feladata 
(1) Az Országos Közgyűlés megbízásából és csak neki felelősen folyamatosan ellen-

őrzi az Egyház tagjainak (gyülekezeteinek és tagszövetségeinek), szerveinek, valamint 

az Egyház tisztségviselőinek, alkalmazottainak a reájuk érvényes szabályok szerinti 

működését és pénzügyi-gazdasági tevékenységét. 

(2) a) Ellenőrzi az elfogadott költségvetés végrehajtását. 

 b) ellenőrzi az Egyház gazdálkodását; 

 c) ellenőrzi az Egyház országos irányító szervei által hozott határozatok vég-

rehajtását; 

 d) Az írásban bejelentett észrevételeket, panaszokat közli az érintettekkel, az 

illetékes vezető tisztségviselővel, azokat kivizsgálja. 

 e) Észleléseit, a vizsgálat eredményét és javaslatait közli az Egyház illetékes 

vezető tisztségviselőjével illetve testületével, szükséges mértékben az érintettekkel. 

 f) Súlyos és/vagy halmozott panaszok esetén eljárást kezdeményezhet az 

Országos Tanácsnál. 

 g) Éves beszámolóját az Országos Közgyűlés Tanácskozási Ügyrendje 4. § 

szerint beterjeszti. 

25./A § A Felügyelő Bizottság tagjai 
(1) a) A Felügyelő Bizottság öt tagját az Országos Közgyűlés választja meg. 

 b) A bizottság elnökét a tagok a maguk sorából választják meg. 

(2) A bizottság feddhetetlen életű, pénzügyi, gazdasági, jogi és szervezési kérdésekben 

a szükséges mértékben képzett és tájékozott lelkipásztorokból, presbiterekből vagy 

diakónusokból állhat. 

(3) A bizottság tagjai az Egyházban más tisztséget nem tölthetnek be. 

25/B. § A Felügyelő Bizottság működése 
(1) A bizottság szükség szerint tanácskozik. 

(2) A bizottság tanácskozását az elnök hívja össze, a napirendre is ő tesz javaslatot. 

(3) A bizottság közös megegyezéssel alakítja ki munkatervét és állásfoglalásait. 

(4) A bizottság munkájához szakértők segítségét is igénybe veszi. 

(5) A bizottság az Egyház szerveinek, bizottságainak és intézményeinek hivatalos 

irataiba és elszámolásaiba jogosult betekinteni. 

 

                                                             
34 Módosítva: 2020.09.29-30. OT határozat 
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(6) A Felügyelő Bizottság elnökét az Országos Tanács ülésére tanácskozási jog-

gal meg kell hívni. (Az elnököt megbízottja helyettesítheti.) 

26. § Az Egyházi Belső Ellenőrzési Csoport (EBECS) 
(1) Az EBECS az Országos Közgyűlésnek, az Országos Tanácsnak, és az Egyház 

Elnökségének alárendelt és a Felügyelő Bizottsággal együttműködő ellenőrző és 

tanácsadó szervezet. Az EBECS ellenőrzi az Egyház, az egyházi jogi személyek és a 

fenntartásukban működő intézmények működésének törvényességét. illetve az általuk 

alapított jogi személyek működését. 

(2) Az EBECS vezetőjét és tagjait az Egyház  Elnökségének javaslatára az 

Országos Tanács nevezi ki a megfelelő szakértelemmel rendelkező baptista egyház 

tagok közül.  

(3) Az EBECS tagjai jogosultsággal rendelkeznek arra, hogy az ellenőrzött szer-

vezet helyiségeibe belépjenek, munkatársaiktól felvilágosítást kérjenek, irataikba 

betekintsenek. Az EBECS ellenőrzéseiről jelentést készít és azt az őt megbízó szerv 

részére továbbítja.  Jogszabálysértés, vagy egyéb súlyos szabályszegés esetén kez-

deményezi az Elnökség eljárását.  

(4) Az EBECS saját SZMSZ-e és ügyrendje alapján jár el, amit az OT hagy jóvá.  
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AZ EGYHÁZKERÜLETEK ÉS AZOK SZERVEI  

27. § Az egyházkerületek meghatározása 
(1) Az egyházkerületeket az ország egy-egy körülhatárolt és összefüggő részében 

működő gyülekezetek (körzetek) alkotják missziói, szeretetszolgálati és egyéb tevé-

kenységeik összehangolása és kölcsönös támogatása érdekében. 

(2) Az egyházkerületek a területi sajátosságoknak megfelelően szervezik tevékenysé-

güket és az Egyház egészébe illeszkedve működnek. 

28. § Az egyházkerületek és azok határai 
 
(1) Az Egyház egyházkerületei a következők: 

 a) Budapesti Baptista Egyházkerület  

 b) Déli Baptista Egyházkerület  

 c) Dunántúli Baptista Egyházkerület  

 d) Északi Baptista Egyházkerület  

 e) Körösvidéki Baptista Egyházkerület  

 f) Tiszántúli Baptista Egyházkerület  

 

(2) Az egyházkerület határainak módosítása a gyülekezet (körzet) kérése és/vagy az 

érintett missziókerületi tanácsok ajánlása alapján az Országos Tanács, míg egyházke-

rületek alakítása vagy megszüntetése az Országos Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

(3) Egyházszervezeti és missziói szempontból a körzeti gyülekezetek ahhoz az egy-

házkerülethez tartoznak, amelynek területén a körzetszékhely található; az önkor-

mányzatok körébe eső ügyekben viszont azokhoz az önkormányzati szervekhez tar-

toznak, amelyek a gyülekezet működési területén illetékesek. 

(4) Az egyházkerületek szervei az Egyházkerületi Gyűlés és az Egyházkerületi Ta-

nács. 

29. § Az Egyházkerületi Gyűlés 
 (1) Az Egyházkerületi Gyűlés az egyházkerület vezető és tanácskozó szerve, a saját 

maga által megalkotott tárgyalási ügyrend, valamint választási szabályzat szerint mű-

ködik. 

(2) a) Az egyházkerület gyülekezeteinek képviselői és küldöttei, valamint az 

Egyházkerületi Tanács tagjai alkotják az Egyházkerületi Gyűlést. 

 b) Az Egyházkerületi Gyűlésre tanácskozási joggal meghívandó az Egyház 

elnöke, főtitkára, és a missziói igazgató, valamint a Felügyelő Bizottság képviselője. 

 c) Az Egyházkerületi Tanács tanácskozási joggal szakértőket is meghívhat az 

Egyházkerületi Gyűlésre. 

(3) Az Egyházkerületi Gyűlés dönt az egyházkerületet érintő missziói kérdésekben, 

kivéve azokat, amelyek az Egyházkerületi Tanács hatáskörébe (l. 30. §. 2.) tartoznak; 
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megválasztja az Országos Tanácsba az egyházkerület egy-egy lelkipásztor és egy-egy 

gyülekezeti munkás képviselőjét. 

(4) a) Az Egyházkerület évente beszámoló és négyévenként - a Választó Orszá-

gos Közgyűlést követő őszi időszakban - választó Egyházkerületi Gyűlést tart. 

 b) Rendkívüli Egyházkerületi Gyűlést kell összehívni, ha azt Az Egyházkerü-

leti Tanács szükségesnek tartja, vagy legalább öt gyülekezet ezt írásban indítványozza. 

 c) Az Egyházkerületi Gyűlés napirendjét is tartalmazó meghívást az Egyház-

kerületi Tanács teszi közzé. 

30. § Az Egyházkerületi Tanács 
(1) a) Az Egyházkerületi Tanács tagjait az egyházkerületi választási szabályzat 

szerint kell megválasztani. 

 b) Az Egyházkerületi Tanács a maga kebeléből elnököt (lelkipásztort), elnök-

helyettest (presbitert) és titkár/jegyzőt választ. E választást az Egyházkerületi Gyűlés-

nek jóvá kell hagynia. 

 c) Az Egyházkerületi Tanácsnak hivatalból tagja a tagszövetségek területi 

titkára. 

(2) Az Egyházkerületi Tanács az egyházkerület végrehajtó szerve. Főbb feladatai a 

következők: 

 a) az egyházkerület fő- és mellékállású munkatársainak felvétele és elbocsá-

tása; 

 b) a 15. § (7) bekezdésben szereplő Választási Bizottság egyházkerületi kép-

viselőjének kijelölése, és a 17. § (1) c) pont alapján az Országos Tanácsba küldött - 

egyházkerületi képviselők jelölése, esetenkénti felkészítése; 

 c) az egyházkerület pénzvagyonának kezelése, valamint a költségvetés előké-

szítése, és annak végrehajtása az Egyházkerületi Gyűlés határozatai alapján; 

 d) segítségnyújtás a missziókerületi gyülekezetek különleges, elsősorban 

missziói ügyeiben; 

 e) az Egyházkerületi Gyűlések előkészítése és vezetése. 

(3) Az Egyházkerületi Tanács az Egyházkerületi Gyűlés határozatai szerint működik, 

és tagjai útján köteles beszámolni neki fontosabb döntéseiről. 

(4) Az Egyházkerületi Tanács üléseire tanácskozási joggal meghívandó az Egyház 

missziói igazgatója, meghívható a Felügyelő Bizottság képviselője, és meghívhatók 

még szakértők. 

31. § Az egyházkerület gazdálkodása 
(1) Az egyházkerület a saját gazdálkodását a gyülekezetek hozzájárulásából és ado-

mányokból tartja fenn. Az éves hozzájárulás mértékét az Egyházkerületi Gyűlés ajánl-

ja a gyülekezeteknek. 

(2) Az Egyházkerületi Gyűlés fogadja el a költségvetést és hagyja jóvá az évi zár-

számadást. 
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32. §  A MISSZIÓBIZOTTSÁG, ÉS A SZAKBIZOTTSÁGOK  

 
(1) Az Egyház életének különböző területeivel kapcsolatos résztevékenységeket, va-

lamint az ezekkel összefüggő javaslatok kidolgozását, határozatok megvalósítását stb. 

- a gyülekezetektől és az Egyház országos irányító szerveitől kapott megbízás és fel-

kérés alapján a Misszióbizottság, és a különféle szakbizottságok végzik. 

(2)  a) A Misszióbizottság és a szakbizottságok választott tagjait az Egyház elnö-

ke és főtitkára jelölése alapján az Országos Tanács választja meg, ügyrendjüket is e 

testület hagyja jóvá. 

 b) Az Országos Tanács szükség szerint ideiglenes bizottságokat is létrehozhat 

az a)-ban foglaltak szerint. 

33. § A Misszióbizottság 
(1) A Misszióbizottság hatáskörébe tartozik: 

 a) az Egyház és a gyülekezetek - azokon belül a vasárnapi iskolák, a különfé-

le bibliakörök - missziói, tanítói küldetésével összefüggő elméleti kérdések tanulmá-

nyozása; 

 b) a hatékony missziói, evangélizáló és tanítási módszerek felkutatása és 

közkincscsé tétele; 

 c) országos missziói alkalmak, evangélizációk, csöndesnapok és konferenciák 

megszervezése; egyházkerületi alkalmak tanácsolása; 

 d) a lelkipásztorok, lelkészi munkatársak és gyülekezeti munkások (evangé-

listák, igehirdetők, vasárnapi iskolai tanítók, bibliakörvezetők) missziói tevékenysé-

gének tanácsolása, támogatása; 

 e) a misszió körébe vágó bármely kérdéssel kapcsolatos elvi és személyi 

jellegű javaslatokkal Az Egyházi irányító szervek missziót szervező tevékenységének 

támogatása; 

 f) a gyülekezetek és/vagy a lelkipásztorok életében jelentkező hitelvi, erkölcsi 

vagy egyéb rendellenességek esetén, illetve a gyülekezetek és a lelkipásztorok között 

helyileg nem rendeződő nézetkülönbségek esetén lelkigondozói jellegű szolgálatok 

végzése, vagy ha ezek hatástalanoknak bizonyulnak, fegyelmi eljárás kezdeményezé-

se. 

(2) A Misszióbizottság elnöke az Egyház missziói igazgatója; tagjai: az egyházelnök, 

a főtitkár, az egyházkerületi tanácsok elnökei, a Teológiai Akadémia két képviselője, 

az Alkotmányügyi Bizottság, a Diakónus Bizottság, a Nőbizottság, a Vasárnapi Iskolai 

Bizottság, a Zeneügyi Bizottság és az Ifjúsági Bizottság egy-egy képviselője. 

(3) A Misszióbizottság szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik.
35

 

 

                                                             
35 Módosítva: a 2003. május 23-i Országos Közgyűlésen 



 
41 

 

34. § A szakbizottságok 
(1) A szakbizottságok a következők: Alkotmányügyi Bizottság, Presbiteri Tanács, Női 

Misszió, Férfi Misszió, Családi Szolgálat, Ifjúsági Misszió, Gyermekmisszió, Gyüle-

kezetplántáló Bizottság, Szórványmissziós Bizottság, Baptista Cigánymisszió, Baptis-

ták az egészségért Munkacsoport, Speciális Misszió, Zenei Bizottság, Történelmi 

Bizottság, Kúltúrák közötti Misszió. 

(2)  a) Minden szakbizottság maga választja meg elnökét az Országos Tanács 

által megválasztott tagjai közül. 

 b) A főtitkár minden szakbizottságnak tanácskozó tagja. 

(3) A szakbizottságok szükség szerint, de évenként legalább kétszer üléseznek. 

 

AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYE I  

36. § Az Országos Központi Iroda 
(1) Az Országos Központi Iroda intézi a főtitkár irányításával: 

 a) Az Országos Tanács és az Egyház tisztségviselőinek hatáskörébe tartozó 

adminisztrációs ügyeket (levelezést, pénzkezelést, hivatalos iratok megőrzését); 

 b) az Egyház lelkipásztorai, tisztségviselői és alkalmazottai munka- illetve 

szolgálati jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

(2) Az Egyház tagjainak megsegítésére az Országos Központi Iroda alkalmi vagy 

rendszeres ügyviteli, pénzkezelési és belső ellenőrzési szolgáltatásokat is végezhet a 

gyülekezetek és a tagszövetségek felkérése, vagy a tagszövetségek esetében az Orszá-

gos Tanács határozata alapján is. 

37. § A Baptista Teológiai Akadémia 
(1) A Baptista Teológiai Akadémia az Egyház főiskolai szintű oktatási intézménye. 

Feladata: 

 - a hittudományok művelése; 

 - lelkipásztorok, lelkészi munkatársak, vallástanárok, valamint missziómun-

kások, és hitoktatók, továbbá a teológiai képzettség megszerzésére törekvő gyülekeze-

ti tagok elméleti és gyakorlati képzése, továbbképzése. 

(2) A Baptista Teológiai Akadémia fenntartója az Egyház. 

(3) A Baptista Teológiai Akadémia felelős vezetője a rektor. 

(4) A Baptista Teológiai Akadémia szervezeti és működési rendjét a felsőoktatási 

törvénnyel összhangban álló és a Szenátus által elfogadott Szervezeti- és Működési 

Szabályzat, valamint külön szabályzatok tartalmazzák. 

(5) A Baptista Teológiai Akadémia az Egyház belső szervezeti egységeként jogi sze-

mély. 
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38. § Lelkipásztor Továbbképző Intézet 
 
(1) A Lelkipásztor-továbbképző Intézet az Egyház lelkipásztorainak teológiai, misszi-

ói, kulturális továbbképző szerve és szolgatársi közössége. 

39. § Egyházzenei Tanfolyam 
(1) Az Egyház a gyülekezeti éneklés, valamint a gyülekezeti énekkari és zenei szolgá-

latok megfelelő szintű ellátása céljából Egyházzenei Tanfolyamot tart fenn. 

(2) Az Egyházzenei Tanfolyam szervezeti és működési rendjét külön szabályzat tar-

talmazza. 

40. § Szeretetintézmények 
(1) Az Egyház rászoruló idős tagjainak, valamint a vonzáskörébe eső kallódó embe-

reknek és szenvedélybetegeknek a gyülekezeti szeretetszolgálat lehetőségeit meghala-

dó gondozására szeretetintézményeket tart fenn.  

(2)  a) A szeretetintézmények munkájának szervezése és irányítása az Egyház 

főtitkárának hatáskörébe tartozik. 

 b) A szeretetintézmények igazgatóit az egyház főtitkára és elnöke javaslata 

alapján az Országos Tanács nevezi ki. 

(3) Ez intézmények szervezeti és szolgálati ügyeit, valamint a bennük foglalkoztatottak 

alkalmazásának és a gondozottak felvételének rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

41. § Missziói konferenciai központok 
(1) Az Egyház oktatási feladatok ellátására, testvéri találkozók és testi-lelki üdültetés 

céljára missziói konferenciai központokat tart fenn. 

(2) E missziói konferenciai központok gondnokait az Egyház főtitkára és elnöke javas-

lata alapján az Országos Tanács nevezi ki. 

(3) A missziói konferenciai központok rendjét, szervezeti és szolgálati ügymenetét az 

érvényben lévő rendelkezések alapján a Misszióbizottság ajánlása alapján az Országos 

Tanács határozza meg. 

42. § A központi ének- és zenekarok 
(1) Az Egyház a kiemelkedő ünnepi istentiszteletek, evangélizációk, konferenciák, 

egyházzenei áhítatok és hangversenyek keretében végzendő ének- és zenekari szolgá-

latokra központi ének- és zenekarokat tart fenn. 

(2)  a) A központi ének- és zenekarok tagjai olyan baptista gyülekezeti tagok 

lehetnek, akik saját gyülekezetük zenei szolgálataiban példásan részt vesznek, fölvéte-

lükhöz gyülekezetük vezetősége és karvezetője írásban hozzájárult, és akik az időköz-

önként meghirdetett felvételi vizsgán megfelelnek. 

 b) Az a)-ban foglalt feltételekkel a rendszeresen gyülekezetbe járó gyerme-

kek és ifjak is tagjai lehetnek a központi gyermek és ifjúsági ének- és zenekaroknak. 
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(3) A központi ének- és zenekarok karvezetőit a Zeneügyi Bizottság ajánlása és az 

Egyház főtitkára és elnöke javaslata alapján az Országos Tanács nevezi ki. 

(4)  a) A központi ének- és zenekarok szakmai szempontból a Zeneügyi Bizott-

ság, szervezeti és gazdasági szempontból az Egyház főtitkárának felügyelete alá tar-

toznak. 

 b) A karvezetők évente beszámolnak a Zeneügyi Bizottságnak a rájuk bízott 

ének- és zenekar munkájáról és terveiről. 

43. § A Baptista Levéltár 
(1) Az Egyház szerveinek, bizottságainak, intézményeinek és gyülekezeteinek műkö-

dése során keletkezett és történetivé érett iratanyag, valamint magánszemélyek iratha-

gyatékának összegyűjtésére, megőrzésére és feldolgozására az Egyház levéltárat tart 

fenn. Ennek célja, hogy az iratanyag sokoldalú felhasználását biztosítsa, és a misszió-

történet művelését előmozdítsa. 

(2) A Baptista Levéltár kezelése és gondozása a Történelmi Bizottság ajánlása és az 

Egyház főtitkára és elnöke javaslata alapján, az Országos Tanács által kinevezett le-

véltáros feladata. 

(3) A Baptista Levéltár működését egyebekben a vonatkozó állami törvények és ren-

deletek határozzák meg. 

44. § A Történelmi Emlékgyűjtemény 
(1) Az Egyház a baptista missziótörténet szempontjából értékes nyomdatermékek és 

tárgyi emlékek összegyűjtésére és megőrzésére Történelmi Emlékgyűjteményt tart 

fenn, elsősorban azért, hogy a missziótörtének művelését és történelmi kiállítások 

rendezését előmozdítsa. 

(2) A Történelmi Emlékgyűjtemény őrzése a Történelmi Bizottság ajánlása és az Egy-

ház főtitkára és elnöke javaslata alapján az Országos Tanács által kinevezett személy 

feladata. 

(3) A Történelmi Emlékgyűjtemény kezelését külön szabályzat határozza meg. 

46. § Az Egyház gazdálkodása 
(1) Az Egyház működését a rendszeres gyülekezeti hozzájárulásokból és egyéb bevé-

telekből tartja fenn. 

(2) Az Országos Közgyűlés határoz: 

 a) a költségvetés elfogadásától és az éves elszámolás jóváhagyásáról; 

 b) a gyülekezetek éves hozzájárulásának mértékét is az Országos Közgyűlés 

ajánlja a gyülekezeteknek; 

 c) az Országos Közgyűlés határoz minden olyan gazdasági kérdésben, amely 

az Országos Tanács hatáskörét meghaladja. 

(3) Az Egyház gazdálkodását az Országos Közgyűlés által elfogadott melléklet - Az 

Egyház gazdálkodásának szabályai -, valamint az Országos Tanács által elfogadott - 
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az Egyház igazgatási pénzügyi, számviteli, belső ellenőrzési és vállalkozási - ügyrend-

je határozza meg. 

FEGYELMI  ELJÁRÁS 36  

47. § 
(1) Az Egyház jó rendjét, erkölcsi és tanbeli tisztaságát az Egyház fegyelmi eljárása 

védi. 

(2) Az egyházfegyelmi eljárás hatáskörébe tartoznak: 

 a) a lelkipásztorok; 

 b) az Országos Tanács az Egyházkerületi Tanácsok és a bizottságok nem 

lelkész tagjai, valamint az egyéb egyházi szervek és a tagszövetségek tisztségviselői 

és alkalmazottai; 

 c) kivételes esetekben azok a gyülekezeti tagok, akikkel szemben a fegyel-

mező gyülekezet ismételten megtagadja a fenyíték alól való feloldozást; 

 d) a gyülekezetekkel, mint testületekkel kapcsolatos sajátos fegyelmi intéz-

kedések az Országos Tanács hatáskörébe tartoznak. (A gyülekezeti fegyelemrőlxp 

szóló intézkedéseket lásd a 11. §-ban); 

 e) a tagszövetségek esetében az egyházfegyelmi eljárás előírásait kell érte-

lemszerűen alkalmazni. 

 

48. § 
(1) A fegyelmi eljárás alá tartozó személyeknél - a gyülekezeti fegyelemnél a 11. § (2) 

bekezdésben felsoroltakon kívül - fegyelmi vétségnek tekintendő az Országos Köz-

gyűlés és az Országos Tanács határozatainak, az Alapító Okirat (Alapszabály), vala-

mint a Szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseinek megszegése, a hivatali 

hatáskörrel való visszaélés és a hivatali kötelezettségek elhanyagolása. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak részletezve: 

 a) hitelvi vagy erkölcsi kérdésekben olyan nézetek, tanítások hirdetése, vagy 

olyan gyakorlat kialakítása, amely a Szentírásra épülő Baptista hitvallásban és az 

Alapító Okirat (Alapszabály)ban megfogalmazott, valamint gyülekezeteink életét 

meghatározó biblikus szabályoktól és az újszövetségi gyülekezetek rendjétől jelentős 

mértékben eltér, azt súlyosan sérti, s ezzel a közösség békességét és más gyülekezetek 

missziói tevékenységét megzavarja; 

 b) a gyülekezeti igehirdetői, lelkigondozói és missziói szolgálattal kapcsola-

tos kötelezettségek elhanyagolása, a vállalt közösségi szolgálatok, feladatok, megbíza-

tások el nem látása, vagy akadályoztatás esetén a megfelelő helyettesítésről való gon-

doskodás elmulasztása; 

 c) az Országos Közgyűlés által elrendelt továbbképző tanfolyamokról, hivata-

los alkalmakról, ülésekről való indokolatlan és sorozatos távolmaradás; 

                                                             
36 Módosítva: a 2011. április 30-i Országos Közgyűlésen. 
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 d) az olyan cselekmény vagy mulasztás, amely a gyülekezet, az Egyház er-

kölcsi hitelét rontja, a tisztséghez szükséges bizalmat megingatja, a viselt gyülekezeti, 

egyházi tisztség tekintélyét sérti; 

 e) a gyülekezet, az Egyház anyagi javainak hűtlen kezelése, s minden olyan 

gondatlanság, amely a gyülekezeteknek, az Egyháznak anyagi kárt okoz. 

 

49. § Az egyházfegyelmi eljárás szintjei37 
(1) Első fokon az Országos Fegyelmi Tanács jár el, melynek tagjait az ügynek megfe-

lelő módon az OT állítja össze, az érintett kerületi tanács képviselőinek bevonásával. 

(2) Másodfokon az Országos Tanács jár el. 

 

50. § 
(1) a) Fegyelmi eljárást bármely teljes jogú gyülekezeti tag és minden gyülekezet 

kezdeményezhet. Az Országos Tanács, a Felügyelő Bizottság és a Misszióbizottság az 

egész országra, az Egyházkerületi Tanácsok az egyházkerületekre kiterjedő hatállyal, 

hivatalból kötelesek fegyelmi eljárást kezdeményezni a 48. §-ban felsorolt fegyelmi 

vétségek valamelyikének alapos gyanúja esetén. 

 b) Fegyelmi eljárást csak írásban benyújtott, vagy a panasztevő által az Or-

szágos Tanács, a Felügyelő Bizottság, a Misszióbizottság vagy az Egyházkerületi 

Tanácsok bármely tagjánál élőszóban előterjesztett, jegyzőkönyvbe foglalt és az elő-

terjesztő által aláírt panasz alapján lehet megindítani. 

 c) A fegyelmi ügy megfelelő kivizsgálása és az eljárás alá vont személlyel 

történt előzetes ismertetése után az illetékes Egyházkerületi Tanács 30 napon belül 

megtárgyalja az ügyet a bepanaszolt, a panasztevő és a tanuk bevonásával. 

(2) Az Egyházkerületi Tanács határozattal megszüntetheti a már megindult fegyelmi 

eljárást, és a még meg nem kezdett eljárás megindításától eltekinthet a következő 

esetekben: 

 a) érdemi intézkedésre alkalmas bizonyítékok hiányában; 

 b) az eljárás alá vont személynek tisztségről való lemondása esetén; (a 48. § 

(2) bek. e) pont esetében az eljárást a lemondás nem szüntetheti meg). 

 

51. § 
(1) a) Az Országos Fegyelmi Tanács, amennyiben az eljárás során az eljárás alá 

vont személyt vétkesnek találja, cselekményének (magatartásának) súlyához mért 

fegyelmi határozatot hoz. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmazni a kell a fegyelmi eljárásra okot adó panaszt, a védekezé-

sül felhozott érveket, a fegyelmi határozatot (az alkalmazott fegyelmi fokozatra néz-

ve), és a határozat indoklását végül a határozattal szemben támasztható jogorvoslati 

                                                             
37 Módosítva: a 2011. április 30-i Országos Közgyűlésen. 
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lehetőségeket. A jegyzőkönyv határozati részét mind a panasztevővel, mind az eljárás 

alá vont személlyel közölni kell. 

 b) A jegyzőkönyvet az eljáró testület elnöke írja alá és az eljárásban résztve-

vők közül hárman aláírásukkal hitelesítik. 

 c) A fegyelmi határozatot annak meghozatalától számított 15 napon belül 

írásban kell közölni a panasztevővel és az eljárás alá vont személlyel. 

 

52. § 
(1) Az egyházi fegyelmezés fokozatai: 

   a) szóbeli megintés; 

b) írásbeli figyelmeztetés; 

   c) meghatározott időre szóló teljes körű vagy részleges szolgálati korlátozás 

(ez legfeljebb 4 évre terjedhet); 

d) végleges eltiltás minden egyházi szolgálattól. 

e) Alkalmatlanná nyilvánítás, és a szolgálati jogviszony megszüntetése. 

 

(2) Az eljáró egyházi szerv az (1) c) és d) pontokban foglaltak alkalmazása esetén 

felkéri az eljárás alá vont személy gyülekezetét a gyülekezeti fegyelmi eljárás lefolyta-

tására. 

 

53. §38 
(1)   a) A fegyelmi határozat ellen a határozat átvételét követő 15 napon belül 

lehet fellebbezni az Országos Tanácsnál. Fellebbezéssel mind a panasztevő, mind az 

eljárás alá vont személy, mind az ügyben konkrétan érintett testületek élhetnek.  

b) Fellebbezés esetén az Országos Fegyelmi Tanács az ügyre vonatkozó ösz-

szes iratot átadja az Országos Tanácsnak. 

(2) A másodfokú határozat: 

 a) helybenhagyhatja az első fokú határozatot; 

 b) új bizonyítékok alapján felmentheti az eljárás alá vont személyt; 

 c) indokolt esetben új eljárásra kötelezheti az Országos Fegyelmi Tanácsot. 

d) Az Országos Tanács önmaga hozhat döntést, a rendelkezésre álló informá-

ciók alapján. 

A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

(3) Az Országos Fegyelmi Tanács fegyelmi határozata - fellebbezés híján - az átvétel 

napjától jogerős. Az Országos Tanács fegyelmi határozata az átvétel napjától jogerős. 

 

54. § 
A fegyelmi eljárás során mind az Országos Fegyelmi Tanács, mind az Országos Ta-

nács jogosult az eljárás bármely szakaszában az eljárás alá vont személyt - az eljárás 

jogerős befejeztéig - a szolgálatvégzésétől legfeljebb 90 napra felfüggeszteni, ha a 

                                                             
38 Módosítva: a 2011. április 30-i Országos Közgyűlésen. 
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további szolgálat gyülekezeti vagy egyházi közérdeket sértene. E határozat ellen fel-

lebbezésnek helye nincs. 

 
 

55. § 
(1) A jogerősen befejezett eljárást követően a hátrányos következményektől való men-

tesülés rendje a következő: 

 a) a fegyelmi eljárás során szóbeli megintésben, vagy írásbeli figyelmeztetés-

ben részesített tisztségviselő elmarasztalása legkésőbb a fegyelmi határozat keltétől 

számított egy év elteltével elévül; 

 b) a meghatározott időre szóló szolgálati korlátozásban részesített tisztségvi-

selő a kiszabott idő felének letelte után, a végleges eltiltásban részesített, vagy alkal-

matlanná nyilvánított tisztségviselő a fegyelmi határozat keltétől számított tíz év eltel-

te után, saját kérelmére mentesíthető, őszinte töredelmet és példás életváltozást tanúsí-

tó magatartása alapján. 

 c) A mentesítési kérelmet az Országos Tanácsnak kell benyújtani, s az véle-

ményével kiegészítve ahhoz a fegyelmi szervhez juttatja el a kérelmet, amely a jog-

erős fegyelmi határozatot hozta. 

d) A mentesítő határozat  az Országos Közgyűlés jóváhagyása után válik jog-

erőssé. 

(2) Az Országos Közgyűlés - a Felügyelő Bizottság, a Misszióbizottság és az Orszá-

gos Tanács együttes javaslatára az 1. b) pontban meghatározott határidők letelte előtt 

is mentesítheti azt, aki a Felügyelő Bizottsághoz benyújtott levélben ezt kéri. Feltéve, 

hogy a kérelmező őszinte töredelme és példás magatartása ezt hitelt érdemlően meg-

alapozza. 

(3) A hátrányos következmények alól való mentesítés nem jelenti szükségszerűen a 

fegyelmi eljárást megelőző szolgálati beosztás vagy tisztség visszaállítását. 

 

56. § ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
Az Egyház Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadásához és módosításához 

az Országos Közgyűlés résztvevőinek kétharmados szótöbbsége szükséges. 
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AZ ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS  TANÁCSKOZÁSI ÜGY-
RENDJE  

1. § Bevezetés 
(1) A tanácskozási ügyrend célja, hogy 

 a) minden közgyűlési tag számára egyenlően lehetővé tegye a részvételt a 

vélemények alakításában, a határozatok megformálásában és a döntések meghozatalá-

ban; 

 b) biztosítsa az Országos Közgyűlés munkájának rendjét, előhaladását és 

eredményességét. 

(2) Minden közgyűlési tagnak, mint Jézus Krisztus tanítványának teljes szelídséggel 

arra kell törekednie, hogy megszólalásai, magatartása és szavazatai által érvényesül-

hessen mindaz, „ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami 

jóhírű”, ami az Úrban való egyetértést munkája. 

2. § Az Országos Közgyűlés összehívása 
(1) Az Országos Közgyűlést (a továbbiakban közgyűlés) az Egyház elnöke hívja ösz-

sze, legalább 32 nappal a közgyűlés esedékessége előtt. 

(2) A közgyűlés összehívása az Egyház hivatalos lapjában közzétett, valamint az Egy-

ház minden tagjához és szervéhez eljuttatott írásos meghívó útján történik. 

(3) Az írásos meghívóhoz csatolni kell a közgyűlésnek az Országos Tanács által ösz-

szeállított napirendtervezetét. 

(4) A közgyűlés írásos meghívójának mellékleteként az Egyház tagjaihoz és szervei-

hez is el kell juttatni a megbízóleveleket az őket megillető mandátumok száma szerint. 

3. § A közgyűlés napirendje 
(1) A közgyűlés napirendtervezetét az Országos Tanács állítja össze, az Egyház főtit-

kárához az Egyház tagjai és szervei által a közgyűlés előtt legalább 67 nappal koráb-

ban eljuttatott jelentések és javaslatok alapján. 

(2) A közgyűlés a napirend-tervezetet azokkal a napirendi pontokkal egészítheti ki, 

amelyeket a Közgyűlés előtt legalább 18 nappal az Egyház tagjai és szerveinek képvi-

selői az Egyház főtitkárának írásban eljuttattak. 

(3) A közgyűlés a (2) bekezdésben leírt kiegészítéseket is magába foglaló napirendter-

vezet egyes pontjainak elfogadásáról vita nélkül, nyílt szavazással határoz. 

4. § Az előzetes tájékoztatás és a munkaokmányok 
1) Az Egyház főtitkára 90 nappal a közgyűlés előtt 67 napos határidővel bekéri a köz-

gyűlés beszámoló vagy missziói jellegével összefüggően szükséges jelentéseket az 

Egyház szerveitől, tagszövetségeitől. 
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(2) Az Egyház elnöke, főtitkára, missziói igazgatója, operatív igazgatója és gazdasági 

igazgatója a saját munkájáról, meglátásairól és terveiről a Közgyűlés jellegének meg-

felelően elkészült jelentését, és a többi egyházi szervtől érkezett jelentéseket a 3. §. (2) 

bekezdése alapján kiegészült napirendtervezettel, valamint a zárszámadással, zárómér-

leggel és a költségvetési tervezettel együtt a közgyűlés előtt legalább 32 nappal el kell 

juttatni a közgyűlési tagoknak. 

5. § A közgyűlés nyilvánossága 
(1) A közgyűlés tanácskozásai nyilvánosak. A közgyűlés elnökségének vagy legalább 

húsz közgyűlési tagnak a javaslatára a közgyűlés zárt tanácskozást rendelhet el. 

(2)  a) A közgyűlés nyilvánosságával az Egyházat alkotó gyülekezetek és társult 

tagok tagjai és sajtótudósítók, valamint a meghívottak élhetnek. 

 b) a gyülekezeti tagok és a sajtótudósítók az Országos Központi Irodától 

igényelhetnek belépőt a férőhely adta keretszámon belül. A meghívókat az Egyház 

főtitkára juttatja el az Országos Tanács által meghívásra javasolt személyeknek. 

(3) A közgyűlés színhelyére a megbízólevél, a belépő vagy a meghívó felmutatásával 

lehet belépni. 

(4) A közgyűlés tanácskozásairól fénykép, videó-, tévé-, vagy hangfelvétel a közgyű-

lés elnökségének írásos engedélyével készíthető. A kiadott engedélyekről a közgyűlést 

tájékoztatni kell. 

(5) A közgyűlést megzavaró személyt a tárgyalásvezető figyelmezteti, s ha ez hatásta-

lan, a belépővel, meghívóval résztvevőt eltiltja a közgyűlésen való további részvétel-

től; közgyűlési tag esetében ez csak a közgyűlés szótöbbséggel megszavazott jóváha-

gyásával lehetséges. 

(6) A közgyűlésen bármilyen irat, hirdetmény stb. a közgyűlési elnökség jóváhagyá-

sával terjeszthető. 

6. § A közgyűlés határozatképessége, megalakulása 
(1) A közgyűlési elnökség összetételét az SZMSZ 15. § (5) bekezdése rögzíti. 

(2) A Választási Bizottság, miután az Egyház főtitkára által kibocsátott megbízóleve-

lek számát összevetette a megjelent képviselők és küldöttek számával, nyilatkozik a 

közgyűlés határozatképességéről. 

(3) a) A közgyűlés általában akkor határozatképes, ha a részvételre jogosultaknak 

legalább a fele jelen van; 

 b) ha hitvallás-módosítás, Alapító Okirat (alapszabály)-módosítás, vagy az 

Egyház elnöke, főtitkára, és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása van napi-

renden, a részvételre jogosultak legalább kétharmadának jelenléte szükséges. 

(4) A határozatképesség megállapítása után a közgyűlés megválasztja az Országos 

Tanács javaslata alapján a három jegyzőt, a két jegyzőkönyv-hitelesítőt. 

 

"Amennyiben a közgyűlésen a regisztrált képviselők száma nem éri el a határozatké-

pességet, abban az esetben új közgyűlést kell összehívni. 
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A megismételt közgyűlést a határozatképtelen gyűlést követő 15 napon belüli idő-

pontban kell összehívni, az eredetivel azonos napirenddel. Az eredeti közgyűlés meg-

hívójában fel kell tüntetni a megismételt közgyűlés időpontját, amely lehet ugyanazon 

a napon, fél órával később kezdődően. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számára 

tekintet nélkül határozatképes, erre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet. 

A megismételt Közgyűlés általában a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 

Amennyiben 2/3-os jelenlétet igénylő (Hitvallás, Alapszabály módosítása, elnök, 

főtitkár, és Felügyelő Bizottsági tagok választása) programpontok szerepelnek a napi-

renden, úgy azokról csak abban az esetben születhet döntés, amennyiben a jelenlévők 

száma meghaladja a kiküldött megbízólevelek számának 50%-át."
 39

 

7. § A tárgyalás menete 
(1) A közgyűlési elnökség a maga hatáskörében határoz arról, hogy az egyes napirendi 

pontok tárgyalásait melyik tagja vezeti, mint tárgyalásvezető. 

(2) Minden napirendi pont, javaslat vagy indítvány felett - ha a közgyűlés így határoz - 

előbb általános vita tartandó, majd ennek lezárultával kerül sor az egyes szakaszokhoz 

csatlakozó részletes vitára. 

(3) a) Az első szó az indítványozót, vagy ha testületi javaslat tárgyalásáról van 

szó, a testület előadóját, majd - ha van - a kisebbségi vélemény előadóját illeti; azután 

a felszólalások következnek. 

 b) Az előadó leírt előterjesztésének felolvasásától eltekinthet, ha azt előzőleg 

a közgyűlési tagok a 4. § (2) bekezdés szerint kézhez kapták. 

(4) a) A tárgyalásvezető a felszólalókat a jelentkezés sorrendjében hívja szólásra. 

 b) Egyazon napirendi ponthoz mindenki egyszer szólhat hozzá háromperces 

időtartamban. Ennél hosszabb és/vagy újbóli szólásra a közgyűlés adhat felhatalma-

zást. Ennek híján a tárgyalásvezető köteles a szót megvonni. 

 c) Az indítványozó vagy az előadó nyílt megkérdezésre többször is szólhat. 

(5) a) A tárgyalásvezető soron kívül szót adhat az Egyház tisztségviselőinek tagjainak 

és a szaktitkároknak, vagy azoknak, akik 

 - a tanácskozási és ügyrend, vagy a választó ügyrend valamely előírásának 

megsértése miatt kívánnak felszólalni; 

 - személyükkel kapcsolatos megtámadásra akarnak válaszolni; 

 - félreértett szavaik valódi értelmét akarják tisztázni. 

 b) Soron kívüli szólás esetén arra szorítkozhat a felszólaló, amire a soronkí-

vüliséget kérte. Ettől való eltérés esetén a tárgyalásvezető a szót megvonja. 

 c) Az a) pontban meghatározott esetekben a felszólalás szándékának jelzése a 

szokásos egy kézzel jelentkezés helyett a két kéz felnyújtásával való jelentkezés. 

 

 

                                                             
39 OT-határozat 2016.03.18-19./13. alapján módosítva: a 2016. április 23-i Országos Köz-
gyűlésen 
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(6) a) Ha nincs több felszólaló, vagy az adott kérdés megtárgyalására a napirendben 

meghatározott idő letelt, a tárgyalásvezető a vitát lezárja. A tárgyalási idő letelte miatti 

vitazárásáról azonban a közgyűlésnek előzetes vita nélkül szavaznia kell. 

 b) A vita befejeztével és a szavazás előtt még egyszer szólhatnak a 3. a) 

pontban felsorolt indítványozók és előadók. 

(7) A közgyűlési elnökség javaslatára a közgyűlés a vitát felfüggesztve a kérdést vagy 

ennek egy részletét tanulmányozásra valamely bizottság hatáskörébe utalhatja és a 

döntést meghatározott időre elnapolhatja. 

(8) a) A tárgyalásvezető köteles a felszólalót a felszólalási idő túllépése, a tárgytól 

való eltérése, sértő, vagy egyéb keresztyénietlen nyilatkozatai esetén figyelmeztetni, 

és ha ez hatástalannak bizonyul, tőle a szót megvonni. 

 b) Súlyos rendzavarás esetén a tárgyalásvezető az ülést a rend helyreállításáig 

felfüggeszti. 

8. § A szavazások 
(1)  a) A 6. § 4. bekezdés szerint határozatképes közgyűlés az Egyház tagjainak 

felvétele, továbbá a Baptista hitvallás, az Alapító Okirat (Alapszabály), valamint a 

Szervezeti és működési szabályzat szövegének elfogadása és módosítása ügyében 

legalább kétharmados többséggel hoz határozatot. 

 b) A közgyűlés az Egyház megszüntetésére vonatkozó érvényes indítványról 

legalább 75 %-os többséggel hoz határozatot. 

c) A közgyűlés minden egyéb kérdésben egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(2) a) A határozathozatal általában nyílt szavazással, a megbízólevél felmutatásával 

történik, kivéve az SZMSZ 15. § (6) és (7) bekezdésben felsorolt tisztségviselők meg-

választását, amikor a közgyűlés titkosan szavaz. 

 b) A közgyűlési elnökség jogosult saját elhatározása alapján bármikor a nyílt 

szavazás helyett titkos szavazást elrendelni, és köteles a titkos szavazást elrendelni, ha 

azt legalább húsz közgyűlési tag kéri. 

(3) A szavazatok összegyűjtését és/vagy számlálását a Választási Bizottság végzi.  

(4) A szavazások számszerű eredményét a közgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, 

a szavazásban résztvevők, az érvényes és érvénytelen szavazatok számának, az igen-

nel és nemmel szavazók, valamint a tartózkodók számának és százalékarányának 

feltüntetésével. 

(5) A szavazásra bocsátáskor először a módosító indítvány(ok)ról kell szavazni az 

előterjesztés sorrendjében. Ha nem érték el az előírt többséget, akkor az eredeti javas-

latról szavaz a közgyűlés. 

(6) A szavazás eredményét a számlálás befejeztével a tárgyalásvezető azonnal kihirde-

ti. 

(7) A közgyűlés által meghozott határozat ugyanazon ülés keretében nem változtatha-

tó meg, kivéve azt az esetet, ha az erre vonatkozó indítványt a közgyűlés legalább 

kétharmados többséggel jóváhagyja. 
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9. § A közgyűlési napló és jegyzőkönyv 
(1)  a) A közgyűlés megszólalásait a jegyzők hangszalagra rögzítik, és erről a 

közgyűlést követő egy héten belül elkészítik a közgyűlés minden részletét szó szerint 

tartalmazó közgyűlési naplót. 

b) A közgyűlési napló nem hozható nyilvánosságra, kizárólag a jegyzők 

használhatják fel a jegyzőkönyv elkészítésére, és az Országos Tanács utólagos viták 

eldöntésére. A hangszalagokat és a közgyűlési naplót az Országos Központi Iroda két 

évig őrzi, majd ezt követően el kell helyezni a Baptista Levéltárban. 

(2)  a) A közgyűlési napló és saját írásos feljegyzéseik alapján állítják össze a 

jegyzők a közgyűlési jegyzőkönyvet, amely tényszerűen rögzíti a közgyűlés esemé-

nyeit, a szavazások eredményeit. 

 b) A jegyzőkönyvhöz csatolandó mellékletként minden munkaokmány, jelen-

tés, írásban előterjesztett indítvány és a szavazólapok. 

 c) A közgyűlési jegyzőkönyvet az Egyház elnöke, főtitkára, a jegyzők és a 

két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 

 d) A közgyűlési jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 

10. § Zárórendelkezések 
(1) A közgyűlés tanácskozásaira a jelen Tanácskozási és a Választási Ügyrend érvé-

nyes. Ettől egy-egy kivételesen indokolt esetben a közgyűlés kétharmados többséggel 

eltekinthet, amennyiben az eltérés nem ellenkezik az Alapító Okirat (Alapszabály)lyal 

vagy a Szervezeti és működési szabályzattal. 

(2)  a) A tanácskozási ügyrend szövegének módosítására vonatkozó javaslatot 

legalább egy hónappal a közgyűlés előtt el kell juttatni az Egyház tagjaihoz. 

       b) A módosítás elfogadásáról a közgyűlés egyszerű többséggel határoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
53 

 

AZ ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS VÁLASZTÁSI ÜGYREND JE40 

1.§ Bevezetés 
(1) Az Egyház elnökének, főtitkárának, és Felügyelő Bizottságának megválasztását a 

jelen választási ügyrendben előírt módon kell előkészíteni és lebonyolítani. Ez az ügy-

rend alkalmazandó értelemszerűen minden az Országos Közgyűlés és az Egyházkerü-

leti Gyűlések hatáskörébe eső egyéb választás esetében. 

(2) A választás előkészítésének és lebonyolításának során a hivatalban levő egyházi 

tisztségviselők nem végezhetnek irányító, vagy ügyintéző feladatot, sem pedig aki sa-

ját maga, vagy közvetlen hozzátartozója révén érdekelve van. 

(3) A választás egész menete során az egyházi sajtóban és élőszóban arra kell bátoríta-

ni és serkenteni a véleménynyilvánítókat, hogy minden más szempontot félretéve azt 

mérlegeljék, hogy akit ajánlanak, majd megválasztanak, az 

 - feddhetetlen életű; 

 - a pásztorság és kormányzás kegyelmi ajándékával megáldott; 

 - eddigi gyülekezeti, közösségi szolgálataiban hűséggel, hozzáértéssel és 

eredményesen fáradozó; 

 - a Szentírást, a Baptista hitvallást, valamint az Egyház egyéb alapokmányait 

ismerő, értő és azokhoz igazodó; 

 - Egyházunk missziói, diakóniai céljainak megvalósítására képes és kész; 

 - a környező világ felekezeti, jogi, társadalmi és egyéb kérdéseiben tájéko-

zott, és ezekkel kapcsolatban felelősen állást foglaló; 

 - munkabíró; 

 - Magyarországon élő magyar állampolgár legyen. 

2. § A Választási Bizottság megalakítása 
(1) Az Országos Közgyűlés hatáskörébe eső rendes és időközi választásokat az Orszá-

gos Választó Közgyűlést megelőző közgyűlés által négy évre megalakított Választási 

Bizottság készíti elő és vezeti le. 

(2)   a) A Választási Bizottság tagjai: 

 - az egyházkerületek egy-egy megbízottja, 

 - az Országos Tanács három megbízottja, 

 -  A Presbiteri Tanács és a lelkipásztori kar által megválasztott két-két személy 

       b) A teljes Választási Bizottságot a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel állítja szolgálatba. 

 

 

                                                             
40 Módosítva: a 2000. április 14-i Országos Közgyűlésen 
Módosítva: a 2003. május 23-i Országos Közgyűlésen 
Módosítva: a 2007. május 5-i Országos Közgyűlésen. 
Módosítva: a 2011. április 30-i Országos Közgyűlésen. 
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(3)  a) A Választási Bizottság elnökét az Országos Tanács a közgyűlést követő el-

ső ülésén választja meg;  

        b) A Választási Bizottság maga választja meg titkárát és jegyzőjét a főtitkár 

által összehívott alakuló ülésén. 

 (4) A Választási Bizottságot a bizottság elnöke hívja össze, és annak ülésein elnököl. 

3. § A Választási Bizottság kiemelt feladatai 
 (1) Előkészíti és lebonyolítja az országos választásokat; 

(2) A választás tapasztalatainak alapján javaslatokat tesz az Alkotmányügyi Bizottság-

nak az Alapokmányok szükség szerinti módosítására; 

(3) A választási dokumentumcsomagot folyamatosan frissíti és fejleszti; 

(4) Átadja a választási dokumentumcsomagot a következő Választási Bizottságnak. 

4. §  Az ajánlások összegyűjtése 
(1) A baptista „képviseleti egyházkormányzás” elvének megfelelően a gyülekezeti ta-

gok által közvetlenül választott, illetve delegált testületek tesznek ajánlást. Ezek: az 

Országos Tanács, az egyházkerületi tanácsok, az Országos Lelkipásztor Konferencia, 

és a Presbiteri Tanács. (Utóbbi a nem lelkész avatottak széles körének véleményét 

megismerve alakítja ki javaslatát.) 

(2) A Választási Bizottság a választó közgyűlés előtt a szükséges időben (VÜ 11.§), az 

Országos Tanácsnak, az egyházkerületi tanácsoknak, az Országos Lelkipásztor Konfe-

renciának és a Presbiteri Tanácsnak kiküldi a választhatók listáját, amelyen az ajánló-

lapra való felvételt kezdeményezhetik. 

(3) A Választási Bizottság azt veszi fel az ajánló-lapokra, 

a) elnök és főtitkár esetén, aki legalább öt éve országosan fölavatott lelkipász-

tor, vagy legalább öt éve országosan fölavatott presbiter,  aki  a bibliai elvek alapján a 

vezetésben kipróbált, a választást megelőző  3 ciklusban legalább egy teljes cikluson 

keresztül volt Országos Vezető Tisztségviselő, az Országos Tanács tagja,  kerületi ve-

zető (elnök, alelnök, titkár), bizottsági elnök; 

b) Felügyelő Bizottsági tagság esetében legalább öt éve, országos és kerületi 

testület közreműködésével avatott lelkipásztor, legalább öt éve, országos és kerületi 

testület közreműködésével avatott presbiter”, vagy legalább öt éve, országos és kerüle-

ti testület közreműködésével avatott” diakónus, akinek megvan a tisztséghez megkí-

vánt szakmai minősítése vagy gyakorlata. 

 c) az a és b pontban szereplő tisztségekre ajánlhatók körét – országos felava-

tással rendelkezők – az OT állítja össze, és küldi meg a Választási Bizottságnak. 

(4)  a) Az ajánlásra jogosult testületek tagjai a Választási Bizottság levelének kéz-

hezvétele után 45 napon belül megtartott tanácskozásukon, titkos szavazással teszik 

meg ajánlásukat a Választási Bizottság által kiküldött ajánló-lapon szereplőkről. Min-

den ajánló az elnök és főtitkári tisztségre egy-egy, a FB tagságra öt személyt ajánlhat. 

b) A testületek a Választási Bizottságnak a teljes ajánlásösszesítőt beküldik, 

három napon belül. (VÜ 11.§.) 
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5. §  A jelölt-névsor összeállítása 
(1) A Választási Bizottság összesíti az ajánlásokat, és az ajánló testületeknek az aján-

lások beküldésére megszabott utolsó határidőt követően 7 napon belül értesíti a jelöl-

teket. (VÜ. 11.§.) 

(2)   a) A testületek által első két helyen elnöknek, vagy főtitkárnak, illetve az első 

10 helyen FB tagságra ajánlottaknak  a jelölt-névsorra való felvételéhez szükséges, 

hogy a lehetséges jelölt a Választási Bizottság megkeresésére három héten belül írás-

ban nyilatkozzék arról, hogy 

 - elfogadja a jelölést; 

 - több tisztsége való érvényes ajánlása esetén melyik szolgálatra vállalja a je-

löltséget;  

 b) A betöltendő tisztséggel kapcsolatos látását 3000 karakter terjedelemben 

küldje be;  

 c) A lehetséges jelölttel döntése elősegítésére tudatni kell az ajánlás reá vo-

natkozó adatait, a következő módon: elnök és főtitkár esetében azt, hogy mennyi tes-

tületben kapott ajánlást, és azon belül hányadik helyen, valamint az első és második 

helyre leadott szavazatok számát.  FB-tag esetében a reá vonatkozó, leadott ajánlások 

%-os adatát kell tudatni.  FB-tag esetében minden ajánló testületben leadott szavazat 

százalékát kell kiszámítani, majd átlagolni az összes testület százalékos eredményeit.  

d) Valamennyi jelöltnek joga van betekinteni a tisztségét érintő részletes ajánlás-ös-

szesítésbe. 

(3)   a) Az egyes tisztségeknél egy megválasztandó személy esetén három, több 

megválasztandó személy esetén kétszer annyi jelöltet lehet állítani. 

 b) Ha a jelöltek száma egy-egy tisztségnél az a) pontban leírt létszámot meg-

haladja, az adott tisztségre vonatkozóan a közgyűlés keretében megtartandó előválasz-

tással kell a meghatározott létszámot kialakítani. 

6.§ A jelöltek bemutatkozása 
A Választási Bizottság minden jelöltről életútját és szolgálatát bemutató anyagot állít 

össze (1000 karakter), amelyhez hozzákapcsolja a jelöltek által beküldött, a betöltendő 

tisztséggel kapcsolatos látásukat tartalmazó írásokat.   

Ezeket az írásokat önálló Választási Kiadványba kell foglalni, amit a Választási Bi-

zottság közzétesz, és megküld a közgyűlés tagjainak 32 nappal a Választó Közgyűlés 

előtt (VÜ 11.§.), ugyanakkor felteszi az egyház honlapjára is. 

Az elnök és főtitkárjelöltek a Választó Közgyűlésen 5-5 percben szólhatnak a küldöt-

tekhez. A felszólalások sorrendjét sorsolással kell eldönteni, és mindig csak az éppen 

felszólaló jelölt lehet bent a teremben. 

7. § Felkészülés a választásra 
(1) A Választó Közgyűlést a tárgyév április 30-ig kell megtartani.  

(2) A Közgyűlés választási részén a Választási Bizottság elnöke, mint választási elnök 

elnököl. Elöljáróban rövid jelentésben ismerteti a jelölés folyamatát.  
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(3) A választás - így az esetleg szükséges előválasztás is - a Választási Bizottság által 

elkészített és hitelesített szavazólapok felhasználásával történik. 

(4) A szavazások megkezdése előtt a választási elnök felolvassa a jelen ügyrend 1. §-

át és ismerteti a szavazás rendjét, a szavazatok értékelésének módját és válaszol az 

esetleges kérdésekre. 

8. § Az előválasztás 
(1) A 5.§ (3) b) pontban leírt esetben a Közgyűlés előválasztás keretében alakítja ki a 

meghatározott jelöltszámot. 

(2) a) A szavazás az adott tisztségre, vagy bizottsági tagságra ajánlott személyek 

közül a 9. § (1) b) pontban megadott számban legalkalmasabbnak ítélt testvérek neve 

elé helyezett x-szel történik. 

 b) a kértnél több név megjelölése, vagy a szavazólap áthúzása, eltépése ese-

tén a szavazólap érvénytelen. A kértnél kevesebb név megjelölése érvényes szavazat-

nak számít. 

(3)  a) A végleges szavazólapra a kapott szavazatok sorrendjében azokat kell fel-

venni, akik a meghatározott  keretszámot kitöltik. 

 b) Szavazategyenlőség esetén az Országos Lelkipásztor Testület és a Presbi-

teri Tanács ajánlásai alapján kell eldönteni a sorrendet. 

9. § A választás 
(1)  a) Az Egyház elnöke, főtitkára és a Felügyelő Bizottság megválasztása külön-

külön szavazólap felhasználásával történik. 

 b) Az elnöki tisztségre három, a főtitkári tisztségre három, a Felügyelő Bi-

zottság megválasztására tíz jelöltet lehet felvenni a szavazólapra. 

(2)  a) Az elnöki tisztségre és a főtitkári tisztségre a jelöltek közül egy-egy, a Fel-

ügyelő Bizottsági tagságra jelöltek közül legfeljebb öt személy neve elé helyezett x-

szel kell szavazni. 

 b) a kértnél több név megjelölése vagy a szavazólap áthúzása, eltépése esetén 

a szavazólap érvénytelen. A kértnél kevesebb név megjelölése érvényes szavazásnak 

számít. 

(3)  a) Az elnöki és a főtitkári tisztségre az a személy tekintendő megválasztott-

nak, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy ez a szavazatszám 

meghaladja a leadott szavazatok felét. Amelyik tisztségnél a jelöltek egyike sem érte 

el a meghatározott többséget, új fordulót kell tartani az első forduló során legtöbb sza-

vazatot szerzett két-két jelölt nevét tartalmazó szavazólap felhasználásával. Megvá-

lasztottnak az tekintendő, aki e szavazás során több szavazatot kapott. 

 b) a Felügyelő Bizottság tagságára a legtöbb szavazatot kapott öt személy te-

kintendő megválasztottnak. Szavazategyenlőség esetén a testületi ajánlások alapján 

előrébb álló személyt kell megválasztottnak tekinteni. 
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10. § A választás eredményének kihirdetése és a tisztségviselők be-
iktatása 

(1)  a) A közgyűlési választás eredményét a Választási Bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. 

 b) A jegyzőkönyvet a Választási Bizottság elnöke és a bizottság tagjai írják alá. 

 c)  A jegyzőkönyv egy hiteles példányát, valamint a lepecsételt borítékokba 

zárt szavazólapokat az Országos Központi Iroda irattárában legalább a következő vá-

lasztásig meg kell őrizni. 

(2) A megválasztott tisztségviselők megbízása négy évre szól, a megválasztásukat kö-

vető május 15-től a négy évvel később esedékes május 14-ig. 

 (3) A közgyűlési választás eredményét az Egyház hivatalos lapjában közzé kell tenni. 

(4) Az új tisztségviselőket a Választási Bizottság elnöke iktatja be tisztségükbe, a vá-

lasztást követő június 1. hétvégéjén, ünnepélyes keretek között. 

11.§ Időrendi tábla 
Esemény Szükséges 

idő 
Közgyűléshez viszo-
nyított időpont 

Szabályozás 
helye 

VB megküldi a választhatók 
listáját a testületeknek 

 129 nappal korábban V.Ü. 4.§ (2) bek. 

Jelölő testület összehívása, jelölés 45 napon belül 84 nappal korábban V.Ü. 4.§ (4) bek. 
a) 

Jelölő testület megküldi javaslatát 
a VB-nek 

3 napon belül 81 nappal korábban V.Ü. 4.§ (4) bek. 
b) 

VB összesíti az ajánlásokat és 
értesíti a jelölteket 

7 napon belül 74 nappal korábban V.Ü. 5.§ (1) bek. 

Jelölt nyilatkozik, és leírja látását 21 nap 53 nappal korábban V.Ü. 5.§ (1) bek. 
a) 

Választási Kiadvány elkészítés 21 nap 32 nappal korábban V.Ü. 6.§  
Választási Kiadvány közzététele, 
és megküldése a közgyűlés tagja-
inak 

32 nappal 
korábban 

32 nappal korábban V.Ü. 6.§ 

Közgyűlés  X nap  

 

12. § Zárórendelkezések 
(1)  a) A választási ügyrend módosítására vonatkozó minden javaslatot az Alkot-

mányügyi Bizottsághoz kell eljuttatni.  

 b) A módosítás elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. 
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BÉKEHÍRNÖK SZERVEZETI ÉS  MŰKÖDÉSI SZABÁLY-
ZATA 

A Békehírnök az Egyház hivatalos lapja. 

 

A Békehírnök feladata: 

 a) Jézus Krisztus evangéliumának terjesztése, az Üdvözítő váltságművébe 

gyökerező hitélet ébrentartása és erősítése; hitvédelem a biblikus Baptista Hitvallástól 

eltérő, rajongó és téves tanításokkal szemben; 

 b) a hívők egészséges gyülekezeti életének, lélekmentő munkájának és min-

dennapos helytállásának elősegítése; 

 c) az arra rászorulókkal való cselekvő és áldozatos közösségvállalás serkentése; 

 d) a hívők példamutató egyéni, közösségi, társadalmi életének fellendítése és 

támogatása; 

 e) az egyház szerveinek határozatainak közlése, intézkedéseinek, terveinek 

ismertetése, népszerűsítése; 

 f) a jelesebb egyházi, gyülekezeti eseményekről szóló tudósítás; 

 g) a gyülekezetek, bizottságok, intézmények és tagszövetségek életének be-

mutatása; 

 h) az evangéliumi kultúra művelése. 

 

A Békehírnök előállítását a szerkesztőség végzi a Baptista Hitvallás és az Alapító 

Okirat (Alapszabály) 1. §-a által meghatározott általános célok, az e szabályzat 2. §-

ában felsorolt alapfeladatok és az Egyház irányító szervei által megfogalmazott, vala-

mint az Egyház vezető tisztségviselői útján közölt időszerű feladatok jegyében. 

 

A szerkesztőség tagjai elsősorban a rájuk bízott feladatokért felelnek, de munkaközös-

ségként egyetemleges felelősséget hordoznak a 2. §-ban foglaltak teljesedéséért. 

 

A szerkesztőség tagjai erkölcsi és hitvallási szempontból kifogástalan, újságírói képe-

sítésű, vagy elismert újságírói vagy szerkesztőségi gyakorlattal rendelkező személyek 

lehetnek. 
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ÜGYREND A BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK  LÉ-
TESÍTÉSÉRŐL, MŰKÖDÉS ÉRŐL ÉS   MEGSZÜNTETÉ-

SÉRŐL41 

1. § 
1) A Magyarországi Baptista Egyház Alapító Okirat (Alapszabály)ának 2.§.(8). be-

kezdése, 4.§.(5). bekezdése, 3.§.(4). bekezdése és 5.§.(6). bekezdés b./ pontjai alapján 

a belső egyházi jogi személy gyülekezetek és egyéb belső egyházi jogi személy szer-

vezetek létrehozását, működését és megszüntetését a jelen ügyrend szabályozza a 

2011. évi CCVI.tv.11.§.-val összhangban. 

2) Fogalom meghatározások: 

a) Belső egyházi jogi személy gyülekezet: a bevett egyház elsődlegesen hitéleti (vallá-

si) tevékenységet végző belső egyházi jogi személye (GFO
42

 kód: 555) 

b) Belső egyházi jogi személy szervezet: a bevett egyház elsődlegesen közfeladatot 

ellátó belső egyházi jogi személye (GFO kód: 552) 

c) Körzet: Az egyház Alapító Okiratának 4. § (9) bekezdésében meghatározott, a fo-

lyamatos együttműködés céljával önkéntesen összefogott gyülekezetek csoportja. 

2. § Belső egyházi jogi személlyé válás lehetősége 
(1) Belső egyházi jogi személyt (a továbbiakban BEJSZ) az Egyház Országos Tanácsa 

alapíthat. A gyülekezet belső egyházi jogi személlyé válását a gyülekezet kezdemé-

nyezi. A belső egyházi jogi személy szervezetek és gyülekezetek önállóan járhatnak el 

saját ügyeikben, szerződéseket és egyéb jogügyleteket köthetnek. 

 

(2) Egy gyülekezet vagy szervezet azzal válik belső egyházi jogi személlyé, ha az 

egyház jogi személyként nyilvántartásba veszi az egyház alapító okiratának belső 

egyházi jogi személyeket tartalmazó mellékletében történő feltüntetésével, valamint az 

egyház és a gyülekezet között a jogi személlyé válással összefüggő kérdések rendezé-

sére hivatott megállapodás megkötésével. A megállapodást a jogi személlyé válásra 

vonatkozó gyülekezeti szándék bejelentésétől számított 60 napon belül szükséges 

megkötni. 

 

(3) BEJSZ gyülekezet:a) Belső egyházi jogi személlyé válhat az a gyülekezet, amely a 

jelen ügyrend szerinti eljárások szerint kimondja belső egyházi jogi személlyé válását. 

A jogi személlyé válásról, vagy csatlakozásról történő döntést megelőzően a döntés-

hozókkal ismertetni kell az egyházi jogi személy gyülekezeteket megillető jogokat és 

terhelő kötelezettségeket, illetve a csatlakozással járó jogokat és kötelezettségeket. 

                                                             
41 Módosítva: 2020.09.29-30. OT határozat alapján 
42 Az egyes szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozására hivatott statisztikai kód. 
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b) Azon gyülekezet válhat BEJSZ gyülekezetté, amely legalább 20 taggal és legalább 

3 tagú választott vezetőséggel rendelkezik (vezetőség tagja a lelkipásztor is), továbbá 

saját költségvetése alapján önállóan gazdálkodik, és elkülönült vagyonnal bír.  

A gyülekezet az egyházi jogi személlyé válási szándékáról egyszerűsített, normál vagy 

rendkívüli eljárás keretében hozhat határozatot. 

c) A (3) bekezdés b) pontjában a tagság, valamint a választott vezetőség vonatkozásá-

ban meghatározásra került létszámkorlátot el nem érő gyülekezetek esetén, indokolt 

esetben, kizárólag az Országos Tanács erre vonatkozó határozata alapján van mód 

BEJSZ gyülekezetté válni. A gyülekezet erre vonatkozó szándékát a normál vagy 

rendkívüli eljárás keretében hozott döntésével jelzi. 

d) A 20 tagot el nem érő, vagy önállóan egyházi jogi személlyé válni nem kívánó 

gyülekezetek normál vagy rendkívüli eljárásban arról hoznak döntést, hogy szervezeti-

leg, valamint a gazdálkodás adminisztrációjával összefüggő feladatok vonatkozásában 

a körzetükön belül mely jogi személy gyülekezethez kívánnak csatlakozni. Szándé-

kukról a fogadó gyülekezet képviselőivel egyeztetést folytatnak. Azon gyülekezetek, 

amelyek nem tagjai körzetnek, arról döntenek normál vagy rendkívüli eljárásban, 

hogy melyik egyházi jogi személy gyülekezethez kívánnak csatlakozni az erre vonat-

kozó, a fogadó gyülekezet képviselőivel történő, előzetes egyeztetés alapján.  A csat-

lakozó gyülekezet a csatlakozást követően jogi személyiséggel nem rendelkező gyüle-

kezet lesz. 

e) Amennyiben valamely gyülekezet nem hoz döntést sem az egyházi jogi személlyé 

válásról, sem valamely másik jogi személy gyülekezethez történő csatlakozásról, úgy 

ezen gyülekezetek valamely jogi személy gyülekezethez vagy szervezethez történő 

csatlakozásáról az egyház Országos Tanácsa hozhat döntést. Az egyház Országos 

Tanácsa a döntést megelőzően az érintett gyülekezetekkel egyeztetést folytat le.  

f) Gyülekezetplántálás esetén a plántált gyülekezet elsősorban az őt alapító jogi sze-

mély gyülekezethez, ennek hiányában a körzetükön belüli jogi személy gyülekezethez 

csatlakozik. A 10 fős tagságot el nem érő missziói állomások ugyancsak döntést hoz-

nak arról, hogy mely, a körzetükön belüli jogi személy gyülekezethez csatlakoznak. 

g) A BEJSZ, valamint a csatlakozó gyülekezet megállapodást köt a következőkben 

részletezett alapelvek figyelembe vételével: 

ga) A csatlakozó gyülekezet missziói tevékenységével, működésével, valamint gaz-

dálkodásával összefüggő ügyeiben a csatlakozást követően is önállóan dönt.  

gb) A csatlakozó gyülekezet képviseletében, külső jogviszonyokban,
43

 annak a jogi 

személy gyülekezetnek a képviselője jár el, amelyhez a gyülekezet csatlakozott. A 

képviselő a csatlakozó gyülekezet döntésének megfelelően köteles eljárni, amely jog-

körét meghatalmazás útján a csatlakozó gyülekezet képviselője részére delegálhatja. 

gc) A csatlakozó gyülekezet döntéseinek, vagy mulasztásainak anyagi következmé-

nyeit a csatlakozó gyülekezet köteles viselni és megtéríteni a jogi személy gyülekezet-

nek.  

 

                                                             
43 Kivéve az Egyház tulajdonában álló ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek vonatkozásában. 
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(4) Egyszerűsített eljárás: Egyszerűsített eljárás lefolytatására az OT felhatalmazása 

alapján van lehetőség. Amennyiben a gyülekezet vezetősége az egyházi jogi személlyé 

válással, illetve az egyházi jogi személy gyülekezethez való csatlakozással egyetért, az 

egyházi jogi személlyé válás, illetve csatlakozás egyszerűsített eljárásban történik. 

Ennek során a gyülekezet vezetősége az egyházi jogi személlyé válásról, illetve a 

csatlakozásról kétharmados többséggel határozatot hoz, amelyet írásban  is rögzít. 

Amennyiben a gyülekezet vezetőségében nincs kétharmados egyetértés az egyházi 

jogi személlyé válás, illetve a csatlakozás kérdésében, vagy a vezetőség ilyen tartalmú 

döntést hoz, normál eljárást kell lefolytatni.  

Rendkívüli jogrend, vagy járványveszély idején a vezetőségi tanácskozás a tanácsko-

zásban résztvevő személyek egyértelmű azonosítását biztosító elektronikus eszköz 

igénybevételével, illetve levélszavazás útján is megtartható. 

 

(5) Normál eljárás: 

Az egyházi jogi személlyé válás, illetve az egyházi jogi személy gyülekezethez való 

csatlakozás kérdésében gyülekezeti tanácskozást kell összehívni az Egyház alapszabá-

lyában foglaltaknak megfelelően.  

A tanácskozást két egymást követő, eltérő naptári napon tartott istentiszteleti alkalmon 

kell meghirdetni. A tanácskozás akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok 50%-

a megjelent.  

A tanácskozás a kérdésben egyszerű szótöbbséggel dönt, amelyet írásban is rögzíteni 

szükséges.  A tartózkodás érvényes szavazat, amit a határozatképesség számítása 

során figyelembe kell venni.  

 

(6) Rendkívüli eljárás: 

Jogszabályban kihirdetett rendkívüli jogrend, vagy járványveszély idején a tanácsko-

zás elektronikus eszköz igénybevételével is tartható. 

A rendkívüli eljárás alkalmazása esetén a gyülekezeti tanácskozás határozatképes, , ha 

arról minden gyülekezeti tagot értesítettek és  azon a tagok legalább 1/3-a részt vesz. 

Az érvényes döntéshez a jelenlévők legalább 75%-os igenlő szavazata szükséges. 

A tanácskozás olyan módon is megtartható, hogy azon a tagok egy része személyesen, 

más része pedig ezen személyek egyértelmű azonosítását biztosító elektronikus eszköz 

útján vesz részt. Ilyen esetben a határozatképességre a normál eljárás szabályait kell 

alkalmazni.  

 

(7) A létrejövő egyházi jogi személy gyülekezet főbb adatait (név, székhely, képvise-

lők, képviselet módja), az Egyház által alkalmazott, aláírt formanyomtatványon (beje-

lentő és változásbejelentő űrlap belső egyházi jogi személy szervezetek részére) az 

Egyház Országos Irodájánál bejelenti postai vagy elektronikus
44

 úton, és a bejelentés-

hez mellékeli a határozatot. A mindenkori csatlakozás tényét és a hozzá csatlakozó 

                                                             
44 A formanyomtatvány elektronikus úton történő megküldését követően postai úton is 
szükséges az eredeti dokumentum Országos Iroda részére történő eljuttatása. 



 
62 

 

gyülekezetek nevét az a jogi személy gyülekezet jelenti be az Egyház Országos Irodá-

jánál, amelyhez csatlakoztak. A bejelentéshez mellékeli a határozatot. Az egyház által 

ezt követően a (2) bekezdésnek megfelelően nyilvántartásba vett BEJSZ gyülekezetek 

kötelesek a NAV bejelentkezési űrlapjának másolatát megküldeni az Egyház Országos 

Irodájának részére. 

 

(8) BEJSZ szervezet:  

A belső egyházi jogi személy szervezet első alapító okiratát az alapító készíti el. Az 

alapító okiratban az alapító megállapítja a BEJSZ nevét, székhelyét, képviselőjét, 

feladatát, működésének szabályait és hozzárendeli a működéséhez szükséges vagyont. 

Az alapító okirat módosítását az alapító fogadja el.  

 

3.§ BEJSZ működése 
 
A BEJSZ Gyülekezetekre vonatkozó szabályok:  

(1) A jogi személy gyülekezet teljes jogú használója az általa birtokolt, s az állami 

nyilvántartásban a Magyarországi Baptista Egyház nevén álló ingatlanoknak (imaház, 

illetménylakás, temető, stb.). 

(2) A jogi személy gyülekezetnek az Egyházon belül a többi gyülekezettel azonos 

jogai és kötelességei vannak. 

(3) A 2.§ (7) bekezdés alapján megadott adataikban bekövetkezett változásokat az 

egyház által alkalmazott, aláírt változásbejelentő lapon (BEJELENTŐ / 

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ ŰRLAP BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY GYÜLE-

KEZETEK  ÉS  SZERVEZETEK RÉSZÉRE), 15 napon belül kötelesek bejelenteni 

az Egyház Országos Irodájába postai vagy elektronikus
45

 úton. Az aktuális 

változásbejelentőlap az egyház honlapjáról tölthető le.Az Egyház a BEJSZ gyülekezet 

jogi személyiségét és adatait igazoló igazolást csak az Egyházhoz bejelentett bejelen-

tő, vagy változásbejelentő adatlap adatai alapján állít ki.  

A BEJSZ-ben bekövetkezett változásokat értelemszerűen minden érintett hivatalhoz 

be kell jelenteni (pl. NAV, bank, egyéb). 

(4) A BEJSZ Gyülekezetek kötelesek a vonatkozó számviteli jogszabályokban megha-

tározott beszámoló készítési és nyilvántartási kötelezettségeiknek eleget tenni, továbbá 

a számviteli beszámolójukat az Országos Közgyűlés 2015.04.25./9. határozata alapján 

az Egyház Országos Irodájába megküldeni. 

(5) A BEJSZ Gyülekezetek döntéshozataluk során kötelesek alkalmazni az Országos 

Tanács 2017.01.10/2A számú határozatában, illetve annak mindenkori módosításaiban 

foglalt szabályokat.  

 

                                                             
45 A változásbejelentő lap elektronikus úton történő megküldését követően postai úton is 
szükséges az eredeti dokumentum Országos Iroda részére történő eljuttatása. 
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(6) A BEJSZ Gyülekezetek törvényes működését az állami hatóságok (pl. adóható-

ság), valamint az MBE Egyházi Belső Ellenőrzési Csoportja (EBECS) ellenőrizheti.  

 

Egyéb BEJSZ szervezetek:  

(7) A BEJSZ szervezetek vezetőit az Elnök és a Főtitkár javaslatára az Egyház Orszá-

gos Tanácsa nevezi ki és menti fel. A kinevezés határozott időre szól, annak időtarta-

mát úgy kell alakítani, hogy az Egyház Elnökének és Főtitkárának megválasztását 

követő időszakra essen a határozott idő lejárta.  

(8) A BEJSZ szervezetek évente beszámolnak az Országos Tanácsnak előző évi tevé-

kenységükről és elé tárják következő évi költségvetésüket.  

(9) A 2.§ (8) bekezdés alapján megadott adataikban bekövetkezett változásokat az 

egyház által alkalmazott, aláírt változásbejelentő lapon, 15 napon belül kötelesek 

bejelenteni az Egyház Országos Irodájába postai vagy elektronikus
46

 úton.  

Az Egyház a BEJSZ szervezet jogi személyiségét és adatait igazoló igazolást csak az 

Egyházhoz bejelentett bejelentő, vagy változásbejelentő adatlap adatai alapján állít ki.  

(10) A BEJSZ szervezetek kötelesek a vonatkozó számviteli jogszabályokban megha-

tározott beszámoló készítési és nyilvántartási kötelezettségeiknek eleget tenni, továbbá 

a számviteli beszámolójukat az Országos Közgyűlés 2015.04.25./9. határozata alapján 

az Egyház Országos Irodájába megküldeni. 

(11) A BEJSZ szervezetek döntéshozataluk során kötelesek alkalmazni az Országos 

Tanács 2017.01.10/2B számú határozatában foglaltakat. 

(12) A BEJSZ szervezetek tevékenységét az Egyház az EBECS-en keresztül ellenőrzi.  

 

4. § Belső Egyházi Jogi Személy átalakulása és megszűnése 
 (1) A gyülekezet jogi személyisége megszűnik, ha 

 a) a gyülekezet e jogállásáról való lemondását az Országos Tanács jóváhagy-

ja; 

 b) Az Országos Közgyűlés az Alapító Okirat (Alapszabály) módosításával 

így határoz; 

 c) a gyülekezet megszűnik. (A b) és c) pontot v.ö. az 2011. évi CCVI.tv. 11. § 

indoklásával.) 

   d) a gyülekezet létszáma olyan mértékben lecsökken, vagy már nem állnak 

fenn a jogi személyiséghez szükséges feltételek és az Országos Tanács a gyülekezet 

jogi személyiségét visszavonja. 

 

(2) Amennyiben a jogi személy gyülekezet taglétszáma 15 fő alá csökken, úgy az OT 

megvizsgálja a jogi személy gyülekezet további működésének lehetőségeit. 

(3) A BEJSZ gyülekezet belső egyházi jogi személyiségének megszűnése esetén a 

gyülekezetnek rendelkezni kell a gyülekezet vagyonáról az egyházi SZMSZ mellékle-

                                                             
46 A változásbejelentő lap elektronikus úton történő megküldését követően postai úton is 
szükséges az eredeti dokumentum Országos Iroda részére történő eljuttatása. 
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tét képező, az egyház gyülekezeti ingatlanainak tulajdonjogáról szóló ügyrendben 

foglaltak figyelembe vételével, továbbá a gyülekezetet illető jogokról és terhelő köte-

lezettségekről, az élő, illetve függőben lévő szerződésekről és a megszüntetéssel érin-

tett munkavállalók, ellátottak, egyéb személyek helyzetéről. Amennyiben a gyülekezet 

a fenti kérdésekről nem rendelkezik úgy azt az OT köteles megtenni. 

(4) A 4.§ (1) a,b és d.) pontja szerinti esetben a gyülekezet határoz egy jogi személy 

gyülekezethez történő csatlakozásáról. Amennyiben ez 30 napon belül nem történik 

meg, az OT rendelkezik a jogi személyként lemondott gyülekezet becsatolásáról egy 

BEJSZ gyülekezethez. A 4.§ (1) c) pontja szerinti esetben, ha a megszűnt gyülekezet-

hez, nem jogi személy gyülekezet is csatlakozott, az OT rendelkezik a NJSZ gyüleke-

zet becsatolásáról egy BEJSZ gyülekezethez. 

(5) A BEJSZ szervezetek megszüntetéséről vagy átalakulásáról az Országos Tanács 

dönt a Ptk. vonatkozó szabályainak figyelembe vételével.  

(6) A BEJSZ szervezet megszüntetése esetén rendelkezni kell a szervezet vagyonáról, 

a szervezetet illető jogokról és terhelő kötelezettségekről, az élő, illetve függőben lévő 

szerződésekről és a megszüntetéssel érintett munkavállalók, ellátottak, egyéb szemé-

lyek helyzetéről.  

 

5. § Záró rendelkezések 
 

(1) Ez az ügyrend az MBE Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. 

(2) A teljes ügyrend 2020. október 09-én lép hatályba. 
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ÜGYREND AZ MBE ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK  
MŰKÖDÉSÉRŐL 47 

 

AZ ORSZÁGOS TANÁCS  

(MBE ASZ 8.§)48 
(1) Az Országos Tanács két Országos Közgyűlés közötti időszakban az Egyház fő 

tanácskozó és határozathozó testülete. 

(2) Az Országos Tanács tagjai mindazok, akiket az Egyház szervezeti és működési 

szabályzata felsorol. 

(3) Az Országos Tanács az Országos Közgyűlésnek felel. 
 

(MBE SZMSZ 16. §) 
Az Országos Tanács illetékessége 

(1) a) Az Országos Tanács két Országos Közgyűlés közötti időszakban az Egyház fő 

tanácskozó és határozathozó testülete. 

      b) Az Országos Tanács határozatai az Egyház gyülekezeteire elkötelező iránymu-

tatás értékűek, az Egyház szerveire és tagszövetségeire kötelezőek. 

(2) Az Országos Tanács a következő ügyekben illetékes: 

      a) az Egyházat alkotó tagok érdekeinek szolgálata és képviselete; 

      b) az Egyház vezető tisztségviselőinek, a szakbizottságok, az intézmények és a 

tagszövetségek vezetőinek beszámoltatása, valamint az egyházkerületek képviselőinek 

meghallgatása; 

      c) Az Egyház missziói és szeretetszolgálati céljainak és terveinek meghatározása, 

ezirányú tevékenységének előmozdítása; 

      d) egyházi intézmények létrehozása, megszervezése és működtetése; 

      e) a gyülekezetek közötti kapcsolat ápolása; 

      f) állásfoglalás a tagsági kérelmekben, ügyekben; 

      g) a „Szolgálati rendtartás” és az egyházi tisztségviselők és alkalmazottak mun-

kaügyi szabályzatának elfogadása; 

      h) az Egyház missziói igazgatójának, gazdasági igazgatójának, operatív igaz-

gatójának, az intézmények vezetőinek, a szakbizottságok választott tagjainak és a 

Választási Bizottságba küldendő három megbízottjának legfeljebb négyéves 

időtartamra történő megválasztása és visszahívása az egyházelnök és az Egyház 

főtitkárának javaslata alapján; 

 

                                                             
47 Módosítás: 2022. 09.14./4.  OT határozata alapján 
48 Az ASZ 8.§., az SZMSZ 16-17-18.§, a jelenleg hatályban lévő Alapító Okirat (Alapszabály) 
és a Szervezeti- és Működési Szabályzat szó szerinti kivonata. 
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      i) a Baptista Teológiai Akadémia szabályzatának és a bizottságok ügyrendjének 

meghatározása; ideiglenes bizottságok létrehozása; 

      j) a költségvetés évközi, rendkívül indokolt esetben szükségessé váló módosítása, 

átütemezése, átcsoportosítása, a költségvetési tartalékok felhasználásának meg-

határozása; 

      k) a gyülekezeti segélykérelmek elbírálása a területileg illetékes Egyházkerületi 

Tanáccsal egyetértésben; 

      l) az egyházi tagok és szervek célgyűjtési igényeinek elbírálása, meghirdetése, 

céladomány más célra való ideiglenes vagy végleges felhasználásának jóváhagyása; 

      m) az Országos Közgyűlés napirendjének összeállítása, a közgyűlés két nem 

lelkész tárgyalásvezetőjének kijelölése, egyházi konferenciák meghirdetése; 

      n) másodfokú eljárás az egyházi fegyelmezés keretében. 

(3) Az Országos Tanács az Országos Közgyűlés határozatai szerint ténykedik és tagjai 

kötelesek előtte beszámolni intézkedéseikről. 

 

(MBE SZMSZ 17. §) 
Az Országos Tanács összetétele 

(1) Az Országos Tanács tagjai: 

      a) az Egyház vezető tisztségviselői; (19. § (1) bekezdés); 

      b) két lelkészi és két avatott, nem lelkészi tanácstag, akiket a Lelkésztestület és a 

Presbiteri Tanács választ az OT által elfogadott szabályzat alapján. 

      c) az egyházkerületi tanácsok elnöke és az alelnök. Akadályoztatásuk esetén az 

általuk megbízott kerületi tanácstag; 

      d) a Baptista Teológiai Akadémia rektora; 

      e) az Alkotmányügyi Bizottság elnöke;  

      f) tanácskozási joggal: a Felügyelő Bizottság képviselője; 

      g) a kommunikációs, a külügyi, az oktatási és a szociális szaktitkár 

 (2) Az Egyház vezető tisztségviselői hívják meg az egyéb bizottsági képviselőket az őket 

érintő kérdésekben szavazati joggal, és szakértőket tanácskozási joggal az OT ülésére. 

 

(MBE SZMSZ 18. §) 
Az Országos Tanács tanácskozásai 

(1) Az Országos Tanács legalább kéthavonta ülésezik. 

(2) Rendkívüli tanácskozást kell összehívni, ha az egyházelnök vagy főtitkár ezt 

szükségesnek ítéli, vagy legalább hat tanácstag ezt írásban kéri. 

(3) Az Országos Tanács összehívása, az ülés napirendjének összeállítása az Egyház 

főtitkárának feladata. 

(4) Az Országos Tanács elvi és gyakorlati kérdésekben nyílt szavazással, személyi 

kérdésekben titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(5) Az Országos Tanács ülésén általában az egyházelnök vagy az Egyház főtitkára 

elnököl, kivéve, ha ők az előterjesztők, vagy személyüket érintő kérdés van napirenden. 
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1. § Az Országos Tanács működése 
(1) Az Országos Tanács minden év elején, első ülésén meghatározza – a tagok egyéb 

szolgálatának figyelembevételével tervezetten - az évi legalább hat rendes ülés 

időpontját.   

(2) Rendkívüli tanácskozást kell összehívni, ha az egyházelnök vagy főtitkár ezt 

szükségesnek ítéli, vagy legalább hat tanácstag ezt írásban kéri. 

(3) Az elnökség rendkívüli és sürgős esetben elrendelhet távolléti ülést, amennyiben a 

következő ülésig beálló késedelem az Egyház számára hátrányos következményekkel 

járna. A távolléti ülés postai levélben, e-mail kapcsolaton keresztül vagy más techni-

kai módon tartható meg. Az ülés elrendelésével egyidejűleg az írásos előterjesztést és 

a megszövegezett határozati javaslatot is közölni kell. A távolléti ülés jegyzőkönyvébe 

foglalt érdemi nyilatkozatokat és a meghozott határozatot dokumentálhatóan alkalmas 

módon rögzíteni kell, majd a következő OT ülésen határozni kell a közzététel 

szükségességéről.  

(4) A távolléti ülésen írásos előterjesztés kiküldésére nincs szükség, amennyiben egy 

már megtárgyalt napirend ügyében kér utólagos döntést az elnökség, vagy különösebb 

megfontolást és előkészítést, illetve tárgyalást nem igénylő aktuális határozat megho-

zatalára van szükség. 

2. § Nyilvánosság 
Az OT ülések nem nyilvánosak, azon kizárólag a Tanács szavazati jogú és 

tanácskozási jogú tagjai (a továbbiakban: OT-tagok), illetőleg az elnökség által 

meghívottak lehetnek jelen. 

3. § Az ülések előkészítése és összehívása49 
(1) Az Országos Tanács üléseit az Egyház Elnöksége készíti elő, a szakmai igazgatók, 

a szaktitkárok, valamint az OT ülésvezetője bevonásával. Az Országos Tanács ülését 

20 naptári nappal megelőzően az operatív igazgató kezdeményezi az elnökség felé az 

OT ülését, valamint az ülés összehívását megalapozó előkészületi tevékenységek 

ütemezését.  

(2) Az Országos Tanácsot a főtitkár írásban
50

 hívja össze oly módon, hogy a tanácsta-

goknak és a meghívottaknak az ülést megelőző legalább 10 naptári nappal meghívót 

küld. 

(3) A kibocsátott meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés pontos időpontját és helyét, 

b) a napirendi pontokat, azok szükséges időtartamát, és az előterjesztőket, 

c) szükség esetén a szakbizottságok állásfoglalását, 

                                                             
49 Az Országos Tanács ülését megalapozó tevékenységek folyamatábráját az Ügyrend 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
50 Az összehívás elsősorban az Országos Tanács elektronikus levelező listáján keresztül 
történik, amennyiben ez nem oldható meg biztonságosan, úgy postai levélben. 
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d) az írásbeli előterjesztéseket,  

e) szükség szerint a megszövegezett határozati javaslatot, 

f) rendkívüli ülés esetén az összehívásra vonatkozó indítványt az ülést megelőző 5. 

naptári napon, 

g) az előző ülés alkalmával hozott határozatok státuszára vonatkozó tömör, írásos 

összefoglalást. 

(4) A tanácstagok a meghívó elolvasását, valamint az ülésen történő részvételi 

szándékukat elektronikusan visszajelzik a kiküldőnek. 

(5) A tanácstag az ülést megelőzően köteles várható távolmaradását bejelenteni.  Az 

egyházkerületi tanácsok elnökét és alelnökét akadályoztatásuk esetén az általuk 

megbízott kerületi tanácstag tanácskozási joggal helyettesítheti. 

(6) Az ülések technikai előkészítését és lebonyolítását a főtitkár végzi. 

4. § Napirend 
(1) Az Országos Tanács ülésének napirendjét elsősorban a benyújtott írásos 

előterjesztések alapján állítja össze az elnökség. A napirend összeállítása során meg 

kell jelölni azokat az előterjesztéseket is, amelyeket az elnökség nem javasolt tárgya-

landó napirendi pontként. Az utolsó, döntést igénylő ügy tárgyalását 15 óra előtti 

célszerű megkezdeni. 

(2) Napirendi pontra vonatkozó előterjesztés benyújtására bármely tanácstag jogosult. 

(3) Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 10. naptári napig, rendkívüli ülés 

szerinti összehívás esetén legkésőbb az ülést megelőző 5. naptári napig kell az 

elnökséghez eljuttatni. 

(4) Az ülést megelőző 7. naptári napig beérkezett, a kiküldött napirenden felüli új 

napirendre vonatkozó javaslat megtehető, amely a végleges napirend kialakítása során 

figyelembevételre kerül. 

(5) Az ülést megelőző 7. naptári napot követően beérkező, a kiküldött napirendben 

foglalt napirendi pontokon felüli új napirendre vonatkozó javaslatok napirendre 

vételéről az Országos Tanács az ülés elején, a napirend elfogadását megelőzően nyílt 

szavazással dönt. 

(6) Az ülést megelőző 2. naptári napig beérkezett, napirendhez kapcsolódó írásos 

indítványok papír alapú megosztása az ülés napján történik. 

(7) Amennyiben bármely tanácstag legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig - 

a meghívóban szereplőkön túlmenően - szóban indítványozza valamely kérdés napi-

rendre tűzését, annak napirendre vételéhez a jelenlévő tagok egyszerű többségének 

egyetértése szükséges, azonban jelenlévő tagok egynegyedének javaslatára a 

kérdésben csak a soron következő ülésen lehet határozatot hozni.  

(8) Az egyebek napirendi pont tárgyalása során csak indokolt esetben lehet határozatot 

hozni. 

(9) Minden ülésen napirendi pontként kell szerepelnie az előző ülés jegyzőkönyve 

elfogadásának, valamint a főtitkár beszámolójának a meghozott határozatok végre-

hajtásáról, az ügyek állásáról és az Elnökség munkájáról. 
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5. § Határozatképesség 
(1) Az Országos Tanács akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze és a 

szavazati joggal rendelkező tanácstagoknak több mint a fele jelen van. A jelenlétet 

jelenléti ívvel kell dokumentálni. 

(2) Az ülésvezető a határozatképesség meglétét az ülés teljes időtartama alatt folyama-

tosan köteles figyelemmel kísérni. 

6. § Az Országos Tanács ülésének vezetése 

 
I. 

(1) Az Országos Tanács üléseit az Országos Tanács Ülésvezetője vezeti az 

egyházelnökkel és a főtitkárral együttesen.  

(2) Az ülésvezető ülésvezetési feladatkörében eljárva az ülés rendjét biztosítja, így: 

a) az ülést megnyitja és berekeszti, 

b) dönt szó megadásáról és megvonásról, 

c) felszólít tárgyra térésre, 

d) szünetet rendel el. 

(3) Az ülésvezető vitavezetési feladatkörében eljárva: 

a) napirendi pontonként megnyitja és lezárja a vitát,  

b) kiemelten ügyel – a meghatározott - időkeret betartására, 

c) napirendi pontok összevonását javasolhatja, 

d) napirendi pontok felcserélését javasolhatja, 

e) napirendi pont tárgyalásának következő ülésen történő folytatását javasolhatja, 

f) szavazást rendel el, 

g) szavazás eredményét megállapítja és kihirdeti a megszavazott határozatot. 

 

II. 
(1) Amennyiben az ülésvezető megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülés 

napirendjéről kell dönteni. Ennek során amennyiben bármelyik tanácstag élni kíván a 

szóbeli indítvány előterjesztésének jogával, úgy az ülésvezető felkéri az érintettet 

indítványa megtételére. Valamennyi szóbeli napirendi indítvány ismertetését követően 

- az elhangzás sorrendjében - szavazásra bocsátja, hogy az egyes indítványok fel-

kerüljenek-e az ülés napirendjére. A szavazást követően a meghívóban feltüntetett 

napirendi pontok, a szavazás eredménye alapján javaslatot tesz a napirendre, amelyet 

az Országos Tanács fogad el. 

(2) Az ülésen résztvevő OT tagok számára az ülésen tárgyalásra kerülő napirendi 

pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket és alátámasztó dokumentumokat 

alapértelmezetten elektronikus formában biztosítja az elnökség. 
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III. 
(1) Az OT-ülés egyes napirendjére, valamint egyes napirendi pontjainak tárgyalására 

az előterjesztés, valamint az ahhoz - írásban vagy szóban benyújtott - módosító 

indítványok alapján kerül sor. 

(2) Az írásbeli módosító indítványnak tartalmaznia kell, hogy az adott napirendre 

vonatkozóan előterjesztett határozati javaslat megváltoztatása mennyiben és milyen 

okból szükséges, valamint tartalmaznia kell egy olyan konkrét határozati javaslatot, 

amely alkalmas arra, hogy az ülés a módosító indítványról döntsön. Az OT a módosító 

indítványt kizárólag abban az esetben tárgyalja, amennyiben legalább egy tanácstag 

támogatja az indítványban foglalt módosítási javaslatot.  

(3) Az adott napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli módosító indítványt úgy kell 

előterjeszteni, hogy azt az Országos Központi Iroda legkésőbb az ülést megelőző 

második naptári napig kézhez kapja. A határidőben érkezett módosító indítványt az 

OT jegyzője megfelelő számban sokszorosítja, és az ülés megkezdését megelőzően a 

tanácstagok részére átadja.  

(4) Bármely tanácstag jogosult arra, hogy az egyes napirendi pontokhoz - azok 

vitájának lezárásáig - szóbeli módosító indítványt terjesszen elő.  

(5) Az elkésetten érkezett írásbeli indítványt szóbeli módosító indítványnak kell tekin-

teni és a szóbeli módosító indítványra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

 

IV. 
(1) A napirendi pontok tárgyalásánál elsőként az előterjesztőt illeti meg a szó, ezt 

követően az írásbeli módosító indítványt benyújtók, majd az adott ügyhöz kapcsolódó 

egyházkerület vezetői jogosultak hozzászólni. A kiegészítéseket követően az 

ülésvezető felhívja a tanácstagokat kérdéseik, észrevételeik és szóbeli módosító 

indítványaik előterjesztésére. A vita során a meghívottak is szót kaphatnak. A vita 

során a tanács tagjai több alkalommal is hozzászólhatnak egyazon napirendi ponthoz 

maximum 2 perces időtartamban, amely hozzászólások során a tanács tagjainak töre-

kedniük kell a tömör, lényegre törő, világos kommunikáció alkalmazására.  

(2) Határozathozatal mellőzésével egyidejűleg a Tanács az ügyet visszautalhatja az 

előterjesztőhöz, az Egyház illetékes szakbizottságához, az Országos Központi Iroda 

valamely osztályához, illetve kérheti az elnökséget a szükséges információk bes-

zerzésére és előterjesztésére.  

 

V. 
(1) A vita lezárását az ülésvezető, az előterjesztő, valamint bármely tanácstag kez-

deményezheti. A vitát az ülésvezető zárja le. 

(2) Az összes napirendi pontok vitáját és határozathozatalt követően az ülésvezető az 

ülést berekeszti. 

(3) Ha nincs több felszólaló, vagy az adott kérdés megtárgyalására a napirendben 

meghatározott idő letelt, az ülésvezető a vitát lezárja. A tárgyalási idő letelte miatti 

vitazárásról azonban az Országos Tanácsnak előzetes vita nélkül szavaznia kell. 
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7. § Határozathozatal 

 
I. 

(1) A vita lezárását követően a Tanács határozatot hoz. A határozatok meghozatalára 

szavazás útján kerül sor. 

(2) Az ülés határozatképességének megállapítása alkalmával az ülésvezető 

megállapítja a szavazásra jogosultak számát, amelynek ülés közbeni változásait a 

jegyzőkönyv vezetője folyamatosan nyomon követ, valamint az egyes napirendi pon-

tokhoz kapcsolódó határozathozatalokat megelőzően a jegyzőkönyvben rögzít. Az 

ülésvezető a határozathozatalt megelőzően ismerteti a szavazás szabályait, valamint a 

határozathozatalra feltett kérdés pontos szövegét. 

(3) Szavazáskor a kérdést az ülésvezető úgy teszi fel, hogy arra egyértelmű „igen”-nel, 

„nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehessen válaszolni. Ettől eltérni csak a tanácsta-

gok többségének egyetértésével lehet. 

(4) Titkos vagy név szerinti szavazást kell tartani, személyi kérdésekben, vagy amen-

nyiben legalább 5 tanácstag ezt kéri. 

(5) A szavazás érvényes, ha a határozatképes ülésen jelenlévőknek több mint a fele 

érvényes szavazatot adott le. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a leadott 

érvényes szavazatok több mint fele egyetértő. 

(6) Szavazategyenlőség esetén az egyházelnök szavazata dönt. 

(7) Amennyiben lehetséges konszenzuson alapuló döntéseket hozzunk. Ez esetben 

elegendő, ha a jegyzőkönyv a határozatot, annak hátterét, felelősét és határidejét tar-

talmazza. Amennyiben a konszenzusos döntés nem lehetséges, és a döntési kényszer 

demokratikus szavazást igényel (pl. idő szűke miatt), akkor a jegyzőkönyv a fenti 

elemeken kívül tartalmazza az ellenkező vélemények felsorolását is. 

(8) Az OT mondja ki, hogy minden határozatot végre kell hajtani. Ettől eltérni csak az 

OT jóváhagyásával lehet. 

(9) Amennyiben az OT ülés keretében nincs lehetőség egy-egy határozat pontos meg-

fogalmazásának rögzítésére, úgy az elnökség az OT ülést követően, 2 munkanapon 

belül, megküldi az OT részére a végleges határozat szövegét, amelyet az OT tagjai 

levélszavazás keretében, 1 napon belül fogad el. Az ilyen módon megküldésre került 

határozat elfogadottnak tekinthető, amennyiben az OT tagjai 50% + 1 szavazattal azt 

elfogadják a levélszavazás keretében. 

(9) A személyi jellegű határozatok eredményéről az ülést követő 5 munkanapon belül 

írásban értesíteni szükséges az érintett személyt, személyeket. 

 

II. 
(1) A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos 

sorszámmal és OT ülés dátumával kell ellátni. Jelölése a következőképpen történik: 

„Az Országos Tanács (év), (hó), (nap)/…. . határozata”. A jegyzőkönyvek is kapjanak 

sorszámot (pl. (évszám)/(OT ülés sorszáma.)) 
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(2) Minden határozatnak tartalmaznia kell az abban foglaltak végrehajtása időpontját 

és felelősét. Amennyiben a végrehajtás időpontja és felelőse a határozathozatal 

időpontjában nem határozható meg, úgy azt legkésőbb a következő rendes Országos 

Tanács ülés meghívójához csatolandó, az Ügyrend 3. § g) pontjában foglalt dokumen-

tum részeként rögzíteni szükséges. 

(3) Az elnökség gondoskodik arról, hogy a Tanács határozata szerinti megjelölt, kie-

melt jelentőségű határozatok közzététele a határozat tartalmának és jellegének 

megfelelő kommunikációs csatornán megvalósításra kerüljön. 

 

8.§ Jegyzőkönyv és az Országos Tanács ülését követően elvégzendő 
teendők51 

 

I. 
Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére és kezelésére jegyzőt választ. A jegyző 

mandátuma a választott tisztségviselők megbízatása idejére szól. 

 

II. 
(1) Az OT-ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvvezető az ülést követő 5 

munkanapon belül készít el a hitelesített határozatok kivonatával egyidejűleg. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirenden szereplő ügyek fontosabb in-

formációit, érdemi hozzászólásokat, a szavazás eredményét, valamint a meghozott 

határozatokat.  

(3) A jegyzőkönyv tervezet elkészültét követően a jegyzőkönyv észrevételezésre 

megküldi a tervezetet az elnökség tagjai számára, akik 2 munkanapon belül jeleznek 

vissza. 

(4) Az elnökség észrevételeinek megfelelően véglegesített jegyzőkönyv tervezet 

alapján megvalósításra kerül a határozatok kapcsán szükséges kommunikáció, a 

határozatok végrehajtásával összefüggő feladatok felelős személyhez történő de-

legálása, továbbá összeállításra kerül a főtitkári hírlevél. 

(5) A végleges jegyzőkönyvet, annak mellékleteivel együtt, az ülést követő 10. mun-

kanapig el kell juttatni a tanácstagokhoz. 

(6) A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi: 

a) a jelenléti ív, 

b) határozatok kivonata, 

c) ülés napirendje, amennyiben az eltér az előzetesen, az ülés meghívójának 

mellékleteként megküldésre került napirend tervezettől. 

 

                                                             
51 Az Országos Tanács ülését követően elvégzendő teendők folyamatábráját az Ügyrend 2. 
számú melléklete tartalmazza. 
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(7) A jegyzőkönyv, valamint annak (6) bekezdésben felsorolt mellékleteinek 

megküldését követően, a következő Országos Tanács ülés alkalmát megelőzően, a 

főtitkár hírlevelet bocsát ki az OT, a lelkipásztori kar, valamint a gyülekezetvezetők 

részére az Egyház életével kapcsolatos aktualitásokról történő tájékoztatás céljával. 

 

III. 
(1) A jegyzőkönyvet az Országos Tanács a soron következő rendes ülés alkalmával 

önálló határozat keretében fogadja el. 

(2) Az Országos Tanács döntéseiről Határozatok Tárát kell vezetni, amelyből 

megállapítható a határozathozatal helye, ideje, tárgya, a határozat tartalma. A Határo-

zatok Tárát folyamatosan szükséges vezetni. A Határozatok Tára az OT és FB tagok 

számára korlátlanul megtekinthető. Az OT- és FB-tagok számára a határozatok biz-

tonságos digitális elérését biztosítani kell.  

(3) Az Országos Tanács által határozat formájában jóváhagyott jegyzőkönyv eredeti 

példányát az Országos Központi Iroda irattárában kell elhelyezni, ahol az Elnökség 

írásbeli és indokolt engedélyével tekintheti meg rendezett gyülekezeti tagsággal 

rendelkező érdeklődő. Az engedélyt és ennek alapján a megtekintés tényét doku-

mentálni kell. 

9.§ Záró rendelkezések 
(1) Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországi Baptista Egyház 

egyéb szabályai az irányadóak. 

(2) Amennyiben sem az ügyrend, sem a Magyarországi Baptista Egyház szabályai nem 

tartalmaznak rendelkezéseket, az adott ügy tárgyalása során meghozott Tanácsi 

határozat rendelkezései szerint kell eljárni azzal, hogy e rendelkezések a további 

határozatok meghozatala során nem irányadóak. 

(3) Jelen ügyrend 2012. szeptember 12-én lép hatályba. 

(4) Az Ügyrendet az Országos Tanács módosíthatja, egyszerű szótöbbséggel. 
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Az Országos Tanács összehívását és ülését megalapozó tevékenységek folya-
matábrája 
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 Az Országos Tanács ülését követően elvégzendő teendők folyamatábrája 
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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ FENNTARTÓI 
ÜGYRENDJE 52 

2020.09.29-30/19. Országos Tanács határozat a Magyarországi 
Baptista Egyház Szervezeti és Működési Szabályzatának kötelező 

mellékletét képező Fenntartói Ügyrendről 
 
A Magyarországi Baptista Egyház (a továbbiakban MBE) Országos Tanácsa az 

SZMSZ 16. § (2) bekezdés d) pontjában írt jogkörében eljárva az alábbi fenntartói 

ügyrendet alkotja:  

I. A jelen ügyrend hatálya, intézmény alapítás, szolgáltatás 

működtetésének megkezdése   

II. A Fenntartók feladatai  

II./A Az Egyház, mint Fenntartó feladatai 

II./B A Gyülekezet, mint Fenntartó feladatai 

II./C A belső egyházi jogi személy szervezetek, mint Fenntartók felada-

tai 

III. A Fenntartók gazdálkodása 

IV. A Fenntartók ellenőrzése  

V. Fenntartói felelősség  

VI. Köznevelési és szakképzési tevékenységet biztosító Fenntartókra vo-

natkozó külön rendelkezések 

VII. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó Fenn-

tartókra vonatkozó külön rendelkezések 

 

I. A jelen ügyrend hatálya, intézmény alapítás, szolgáltatás 
nyújtásának megkezdése: 

I.1. A jelen ügyrend hatálya 

A jelen ügyrend hatálya kiterjed az MBE-re, az MBE által alapított olyan belső 

egyházi jogi személyekre, valamint az MBE-hez tartozó olyan jogi személy gyüleke-

zetekre, amelyek jogi személy, vagy nem jogi személy intézményeket, szolgáltatáso-

kat (köznevelési, szakképzési, szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, kulturális stb. 

területen) tartanak fenn, vagy ilyen intézmények, illetve szolgáltatások működtetését, 

átvételét tervezik.  

A jelen Fenntartói Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

2021. november 30-án lép hatályba. 

                                                             
52 Az Országos Tanács 2021.11.16./8. határozata 
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I.2. Intézmény alapítása, átvétele, szolgáltatás nyújtásának megkezdése: 

Intézmény alapítására, szolgáltatás nyújtására, intézmény, szolgáltatás átvételére az 

MBE alapszabályával és a hatályos jogszabályokkal összhangban, az egyház alapvető 

küldetésének végzése és támogatása érdekében kerülhet sor.  

Intézmény, szolgáltatás működtetésének megkezdését megelőzően, illetve 

működtetése során az MBE Országos Tanácsának 2017.01.10./2A és a 2021.11.04/3. 

számú határozatával módosított 2017.01.10./2B. számú határozataiban foglaltak al-

kalmazása kötelező. 

 

II. A Fenntartók feladatai 

II./A Az Egyház, mint Fenntartó feladatai 

II./A/1. Alapításhoz kapcsolódó Fenntartói feladatok 

II./A/1.1. Intézmény, szolgáltatás alapítása, átvétele akkor kezdhető meg, amikor a 

Fenntartó rendelkezik az alapításhoz, átvételhez szükséges állami és egyházi feltéte-

lekkel, jóváhagyásokkal, és a jogszabályoknak megfelelő működés feltételei 

fennállnak.  

II./A/1.2. A Fenntartó készíti el az intézmény, szolgáltatás alapító okiratát
53

, szervezeti 

és működési szabályzatát, szakmai programját és szakosított ellátást nyújtó intézmény 

esetében házirendjét, kijelöli annak vezetőjét és hozzárendeli a működtetéséhez 

szükséges vagyont.  

Az alapító okiratnak a jogszabályokban (Nktv.
54

, Sztv.
55

, Szoctv.
56

, Gyvt.
57

 Eü
58

 tv. és 

végrehajtási rendeleteikben) és előírt feltételeken kívül tartalmaznia kell  

- az intézmény, szolgáltatás megnevezését;  

- lehetőség szerint a baptista szó használatát az intézmény, szolgáltatás 

nevében; 

- az alapítás időpontját; 

- az alapításkor rendelkezésre bocsátott vagyont; 

- az intézmény, szolgáltatás fenntartójának megjelölését, címét; 

- az intézmény, szolgáltatás tevékenységének felsorolását, és működési 

területét; 

- az intézmény, szolgáltatás gazdálkodási besorolását; 

- az intézmény, szolgáltatás képviseleti rendjét; 

- az intézményvezető megbízásának rendjét, jogállását; 

                                                             
53 Amennyiben az intézmény, szolgáltatás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 
54 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
55 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 
56 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
57 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
58 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
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- a vagyon feletti rendelkezési jogot és rendelkezést az intézmény, szolgáltatás 

vagyonának sorsáról az intézmény, szolgáltatás megszűnésének esetére; 

- minden egyéb szükséges feltételt. 

II./A/1.3. A Fenntartó kötelezettsége továbbá valamennyi az intézmény, szolgáltatás 

működéséhez a jogszabályokban előírt szabályzat elkészíttetése.   

 

II./A/2. A működtetéshez kapcsolódó fenntartói kötelezettségek 

II./A/2.1. Az Elnökség: 

A Fenntartó feladatait az MBE, mint Fenntartó esetében az MBE Elnöksége, vagy az 

Elnökség által kijelölt személy, illetve szervezeti egység látja el.  

II./A/2.2. Az Egyház, mint fenntartói feladatai:  

a./ Biztosítja a Fenntartói jogok gyakorlását és biztosítja a Fenntartó kötelezettségek 

teljesítését az Intézménnyel, szolgáltatással kapcsolatban, biztosítja és ellenőrzi az 

Intézmény, szolgáltatás jogszabályoknak és az egyházi belső szabályoknak megfelelő 

működését. 

b./ Évente, a költségvetési, valamint az intézményekre vonatkozó szöveges beszámoló 

benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja az Országos Tanácsot, valamint az Országos 

Közgyűlést az intézmények, szolgáltatások helyzetéről. 

c./ Gondoskodik az intézmény, szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatának, 

szakmai programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének 

elkészíttetéséről. 

d./ Jóváhagyja az intézmény, szolgáltatás SZMSZ-ét, szakmai programját, szabályza-

tait és szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet.  

e./ Konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat 

f./ Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről;  

g./ Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes 

szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala 

előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az 

intézményi típus, forma megváltoztatása; 

h./ A rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóot-

thon kivételével tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a 

férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és 

konkrét összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.  

i/ Évente megtárgyalja és elfogadja az Intézmény, szolgáltatás költségvetését és 

zárszámadását. Gondoskodik az intézmény, szolgáltatás működésének anyagi 

feltételeiről.  

j./ Ellátja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatáro-

zott feladatokat, és gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetővel kapcso-

latban. Dönthet intézményvezető-helyettesi és egyéb vezetői munkakörök létre-

hozásáról. Az intézmény alkalmazottjaival szemben a munkáltatói jogokat az 

intézményvezető részére delegálja.  

k./ Kivizsgálja az intézményvezetői döntésekkel kapcsolatos panaszokat és állást fog-

lal ezekben az ügyekben. 
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l./ Figyelemmel kíséri az intézmény, szolgáltatás működését, segíti a személyi és 

tárgyi feltételek megteremtését, fejlesztését.  

m./ Kezdeményezheti az intézmény, szolgáltatás működésének átalakítását, fej-

lesztését, közreműködik a feltételek megteremtésében. 

n./ Lehetőség szerint gondoskodik arról, hogy az intézmény, szolgáltatás teljes, vagy 

részmunkaidős baptista lelkipásztort alkalmazzon, aki felelős az intézmény, 

szolgáltatás egyházi jellegéért és keresztyén szellemiségéért és ennek megvalósítása 

érdekében támogatja az intézményvezető munkáját. A lelkipásztor szolgálati viszo-

nyának megszüntetéséhez az MBE Elnökségének hozzájárulása szükséges. 

o./ Gondoskodik arról, hogy az intézmény, szolgáltatás arculatában, külső megje-

lenésében is illeszkedjen a keresztény értékrendhez és a Baptista Egyház megje-

lenéséhez. 

p./ Gondoskodik az Etikai Kódex elkészítéséről, amit jóváhagyásra megküld az 

Országos Tanácsnak. Az Etikai Kódex elkészítésének határideje 2022. június 30. 

q./ Kezdeményezheti az intézmény, szolgáltatás megszüntetését.  

r./ Közreműködik a Fenntartót érintő hatósági és egyházi ellenőrzésekben, gondosko-

dik a hatósági és egyházi ellenőrzések megállapításainak végrehajtásáról. 

II./A/2.3. A Fenntartó a fenti feladatok ellátását az a./, i/, m./, és q./ pontokban meg-

jelölt feladatok kivételével delegálhatja az általa kijelölt más személy, szervezeti 

egység részére. 

II./A/2.4. Az Egyház a II./A/2.2. pontban foglalt fenntartói feladatokkal kapcsolatos 

részletes szabályokat és rendelkezéseket az Egyház Szervezeti és Működési Szabály-

zatában rögzíti. 

 

II./A/3. Az intézmény, szolgáltatás megszüntetéséhez kapcsolódó fenn-
tartói kötelezettségek 

II./A/3.1. Amennyiben az Elnökség úgy ítéli meg, hogy az intézmény, szolgáltatás 

további gazdaságos és jogszabályoknak megfelelő működtetése nem biztosítható, 

javaslatot tesz az Országos Tanácsnak az intézmény, vagy szolgáltatás 

megszüntetésére.  

II./A/3.2. A megszüntetésre vonatkozó javaslathoz be kell szerezni az illetékes oktatási, 

vagy szociális szaktitkár
59

 javaslatát is, akik megvizsgálják, hogy van-e lehetőség arra, 

hogy az intézmény, szolgáltatás működtetését másik Fenntartó vegye át.  

II./A/3.3. Amennyiben a további működtetés nem biztosítható, az Országos 

Tanácsának jóváhagyását követően az Elnökség intézkedik az intézmény, szolgáltatás 

megszüntetéséről.  

II./A/3.4. A döntésben rendelkezni kell az intézmény, szolgáltatás működtetésében 

érintett személyek, vagyontárgyak, jogok és kötelezettségek további sorsáról. Meg 

kell jelölni azokat a személyeket, akik a jogszabályi kötelezettségek végrehajtásáért 

felelősek. A döntés során a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett, az érintett 

személyek érdekeit és az anyagi javak védelmét figyelembe véve kell eljárni.  

                                                             
59 Az Egyház SZMSZ 9. § (2) bekezdése alapján megbízott személyek. 
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II./B A Gyülekezet, mint Fenntartó feladatai 
 

II./B/1. Alapításhoz kapcsolódó Fenntartói feladatok 

II./B/1.1. Intézmény, szolgáltatás alapítása, átvétele akkor kezdhető meg, amikor a 

Fenntartó rendelkezik az alapításhoz, átvételhez szükséges állami és egyházi feltéte-

lekkel, jóváhagyásokkal, és a jogszabályoknak megfelelő működés feltételei 

fennállnak.  

II./B/1.2. A Fenntartó gondoskodik az Intézmény, szolgáltatás alapító okiratának,
60

 

szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának és szakosított ellátást 

nyújtó intézmény esetében házirendjének elkészítéséről, kijelöli annak vezetőjét és 

hozzárendeli a működtetéséhez szükséges vagyont.  

Az alapító okiratnak a jogszabályokban (Nktv.
61

, Sztv.
62

, Szoctv.
63

, Gyvt.
64

 Eü
65

 tv. és 

végrehajtási rendeleteikben) és előírt feltételeken kívül tartalmaznia kell  

- az intézmény, szolgáltatás megnevezését;  

- lehetőség szerint a baptista szó használatát az intézmény, szolgáltatás 

nevében; 

- az alapítás időpontját; 

- az alapításkor rendelkezésre bocsátott vagyont; 

- az intézmény, szolgáltatás fenntartójának megjelölését, címét; 

- az intézmény, szolgáltatás tevékenységének felsorolását, és működési 

területét; 

- az intézmény, szolgáltatás gazdálkodási besorolását; 

- az intézmény, szolgáltatás képviseleti rendjét; 

- az intézményvezető megbízásának rendjét, jogállását; 

- a vagyon feletti rendelkezési jogot és rendelkezést az intézmény, szolgáltatás 

vagyonának sorsáról az intézmény, szolgáltatás megszűnésének esetére; 

- minden egyéb szükséges feltételt. 

II./B/1.3.A Fenntartó kötelezettsége továbbá, hogy gondoskodjon valamennyi, az 

intézmény, szolgáltatás működéséhez a jogszabályokban előírt szabályzat 

elkészíttetéséről.   

 

  

 

 

 

 

                                                             
60 Amennyiben az intézmény, szolgáltatás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 
61 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
62 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 
63 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
64 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
65 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
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II./B/2. A működtetéshez kapcsolódó Fenntartói kötelezettségek 
 

II./B/2.1. Fenntartó tanács, Fenntartói csoport 

II./B/2.1.1. Jogi személyiséggel rendelkező Gyülekezetek esetében a Fenntartó felada-

tait a Gyülekezet tagjai, elöljárói közül a Gyülekezet SZMSZ-ében meghatározott 

módon választott, vagy kijelölt Fenntartó tanács, Fenntartói csoport látja el. 

II./B/2.1.2. Azon gyülekezeti Fenntartók esetében, amelyekben jelenleg fenntartói 

csoport, vagy fenntartói tanács nem működik, azt jelen Ügyrend hatálybalépését 

követően, 2022. december 31-ig, szükséges létrehozni.  

 

II./B/2.2. A Fenntartó tanács, Fenntartói csoport feladatai 

a./ Gyakorolja a Fenntartói jogokat és teljesíti a Fenntartó kötelezettségeit az 

Intézménnyel, szolgáltatással kapcsolatban, biztosítja és ellenőrzi az Intézmény, 

szolgáltatás jogszabályoknak és az egyházi belső szabályoknak megfelelő működését. 

b./ Évente, a gazdálkodási beszámoló benyújtásával egyidejűleg írásban tájékoztatja 

az MBE Elnökségét az Intézmény, szolgáltatás helyzetéről, a Fenntartó tanács, Fenn-

tartói csoport munkájáról. 

c./ Gondoskodik az intézmény, szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatának, 

szakmai programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének 

elkészítéséről. 

d./ Jóváhagyja az intézmény, szolgáltatás SZMSZ-ét, szakmai programját, szabályza-

tait és szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet.  

e./ Konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat. 

f./ Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről. 

g./ Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes 

szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala 

előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az 

intézményi típus, forma megváltoztatása. 

h./ A rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóot-

thon kivételével tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a 

férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és 

konkrét összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.  

i./ Évente megtárgyalja és elfogadja az Intézmény, szolgáltatás költségvetését és 

zárszámadását. Gondoskodik az intézmény, szolgáltatás működésének anyagi 

feltételeiről.  

j./ Ellátja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatáro-

zott feladatokat, és gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetővel kapcso-

latban. Dönthet intézményvezető-helyettesi és egyéb vezetői munkakörök létre-

hozásáról. 

k./ Kivizsgálja az intézményvezetői döntésekkel kapcsolatos panaszokat és állást fog-

lal ezekben az ügyekben. 
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l./ Figyelemmel kíséri az intézmény, szolgáltatás működését, segíti a személyi és 

tárgyi feltételek megteremtését, fejlesztését. 

m./ Kezdeményezheti az intézmény, szolgáltatás működésének átalakítását, fej-

lesztését, közreműködik a feltételek megteremtésében. 

n./ Lehetőség szerint gondoskodik arról, hogy az intézmény, szolgáltatás teljes, vagy 

részmunkaidős baptista lelkipásztort alkalmazzon, aki felelős az intézmény, 

szolgáltatás egyházi jellegéért és keresztyén szellemiségéért és ennek megvalósítása 

érdekében támogatja az intézményvezető munkáját. A lelkipásztor szolgálati viszo-

nyának megszüntetéséhez az MBE Elnökségének hozzájárulása szükséges. 

o./ Gondoskodik arról, hogy az intézmény, szolgáltatás arculatában, külső megje-

lenésében is illeszkedjen a keresztény értékrendhez és a Baptista Egyház megje-

lenéséhez. 

p./ Gondoskodik az Egyház által közreadott minta alapján a Fenntartóra vonatkozó 

Etikai Kódex elkészítéséről, amit jóváhagyásra megküld az Egyház Elnökségének. Az 

Etikai Kódex elkészítésének határideje 2022. június 30. 

q./ Kezdeményezheti az intézmény, szolgáltatás megszüntetését.  

r./ Közreműködik a Fenntartót érintő hatósági és egyházi ellenőrzésekben, gondosko-

dik a hatósági és egyházi ellenőrzések megállapításainak végrehajtásáról. 

 

II./B/3. Az intézmény, szolgáltatás megszüntetéséhez kapcsolódó fenn-
tartói kötelezettségek 

II./B/3.1. Amennyiben a Fenntartói csoport, Fenntartó tanács úgy ítéli meg, hogy az 

intézmény, szolgáltatás további gazdaságos és jogszabályoknak megfelelő 

működtetése nem biztosítható, javaslatot tesz a Gyülekezetnek az intézmény, vagy 

szolgáltatás megszüntetésére.  

II.B/3.2. A megszüntetésre vonatkozó javaslathoz be kell szerezni az illetékes oktatási, 

vagy szociális szaktitkár
66

 javaslatát is, akik megvizsgálják, hogy van-e lehetőség arra, 

hogy az intézmény, szolgáltatás működtetését másik Fenntartó vegye át.  

II./B/3.3. Amennyiben a további működtetés nem biztosítható, az MBE Elnökségének 

jóváhagyását követően a Fenntartó döntést hoz az intézmény, szolgáltatás 

megszüntetéséről.  

II./B/3.4. A döntésben rendelkezni kell az intézmény, szolgáltatás működtetésében 

érintett személyek, vagyontárgyak, jogok és kötelezettségek további sorsáról. Meg 

kell jelölni azokat a személyeket, akik a jogszabályi kötelezettségek végrehajtásáért 

felelősek. A döntés során a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett, az érintett 

személyek érdekeit és az anyagi javak védelmét figyelembe véve kell eljárni.  

  

                                                             
66 Az Egyház SZMSZ 9. § (2) bekezdése alapján megbízott személyek. 
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II./C A belső egyházi jogi személy szervezetek, mint Fenntartók feladatai: 

II./C/1. Alapításhoz kapcsolódó Fenntartói feladatok: 

II./C/1.1. Intézmény, szolgáltatás alapítása, átvétele akkor kezdhető meg, amikor a 

Fenntartó rendelkezik az alapításhoz, átvételhez szükséges állami és egyházi feltéte-

lekkel, jóváhagyásokkal, és a jogszabályoknak megfelelő működés feltételei 

fennállnak.  

II./C/1.2. A Fenntartó gondoskodik az Intézmény, szolgáltatás alapító okiratának,
67

 

szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának és szakosított ellátást 

nyújtó intézmény esetében házirendjének elkészíttetéséről, kijelöli annak vezetőjét és 

hozzárendeli a működtetéséhez szükséges vagyont.  

Az alapító okiratnak a jogszabályokban (Nktv.
68

, Sztv.
69

, Szoctv.
70

, Gyvt.
71

 Eü
72

 tv. és 

végrehajtási rendeleteikben) és előírt feltételeken kívül tartalmaznia kell  

- az intézmény, szolgáltatás megnevezését;  

- lehetőség szerint a baptista szó használatát az intézmény, szolgáltatás 

nevében; 

- az alapítás időpontját; 

- az alapításkor rendelkezésre bocsátott vagyont; 

- az intézmény, szolgáltatás fenntartójának megjelölését, címét; 

- az intézmény, szolgáltatás tevékenységének felsorolását, és működési 

területét; 

- az intézmény, szolgáltatás gazdálkodási besorolását; 

- az intézmény, szolgáltatás képviseleti rendjét; 

- az intézményvezető megbízásának rendjét, jogállását; 

- a vagyon feletti rendelkezési jogot és rendelkezést az intézmény, szolgáltatás 

vagyonának sorsáról az intézmény, szolgáltatás megszűnésének esetére; 

- minden egyéb szükséges feltételt. 

II./C/1.3. A Fenntartó kötelezettsége továbbá, hogy gondoskodjon valamennyi, az 

intézmény, szolgáltatás működéséhez a jogszabályokban előírt szabályzat 

elkészíttetéséről.    

 

II./C/2. A működtetéshez kapcsolódó Fenntartói kötelezettségek: 

II./C/2.1. Igazgatótanács, Elnökség: 

II./C/2.1.1. A Fenntartói feladatokat Igazgatótanács, vagy Elnökség látja el. Az Igaz-

gatótanácsnak, illetve az Elnökségnek tagja a Fenntartó képviselője és az általa kijelölt 

személyek, valamint az MBE által delegált személy(ek). Az Igazgatótanácsba, illetve 

                                                             
67 Amennyiben az intézmény, szolgáltatás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 
68 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
69 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 
70 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
71 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
72 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
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az Elnökségbe delegált személyek részletes feladatait és jogosultságait a Fenntartó 

SZMSZ-ében szükséges rögzíteni.  

II./C/.2.1.2. Az MBE az Igazgatótanács, Elnökség bármelyik tagját visszahívhatja az 

MBE SZMSZ részét képező a Belső Egyházi Jogi Személy Szervezetek létesítéséről, 

működéséről és megszüntetéséről szóló ügyrend 3.§ (7) bekezdésében foglalt rendel-

kezés alapján. A visszahívásról az Egyház Országos Tanácsa hoz döntést. 

II./C/2.1.3. Azon belső egyházi jogi személy szervezeti Fenntartók esetében, ame-

lyekben jelenleg a II./C/2.1.1. bekezdésben foglalt Igazgatótanács, vagy Elnökség nem 

működik, azt jelen Ügyrend hatályba lépését követően, legkésőbb 2022. december 31-

ig szükséges létrehozni.  

II./C/2.2. Az Igazgatótanács, illetve Elnökség feladatai:  

a./ Gyakorolja a Fenntartói jogokat és teljesíti a Fenntartó kötelezettségeit az 

Intézménnyel, szolgáltatással kapcsolatban, biztosítja és ellenőrzi az Intézmény, 

szolgáltatás jogszabályoknak és az egyházi belső szabályoknak megfelelő működését. 

b./ Évente, a számviteli beszámoló benyújtásával egyidejűleg írásban tájékoztatja az 

MBE Elnökségét az Intézmény, szolgáltatás helyzetéről, az Igazgatótanács, illetve 

Elnökség munkájáról, 

c./ Gondoskodik az intézmény, szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatának, 

szakmai programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének 

elkészíttetéséről. 

d./ Gondoskodik az intézmény, szolgáltatás SZMSZ-ének, szakmai programjának, 

szabályzatainak és szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendjének 

jóváhagyásráról.   

e./ Gondoskodik az intézményi térítési díj konkrét összegben való meghatározásáról. 

f./ Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről. 

g./ Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes 

szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala 

előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az 

intézményi típus, forma megváltoztatása. 

h./ A rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóot-

thon kivételével tartós bentlakásos intézmény esetén gondoskodik arról, hogy meg-

határozásra kerüljenek azok a férőhelyek, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése 

esetén tölthetők be, és gondoskodik arról, hogy a belépési hozzájárulás konkrét 

összegben kerüljön meghatározásra.  

i./ Évente megtárgyalja és elfogadja az Intézmény, szolgáltatás költségvetését és 

zárszámadását. Gondoskodik az intézmény, szolgáltatás működésének anyagi 

feltételeiről.  

j./ Ellátja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatáro-

zott feladatokat, és gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetővel kapcso-

latban.  

k./ Kivizsgálja az intézményvezetői döntésekkel kapcsolatos panaszokat és állást fog-

lal ezekben az ügyekben. 

l./ Figyelemmel kíséri az intézmény, szolgáltatás működését, segíti a személyi és 

tárgyi feltételek megteremtését, fejlesztését. 
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m./ Kezdeményezheti az intézmény, szolgáltatás működésének átalakítását, fej-

lesztését, közreműködik a feltételek megteremtésében. 

n./ Lehetőség szerint gondoskodik arról, hogy az intézmény, szolgáltatás teljes, vagy 

részmunkaidős baptista lelkipásztort alkalmazzon, aki felelős az intézmény, 

szolgáltatás egyházi jellegéért és keresztyén szellemiségéért és ennek megvalósítása 

érdekében támogatja az intézményvezető munkáját. A lelkipásztor szolgálati viszo-

nyának megszüntetéséhez az MBE Elnökségének hozzájárulása szükséges. 

o./ Gondoskodik arról, hogy az intézmény, szolgáltatás arculatában, külső megje-

lenésében is illeszkedjen a keresztény értékrendhez és a Baptista Egyház megje-

lenéséhez. 

p./ Gondoskodik az Egyház által közreadott minta alapján a Fenntartóra vonatkozó 

Etikai Kódex elkészítéséről, amit jóváhagyásra megküld az Egyház Elnökségének. Az 

Etikai Kódex elkészítésének határideje: 2022. június 30. 

q./ Kezdeményezheti az intézmény, szolgáltatás megszüntetését.  

r./ Közreműködik a Fenntartót érintő hatósági és egyházi ellenőrzésekben, gondosko-

dik a hatósági és egyházi ellenőrzések megállapításainak végrehajtásáról. 

II./C/2.2.1. A Fenntartó a fenti feladatok ellátását az a./, i/, m./, és q./ pontokban meg-

jelölt feladatok kivételével delegálhatja az Intézményvezető, vagy a Fenntartó által 

kijelölt más személy, illetve szervezeti egység részére. A feladatok delegálását a fenn-

tartói SZMSZ-ben rögzíteni kell. 

II.C/2.2.2. A Fenntartó a II.C/2.1.3. pontban foglaltaknak megfelelő Igazgatótanács, 

illetve Elnökség létrehozásával egyidejűleg köteles a II./C/2.2. pontban foglalt felada-

taira vonatkozó részletes rendelkezéseket és belső szabályokat aktualizálni az 

SZMSZ-ében legkésőbb 2022.12.31-ig. 

 

II./C/3. Az intézmény, szolgáltatás megszüntetéséhez kapcsolódó fenn-
tartói kötelezettségek: 

II./C/3.1. Amennyiben az Igazgatótanács, illetve Elnökség úgy ítéli meg, hogy az 

intézmény, szolgáltatás további gazdaságos és jogszabályoknak megfelelő 

működtetése nem biztosítható, javaslatot tesz a Fenntartó képviselőjének az intézmé-

ny, vagy szolgáltatás megszüntetésére.  

II./C/3.2. A megszüntetésre vonatkozó javaslathoz be kell szerezni az illetékes ok-

tatási, vagy szociális szaktitkár javaslatát is, akik megvizsgálják, hogy van-e lehetőség 

arra, hogy az intézmény, szolgáltatás működtetését másik Fenntartó vegye át.  

II./C/3.3. Amennyiben a további működtetés nem biztosítható, az MBE Elnökségének 

jóváhagyását követően a Fenntartó döntést hoz az intézmény, szolgáltatás 

megszüntetéséről.  

II./C/3.4. A döntésben rendelkezni kell az intézmény, szolgáltatás működtetésében 

érintett személyek, vagyontárgyak, jogok és kötelezettségek további sorsáról. Meg 

kell jelölni azokat a személyeket, akik a jogszabályi kötelezettségek végrehajtásáért 

felelősek. A döntés során a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett, az érintett 

személyek érdekeit és az anyagi javak védelmét figyelembe véve kell eljárni.  
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III. A Fenntartók gazdálkodása: 

III.1. Általános gazdálkodással összefüggő rendelkezések 

III.1.1. A Fenntartók a gazdálkodási tevékenységük folyamatait részletes belső 

szabályzatban kötelesek rögzíteni. A gazdálkodási szabályzat kialakítása során a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyházi jogi személyek 

beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. 

rendeletben foglaltakon túl, a Fenntartó feladata a Fenntartó által biztosított szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi, egészségügyi, illetve köznevelési és szakképzési 

szolgáltatásra vonatkozóan a gazdálkodással összefüggésben releváns ágazati jogs-

zabályok figyelembevétele és beépítése. 

III.1.2. A diakóniai, illetve köznevelési, szakképzési tevékenységek megvalósítására 

létrehozott és fenntartott intézményeiket, a Fenntartók önálló és részben önálló 

gazdálkodási jogkörrel ruházhatják fel, a kapcsolódó ágazati jogszabályok 

függvényében. Az intézmények gazdálkodási jogkörére, illetve a fenntartó és az 

intézmények közötti gazdálkodási tevékenységekre vonatkozó szabályokat szintén 

szükséges rögzíteni a III.1.1. pont szerinti gazdálkodási szabályzat részeként. 

III.1.3. Amennyiben a Fenntartó intézményein keresztül állami, önkormányzati felada-

tot vállal át, illetve saját alapítású intézményén keresztül lát el, fő bevételei a felada-

tellátással összefüggésben folyósításra kerülő különféle állami normatíva, illetve 

támogatások összegei. A Fenntartó az intézményei vonatkozásában beérkező, illetve 

átadásra kerülő állami támogatások összegei nyilvántartásának vezetését elkülönített 

módon, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak megfelelően köteles biztosítani. A fenn-

tartói, intézményi bevételeket azok célja szerint szükséges felhasználni, és azokkal az 

állam által előírt módon szükséges elszámolni. 

III.1.4. A Fenntartók gazdálkodásuk során nem törekednek nyereség elérésére, a 

gazdálkodás során keletkező nyereséget a Fenntartó köteles az alaptevékenységére, 

illetve annak fejlesztésére fordítani. 

III.1.5. A Fenntartók kötelesek, az Országos Közgyűlés 2015.04.25/9. számú 

közgyűlési határozatban foglaltak alapján, a gazdálkodásukra vonatkozó egyszerűsített 

éves beszámolójukat elkészíteni és az MBE részére megküldeni a tárgyévet követő év 

május 31.-ig. 

III.1.6. A Fenntartók a gazdálkodásukra vonatkozóan kötelesek az információs önren-

delkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) 

bekezdése és az Egyház Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tel-

jesítésének rendjéről szóló szabályzata szerint szabályozni a kötelezően közzéteendő 

adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, valamint ezzel összefüggésben eleget tenni 

az elektronikus közzétételi kötelezettségüknek. A Fenntartók fenti szabályozási köte-

lezettségüknek az Egyház Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tel-

jesítésének rendjéről szóló szabályzatának elfogadásával is eleget tehetnek.  
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III.2. Szociális és gyermekvédelmi Fenntartók gazdálkodására vonatkozó 
külön rendelkezések 

 
III.2.1. Szociális alap 

III.2.1.1. Az Országos Tanács az MBE, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi szolgáltatásokat fenntartó belső egyházi jogi személyek vonatkozásában 

szociális tartalékalapot tart fenn. A szociális tartalékalappal kapcsolatos részletes 

szabályozás az Országos Tanács 2017.01.10./5. számú határozatát módosító 

2021.11.16/7. számú határozatban került rögzítésre. 

III.2.1.2. A III.2.1.1. pont alapján az MBE, illetve a szociális, gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi szolgáltatásokat Fenntartók közötti tranzakciók részletes szabályai az 

MBE számviteli politikájának mellékletét képező Pénzkezelési szabályzatban kerültek 

rögzítésre. 

 

III.2.2. Az MBE közvetlen fenntartásában álló szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmények gazdálkodására vonatkozó sajátos rendel-

kezések 
III.2.2.1. Az MBE közvetlen fenntartásában álló szociális, gyermekvédelmi és gyer-

mekjóléti intézmények az MBE részeként annak belső szervezeti egységei, részben 

önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkeznek, gazdálkodásukat az MBE számviteli 

politikájában, illetve annak mellékleteiben foglaltak szerint, az MBE gazdasági 

osztályának munkatársaival együttműködve végzik. 

III.2.2.2. A MBE fenntartásában lévő szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

intézmények a rájuk vonatkozóan meghatározásra és jóváhagyásra került intézményi 

költségvetésnek megfelelően kötelesek gazdálkodni. A költségvetés előterjesztését az 

intézményvezetők és az MBE gazdasági osztályának együttműködésében történő 

tervezési munka alapozza meg. A költségvetést az MBE gazdasági igazgatója, vagy 

szociális-gazdasági vezető-helyettese terjeszti elő, és a fenntartó képviseletére jogosult 

személyek fogadják el legkésőbb tárgyév február 28-ig. 

III.2.2.3. A szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények költségvetésének 

évközi alakulását az MBE negyedévente ellenőrzi, a terv-tény adatok alakulásáról 

visszajelez, indokolt esetben a gazdálkodás vonatkozásában szükséges vezetői bea-

vatkozást elrendelve, az intézményvezetők részére. 

III.2.2.4. Az adott költségvetési év zárásával összefüggésben, a tárgyévet követő év 

február 28-ig, az MBE a fenntartott intézményeivel belső elszámolás keretében rende-

zi a gazdálkodás vonatkozásában fennálló egymással szembeni tranzakciók egyenle-

geit. A belső elszámolással kapcsolatos részletes szabályozás az MBE számviteli poli-

tikájának mellékletét képező Pénzkezelési szabályzatban került rögzítésre.  

III.2.2.5. Az MBE minden év február 28-ig a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) számú Korm. rendelettel 

összhangban, meghatározza a fenntartásában álló, személyes gondoskodást nyújtó 

intézményei által biztosított alap- és szakosított szociális szolgáltatások vo-
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natkozásában a tárgyév április 1-től érvényes intézményi térítési díjak összegét, a 

jóváhagyott intézményi költségvetések alapján.  

III.2.2.6. Fenntartó képviselőjének jóváhagyását követően az intézményvezetők 

elvégzik a tárgyévre vonatkozóan meghatározott térítési díjak alapján a személyi 

térítési díjak felülvizsgálatát, és gondoskodnak az ellátottak és hozzátartozóik tájékoz-

tatásáról legkésőbb az új térítési díjak hatályba lépését megelőző 30. napig. A térítési 

díjakkal kapcsolatos további részletes szabályozás az MBE számviteli politikájának 

mellékletét képező Térítési díj szabályzatban került rögzítésre. 

III.2.2.7. Az Szoctv. 20. § (2a) bekezdése szerinti, a szociális szolgáltatások területi 

lefedettségének megállapítása vonatkozásában szükséges, adatszolgáltatási kötele-

zettségének teljesítése érdekében az MBE fenntartásában lévő intézmények kötelesek 

minden hónap 5-ig a hónap első napján a nála nyilvántartásban lévő kérelmezők 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelét szociális szolgáltatónkként megküldeni az MBE 

szociális referense részére. 

III.2.2.8. Az MBE minden év január 31-ig megküldi az intézmények részére a 

gazdálkodás vonatkozásában, a statisztikai adatszolgáltatás teljesítéshez szükséges 

intézményi adatokat. 

III.2.2.9. Az MBE az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdése szerint a kötelezően közzéteendő 

adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét a Közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzatában rögzítette. 

III.2.2.10. Az MBE közvetlen fenntartásában álló szolgáltatások listáját jelen ügyrend 

1. számú melléklete tartalmazza. 

 

III.3. Köznevelési és szakképzési Fenntartók gazdálkodására vonatkozó 
külön rendelkezések 

III.1. A köznevelési és szakképzési Fenntartók a nem állami köznevelési tevéke-

nységhez kapcsolódó működési támogatást a mindenkori költségvetési törvény, annak 

vonatkozó mellékletei, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 

törvény 11.§ (1) bekezdése, a 19.§ (2) bekezdése, a 20.§ (1) bekezdése és az egyházak 

hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 

törvény 5.§ (1) bekezdése, 6.§ (1-2) bekezdése, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és végre-

hajtási rendeletei, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ 

(1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 82.§-ban foglaltak alapján igényelheti és kapja meg. A 

működési támogatást a Kincstár a bevett egyház részére küldi meg, amelyet az MBE 

haladéktalanul tovább utal a köznevelési és szakképzési fenntartók részére az Egyház 

számviteli politikájában foglaltak szerint. 

III.2. Az egyházi fenntartásban lévő köznevelési és szakképzési tevékenységekkel 

összefüggésben a mindenkori zárszámadási törvényben, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rende-
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letben foglaltak alapján az MBE-t, mint bevett egyházat, egyszeri köznevelési 

kiegészítő támogatás illeti meg. Az MBE az egyszeri köznevelési kiegészítő támo-

gatást minden évben az Országos Tanács erre vonatkozó határozata alapján használja 

fel, illetve adja tovább a köznevelési és szakképzési Fenntartók részére. 

III.3. A III.1. és a III.2. pontok alapján az MBE és a köznevelési és szakképzési Fenn-

tartók közötti tranzakciók részletes szabályai az MBE számviteli politikájának 

mellékletét képező Pénzkezelési szabályzatban kerültek rögzítésre. 

IV. A Fenntartók ellenőrzése 
IV.1. A Fenntartók működésének törvényessége és a belső egyházi szabályoknak való 

megfelelés egyházi ellenőrzésére az MBE Országos Tanácsa, Elnöksége, Felügyelő 

Bizottsága, az Egyházi Belső Ellenőrzési Csoport, valamint a baptista szociális 

módszertani központ
73

 és a baptista pedagógiai intézet jogosult az MBE SZMSZ-ében 

foglaltak szerint.  

IV.2. Az ellenőrzésre jogosult szerv jogosult arra, hogy a Fenntartó valamennyi iratába, 

könyveibe betekintsen, helyszíni ellenőrzést folytasson le, a Fenntartó, illetve az Intézmé-

ny, vagy szolgáltatás alkalmazottjaival egyeztessen, nekik kérdéseket tegyen fel.  

IV.3. Jogosult az ellenőrzésre jogosult szerv az intézmény, a szolgáltatás közvetlen 

ellenőrzésére, az intézmény, szolgáltatás dokumentumaiba való betekintésre, az 

intézmény ellátottjaival, illetve az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyek-

kel kapcsolatteremtésre, interjú készítésére.  

IV.4. Az ellenőrzést végző szerv az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel és jelentést 

készít. A jelentés tervezete a Fenntartónak megküldésre kerül, amire a Fenntartó 

észrevételeket tehet. A végleges jelentés a Fenntartónak is megküldésre kerül.  

IV.5. A Fenntartó az ellenőrzést végző szerv által tett kéréseket köteles végrehajtani.  

V. A Fenntartók felelőssége 
V.1. A Fenntartók az általuk igénybe vett állami támogatásokért a Magyar Állam-

kincstár felé, az általuk kötött szerződésekért és egyéb jogviszonyokban keletkezett 

kötelezettségeikért teljes anyagi felelősséggel tartoznak, teljes vagyonukkal felelnek.  

V.2. A Fenntartók tartozásaiért az MBE nem vállal anyagi felelősséget az Egyház 

Alapító Okiratának egyházi közérdekből 2015. június 25-én hatályba lépett 

módosításának megfelelően. Az önálló jogi személy intézmények tartozásaikért saját 

vagyonukkal felelnek. A Fenntartó képviselője személyében is felelős a Fenntartó 

működéséért.  

V.3. A Fenntartó képviselőit – a gyülekezet, mint fenntartó kivételével – az MBE súlyos 

esetben (különösen: tartós akadályoztatás, egészségügyi ok, súlyos kötelezettségszegés, az 

Egyház érdekeit súlyosan sértő magatartás) az Országos Tanács erre vonatkozó határozata 

alapján felmentheti tisztségéből, ha annak ellátására alkalmatlanná válnak. 

V.4. Az egyes feladatköröket és az azokhoz tartozó felelősségi szabályokat a Fenn-

tartó SZMSZ-e tartalmazza.  
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V.5. AZ MBE Alapszabályának 9.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az Egyház 

vezetői mellett és irányításával szaktitkárok működhetnek. A szaktitkárok és a 

pályázati szakértő feladata az Egyház vezetői döntéshozatalának szakmai megala-

pozása. A szaktitkárok és a pályázati felelős szakmai állásfoglalását az egyház belső 

szabályaiban meghatározott esetekben be kell szerezni.  

VI. Köznevelési és szakképzési tevékenységet végző Fenntartókra 
vonatkozó külön rendelkezések 

VI.1. Az MBE a köznevelési és szakképzési Fenntartók feletti szakmai koordinácóját 

a baptista pedagógiai intézeten keresztül biztosítja. 

VI.2. Az MBE, illetve Gyülekezetei, és egyéb belső egyházi jogi személy szervezetei 

fenntartásában álló iskolákban – amennyiben erről jogszabály másként nem rendelke-

zik - kötelező a hitoktatás.  

VI.3. A Biblia ismeret oktatás az egyházi iskolák pedagógiai programjának szerves 

részét alkotja.  

VI.4. Nem egyházi fenntartású iskolák átvételekor átmeneti időszakot kell biztosítani 

a kötelező Biblia ismeret oktatás bevezetésére.  

VI.5. A Biblia ismeret oktatás rendjét a helyi tantervben kell rögzíteni.  

VI.6. Mind a tanulók, mind az alkalmazottak felvételekor előnyt élveznek a baptista 

felekezethez tartozó személyek és gyermekeik.  

VI.7. Mind a szülőknek, mind a pedagógusoknak el kell fogadniuk az intézmény ke-

resztyén értékrendjét.  

VI.8. Az egyházi köznevelési és szakképzési intézményeknek törekedniük kell a helyi 

gyülekezetekkel való együttműködésre. Mind az intézmények, mind a gyülekezet 

törekedjen arra, hogy egymást az általuk szervezett programokról értesítsék, ingatlan-

jaiknak a másik szervezet általi igénybevételét biztosítsák. Együttműködésük rendjét 

megállapodásban rögzíthetik.  

VI.9. A Fenntartó gondoskodik a köznevelési és szakképzési intézmény SZMSZ-ének, 

házirendjének és pedagógiai programjának jóváhagyásáról.  

VII.10. A Köznevelési és Szakképzési Fenntartók kötelesek teljesíteni valamennyi, az 

Nktv., Sztv. és végrehajtási rendeletei, valamint az ágazati jogszabályok által a fenn-

tartókra vonatkozóan előírt kötelezettséget.  

VII. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat 
nyújtó Fenntartókra vonatkozó külön rendelkezések 

VII.1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó Fenntartók 

feletti szakmai koordinációt és támogatást az MBE a baptista szociális módszertani 

központon keresztül gyakorolja. 

VII.2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi Fenntartók kötelesek teljesíteni 

valamennyi, az Szoctv., Gyvt. és végrehajtási rendeletei, valamint az ágazati jogs-

zabályok által a fenntartókra vonatkozóan előírt kötelezettséget.  



VIII. Mellékletek  

Az MBE közvetlen fenntartásában álló szociális intézmények:  

Intézmé-
ny neve 

Intézmény 
címe 

Intézmé-
ny 

ág.azon. 

Szolg.hely 
neve 

Szolg.hely 
ág.azon. 

Szolgáltatás 
Tevéke-

nység típus 

Gondvi-
selés 
Háza 
Idősek 
Otthona 

4220 
Hajdúböszörmé

ny Batthyány 
utca 30-32. 

S0008771 
Gondviselés 
Háza Idősek 

Otthona 
S0008771 

Idősek 
otthona 

Átlagos és 
demens 

személyek 
ellátása 

MBE 
Emmaus 
Idősek 
Otthona 

4220 
Hajdúböszörmé

ny Külső-
Hadházi utca 1 

S0009245 
MBE Emmaus 

Idősek Ot-
thona 

S0009245 
Idősek 

otthona 

Átlagos és 
demens 

személyek 
ellátása 

MBE 
Filadelfia 
Integrált 
Szociális 
Intézmé-
ny (FISZI) 

6200 Kiskőrös 
Szűcs József 

utca 12.Seres 
Sámuel 

S0007581 MBE FISZI S0007581 
Idősek 

otthona 

Átlagos és 
demens 

személyek 
ellátása 

MBE 
FISZI 

6200 Kiskőrös 
Kossuth L. utca 

27.30 
S0007581 

Humán 
Szolgáltató 

Központ 
S0286433 

Időskorúak 
nappali 
ellátása 

Átlagos és 
demens 

személyek 
ellátása 

MBE 
FISZI 

6200 Kiskőrös 
Kossuth L. utca 

27.30 
S0007581 

Humán 
Szolgáltató 

Központ 
S0286433 

Szociális 
konyha 

  

MBE 
FISZI 

6200 Kiskőrös 
Kossuth L. utca 

27. 
S0007581 

Humán 
Szolgáltató 

Központ 
S0286433 

Támogató 
szolgálat 

Személyi 
segítés, 
szállítás 

MBE 
FISZI 

6200 Kiskőrös 
Kossuth L. utca 

27. 
S0007581 

Humán 
Szolgáltató 

Központ 
S0286433 

Házi 
segítségnyúj

tás 

Szociális 
segítés és 
személyi 
gondozás 

MBE 
FISZI 

6200 Kiskőrös 
Kossuth L. utca 

27. 
S0007581 

Humán 
Szolgáltató 

Központ 
S0286433 

Tanyagond-
noki 

szolgáltatás 
  

MBE 
FISZI 

6400 Kiskunha-
las Bajcsy-

Zsilinszky utca 
26. 

S0007581 

Nefelejcs-ház 
Fogyatékosok 

Nappali 
Intézménye 

S0220580 
Szociális 
konyha 

  

MBE 
FISZI 

6400 Kiskunha-
las Bajcsy-

Zsilinszky utca 
26. 

S0007581 

Nefelejcs-ház 
Fogyatékosok 

Nappali 
Intézménye 

S0220580 
Házi 

segítségnyúj
tás 

Szociális 
segítés és 
személyi 
gondozás 

MBE 
FISZI 

6400 Kiskunha-
las Bajcsy-

Zsilinszky utca 
26. 

S0007581 

Nefelejcs-ház 
Fogyatékosok 

Nappali 
Intézménye 

S0220580 

Fogyatékos 
személyek 

nappali 
ellátása 

  

MBE 
FISZI 

6400 Kiskunha-
las Bajcsy-Zs. 

utca 26. 
S0007581 

Nefelejcs-ház 
Fogyatékosok 

Nappali Int. 
S0220580 

Tanyagond-
noki 

szolgáltatás 
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AZ EGYHÁZ GAZDÁLKODÁSÁNAK  SZABÁLYAI 74 

1.§ Bevételek 
(1) Az Egyház működését rendszeres gyülekezeti hozzájárulásból, belföldi és külföldi 

szervezetektől, magánszemélyektől származó adományokból és/vagy céladományok-

ból tartja fenn. 

(2)  a) A rendszeres hozzájárulást a gyülekezet az Országos Közgyűlés ajánlásá-

nak figyelembevételével, és a gyülekezeti tanácskozás határozata szerint, lehetőleg 

havonta, de legalább negyedévente küldi el az Egyház részére. 

 b) Ha a gyülekezet évközben olyan helyzetbe kerül, hogy a hozzájárulás 

befizetését szüneteltetnie kell, erről írásban tájékoztatja az Egyház főtitkárát. 

(3) Az Egyház az Országos Közgyűlés határozata alapján egy-egy kiemelt célra hitelt 

vehet fel. 

(4) Az Egyház az Országos Tanács határozata alapján egy-egy gyülekezet, vagy cél 

támogatására - területi vagy országos - célgyűjtést szervez. 

(5) Az Egyház oktatási, szociális, egészségügyi, stb. intézményeinek működtetéséhez, 

fenntartásához, vagy ilyen feladatok ellátására és általános működtetési támogatásként 

a törvényben meghatározott normatív és céltámogatást vehet igénybe. 

(6) Az Egyház vállalkozási tevékenységéből, az Egyház szerveinek (v.ö. ASZ 6. §) 

használatában lévő ingóságainak és ingatlanainak értékesítéséből bevételre tehet szert. 

Az e körbe tartozó egyházi ingatlanok esetében az Egyház főtitkára az Országos Ta-

nács határozata alapján és az Országos Közgyűlés jóváhagyásával intézkedhet. (v.ö. 

ASZ 5. § (6) d) ponttal.) 

(7) Az Egyház gazdálkodása során egyéb (pl. kamat, hiteltörlesztés, adótérítés, kártérí-

tés, bérleti díj, stb.) bevételekhez juthat. 

2. § Kiadások 
(1) Az Egyház az Országos Közgyűlés által jóváhagyott költségvetésben meghatáro-

zott célokra és módon használhatja fel bevételeit. 

(2) A felhasználás jogcímei általában a következők: 

 - az Egyház szerveinek működtetése; 

 - az Egyház szerveinek használatában lévő ingatlanok fenntartása; 

 - az Egyház - Közgyűlés által megerősített - céljainak, beruházásainak meg-

valósítása; 

 - az állammal szembeni tartozások (adók, járulékok, stb.) befizetése; 

 - a rászoruló gyülekezetek segélyezése; 

 - nehéz szociális, anyagi helyzetben levő lelkimunkások és gyülekezeti tagok 

segélyezése; 

 - külmisszió támogatása; 
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 - tagszövetségek támogatása; 

 - az Egyházon belüli hitelnyújtás; 

 - a felvett hitelek és kamataik törlesztése; 

 - kiadások vállalkozási célú beruházásokra, befektetésekre, amelyeket a költ-

ségvetés szöveges indoklásában alá kell támasztani; 

 - céltartalékok és/vagy alapok képzése; 

 - egyéb kifizetések (biztosítási díjak, pályázatok, bírságok, stb.). 

(3) Az állami hozzájárulást, támogatást és valamennyi célgyűjtést az Országos Köz-

ponti Iroda csak arra a célra használhatja fel, amelyre érkezett, figyelembe véve az 

SZMSZ 16. § (2) j) pontját. 

(4) Az Országos Központi Irodán keresztül devizában érkező külföldi céladományokat 

a deviza-jogszabályok figyelembevételével kell a címzett(ek)hez továbbítani. 

3. § Költségvetés 
(1) Az Egyház gazdálkodása és a költségvetés szerkezete. 

 a) Az Egyház missziói céljainak, valamint az anyagi eszközök fejlesztésének 

előrelátó megvalósítása érdekében az Országos Tanács évenként újabb négy évre előre 

tekintő nem részletes tervezetet terjeszt az Országos Közgyűlés elé. 

 b) Az éves költségvetés általános szerkezetét a gazdasági igazgató előterjesz-

tésére az Országos Tanács állapítja meg. 

 c) A gazdálkodás viteléhez a gazdasági igazgató az a) és b) ponthoz igazodó 

éves, részletes költségvetést készít, melyet az Országos Tanács megtárgyal, és az 

Országos Közgyűlés hagy jóvá. A költségvetést a vonatkozó jogszabályoknak megfe-

lelően kell elkészíteni, és annak tartalmaznia kell a szöveges indoklást is. 

 d) A működési általános tartalékot elkülönítve kell előirányozni. 

 e) A költségvetés Országos Közgyűlés általi elfogadásáig az Egyház az előző 

évi jóváhagyott költségvetés időarányos részével gazdálkodik. Amennyiben a várható 

bevételek nem érik el az előző évi tényleges bevételek összegét, - akkor az időará-

nyosság elvének megtartása mellett - az Egyház a költségvetés Országos Közgyűlés 

általi elfogadásáig a várható bevételeknek megfelelő arányosan csökkentett résszel 

gazdálkodik. 

 

(2)  a) A közgyűlés által elfogadott éves költségvetést az Egyház főtitkára és a 

gazdasági igazgató közös előterjesztése alapján az Országos Tanács évente legfeljebb 

egyszer határozattal módosíthatja. 

 b) A költségvetési céltartalékok felhasználásáról az Országos Közgyűlés 

határoz. 

 c) „Az Egyház főtitkára és a gazdasági igazgató az Országos Tanács részére 

minden év novemberben előterjesztést készít az Egyház gazdálkodásáról, a költségve-

tés várható teljesítéséről. Az előterjesztésnek szöveges indoklással kiemelten kell 

tartalmaznia azokat a költségvetési előirányzatokat, amelyek részben, vagy egészben a 

tárgyévben nem valósulnak meg. A következő évre áthúzódó költségvetési előirányza-

tokat, mint kötelezettségvállalásokat az előterjesztésben ELŐTERVKÉNT kell figye-
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lembe venni. Az előterjesztés elfogadásáról az Országos Tanács dönt. Ezeket a doku-

mentumokat csatolni kell a Közgyűlés költségvetési, gazdálkodási előterjesztéséhez.” 

 

(3) Az Országos Közgyűlés elé a költségvetés tervezetét két változatban kell beterjesz-

teni, amelyben az alapműködést és az ajánlott gazdálkodást kell bemutatni. 

 

(4) Az éves költségvetési tervezet elkészítésekor legalább az alapműködést lehetővé 

tévő gyülekezeti hozzájárulás minimális mértékére az Országos Tanács tesz javaslatot. 

 

(5) A gyülekezetek az ajánlott éves hozzájárulás mértékét teherviselő képességük 

szerint vállalják. Amennyiben valamelyik gyülekezet részben vagy egészben nem 

képes a hozzájárulást vállalni, azt a közgyűlés előtt legalább egy héttel az Egyház 

Elnökségének megküldött írásban indokolnia kell. 

 

(6)  a) A tárgyévet megelőző év gazdálkodásáról - a számviteli és könyvviteli 

zárást követően -  a gazdasági igazgató a költségvetés végrehajtását ismertető beszá-

molót terjeszt az Országos Közgyűlés elé, miután azt az Országos Tanács vélemé-

nyezte és a Felügyelő Bizottság ellenőrizte. 

 b) Az Országos Közgyűlés dönt az előző évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról. 

 c) A költségvetési beszámoló el nem fogadása esetén az Egyház Szervezeti és 

működési szabályzatának 24. § (2) bekezdése és a 47-55. §-ok szerint kell eljárni. 

4. § Zárórendelkezések 
(1) Jelen gazdálkodási szabályok és az Országos Tanács által elfogadott igazgatási, 

pénzügyi, számviteli, belsőellenőrzési és vállalkozási tevékenységek szabályai a Szer-

vezeti és működési szabályzat mellékletét képezik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
95 

 

A LELKIPÁSZTOR SZOLGÁLATBA  ÁLLÍTÁSA 75 

1.§ A lelkipásztor megválasztása és meghívása 
(1) A lelkipásztori szolgálati hely megüresedése, vagy újonnan létesült gyüleke-

zet/körzet (továbbiakban: gyülekezet), vagy egy gyülekezet által létesített újabb szol-

gálati hely betöltése esetén – amennyiben a gyülekezet (körzet) nem rendelkezik veze-

tő lelkipásztorral - a gyülekezet (körzet) vezetősége a területileg illetékes Egyházkerü-

leti Tanács elnökével és a missziói igazgatóval tanácskozva a lelkipásztorhívással 

kapcsolatos teendők és - szükség esetén - a felavatott lelkipásztorra tartozó szolgálatok 

elvégzésére ügyintéző lelkipásztort választ (max. 2 évre),  és jelen ügyrend 6.§ figye-

lembevételével dönt az ügyintéző javadalmazásáról. Amennyiben nincs ügyintézéssel 

megbízható lelkipásztor, úgy az ügyintézői feladatokra olyan presbiter is felkérhető, 

aki nem az érintett gyülekezet/körzet tagja. 

 

Az ügyintéző lelkipásztor feladata és szolgálatának módja. 

a. Feladata: 

 Gondoskodni a gyülekezetben a lelkipásztorra tartozó szolgálatok ellátásáról 

 Felkészíteni a lelkipásztorhívásra a gyülekezetet, hogy az kész és képes le-

gyen az Úrra figyelve dönteni e fontos kérdésben 

 A gyülekezet (körzet) képviseletében megfelelő módon eljárni a lelkipásztor 

hívása, esetleges avatása ügyében 

 Előkészíteni a beiktatás/avatás alkalmát, és a szükséges szolgálatokat ellátni 

abban. 

 

b. Szolgálatának módja: 

 Alapszintű – kizárólag a lelkipásztorhívással kapcsolatos teendők: 
tanácskozások levezetése, levelezés, beiktatás intézése. 

 Középszintű – a vasárnapi szolgálatok megegyezés szerinti vállalása, és a 
gyülekezet (körzet) elöljáróival egyetértésben a fennmaradó szolgálatok 
megszervezése, mindennemű tanácskozás előkészítése és levezetése.  

 Teljes körű – az avatott lelkipásztorra háruló lelkipásztori szolgálatok 
többségének ellátása. 

 

(2)   a) A lelkipásztorhívásra készülő gyülekezet rendszeres imádkozással keresi 

Isten akaratát, a gyülekezet vezetősége az ügyintéző-lelkipásztor elnökletével megtar-

tott tanácskozáson - megfontolva a missziói igazgató előzetesen kikért tájékoztatását, 

és figyelembe véve az időről-időre felfrissített listában felsorolt meghívásra váró vagy 

meghívható személyeket - megállapodik egy lelkipásztor vagy egy lelkészgyakornok 

jelölésében. (E körön kívülről tervezett meghívás esetén a missziói igazgatóval előze-

tes egyeztetés szükséges.) A gyülekezet felhatalmazást adhat a gyülekezeti elöljáró-

                                                             
75 Módosítva: 2020.02.24. Országos Tanács határozatával 
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ságnak, hogy a bemutatkozó látogatásra történő meghívásokról döntsön, azokat előké-

szítse. 

 

 b) Amennyiben a gyülekezet szeretne több lelkipásztort megismerni, az ab-

ban az esetben lehetséges, ha az ügyintéző vezetésével a lelkipásztor-hívási folyamatot 

felfüggesztik, és ezt követően különféle szolgálatokra meghívnak lelkipásztorokat. 

Ezek a találkozások nem tekinthetőek bemutatkozó látogatásnak. 

 c) Amikor a gyülekezet/vezetőség határoz arról, hogy kit szeretne meghívni 

bemutatkozó látogatásra, akkor az ügyintéző kezdeményezi a vezetőség és a jelölt 

találkozását, hogy kölcsönösen megismerjék egymás életét, hitbeli látását, missziói 

elképzelését. A jelölt a találkozóra történő meghívásra a kézhezvételtől számítva 14 

napon belül köteles válaszolni. A beszélgetést követően 3 napon belül mind a gyüle-

kezet/körzet vezetősége, mind a jelölt indoklás nélkül elállhat a gyülekezeti bemutat-

kozó szolgálattól.  

d) Az eredményes találkozást követően az ügyintéző lelkipásztor levélben 

meghívja gyülekezeti bemutatkozó szolgálatra a jelöltet. E levél rövid leírást tartalmaz 

a gyülekezetről.  

e) A jelölt a bemutatkozásra történő meghívásra a kézhezvételtől számítva 14 

napon belül köteles válaszolni, írásban (A levelezés postai úton, vagy emailben törté-

nik). 

f) Amennyiben sor került a jelölt gyülekezeti bemutatkozó szolgálatára, ab-

ban az esetben a jelenlegi szolgálati helyén lévő vezetőséget belátása szerint tájékoz-

tatja.  

g) A bemutatkozó szolgálatot követően a jelölt – megindokolva - 3 napon be-

lül írásban visszaléphet a jelöltségtől.. 

(3) A gyülekezet egyszerre csak egyetlen jelölttel foglalkozik. Új jelölt csak akkor 

állítható, ha az előző jelölt nem vállalta a bemutatkozó szolgálatot, nem kapta meg a 

szükséges szavazatokat, vagy az érvényes meghívásra nemleges választ adott. 

(4)   a) A jelölt meghívásáról az ügyintéző lelkipásztor által vezetett tanácskozá-

son a megjelent gyülekezeti tagok titkos szavazással döntenek. A szavazást legkoráb-

ban a bemutatkozást követően 1 héttel, de egy hónapon belül kell megtartani. A lelki-

pásztorhívásról szóló tanácskozás akkor érvényes, ha azt a szabályszerűen – legalább 

egy héttel előbb, két nyilvános istentiszteleten/gyülekezeti fórumon – hirdették meg, a 

szavazásban résztvevők száma a gyülekezet taglétszámának 50%-át meghaladja - a 

meghívást a szavazásban résztvevők legalább hetvenöt százaléka jóváhagyja Körzet 

esetében minden gyülekezetben le kell folytatni a szavazást, és valamennyi leadott 

szavazat összesítése után a körzet egészére vonatkozóan megállapítani az igenlő, a 

nemleges és a tartózkodó szavazatok százalékát. A tartózkodó szavazatok érvényes 

szavazatnak számítanak. 

b) Körzet esetében, amennyiben a körzet központi gyülekezetének létszáma 

meghaladja a teljes körzeti létszám 50%-át, az eredményes meghíváshoz, a körzet 

központi gyülekezetében is meg kell lennie a minimum  75%-os szavazati aránynak. 
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 c) Elegendő - legalább 75 %-os igen-szavazat esetén az ügyintéző lelkipász-

tor a jelöltnek meghívó levelet ír, amelyben közölni kell a gyülekezet taglétszámát, a 

választásokon résztvevők számát, az igenlő és az egyéb szavazatok százalékát, vala-

mint a meghívottnak fölajánlott pénzbeli és természetbeni javadalmazást. 

 d) A meghívásra a meghívott egy hónapon belül köteles írásban válaszolni. 

(5) Amennyiben a gyülekezet helyzete megkívánja, a lelkipásztor meghívás folyamata 

előtt, úgy meghatározott időre (max. 2 évre) ügyvezető lelkipásztort bíz meg a gyüle-

kezet lelkipásztori szolgálatának végzésére, mely szükség esetén megismételhető.   

 

2. § Lelkészgyakornokokra vonatkozó szabályozás 
(1) Lelkészgyakornok esetében az 1.§-ban foglalt rendelkezéseket a (2) bekezdésben 

foglalt kiegészítéssel kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Teológiai hallgató, vagy teológiai-, illetve más végzettséggel rendelkező lelkipász-

tori szolgálatra jelentkező esetében az Országos Tanács dönt az illető alkalmasságáról, 

és amennyiben alkalmasnak látja, elkezdheti a lelkészgyakornoki szolgálatot. A lel-

készgyakornok a gyakornoki évet követően akkor hívható meg lelkipásztori szolgálat-

ra, amennyiben a mentor lelkipásztor, valamint a mentor-gyülekezet elöljárósága al-

kalmasnak látja a lelkipásztori szolgálat betöltésére. A lelkészgyakornok lelkipásztorrá 

avatásának kezdeményezésében elsődlegesen a meghívó gyülekezet az illetékes, ami-

hez a gyakorlatvezető lelkipásztor ajánlása és az MBE támogatása szükséges. Ennek 

folyamata az általános lelkipásztorrá avatási rend értelemszerű alkalmazásával törté-

nik.  

Amennyiben a lelkészgyakornoki időszak leteltével az avatásnak nincsenek 

meg a feltételei (a gyülekezet nem kész rá, az avatandót nem látják alkalmasnak, vagy 

egyéb ok miatt), a továbbiakra nézve az Avató Bizottság és az MBE missziói igazga-

tója tanácsolja az érintett feleket.  

 

3. § A szolgálati hely elfoglalásának előkészítése 
(1) Ha a meghívott vállalja a szolgálatot, az ügyintéző lelkipásztor meghívja őt a gyü-

lekezet (körzet) vezetőségével való tanácskozásra. 

(2) Az (1) bekezdésben leírt tanácskozás feladatai: 

 a) Megbeszélendő a szolgálati hely elfoglalásának gyakorlati végrehajtása 

(szolgálati lakással kapcsolatos feladatok, költözés, stb.) és meghatározzák a fogadás, 

illetve a beiktatás időpontját, előzetes sorrendjét, a meghívandó szolgálattevők névso-

rát. 

 b) Amennyiben van szolgálati lakás, úgy annak birtokbavétele előtt lakás-

használati szerződést kell aláírni, amely a mellékelt minta alapján készül el. 

 c) A gyülekezet hivatalos iratainak, bélyegzőjének átadása, átvétele. 

 d) ki kell tölteni és a beiktató istentiszteleten aláírni a Lelkipásztori szolgálati 

levelet, amelyet, miután a meghívott lelkipásztor, a meghívó gyülekezet (körzet) kép-
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viselői és az ügyintéző lelkipásztor is aláírtak, a gyülekezet (körzet) körbélyegzőjével 

ellátva el kell küldeni az Országos Központi Irodába. A létrejött szolgálati viszony 

ezáltal válik jogerős szolgálati viszonnyá. (A Lelkipásztori szolgálati levél egy példá-

nyát a Országos Központi Iroda irattárában kell elhelyezni, a második példányt a gyü-

lekezet kapja meg, a harmadikat pedig a meghívott.) 

 

4. § Az ünnepélyes szolgálatba állítás 
(1) A korábban már presbiteri vagy lelkipásztori felavatásban részesült személyek 

szolgálatba állítása beiktató/kirendelő istentisztelet keretében történik. 

(2) A lelkészgyakornok felavatása történhet abban a gyülekezetben ahol a gyakorlati 

évét töltötte, vagy az őt meghívó gyülekezetben a szabályzatban meglévő kritériumok 

megléte esetében.  

(3)  a) A beiktató istentiszteletre meghívandó az Elnökség és az egyházkerület 

képviselője, az ügyintéző lelkipásztor, a szolgálati előd és az egyházkerület közelben 

lakó lelkipásztorai. 

 b) a fölavató istentiszteletre az a) pontban felsoroltakon kívül a Teológiai 

Akadémia képviselője, valamint az a gyülekezet, amely az avatandót a BTA-ra küldte, 

Presbiteri Tanács képviselője, illetve a mentor lelkipásztor, valamint a gyülekezet, 

amelyben a lelkészgyakorlati szolgálatát végezte. 

c) A beiktató ill. avató istentisztelet előkészítése az ügyintéző lp vezetésével a 

helyi gyülekezet vagy körzet feladata. 

 

5. § Az ügyintéző lelkipásztor egyéb feladatai 
(1) Szükség szerint közvetítő, és tanácsadó szerepet tölt be a meghívó gyülekezet és a 

meghívott között. 

(2)  a) Felkérés esetén - és a lehetőség figyelembe vételével - gondoskodik arról, 

hogy megtörténjen az új helyen szolgálatot kezdő lelkipásztor bemutatása - a beikta-

tás, illetve a fölavatás előtt - az új lelkipásztor lakóhelyén illetékes önkormányzat 

vezetőjének. 

 b) A meghívó gyülekezet környezetében működő keresztyén vallásfelekeze-

tekkel való kapcsolatfelvételt is lehetőleg a hivatalos szolgálatkezdés előtt kell megva-

lósítani. 

(3) Az illetménnyel és javadalmazással kapcsolatos –ügyintézés, és a munkajogi beje-

lentés az MBE bérszámfejtésének az együttműködésével.  

(4) A beiktató, illetve fölavató istentisztelet előkészítése és lehetőség szerint - leveze-

tése. 

(5) A szolgálatba állás eseményéről való tudósítás megszervezése. 
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6. § Az ügyintéző lelkipásztor javadalmazása 
A tiszteletdíj összege az MBE Illetményszabályzatának a másodállású lelkipásztorok-

ra vonatkozó II. táblázatában az ügyintéző életkorának megfelelő sorban található 

legkisebb illetve az ajánlott illetménynek a választott szolgálati mód szerinti hányada. 

Ez a hányad: 

alapszintű szolgálati mód esetén: az alapilletmény; 20% 

középszintű szolgálati mód esetén: az alapilletmény 20-60 %-a közötti megegyezés 

szerint 

teljes körű szolgálati mód esetén: az alapilletmény 60% 

Ügyvezető szolgálati mód esetén: Az alapilletmény 100%-a 

 

Útiköltségek 

A szolgálattal összefüggő utazások költségének térítése megegyezés szerint kétféle-

képpen történhet:  

Tényleges költségtérítéssel: közjármű használata esetén, a menetjegy alapján, gépko-

csi használat esetén az erre vonatkozó NAV szabályok szerint.  

Havi átalánnyal, ez az illetményhez hozzáadva folyósítandó. 
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ELJÁRÁSREND  HATÁRON TÚLI BAPTISTA LELKI-
PÁSZTOR MEGHÍVÁSA ESETÉN76 

- az MBE gyülekezetei és ügyintéző lelkipásztorai részére - 

I. Bevezető: 
1. A Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek 

Szövetsége között korábban létrejött egy szóbeli megegyezés arról, hogy erdélyi lelki-

pásztorok vagy lelkipásztor-jelöltek meghí-vása estén mi a teendő.  

2. Mivel nem csak az erdélyi (RMBGYSZ) és magyarországi szövetségek között jöhet 

létre ilyen kapcsolat így a gyülekezetek pontos tájékoztatása és a határainkon túli 

kapcsolatok jó építése miatt szükségesnek látjuk írásban is rögzíteni ezeket az általá-

nos elveket és gyakorlatokat.   

II. A meghívás folyamata: 
1. A gyülekezetek SZMSZ-ben is rögzített önrendelkezési joga alapján lehetőségük 

van arra, hogy Isten ve-zetését keresve, rendkívüli és/vagy indokolt esetben Magyar-

ország határain túlról is hívhatnak lelkipásztort vagy lelkipásztor-jelöltet.  

2. Amennyiben egy magyarországi baptista gyülekezet határainkon túlról szeretne 

lelkipásztort hívni, az alábbiak szerint teheti: 

a/ Amennyiben a gyülekezet/vezetőség látóterébe kerül egy határon túli lelkipásztor, 

akivel el tudja képzelni a közös szolgálatot úgy előzetes elvi döntést hoz az esetleges 

meghívásról. 

b/ Az ügyintéző a gyülekezet előzetes szándékáról tájékoztatja az érintett lelkipásztort, 

akitől előzetes választ kér, hogy elkezdheti-e a lelkipásztor hívás folyamatát.  

c/ Az ügyintéző a gyülekezet előzetes szándékáról és a lelkipásztor előzetes pozitív 

válaszáról tájékoztatja a területileg illetékes egyházkerületi tanácsot, majd kikéri an-

nak véleményét, ezután minderről tájékoztatja a Magyarországi Baptista Egyház El-

nökségét. (Ezt követően minden levélváltásról, eseményről a missziói igazgatót tájé-

koztatja.) 

d/ Amennyiben az MBE elnöksége nem lát kizáró okot, úgy megkeresi azt a határon 

túli Szövetség vezetőit, amelyhez az érintett lelkipásztor tartozik, és véleményt kér a 

lelkipásztorról, valamint hozzájárulást, hogy a magyarországi gyülekezetbe hivatalos 

bemutatkozó látogatásra meghívják. A határon túli Szövetség pozitív válasza esetén 

hozzájárul a bemutatkozó látogatásra történő meghívásához.  

e/ Az ügyintéző lelkipásztor bemutatkozó látogatásra hívja a határon túli lelkipásztort. 

f/ A bemutatkozó látogatást követően  a „Lelkipásztor szolgálatba állítása” ügyrendje 

értelmében a kirendelés/foglalkoztatás feltételeinek ismeretében a gyülekezet szavaz a 

lelkipásztor meghívásáról (minimum 75 % igen szavazat). 

                                                             
76Módosítva: 2012.10.24/16. Országos Tanács határozat 
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g/ A szükséges támogatás megléte esetén a meghívandó lelkipásztor kirendelésé-

nek/foglalkoztatásának kérdéseiről a gyülekezet vezetősége és az MBE gazdasági 

osztálya az ügyintéző koordinálásával egyeztet. Az MBE ajánlása az, hogy a meghí-

vott lelkipásztor kerüljön az MBE alkalmazásába.  

h/ Az ügyintéző meghívólevelet küld a lelkipásztornak, amelyben közölni kell a gyü-

lekezet taglétszámát, a választáson résztvevők számát, az igenlő és egyéb szavazatok 

százalékát, valamint a meghívottnak felajánlott pénzbeli és természetbeni javadalma-

zást.   

i/ a meghívásra a meghívott 1 hónapon belül köteles írásban válaszolni.  

3. Lelkipásztor-jelölt meghívása esetén a II.2.c pont kiegészül azzal, hogy az MBE 

Országos Tanácsa meghallgatja a jelöltet, és kialakítja az alkalmasságra vonatkozó 

álláspontját. Csak ezt követően kerülhet sor a konkrét meghívásra és annak elfogadá-

sára.  

4. Az érintett szövetségek képviselői együtt szolgálnak a beiktatási istentiszteleten. 

5. A fenti eljárásrend az MBE gyülekezeteire nézve kötelező, a MABAVISZ vezetői 

pedig tájékoztatást kapnak erről.  

III. Záró rendelkezés: 
A fenti eljárásrendet a szóbeli megegyezés és kialakult gyakorlat, valamint a „Lelki-

pásztor szolgálatba állítása” ügyrend alapján az MBE Országos Tanácsa 2012. szept-

ember 11-i ülésén 2012.09.11./55. számú határozatával életbe léptette. 
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AZ ORSZÁGOS TANÁCS HATÁROZATAI 

ELNÖKSÉG FELHATALMAZÁSA77 
Az Országos Tanács felhatalmazza a vezető tisztségviselőket, hogy két OT ülés kö-

zött, egyházi közérdekből egyetértéssel, további intézkedésig rendkívüli határozatot, 

fegyelmi döntést hozzon, mely ellen az Országos Tanácshoz lehet fordulni fellebbezé-

sért.  A döntés meghozataláról a döntést követően azonnal tájékoztatni kell az OT 

tagjait, és a soron következő ülésen beszámolni a helyzetről, amelyről az OT megerő-

sítő, szükség esetén módosító döntést hoz. Határozat egyhangúan elfogadva. 

EGYNEMŰEK HÁZASSÁGKÖTÉSÉNEK TILALMA78 
Az OT fontosnak látja, hogy a hitvallás 18. pontjában a „házasfelek” meghatározás 

helyett kerüljön be, hogy „egy férfi és egy nő”. 

2. A Magyarországi Baptista Egyház – a Bibliához ragaszkodva – semmilyen módon 

nem fogadja el az egyneműek közötti házasság intézményét. 

3. Ha bármely avatott személy istentiszteleti liturgiát vezet, vagy aktívan részt vesz 

egyneműek közötti menyegzői szertartásban, az fegyelmi vétségnek minősül, és az 

avatottság visszavonását eredményezi. 

4. Ha bármelyik, a Magyarországi Baptista Egyházhoz tartozó gyülekezet helyet és 

módot adna egyneműek között létrejövő házasságkötésnek, az fegyelmi vétségnek 

minősül, és az egyházból történő kizárást vonhatja maga után.  

ÚJ GYÜLEKEZETEK ÜGYINTÉZÉSEI79 
Az OT az új gyülekezetekben történő személyi változások kezelése ügyében az alábbi 

határozatot hozta:   

Abban az esetben, ha tíz évnél fiatalabb új gyülekezet egyházkerületi segítséget kér 

olyan esetekben, mint vezetők választása, lelkipásztor-váltás, hívás, esetleg fegyelmi 

ügy tárgyalása, a kerületi vezetők hívják meg a Gyülekezetplántáló Szolgálat képvise-

lőjét, hogy tanácsaival segítse a megoldást. Határozat egyhangúan elfogadva. 

 

                                                             
77 Elfogadva: 2013.09.17./7. Országos Tanács határozata 
78 Elfogadva: 2017.01.10./4. Országos Tanács határozata 
79 Elfogadva: 2017.09.12./6. Országos Tanács határozata 
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NŐI LELKÉSZSÉG80 
Az OT irányelvként 2 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot.  / Intézményi női 

lelkészi szolgálat: A női lelkészi szolgálatot az egyház által fenntartott köznevelési és 

szociális intézményekben foglalkoztatási jogviszonyban tartjuk lehetségesnek. Ugyan-

akkor az intézményi lelkésznőknél avatottsághoz kötött gyülekezeti alkalmi szolgála-

tát az érintett gyülekezet lelkipásztorának és a gyülekezet/körzet vezetőségének kell 

meghatározni.  

BIZALMI SZAVAZÁS81 
1.§  

A bizalmi szavazásról szóló határozat érvényes a Magyarországi Baptista Egyház 

minden választott tisztségviselőjére, így az Országos Közgyűlés, az Országos Tanács, 

az egyházkerületi gyűlések, az egyházkerületi tanácsok, és a gyülekezetek által válasz-

tott személyekre.  

 

2.§ 

Bizalmi szavazásra akkor lehet szükség, amikor a gyülekezetben/testületben bizalmi 

válság alakul ki, és ezáltal  a működés, az eredményes szolgálat ellehetetlenül. 

 

3.§  

A bizalmi szavazást az érintett fél/felek kérhetik önmaguk, vagy egymás ellen az 

alább szabályozott módon. 

 

a) Amennyiben valaki önmaga ellen kér bizalmi szavazást, úgy azt először 

lelkigondozói módon kell megvizsgálni, hogy nem túlzott érzékenység, vagy a helyzet 

pillanatnyi túlértékelése váltotta-e ki a kérést, és amennyiben lehetséges, el kell kerül-

ni (a gyülekezeten belül a vezetőség, a lelkipásztor esetében a Misszióbizottság, az 

egyházkerületi tisztségviselő esetében a Misszióbizottság, országos vezető esetén az 

Országos Tanács végzi a lelkigondozás szolgálatát). Ha erre nincs mód, le kell foly-

tatni. 

 

b) Amennyiben egy választott tisztségviselő ellen indítványozna valaki bizalmi szava-

zást a következő módon teheti meg: 

- Bizalmi szavazást az a gyülekezet/testület folytathat le, amely az érintett tisztségvi-

selőt/tisztségviselőket megválasztotta. Minden ettől eltérő testületben lefolytatott 

szavazás csak közvélemény-kutatásnak minősül. 

                                                             
80 Elfogadva: 2013.09.17/15. Országos Tanács határozata 
81 Elfogadva: 2003.04.01./11. Országos Tanács határozata 
    Módosítva: 2019.05.31. OT határozat 
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- Bizalmi szavazást az a testület/gyülekezet kezdeményezhet, amelyben az érintett 

betölti a bizalmi szavazás tárgyát képező tisztséget. 

- Az indítványozás írásos indoklással történhet, az adott gyülekezet/testület tanácsko-

zásán, melyen a tagok legalább 50%+1 fő arányban jelen vannak, titkos szavazással 

meghozott döntése alapján. Ha az érintett személy megválasztásához az egyszerű 

többségnél magasabb százalékos érték volt szükséges, úgy az adott testület 1/3-a in-

dítványozhatja a bizalmi szavazást. 

- Az indítványt a 4.§-ban megtalálható vonatkozó helyekre legalább egy héttel előbb 

kell elküldeni, valamint egy példányt az érintettnek átadni. 

 

c) Országos Közgyűlés által választott tisztségviselőkről, valamint rendkívüli és sajá-

tos helyzetben egyházi közérdekből az Országos Tanács kezdeményezhet bizalmi 

szavazást. 

 

d) Testületről nem folytatható le bizalmi szavazás. Ilyen jellegű bizalmi válság esetén 

a testület tagjairól egyidejűleg, de külön-külön név szerint kell szavazni. 

 

4.§. 

Bizalmi szavazás esetén a következő testületek jogosultak eljárni: 

a) Gyülekezeti tisztségviselőkről: a missziókerületi tanács képviselői, 

b) Lelkipásztorokról: a missziókerület elnöke, és elnökhelyettese, a missziói igazgató 

és a FB egy tagja jelenlétében, 

c) Egyházkerületi tisztségviselőkről: az Országos Tanács két tagja, a főtitkár, és a FB 

egy tagja jelenlétében, 

d) Bizottsági és egyéb szövetségi tisztségviselőkről: az Országos Tanács két tagja, a 

főtitkár és a FB egy tagja jelenlétében, 

e) Vezető tisztségviselőkről: a Választási Bizottság, a Felügyelő Bizottság elnökének 

jelenlétében 

f) Felügyelő Bizottsági tagról: a Választási Bizottság az Alkotmányügyi Bizottság 

elnökének jelenlétében. 

 

5.§ 

Az eljáró testület, amely hivatott a bizalmi szavazás lebonyolításra, köteles kivizsgálni 

az ügyet, és lelkigondozói módon megoldást keresni az érintettekkel a bizalmi válság 

belátható időn belüli megszüntetésére.   

- Amennyiben az indoklásban szereplő vádpontok megalapozottak, és az MBE 

SZMSZ „Az Egyház Fegyelmi eljárása” pontja alapján fegyelmi jellegűek, akkor 

köteles fegyelmi eljárást indítványozni, amelynek nem lehet része a bizalmi szavazás.  

- Amennyiben a vádpontok nem merítik ki a fegyelmi vétségek fogalmát, a bizalmi 

válság megszüntetésére vonatkozó lelkigondozói törekvés eredménytelen volt, vala-
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mint ha indokolt, úgy a testület a 3.§ b) pontja értelmében dönt a bizalmi szavazás 

kiírásáról. A bizalmi szavazás az avatottságot nem érinti. 

- Amennyiben a bizalmi válság feloldása ezt megkívánja, úgy elutasítja a bizalmi 

szavazást. Ezt indokolni köteles. 

 

6.§ 

A bizalmi szavazás ügyrendje: 

a) szabályosan meghirdetett gyülekezeti/testületi tanácskozáson, a tagok min. 50%-

nak jelenléte szükséges. 

b) A levezetésre jogosult személyek tájékoztatják a gyülekezetet, testületet az addig 

megtett lépésekről. 

c) A gyülekezet/testület titkos szavazással, egyszerű többséggel/50%+1 dönt arról, 

hogy a tájékoztatás ismeretében kíván-e élni a bizalmi szavazás lehetőségével. . Ha az 

érintett személy megválasztásához az egyszerű többségnél magasabb százalékos érték 

volt szükséges, úgy az adott testület 1/3-a indítványozhatja a bizalmi szavazást. 

d) Az eljárók 5-5 perc időkeretben szót adnak az indítványozók képviselőjének, és az 

érintettnek. 

e) Többségi (50%+1 szavazat) szándék esetén a SZMSZ és a Szolgálati Szabályzat 

alapján levezetik a szavazást. 

A bizalmi szavazáskor szükséges, hogy az adott tisztségre történő megválasztáskor 

szükséges szavazatszázalékot, a mellette leadott igen szavazatokkal érje el az érintett. 

 

7.§ 

A bizalmi szavazás következményeit írásban előre tisztázni kell. Ennek eredménye a 

felekre nézve kötelező, amely be nem tartása fegyelmi vétség. 

Javasoljuk, ha a lelkipásztor a bizalmi szavazáskor nem kapja meg a 75%-os bizalmat, 

de az igen szavazatok száma eléri a 2/3-ot, úgy kirendelt ügyintéző mellett megbízott 

lelkipásztorként tovább szolgálhat a gyülekezetben, majd fél év múlva a szavazást 

meg kell ismételni. Ebben az esetben mindenképpen szükséges a 75%-os szavazati 

eredmény. A gyülekezetvezető esetében a 2/3 igen szavazat szükséges, azonban az 

50%+1 igen szavazat eredménnyel megbízott gyülekezetvezetőként szolgálhat az 

érintett - legfeljebb egy évig. 

 

8.§ 

Ha az egyházi munkaviszonyban álló a róla lefolytatott bizalmi szavazás eredménye 

alapján eddigi szolgálatát nem folytathatja, abban az esetben a gyülekezet/egyház 3 

hónapig a korábbi illetményt, 6 hónapig a rezsiköltséget és a szolgálati lakást rendel-

kezésére bocsátja.  
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9.§ 

Amennyiben a bizalmi szavazás során az érintett megkapja a szükséges bizalmat, úgy 

korábbi szolgálatát teljes jog- és felelősségi körrel folytathatja.  Egy személyre ugyan-

azon tisztség vonatkozásában egy éven belül nem lehet újra lefolytatni. 

 

10.§ 

A lelkipásztort, és a bizalmi szavazást lefolytató gyülekezetet a Misszióbizottság hall-

gassa meg, és tanácsolja a továbblépés felé.  

 

11.§ 

Jelen szabályzattól való eltérés, vagy figyelmen kívül hagyása estén az Országos Ta-

nács járjon el. 
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EGYHÁZI JÓVÁHAGYÁS - GYÜLEKEZET82 

Belső egyházi jogi személy gyülekezetek részére 

Az Országos Tanács 2017.01.10/2A számú határozatának 2017.09.12-i módosítá-

sokkal egybefoglalt változata 

A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsának – a jogi személy gyüle-

kezetek védelme érdekében meghozott – döntése értelmében, a belső egyházi jogi 

személy gyülekezetekben az alábbi szabályok alkalmazása kötelező. 

1./ A gyülekezet előző évi összes saját bevételének 10%-át elérő, vagy meghaladó 

kötelezettségvállaláshoz (így különösen szerződéskötés, hitelfelvétel, pályázat beadá-

sa, nyertes pályázat alapján szerződéskötés, intézmény-alapítás, átvétel, szociális szol-

gáltatás nyújtása, kezességvállalás) a képviselő(k) részére, a gyülekezet szabályszerű 

gyülekezeti tanácskozáson - vagy amennyiben erre a gyülekezet kifejezett írásos fel-

hatalmazást adott, vezetőségi tanácskozáson - adott, jegyzőkönyvbe foglalt hozzájáru-

lása szükséges. A döntési jegyzőkönyv a gyülekezet lelkipásztora, a gyülekezetvezető 

és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő aláírását tartalmazza. 

2./  a. A gyülekezetek előző évi összes saját bevételének 50%-át elérő, vagy 

meghaladó kötelezettségvállaláshoz (így különösen szerződéskötés, hitelfelvétel, pá-

lyázat beadása, nyertes pályázat alapján szerződéskötés, intézmény-alapítás, átvétel, 

szociális szolgáltatás nyújtása, kezességvállalás) illetve 

b. a gyülekezetek által fenntartott oktatási intézmények esetén a működési 

engedély 10%-ot meghaladó felvehető gyermek- tanulólétszámmal kapcsolatos  mó-

dosítása esetén, szociális intézményeknél pedig a működési engedélyben meghatáro-

zott feladatmutató (férőhelyszám, ellátotti létszám, stb. feladatmutatójának) 10%-ot 

meghaladó emelkedéssel kapcsolatos módosítása, vagy étkeztetés esetén új ellátási 

területre vonatkozó engedély igénylésekor 

az Egyház Elnökségének hozzájárulása is szükséges. Az Egyház Elnökségének hozzá-

járulásához a szervezet köteles a tervezett kötelezettségvállalást bemutató írásos anya-

got (pl. szerződéstervezet, megvalósíthatósági tanulmány) készíteni, kockázatelemzést 

végezni és ezen dokumentumokat az Elnökség részére átadni.  

3./ Az előző évi összes saját bevételt az alábbi képlettel kell számítani: 

Saját bevétel = összes bevétel – pályázati forrás – normatív támogatás – térítési díjak 

                                                             
82 Az Országos Tanács 2017.01.10/2a. határozata 
    Módosítva: 2017.09.12./10. Országos Tanács határozata 
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(A normatív támogatás = minden az intézményfenntartáshoz kapcsolatos állami bevé-

tel) 

4./ Az intézmény-alapítás, átvétel, illetve szociális szolgáltatás nyújtásának további 

feltétele az illetékes (oktatási, vagy szociális) szaktitkár támogató hozzájárulásának 

beszerzése, amely az engedélyezési folyamat részét képezi, így az engedélyezési kére-

lem megküldésével automatikus megindul. A hiánytalan kérelem beérkezését követő-

en, szükség esetén a szaktitkár véleménye alapján az Elnökség 5 munkanapon belül 

dönt. 

5./ A belső egyházi jogi személy gyülekezet képviselője csak az 1., 2. és 4. pontokban 

említett hozzájárulások birtokában jogosult eljárni. 

6./ Az 1., 2. és 4. pontokban említett hozzájárulások nélkül tett jognyilatkozatokért a 

képviselők a Polgári Törvénykönyv álképviseletre vonatkozó szabályai szerint felelős-

séggel tartoznak.  

7./ A belső egyházi jogi személy gyülekezetek részére pályázatok során az alábbi 

eljárásrend érvényes: 

a. A pályázat benyújtásához az Egyház előzetes jóváhagyása szükséges. Az engedé-

lyeztetéshez a belső egyházi jogi személy köteles benyújtani egy tartalmi szakmai 

összefoglalót (3-5 oldal), ami tartalmazza a tevékenység rövid leírását, a tevékenység 

időtartamát, a szükséges humán erőforrást, az azonosított kockázatokat és azok keze-

lési módját, a benyújtandó részletes költségvetést az önerő összegével és a pályázatból 

nem finanszírozható kiadásokkal valamint azok forrásának feltüntetésével együtt  

b. A nyertes pályázat alapján megkötésre kerülő szerződés aláíráshoz az Egyház elő-

zetes jóváhagyása szükséges akkor, ha 

b.1.  A pályázat a Jelen Határozat hatályba lépésekor folyamatban van, és annak 7.a. 

pontban foglalt engedélyeztetése nem történt meg, vagy 

b.2 A Jelen Határozat 7. a pontjában meghatározott engedélyeztetés megtörtént, de az 

Egyház által jóváhagyott költségvetés 10%-ot meghaladó mértékben csökkent vagy a 

szakmai program jelentős módosításra került, továbbá ha az eredeti pályázati összeg 

2%-át elérő vagy meghaladó el nem számolható pályázati költségek meghatározására 

került sor az elbíráló hatóság részéről.  

8./ Jelen, változásokkal egybefoglalt szabályozás 2017. szeptember 12-től lép hatály-

ba. 
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EGYHÁZI JÓVÁHAGYÁS - SZERVEZET83 

Belső Egyházi jogi személy szervezetek kötelezettségvállalásai 
esetén 

Az Országos Tanács 2021.11.04./3. számú határozata a belső egyházi 
jogi személy szervezetek kötelezettségvállalásainak egyházi jóváha-

gyásról szóló 2017.01.10/2B számú határozat 2021.11.04-i, 
egységes szerkezetbe foglalt módosításáról 

 

A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsának – a belső egyházi jogi 

személy szervezetek védelme érdekében meghozott – döntése érdekében, a belső 

egyházi jogi személy szervezeteknél az alábbi szabályok alkalmazása kötelező. 

I. Az engedélyezésre vonatkozó közös szabályok 

II. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és intézmények en-

gedélyezésére vonatkozó szabályok  

III. A köznevelési és szakképzési intézmények engedélyezésére vo-

natkozó szabályok 

I.  Az engedélyezésre vonatkozó közös szabályok 

I.1. Engedélyköteles kötelezettségvállalások 

a. A belső egyházi jogi személy szervezet (a továbbiakban BEJSZ) előző évi összes 

saját bevételének 20%-át vagy 50.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó kötele-

zettségvállalást (így különösen szerződéskötés, hitelfelvétel, pályázat beadása, nyertes 

pályázat alapján szerződéskötés - amennyiben a pályázat benyújtását követően a 

feltételekben jelentős módosulás következett be- ,  kezességvállalás, szolgáltatás 

megszüntetése, fenntartói jog átruházása), megelőzően,  

b. szociális intézmény alapításának, átvételének, szociális szolgáltatás nyújtásának 

megkezdését megelőzően,   

                                                             
83 Az Országos Tanács 2017.01.10/2b. határozata 
Módosítva: 2017. 09.12./11. OT határozat 
Módosítva: 2019. 09.17./9. OT határozat 
Módosítva: 2021. 11.04./3. OT határozat 
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c.  oktatási intézmények esetén a működési engedély 10%-ot meghaladó felvehető 

gyermek- tanulólétszámmal kapcsolatos módosítást megelőzően,  

d. szociális intézményeknél a működési engedélyben meghatározott feladatmutató 

(férőhelyszám, ellátotti létszám, stb. feladatmutatójának) 10%-ot meghaladó emel-

kedésével kapcsolatos módosítás, vagy étkeztetés esetén új ellátási területre vonatkozó 

engedély igénylését megelőzően,  

e. továbbá a belső egyházi jogi személy által bármilyen jogi személy (pl. alapítvány, 

kft) létrehozását, a létrehozott jogi személy átalakulását, szétválását, egyesülését, 

megszűnését megelőzően  

az Egyház Elnöksége hozzájárulásának beszerzése szükséges. 

I.2. Bejelentésköteles kötelezettségvállalások: 

A Fenntartók az I.1. pontban írtat el nem érő kötelezettségvállalások, így a működési 

engedély 10%-os mértéket meg nem haladó módosításával járó változás esetén beje-

lentésre kötelesek az Egyház Elnöksége felé.  

I.3. Fejlesztési terv 

Azok a Fenntartók, amelyeknek az összköltségvetése eléri, vagy meghaladja az évi 

500 millió forintot, kötelesek 3-5 évre szóló fejlesztési tervet készíteni.  

A fejlesztési tervet az Egyház Elnökségének kell jóváhagynia.  

A Fenntartóknak az első fejlesztési tervet 2022. március 31-ig kell benyújtaniuk az 

Egyház Elnökségéhez. 

I.4. Az engedélyezési eljárás menete:  

a./ A BEJSZ az engedély kérelmet azt megelőzően köteles benyújtani az Egyház 

Elnökségéhez, mielőtt külső kötelezettségvállalásra, befogadás iránti kérelem be-

nyújtására, szerződéskötésre sor kerülne.  

Az engedély kérelemhez csatolni kell a BEJSZ vezető testületének a kötele-

zettségvállalásra vonatkozó szándéknyilatkozatát, valamint a II. vagy a III. fejezetben 

felsorolt további dokumentumokat.   

Az engedély kérelemnek a fejlesztési terv készítésére kötelezett Fenntartók esetében 

összhangban kell állnia az Elnökség által jóváhagyott fejlesztési tervvel, és az abban 
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megállapított keretszámokat nem lépheti túl. Ettől az Elnökség előzetes egyedi en-

gedélye alapján lehet eltérni  

Az engedély kérelmet az engedelyezes@baptist.hu email címre kell beküldeni.  

b./ Az engedély kérelmet és annak mellékleteit az egyház ügyintézője továbbítja az 

illetékes szociális, oktatási szaktitkár, illetve pályázati felelős részére véleményük 

beszerzése érdekében.  

A szociális, illetve oktatási szaktitkár, valamint a pályázati felelős véleményének 

beszerzését követően az ügyintéző az engedélykérelmet, annak mellékleteit és a 

véleményt továbbítja az elnökséghez. Az elnökség a kérelem elbírálásához szükséges 

információk beszerzése érdekében további személyeket is bevonhat.  

c./ Az engedélyezési ügyben annak a fenti email címre történő beérkezését követő 5 

munkanapon belül döntést kell hozni. Amennyiben az engedély kérelem három, vagy 

annál több elemet tartalmaz, a határidő 8 munkanap.  

d./ Ha a kérelem hiányosan érkezik be, az egyház ügyintézője azt hiánypótlásra viss-

zaküldi.  

Ilyen esetben az engedélyezésre nyitva álló határidő a hiánytalan kérelem beérkezését 

követő napon újra kezdődik. 

e./ Sürgős esetben, évente két alkalommal a BEJSZ kérheti, hogy engedély kérelmét 

soron kívül bírálják el. Ilyen esetben az ügyben három munkanapon belül kell döntést 

hozni. Több kérelem együttes beadása alkalmával kért sürgős elbíráslás kapcsán 

egyértelműen meg kell jelölni a sürgős elbírálás szükségével érintett egyedi ügyre 

vonatkozó kérelmet. 

f./ Az Elnökség döntését az egyház ügyintézője továbbítja a BEJSZ részére.  

II. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és intézmények en-
gedélyezésére vonatkozó további szabályok 

a./ Az I.1.b., és d./ pontban felsorolt engedélyköteles kötelezettségvállalásokra akkor 

kerülhet sor, ha azok missziós célt szolgálnak és a BEJSZ rendelkezik azokkal az 

erőforrásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kitűzött célt reálisan meg tudja 

valósítani.  

b./ A fentiek igazolására a szervezet az engedélyezési folyamat megindítását 

megelőzően köteles  

mailto:engedelyezes@baptist.hu
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- missziós tervet, valamint  

- megvalósíthatósági tanulmányt készíteni  

és ezt az engedélyezési dokumentációhoz csatolni.  

c./ A missziós terv elkészítését megelőzően egyeztetést kell lefolytatni a 

szolgáltatással érintett helyi gyülekezetekkel és a missziós tervben be kell mutatni az 

egyeztetés eredményét, a missziós startégiát és a helyi gyülekezettekkel való 

együttműködés módját.  

d./ A megvalósíthatósági tanulmánynak ki kell terjednie a szükségletfelmérés bemu-

tatására, a szükséges források megjelölésére és előteremtésük módjára. (A szükséglet-

felmérést független féltől származó, vagy nyilvánosan elérhető adatokkal kell 

alátámasztani)  

e./ Egy településen általában egy baptista szolgáltató működhet. Kivételt ez alól a 

főváros képez.   

f./ Amennyiben a BEJSZ olyan településen kíván szolgáltatást nyújtani, vagy 

intézmény működtetését megkezdeni, amelyen már működik baptista szolgáltató, úgy 

erre abban az esetben van lehetősége, ha a már ott működő 

szolgáltatástól/intézménytől eltérő szolgáltatást kíván nyújtani és ahhoz az ott működő 

szolgáltatás/intézmény fenntartója hozzájárul.  

g./ A baptista szolgáltatók közötti egyeztetést a szociális szaktitkár koordinálja. A 

szociális szaktitkár a tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni.  

h./ Az egyeztetés eredményéről a felek közös nyilatkozatot adnak ki, amit az en-

gedélykérelemhez kell csatolni.  

i./ Amennyiben az egyeztetés eredménytelen volt, úgy a szociális szaktitkár ilyen 

tartalmú nyilatkozatát kell csatolni az engedélykérelemhez.  

III. A köznevelési és szakképzési intézmények engedélyezésére vonatkozó 
további szabályok 

a./ Az I.1.b., és d./ pontban felsorolt engedélyköteles kötelezettségvállalásokra akkor 

kerülhet sor, ha azok missziós célt szolgálnak és a BEJSZ rendelkezik azokkal az 

erőforrásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kitűzött célt reálisan meg tudja 

valósítani.  

b./ A fentiek igazolására a szervezet az engedélyezési folyamat megindítását 

megelőzően köteles  
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- missziós tervet, valamint  

- megvalósíthatósági tanulmányt készíteni  

és ezt az engedélyezési dokumentációhoz csatolni.  

c./ A missziós terv elkészítését megelőzően egyeztetést kell lefolytatni a köznevelési/ 

szakképzési intézmény működésével érintett helyi gyülekezetekkel és a missziós terv-

ben be kell mutatni az egyeztetés eredményét, a missziós startégiát és a helyi gyüleke-

zettekkel való együttműködés módját.  

d./ A megvalósíthatósági tanulmánynak ki kell terjednie a köznevelési/szakképző 

intézmény tanulói létszámára, a szükséges források megjelölésére és előteremtésük 

módjára. (A szükségletfelmérést független féltől származó, vagy nyilvánosan elérhető 

adatokkal kell alátámasztani)  

e./ Egy településen általában egy baptista fenntartó működhet. Kivételt ez alól a 

főváros képez.   

f./ Amennyiben a BEJSZ olyan településen kívánja köznevelési/szakképző intézmény 

működtetését megkezdeni, amelyen már működik baptista fenntartó, úgy erre abban az 

esetben van lehetősége, ha ahhoz az ott működő intézmény fenntartója hozzájárul.  

g./ A baptista fenntartók közötti egyeztetést az oktatási szaktitkár koordinálja. Az 

oktatási szaktitkár a tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni.  

h./ Az egyeztetés eredményéről a felek közös nyilatkozatot adnak ki, amit az en-

gedélykérelemhez kell csatolni.  

i./ Amennyiben az egyeztetés eredménytelen volt, úgy az oktatási szaktitkár ilyen 

tartalmú nyilatkozatát kell csatolni az engedélykérelemhez.  

A változásokkal egybefoglalt szabályozás 2021. november 4-től lép hatályba.   
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Az Egyházi jóváhagyásról szóló 2017.01.10/2-es számú OT határozat 
mellékletei: 

1. számú melléklet 

Értelmező rendelkezések, gyakori kérdések 

1) Az előző év lezárásáig melyik pénzügyi évet kell „előző évnek” tekinteni a 

saját bevétel kiszámításánál? 

A számviteli éves beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell 

elkészíteni. A saját bevétel számításánál lezárt, elfogadott éves beszámolóval 

rendelkező évet kell előző évnek tekinteni. (pl. egy 2017.03.16-án megkötendő 

szerződésnél, amennyiben a 2016. év még nincs lezárva 217.03.16-án, úgy a 2015. évi 

elfogadott éves beszámoló alapján kell a számítást végezni.) 

2) A szerződések egybeszámításának kötelezettsége 

A szerződések egybeszámításának kötelezettsége azt jelenti, hogy a saját bevétel 10, 

illetve 50 %-át elérő kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezések megkerülése 

érdekében nem tekinthetőek különálló jogügyleteknek azok a szerződések, amelyek 

ugyanazon felek között, ugyanannak a szolgáltatásnak elkülöníthető részeire vo-

natkoznak, ám a szolgáltatás rendeltetéséből felismerhetően egy közös célt szolgálnak 

és különállóan nem értelmezhetőek. 

3) Kötelezettségvállalás fogalma 

Olyan szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással tett jognyilatkozat, aminek 

következtében a jognyilatkozatot tevő köteles valamilyen szolgáltatás teljesítésére, 

dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra, vagy más maga-

tartásra. Az ingyenes kötelezettségvállalásoktól ingyenességük miatt eltekintünk, így 

csak a visszterhes jogügylet tartozik az OT határozat hatálya alá. Fontos azonban 

ismételten kiemelni, hogy az általában szóban megkötött jogügyletek is ide tartoznak, 

tehát pl. felújítási, építkezési, kivitelezési munkálatok is, mivel ezek is ugyanolyan 

fizetési kötelezettséget vonnak maguk után, mintha írásba lennének foglalva. 

4) Mi történik akkor, ha a gyülekezet már rendelkezett SZMSZ-szel az OT 

határozat meghozatal előtt, és ez eltérő hozzájárulási határokat húzott meg a 

képviselő eljárásával kapcsolatban? 

Amennyiben a belső egyházi jogi személy SZMSZ-e rendelkezik a képviselő által, 

elöljárói,gyülekezeti vagy szervezeti felhatalmazás nélkül vállalható kötelezettség 

értékéről, és ez az érték az OT határozathoz képest alacsonyabb százalékos érték és 

magasabb abszolút érték, (pl. 10 % helyett 5 %-nál szükség van hozzájárulásra), úgy a 

belső egyházi jogi személy SZMSZ-t kell a továbbiakban is alkalmazni. Amennyiben 
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a belső egyházi jogi személy SZMSZ-e az értékhatárt magasabb százalékos és alacso-

nyabb abszolút értékben határozta meg az OT határozathoz képest (pl. 10 % helyett 

csak 20 %-nál kell gyülekezeti hozzájárulás), úgy a határozat hatálybalépését 

követően az adott rendelkezés tekintetében a belső egyházi jogi személy SZMSZ-e 

helyett az OT határozatát kell alkalmazni. 

5) Megvalósíthatósági tanulmány és kockázatelemzési irányvonalak  

A. Pályázat esetén ún pályázati összefoglaló anyag elkészítése indokolt, amely 

egyben kockázatelemzésnek is megfelel. Jelen tanulmány azonban nem 

összetévesztendő a pályázat során eshetőlegesen elkészített meg-

valósíthatósági tanulmánnyal, illetve kockázatelemzéssel. Az itt meghatáro-

zott elemzés kizáróan az Egyház elnöksége és szükség szerint a szakértők 

döntéséhez szükséges összefoglaló. 

Tartalmi irányvonal (max 3-5 oldal!): 

 Tevékenység rövid leírása 

 Tevékenységre rendelkezésre álló idő 

 Szükséges humánerőforrás részletezése és biztosításának részletezése 

(szükséges kompetenciák és végzettségek feltüntetésével 

 Költségvetés fő számai, úgymint 

o kiadások összesen: 

o azon belül 

 beruházás, eszközbeszerzés: 

 szakmai szolgáltatások igénybevétele: 

 személyi jellegű kiadások: 

o bevételek (támogatás) összesen: 

o önrész: 

o a támogatásból nem finanszírozható kiadások (pl. pályázatírás, a 

pályázatban nem tervezhető, de felmerülő kiadások): 

 ezen kiadások finanszírozásának leírása: 

 A pályázó által azonosított kockázatok és annak kezelési módja 

 

B. Hitelfelvétel esetén kockázatelemzés indokolt a következő tartalommal: 

Tartalmi irányvonal (max.3-5 oldal) 

 Hitelfelvétel konkrét oka és  indoklása 

 Hitel legfontosabb adatai 

o hitel összege 

o teljes hiteldíj mutató (THM) 
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o visszafizetés ütemezése és havi törlesztő összeg 

o biztosíték, jelzálog, kezesség  

 Havi törlesztő részlet fizetésének lehetőségei, forrásai 

 Lépések, megoldási lehetőségek, ha a visszafizetés tervezett lehetősége, 

forrása nem áll megfelelőképpen rendelkezésére. 

 

6) A határozat 2. pontja szerint az egyház elnökségének hozzájárulása 

megítéléséhez elküldendő dokumentumok: 

A kérdéses jogügylettel kapcsolatos dokumentációk, így pl. szerződés esetén a 

szerződés maga, esetleges kapcsolódó meghatalmazások;  

hitelfelvétel esetén a hitelkérelem fénymásolata, hitelajánlat másolata, hitelszerződés 

tervezete;  

pályázat esetén pályázati adatlap (EU-s pályázatoknál tartalmaz mindent, amit elek-

tronikusan ki kell tölteni), költségvetés, ha készült alátámasztó dokumentum (pl. 

Megvalósítási Tanulmány, Szakmai program), illetve az 5) pontban meghatározott 

pályázati összefoglaló. 

7) Önkormányzati támogatás pályázati forrásnak minősítése 

Az OT határozat 3. pontjában használt „pályázati forrás” kifejezés alatt kell érteni a 

helyi önkormányzattól  kapott támogatásokat is.  

8) Elnökség döntésének határideje 

Az OT határozat 2. pontja szerinti döntést az Egyház Elnöksége a részére megküldött 

kérelem és szükséges dokumentumok megérkezését követő 5 munkanapon belül 

köteles meghozni. Szükség esetén, indokolt esetben egy alkalommal meghoss-

zabbítható ez a határidő legfeljebb további 5 munkanappal, kizárólag az érintett 

tájékoztatását követően. 

9) Álképviselet szabályai 

Az OT határozat 6. pontjában említett álképviselet szabályai megtalálhatóak a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:14.§-ában az alábbiak szerint: 

(1) Aki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében jog-

nyilatkozatot tesz, nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást. 

(2) Ha a képviselt a nevében tett jognyilatkozatot nem hagyja jóvá, a jóhiszemű 

álképviselő a harmadik személynek a jognyilatkozat megtételéből eredő kárát, a 

rosszhiszemű álképviselő a harmadik személynek a teljes kárát köteles 

megtéríteni. 
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Ennek értelmében a képviseleti jog nélkül (vagyis szükség ellenére gyülekezeti, 

egyházi, illetve szaktitkári hozzájárulás nélkül) eljáró személy jognyilatkozata nem 

érvénye addig, amíg a hozzájárulást nem kapja meg. Ha a képviselt (vagyis a gyüleke-

zet) nem adja meg a hozzájárulását, akkor az ezzel okozott károkért az eljáró személy 

a felelős.  

10) Az engedélyeztetési eljárásrend: 

Az engedélyezési rendszer eljárásrendje szerint a kérelmeket az engedelyez-

es@baptist.hu email-címre kell küldeni. Amennyiben a kérelem erre a címre érkezik, 

úgy munkaidőben történő küldés esetén aznap, munkaidőn túli küldés esetén a 

következő munkanap tekinthető beérkezettnek. Az 5 napon ügyintézési határidőt en-

nek megfelelően kell számítani. 

A kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumok mellett egy 1 A4-es oldalban 

összefoglalt konkrét kérelmet kell megfogalmazni, ami tartalmazza a szervezet meg-

nevezését, a kérelem tárgyát, annak alapvető információit és a képviselő aláírását. Ez a 

dokumentum minősül a konkrét kérelemnek. Ezt és a hozzá kapcsolódó, bővebb in-

formációt tartalmazó dokumentumokat (pl. pályázat leírása, költségvetése, hitelkére-

lem, stb.) együtt kell az emailben csatolni.  

11) A tájékoztatással kapcsolatos eljárásrend 

A belső egyházi jogi személyek a 2017.01.10/2-es számú határozatának 1/c., és 6. 

pontjában meghatározott tájékoztatásukat az Egyház Elnöksége felé az engedelyez-

es@baptist.hu címen kell megtegyék. 
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2. számú melléklet 

Címzett szervezet 
 

 

Tárgy: Elnökségi határozat a _____________________EJSZ engedélyezési 

kérelme tárgyában 

 

A Magyarországi Baptista Egyház Elnöksége a ____________________ 

Egyházi Jogi Személy _____________-án benyújtott, a 

_______________________________________________________ kapcsolódó en-

gedélyezési kérelme tárgyában az alábbi döntést hozta:  

 

A ____________________ kötelezettségvállaláshoz az Egyház Elnöksége 

hozzájárulását adja azzal, hogy a __________lebonyolításának és ehhez kapcsolódó 

kötelezettségek teljesítésének teljes felelőssége a kérelmezőt terheli. 

 

Továbbá a Magyarországi Baptista Egyház Elnöksége ___________________ kötele-

zettségvállalással kapcsolatos tájékoztatást ezúton tudomásul veszi. 

 

Kelt: Budapest, __________________ 

 

 

 

az Egyház Elnökségének képviseletében 
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INTÉZMÉNYI MISSZIÓ84 

  

1. Baptista fenntartású intézmények missziós irányelvei: 

Az MBE alatt működő intézményfenntartók (szervezetek és gyülekezetek) az alábbi 

módon tegyék lehetővé az evangélium megjelenését, képviseletét az általuk fenntartott 

intézményrendszer egészében. 

Alap szint: (Ennek mindenütt meg kell lenni) 

Az épület külső és belső terei, az épületben lévő feliratok, a kiadványok, a marketing 

anyagok, valamint a vezetők kommunikációja világosan tükrözze, hogy az intézmény 

baptista (egyházi) fenntartású. 

Második szint (Ennek megvalósítására törekedni kell.): 

Az események és programok szintjén a keresztyén biblikus értékek és az evangélium 

következetesen és világosan jelenjen meg. Ez vonatkozik az intézmény rendszeres 

belső programjaira, illetve az ezzel a céllal szervezett eseményekre is. 

Harmadik szint (Ez sokrétű folyamat.) A fenntartó állítson  szolgálatba olyan mun-

katársakat, akik az intézményben a keresztyén biblikus értékeket és az evangéliumot 

képviselik, ezzel segítve az intézményhez tartozó emberek megtérését, lelki jólétét.    

Pl: missziómunkások, lelkipásztorok 

 

2. Intézményfenntartó szervezetek missziós vezetői 

Az MBE alatt működő intézményfenntartó szervezetek legkésőbb 2021. szeptember 

01- től alkalmazzanak intézményi missziós vezetőt, aki az általuk fenntartott teljes 

intézményrendszerben vezeti és segíti az evangélium képviseletét, ezzel hozzájárulva 

az intézmények jólétéhez. 

 Az intézményi missziós vezető kiválasztását és kinevezését az adott fenntartó 

kezdeményezi, és az MBE Elnöksége hagyja jóvá.  

 Az intézményi missziós vezető lehet teljes-, vagy részidős alkalmazásban, ja-

vadalmazása az intézményfenntartót terheli. 

 Az intézményi missziós vezető együttműködik az MBE által irányított miss-

ziós ágakkal, az adott egyházkerülettel, a baptista gyülekezetekkel, valamint 
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rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az MBE missziói igaz-

gatójának.  

 Az intézményi missziós vezetők megbízatása – lehetőség szerint - 4 éves 

időszakra szól, ami közös egyetértés esetén meghosszabbítható. 

 

3. Intézményfenntartó gyülekezet missziós vezetői 

 Az intézményfenntartó gyülekezetnek is kell, hogy legyen az intézményben 

folyó missziót kifejezetten támogató személye 

 Ez a missziói felelős lehet a helyi lelkipásztor, vagy a gyülekezet által erre 

megbízott más személy 

 Az intézményfenntartó gyülekezet missziói felelősét a helyi gyülekezet 

választja és nevezi ki 

 A gyülekezet intézményi missziós vezetőjét is be kell jelenteni az MBE 

Elnökségének, és évenként beszámolással illetve tartozik az MBE missziói 

igazgatójának. 

 

4.  Az intézményi missziós vezetők együttműködéséről 

 Az intézményfenntartó gyülekezetek és szervezetek intézményi missziós 

felelőseiből az MBE létrehozza az Intézményi Missziói Bizottságot (IMB) 

 Az IMB célja az intézményekben folyó missziói munka támogatása, össze-

hangolása, megerősítése, illetve a felmerülő problémák kezelésében való 

segítségnyújtás 

 Az IMB vezetője az MBE missziói igazgatója 

 Az IMB tagjai az intézményi missziós vezetőkön túl az egyházkerületek egy-

egy képviselője, illetve az MBE elnökségének a tagjai, valamint az érintett 

területek szaktitkárai 

 AZ IMB évente legalább kétszer ülésezik. Egyszer saját körében, egyszer pe-

dig az MBE Missziói Bizottságával együttesen 

 Az IMB saját munkáján túl előterjesztéseket és javaslatokat tehet az MBE 

Missziói Bizottsága, Országos Tanácsa, valamint az egyes fenntartók felé 
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ÜGYREND AZ EGYHÁZ GYÜLEKEZET I  INGATLANAINAK 

TULAJDONJOGÁRÓL 85 

I. 
A Magyarországi Baptista Egyház érvényben lévő Alapító Okirata 5.§ (6) a) pontja 

alapján az Egyház a bejegyzett tulajdonosa a gyülekezet, mint használó által birtokolt 

ingatlanoknak. 

A Magyarországi Baptista Egyház 2008. április 12-i Országos Közgyűlésén hozott 

döntés értelmében az Alapító Okirat 5.§ (6) a) pontja a következőkkel egészülhet ki:  

Ha a jogi személy gyülekezet igényt tart az általa használt ingatlan tulajdonjogának 

bejegyzésére, úgy az egyház főtitkára ezt az illetékes földhivatalnál elvégzi (Ptk 

5:30.§.(1). A gyülekezet tulajdonjogába került ingatlant az egyház számára fenntartott 

terhelési és elidegenítési joggal kell bejegyeztetni. Az eljárás költsége a gyülekezetet 

terheli.   

II. 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve 

„A rendelkezési jog című” fejezete szerint:  

5:30. § [A rendelkezési jog tartalma] 

(1) A tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai 

szedésének jogát másnak átengedje, azt biztosítékul adja vagy más módon megterhel-

je, továbbá hogy a tulajdonjogát másra átruházza vagy azzal felhagyjon. 

5:31. § [Elidegenítési és terhelési tilalom alapítása] 

(1) Tulajdonjog tárgyára vonatkozó jog biztosítása érdekében a tulajdonos harmadik 

személlyel szemben hatályosan a tulajdonjog tárgyára elidegenítési és terhelési tilal-

mat vagy elidegenítési tilalmat alapíthat. Ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásban 

azt a jogot is fel kell tüntetni, amelynek biztosítására a tilalom szolgál. 

III. 
Ha egy gyülekezet élni kíván azon jogával, hogy az általa használt imaház, lelkész- 

és/vagy gondnoklakás tulajdonjoga a nevére kerüljön, a következő feltételeknek kell 

megfelelnie:  

Legalább 20 taggal rendelkezzen. 

Egyházi jogi személy státuszú legyen. Amennyiben a kérelmező Gyülekezet nem 

egyházi jogi személy, úgy az „Ügyrend az Egyház tagjainak jogállásáról” értelmében 

a Gyülekezetnek egyházi jogi személlyé kell válnia. A két eljárás összevonható. 

 

Fogalmi meghatározások:  

Egyház:  Magyarországi Baptista Egyház 

Gyülekezet: az Egyház ingatlan-tulajdonjogot igénylő gyülekezete 
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Ingatlan: az Egyház tulajdonában, és a Gyülekezet használatában lévő, jelen 

megállapodásban szereplő imaház, lelkész- és/vagy gondnoklakás, egyéb ingatlan. 

 

IV. Eljárási Rend 
A tulajdonjog átírásáról az igénylő gyülekezet, szabályszerűen meghirdetett tanácsko-

záson, titkos szavazással, kétharmados többséggel elfogadott nyilatkozattal dönt. 

Fenti döntés alapján a kérelmet az Egyház főtitkárához kell benyújtani. 

A kérelem alapján az egyház főtitkára elindítja az ingatlan értékbecslését. 

A megállapodás megkötésére hatvan nap áll rendelkezésre. Amennyiben szükséges, e 

határidő bármely fél kezdeményezésére harminc nappal meghosszabbítható. Kilenc-

ven napon belül a megállapodási eljárást be kell fejezni.  

A megkötött és aláírt megállapodás alapján az Egyház és a gyülekezet képviselői 

ügyvédet bíznak meg, aki 15 napon belül megindítja az eljárást az illetékes hatósá-

goknál a Gyülekezet tulajdonjogának bejegyzése érdekében. 

 

A megállapodásnak tartalmaznia kell a következőket: 

az Egyház képviselőjének (főtitkár) nevét, főbb adatait (sz.ig.sz., lakcím, szül. ada-

tok), aláírási címpéldányát, valamint az egyházi jogi személy Gyülekezet bejegyzésé-

ről szóló Egyházi Végzést, képviselőinek (lelkipásztor és gyülekezetvezető) nevét, 

főbb adatait (sz.ig.sz., lakcím, szül. adatok), személyi igazolványuk, és lakcímkártyá-

juk másolatát. 

Az Egyház tulajdonában, és eddig is a Gyülekezet használatában álló Ingatlan 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lapját, amely bizonyítja, hogy az Ingatlan per- és teher-

mentes. Az Ingatlan összértékét, illetve amennyiben ugyanazon a telken több épület is 

található, vagy ugyanazon épületen belül több funkció (pl. imaház és lakás), úgy ezek 

értékét külön-külön;  

Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Feleknek az Ingatlan állapotával kapcsolatosan 

egymás felé semminemű követelésük nincs. 

Azon gyülekezeti tanácskozás jegyzőkönyvének hiteles másolatát, amely tartalmazza 

a döntést az Ingatlan tulajdonjoga átírásáról a Gyülekezet javára.  

A Magyarországi Baptista Egyház nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ingatlan 

tulajdonjogáról térítésmentesen lemond a Gyülekezet javára.  

A Gyülekezet az Ingatlant nem értékesítheti önállóan. Ehhez az érintett Egyházkerüle-

ti Tanácsnak és az Országos Tanácsnak a hozzájárulása szükséges. Az Ingatlan kizáró-

lagosan az Egyház képviselője által kiadott írásbeli hozzájárulás alapján értékesíthető. 

A terhelési és elidegenítési jog indoklását. 

A Gyülekezet önállóan nem terhelheti meg az Ingatlant. Amennyiben jelzálog-kölcsön 

felvételét kezdeményezi, úgy az Országos Tanács jóváhagyásával az Ingatlan az érté-

kének maximum 30%-ig terhelhető meg. 

Amint eddig is történt, az Ingatlan javait a Gyülekezet élvezi, és annak minden terhét 

a Gyülekezet viseli. 

A Gyülekezet köteles az ingatlanra biztosítást kötni, és azt folyamatosan fenntartani. 
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A Gyülekezetnek az Ingatlan becsült értéke 10 %-t meghaladó beruházásáról bejelen-

tési kötelezettsége van. 

Amennyiben a Gyülekezet egyházi jogi személy státusza, vagy a Gyülekezet meg-

szűnne, úgy az Ingatlan tulajdonjoga automatikusan az Egyházra száll vissza. 

Amennyiben a Gyülekezet az Ingatlant olyan célra használja, amely sérti az Egyház 

érdekeit, hitelveit,– az Egyház a Gyülekezettel tárgyalást kezdeményez, végső esetben 

a tulajdonjog visszavonását kezdeményezi. 

Az Önálló Gyülekezet által használt minden Ingatlan tulajdonjoga is a Gyülekezet 

nevére kerülhet. 

Körzet esetében a körzeti lelkész-, és/vagy gondnoklakás tulajdonjogáról a körzetgyű-

lés dönthet. Amennyiben a körzet egyik imaházával egy épületen belül található a 

körzeti lelkész-lakás, úgy az imaház tulajdonjogának átruházásához a Gyülekezet 

nevére a körzet gyülekezeteinek hozzájárulása is szükséges. 

Amennyiben a Gyülekezet taglétszáma 10 fő alá csökken, úgy az Egyházkerületi és az 

Országos Tanács jóváhagyásával maradhat a tulajdonjog a Gyülekezet nevén. 

A megállapodás jóváhagyása akkor tagadható meg, ha a tulajdonjog bejegyzése révén 

szerzett jog sérti az egyház érdekeit. 

Jelen ügyrend a Magyarországi Baptista Egyház minden Gyülekezetére, és az Egyház 

minden Gyülekezete által használt Ingatlanra érvényes. 

Azon Gyülekezetek esetében, ahol vegyes-tulajdon jött létre az elmúlt időszakban, ott 

az Országos Tanács kezdeményezi a tulajdonjogról szóló megegyezést a Gyülekezet-

tel jelen Ügyrend figyelembevételével 
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ÁLLÁSFOGLALÁSOK  

A lelkipásztorokról
86

 

A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsa nagyra értékeli az egyházunk 

fennállása óta meglévő, a Biblia szellemében kialakult gyakorlatát, miszerint lelki-

pásztori szolgálatot elvált személyek nem tölthetnek be. E gyakorlaton a Tanács nem 

változtat.  

A bemerítésről
87

 

Fontosnak látjuk, hogy egyházunk gyülekezeteiben egységesen gyakoroljuk e sákra-

mentumot. 

Mindazon megtérők, akik korábban más közösségben bemerítkeztek, bemerítés nélkül 

a gyülekezet tagjává lehetnek, amennyiben 

1. Bemerítésük az Atya, Fiú és Szentlélek nevében történt, 

2. A bemerítés hiteles, erre felavatott személy által történt, az érintett megtéré-

sét követően, annak szabad akaratából. 

A bemerítés megismétlését csak kifejezetten indokolt esetben tartjuk elfogadhatónak, 

amennyiben az szabálytalan, komolytalan körülmények között, vagy kényszer alatt 

történt. 
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87 Az Országos Tanács 2009.09.08./4/b. határozata  
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